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FALËNDERIM 
 
Kodi Penal është infrastrukturë juridike kryesore e policisë, prokurorisë dhe gjykatave. 
Këto organe tipike të shtetit duke e zbatuar Kodin Penal mbrojnë liritë, të drejtat dhe 
sigurinë e qytetarëve, pavarësinë dhe integritetin e shtetit. Gjithashtu me Kodin Penal 
mbrohen edhe të mirat dhe vlerat mbarë njerëzore, universale. 
 
Postulati i sundimit të ligjit, përkatësisht i shtetit ligjor jo pa arsye në perceptimin e 
opinionit, në radhë të parë dhe më së tepërmi asocion në zbatimin e Kodit Penal. 
Zbatimi konsekuent i Kodit Penal është në funksion të luftimit të kriminalitetit. Lidhur 
me këtë, çdo qeveri, çdo  shtet, një ndër preokupimet kryesore e ka luftimin e 
kriminalitetit. Luftimi i kriminalitetit dhe garantimin e sigurisë së qytetarëve, është 
parakusht elementar për një jetë normale të një shoqërie dhe për zhvillim të 
gjithëmbarshëm. 
 
Duke pasur parasysh rëndësinë dhe misionin që duhet të realizohet me zbatimin e 
Kodit Penal, grupi i autorëve të këtij Komentari, për afër katër vite punë, ka bërë 
përpjekje maksimale që të interpretojë në mënyrë komplekse dhe sa më qartë dispozitat 
e këtij Kodi në aspektin teorik dhe praktik. Në këtë funksion edhe përbërja e tre 
autorëve të këtij Komentari  ka qenë nga lëmi i teorisë dhe praktikës, dr. Ismet Salihu 
profesor i së drejtës penale në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinë gjatë një 
periudhe 40 vjeçare, Mr. sc. Hilmi Zhitia gjykatës dhe ish prokuror i shtetit dhe Dr. 
Fejzullah Hasani Kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës.  
 
Përgatitja e këtij Komentari ka qenë punë e rëndë në shumë aspekte. Së pari Kodi Penal 
është ligj sistemor, ligj bazik me një numër të madh të neneve, 444 nene. Së dyti, për 
shkak se ky është Komentari i parë që i bëhet Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 
Së treti- vetë përmbajtja dhe natyra e dispozitave të këtij Kodi është e tillë që kërkon 
një njohuri të thellë teorike dhe praktike, ngase përdorimi vetëm i një variante të fjalës, 
shprehjes apo instituti për nenin apo paragrafin përkatës, mund të shkaktojë huti, 
paqartësi dhe dilema lidhur me zbatimin në praktikë. 
 
Krahas vështirësive të sipër përmendura, përgatitjen e këtij Komentari në masë të 
konsiderueshme e vështirësoi edhe fakti që pasi u përfundua puna në Komentarin e 
këtij Kodi në pjesën e dytë të vitit 2012, u aprovuan amendamentet në këtë Kod të cilat 
hynë në fuqi me 1 janar 2013. Këto amendamente ishin aq me numër sa që rrallë 
ndonjë nen, madje edhe paragraf nuk pësoi ndryshime dhe plotësime. Në tërë këtë 
numër të madh të ndryshimeve dhe plotësimeve, u parapanë edhe 87 nene të reja, prej 
të cilave shumica ishin vepra penale të reja. Kjo situatë i detyroi autorët e këtij 
Komentari që sërish t’i hyjnë punës së Komentarit prej nenit të parë deri në nenin e 
fundit, e veçmas t’i interpretojnë institutet e reja të Pjesës së përgjithshme dhe 
inkriminimet e reja. 
 
Këtë punë shumë vjeçare dhe komplekse, autorët e këtij Komentari nuk do të mund ta 
kryenin pa ndihmën e pakursyer financiare dhe logjistike nga Ministria Federale për 
Bashkëpunim Ekonomik të Republikës Federale të Gjermanisë (Bundesministerum fur 
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Wirtschaftliche Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutchland) dhe Shoqërisë 
Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (Deutsche Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit, GIZ) Në kuadrin e GIZ-it, ndihmë të madhe dhe të drejtpërdrejtë 
gjatë tërë kohës na ka dhënë “Këshillimi për Reformën Juridike në Kosovë 
(Rechtsreforberatung in Kosovo) e sidomos udhëheqësi i këtij Projekti, Z. Volkmar 
Theobald. 
 
Shfrytëzojmë rastin që ta falënderojmë përzemërsisht stafin e këtij Projekti, sidomos z. 
Theobald i cili gjithherë me një qasje humane dhe profesionale, gjeti mundësi të na 
mbështetë. Gjithashtu, falënderojmë sinqerisht edhe tërë stafin kosovar të punësuar në 
GIZ, veçmas zotin Mr.sc. Flakron Sylejmanin, Këshilltar i Lartë Ligjor në Projektin e 
Reformës Ligjore në GIZ, i cili edhe pse nga mosha i ri, me profesionalizëm ekscelent, 
kontribuoi shumë me sugjerime, e sidomos me koordinim dhe logjistikë që ta 
përfundojmë punën në këtë Projekt. 
 
Në statusin e recensentit, ndihmë të madhe me ekspertizën e tij na ka dhënë edhe 
penalisti  i njohur gjerman Dr. Jens Johannes Deppe. Gjithashtu ndihmë të madhe në 
cilësinë e recensentit na ka ofruar edhe eksperti kosovar, Z. Nikë Lumezi, me njohuritë 
dhe përvojën e tij shumë vjeçare në gjyqësinë penale të Kosovës. Të gjitha 
rekomandimet dhe sugjerimet e recensentëve kanë qenë të vlefshme dhe kontribut i 
çmuar që Komentari të arrijë këtë cilësi. Shfrytëzojmë rastin që edhe këtyre dy 
recensentëve t’u shprehim falënderim. 
 
Prof. dr. Ismet Salihu 
Mr. sc. Hilmi Zhitia  
Dr. sc. Fejzullah Hasani 
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PARATHËNIE 
 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, në emër të 
Ministrisë Federale të Gjermanisë për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ), 
në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë së Republikës së Kosovës dhe autorët e 
këtij publikimi, duke synuar përmirësimin e gjendjes nëpërmjet literaturës ligjore në 
Kosovë, ka kënaqësinë që t'ju ofrojë Komentarin e Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës. 
 
Duke u nisur nga fakti se ka probleme të ndryshme rreth zbatimit të ligjeve në Kosovë, 
të interpretimit të dispozitave- ndonjëherë edhe për përmbajtjen e dispozitave të 
caktuara, është parë si më se e domosdoshme që nga ekspertët të bëhet komentimi i 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe nxjerrja e kuptimit të duhur dhe të drejtë. 
 
Komentari i Kodit Penal të Republikës së Kosovës ofron sqarime dhe shtjellime të 
neneve të ligjit si dhe jep udhëzime për zbatimin e drejtë dhe adekuat të tij, sipas 
teorisë dhe praktikës vendore dhe ndërkombëtare, duke mos lënë anash edhe të arriturat 
juridike në këtë drejtim.  
 
Gjithashtu, ky komentar do të ndihmojë profesionistët e fushës juridike në institucionet 
e Kosovës, që nga Ministrit, Gjykatat, Prokuroritë, Fakultetet Juridike si dhe të gjithë 
bashkëpunëtorët profesionalë në kryerjen e detyrave të tyre gjatë zbatimit dhe kuptimit 
të drejtë të këtij Kodi. Kjo do t’i kontribuojë krijimit të sigurisë juridike, mbrojtjes së 
interesave të palëve në procedurë si dhe ngritjen e besueshmërisë së qytetarëve në 
institucionet e Drejtësisë. 
 
Presim që Komentari të bëhet një mjet i çmueshëm për komunitetin e profesionistëve 
juridikë, duke qenë i pari i këtij lloji, madje edhe si një kontribut i vlefshëm për 
drejtësinë penale në Kosovë. 
 
GIZ - Projekti për reformën ligjore në Kosovë- falënderon autorët e këtij komentari dhe 
personelin akademik, ekspertët juridikë dhe bashkëpunëtorët e tyre të cilët ndihmuan 
në këtë punë, që ky publikim dhe të tjerat në të ardhmen do të jenë të dobishme për 
profesionistët e fushës së drejtësisë, shkencat juridike, gjithashtu do të jenë të 
dobishme edhe për popullin e Kosovës në përgjithësi. 
 
 
 
 
Volkmar Theobald  
 
Menaxher i projekti për reformë ligjore GIZ 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  
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FJALA E AUTORËVE 
 
Me sakrifica të mëdha dhe me luftën e popullit të Kosovës e intervenimin e NATO-s, 
Kosova u çlirua më 12 qershor 1999, pas gati një shekulli të okupimit nga Serbia dhe 
Jugosllavia. Pas çlirimit, me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit nr. 1244, Kosova u vu nën 
protektorat të OKB-së. Me gjithë faktin se formalisht akoma konsiderohej territor i 
Jugosllavisë, e cila në vitin 2003 u shndërrua në Unionin Serbi dhe Mali i Zi, Kosova në 
masën më të madhe qeverisej nga Organizata e Kombeve të Bashkuara derisa të zgjidhej 
statusi politik, që duhej të zgjidhej sipas vullnetit të popullit shumicë shqiptar, me pjesë-
marrjen e faktorit ndërkombëtar, sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 
 
Kosova u çlirua nga okupimi i Serbisë dhe, pavarësisht se nuk iu njoh ende pavarësia, u 
vendos që të përgatitej dhe të aprovohej Kodi Penal i Kosovës, në mënyrë që të eliminohej 
sa më shpejt shumësia dhe diversiteti i normave penale, që rrezikonte edhe parimin e 
legalitetit, një parim fondamental për mbrojtjen e lirive e të drejtave të njeriut, sigurinë e 
tij, dhe luftën efikase kundër kriminalitetit. Kjo është me rëndësi të theksohet, ngase vetëm 
shtetet sovrane dhe të njohura ndërkombëtarisht nxjerrin dhe aplikojnë kodet e tyre penale. 
Pikërisht për shkaqe politike, ngase Kosova nuk gëzonte akoma statusin e pavarësisë, 
Zyra për çështje ligjore pranë UNMIK-ut, Kodin Penal të Kosovës e emërtoi Kodi i 
Përkohshëm Penal i Kosovës. Pas shpalljes së Pavarësisë më 17 shkurt 2008, Kuvendi i 
Kosovës, me Ligjin për Plotësimin dhe Ndryshimin e Kodit të Përkohshëm Penal të 
Kosovës nr. 03/l-002, datë 6 nëntor 2008, në titull dhe në tërë tekstin i hoqi atributin “i 
përkohshëm”, kështu që prej asaj date quhet Kodi Penal i Kosovës. 
 
Puna në përgatitjen e Kodit Penal të Kosovës ka filluar më 1 shtator 1999, vetëm dy muaj 
e gjysmë pas çlirimit. Versioni i parë punues i këtij Kodi është përgatitur vetëm në gjuhën 
shqipe nga ekspertë kosovarë dhe, në fund të dhjetorit të atij viti, qe dërguar në Nju-Jork, 
në Zyrën për çështje ligjore për Kosovën, dhe është përkthyer në gjuhën angleze. Në 
shkurt të vitit 2000 Kodi është kthyer në Prishtinë dhe ka vazhduar puna në përgatitjen e 
tij paralelisht në dy gjuhë – në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze. Në punën e 
mëtejshme në përgatitjen e këtij kodi, prej shkurtit 2000, krahas ekspertëve kosovarë, kanë 
marrë pjesë edhe rreth 30 ekspertë ndërkombëtarë nga Këshilli i Evropës, UNMIK-u, 
Shoqata e Juristëve Amerikanë, të njohur me shkurtesën ABACEL, UNICEF, OSBE dhe 
ekspertë individë të Anglisë dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lidhur me këtë, 
duhet të theksohet veçanërisht se gjatë tërë kësaj kohe, jo vetëm që kanë qenë të angazhuar 
ekspertë nga Këshilli i Evropës, por gjithashtu tërë puna, deri në përgatitjen e versionit të 
fundit të këtij kodi, është zhvilluar edhe nën mbikëqyrjen e Këshillit të Evropës. 
 
Pas tre vjet e gjysmë pune të vazhdueshme dhe intensive, në fillim të marsit 2003 është 
përgatitur versioni përfundimtar i Kodit Penal të Kosovës dhe u është dërguar Qeverisë 
dhe Kuvendit të Kosovës. Pas shqyrtimit të këtij Kodi nga këto organe më të larta të 
pushtetit të Kosovës, me disa vërejtje dhe sugjerime, Kodi Penal i është kthyer Zyrës për 
çështje ligjore të UNMIK-ut. Meqë, prej përfundimit të luftës deri në momentin kur u 
aprovua Kodi Penal, Kosova administrohej nga Kombet e Bashkuara, autorizimet për 
nxjerrjen e ligjeve në lëmin penal ishin kompetencë e rezervuar, Kodi Penal i Kosovës u 
aprovua nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, zoti Michael 
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Shtajner më 6 korrik 2003, kurse hyri në fuqi më 6 prill 2004. Kodi Penal i Kosovës u 
shpall me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2003/25. 
 
Nxjerrja e Kodit të parë Penal të Kosovës, krahas rëndësisë juridike penale për mbrojtjen e 
lirive dhe të drejtave themelore individuale, kombëtare si dhe vlerave ndërkombëtare, ka 
edhe rëndësi të madhe historike dhe politike për popullin e Kosovës. Rëndësia historike e 
nxjerrjes së Kodit Penal, sikundër edhe te popujt e tjerë, është tregues i shkallës së caktuar 
të zhvillimit ekonomiko-shoqëror dhe të kulturës juridike në funksion të mbrojtjes dhe të 
avancimit të vlerave individuale dhe kombëtare. Rëndësia politike e Kodit Penal konsiston 
në faktin se populli që nxjerr dhe aplikon kodin e vet penal, garanton të ketë policinë, 
prokurorinë dhe gjyqësinë e vet si dhe t’i qeverisë ato. Thjesht, Kodi penal është themel 
dhe një nga shtyllat kryesore të sovranitetit të atij populli. Në rastin tonë, nxjerrja e Kodit 
Penal, para se t’i njihej pavarësia e Kosovës, fitoi peshë edhe më të madhe, ngase i 
parapriu dhe u bë gurthemel për njohjen e pavarësisë. Pohimin e këtillë e mbështet edhe 
shkencëtari i së drejtës penale, gjermani dr. Michsel Bohlander, i cili, me rastin e 
komentimit të Projektit të Kodit Penal të Kosovës të vitit 2002, në revistën e Qendrës 
Juridike të Kosovës (nr.3/2002, fq.5-7), midis të tjerash, theksonte se me aprovimin e këtij 
Projekti të Kodit Penal, opsion për Kosovën nuk mund të jetë asgjë më pak se pavarësia. 
Gjithashtu, rëndësinë e madhe juridike penale, dhe sidomos politike, e konfirmon edhe 
deklarata e këshilltarit për Siguri Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili 
në verën e vitit 2000, në një rast pati deklaruar se në Kosovë është duke u punuar në 
përgatitjen e Kodit Penal të Kosovës. 
 
Model nismëtar për përpilimin e Kodit Penal të Kosovës ka shërbyer Kodi Penal i 
Federatës së Bosnjë e Hercegovinës. Mirëpo, gjatë punës shumëvjeçare, Kodi Penal i 
Kosovës në vijim u përpilua sipas koncepteve, modeleve dhe solucioneve konkrete të 
kodeve penale të shteteve bashkëkohore të Evropës Perëndimore, posaçërisht të Kodeve 
Penale të Gjermanisë, Zvicrës, Francës dhe Italisë. Gjithashtu në Kodin Penal të Kosovës 
janë akceptuar edhe zgjidhje parimore dhe konkrete nga legjislacioni penal i Anglisë dhe 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Njëkohësisht janë akceptuar edhe disa institute dhe 
zgjidhje konkrete nga Kodi Penal i Shqipërisë, i Kroacisë dhe i Sllovenisë. Duhet theksuar 
veçanërisht se në Kodin Penal të Kosovës, jo vetëm si platformë, po edhe si solucione ko-
nkrete, janë akceptuar një numër i madh i dispozitave të konventave dhe akteve të tjera 
ndërkombëtare, që u dedikohen mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut dhe luftës 
efikase kundër kriminalitetit. Gjithashtu në Kodin Penal të Kosovës janë akceptuar 
zgjidhje parimore dhe konkrete nga Statuti i Tribunalit të Hagës dhe Statuti i Gjykatës së 
Përhershme Penale Ndërkombëtare, apo, siç emërtohet shkurt – Statuti i Romës, aprovuar 
në Romë në vitin 1998. 
 
Akceptimi i konceptit të përgatitjes së Kodit Penal të Kosovës sipas modeleve të kodeve 
penale të shteteve të Evropës Perëndimore dhe konventave e akteve më relevante 
ndërkombëtare, ka shpënë që në Kodin Penal të Kosovës, në krahasim me legjislacionin e 
mëparshëm, të parashihen disa parime, institute dhe inkriminime të reja. Në krahasim me 
legjislacionin e mëparshëm janë akceptuar risi sidomos në aspektin e parimit të legalitetit 
dhe legjitimitetit, të mbrojtjes më të avancuar të lirive dhe të drejtave të njeriut, të luftës 
kundër krimit të organizuar si dhe një qasje më humane dhe bashkëkohore edhe në shumë 
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institute të tjera të së drejtës penale. Në trendin bashkëkohore të humanizimit të së drejtës 
penale, risi shumë të rëndësishme, që kanë gjetur shprehjen në Kodin Penal, janë dënimet 
alternative si substitute, të zëvendësimit të dënimit me burgim për rastet e veprave penale 
të lehta dhe të dënimeve plotësuese. Të gjitha këto dhe risi të tjera, kanë imponuar një 
qasje të re dhe sensitive në përgatitjen e këtij komentari. Kemi bërë përpjekje maksimale 
që të gjitha dispozitat e pjesës së përgjithshme dhe të veçantë, sidomos risitë në krahasim 
me legjislacionin e mëparshëm, t’i shpjegojmë dhe t’ komentojmë në aspektin teorik, 
legjislativ dhe praktik. 
 
Përgatitjen e këtij Komentari, në një masë të konsiderueshme e ka vështirësuar edhe fakti 
që, disa muaj pa përfunduar puna në Komentarin e këtij Kodi, u aprovuan amendamentet 
në këtë Kod, të cilat hynë në fuqi me 1 janar 2013. Këto amendamente ishin aq shumë, 
saqë rrallë ndonjë nen nuk pësoi ndryshime dhe plotësime. Në kuadrin e këtyre 
ndryshimeve e plotësimeve të shumta dhe komplekse, me këto amendamete u parapanë 
edhe 87 nene të reja, prej të cilave rreth gjysma janë inkriminime të reja, vepra penale të 
reja. Kjo situatë shtyri detyrimisht edhe Agjencinë Gjermane – GIZ, që është sponsorizues 
i këtij projekti, të angazhonte autorët e këtij Komentari që t’i komentonin edhe këto 
amendamente, të cilat u bënë pjesë integrale të Kodit Penal në fuqi. Kjo qe më se e 
domosdoshme, sepse do të ishte shumë e dëmshme dhe jooportune që të botohej 
Komentari i Kodit Penal pa këto ndryshime dhe plotësime. Prandaj autorët e këtij 
Komentari u detyruan t’i hynin sërish kësaj pune që prej nenit të parë deri në nenin e 
fundit, dhe në mënyrë të veçantë të përqendroheshin në shpjegimin e instituteve të reja të 
Pjesës së Përgjithshme të Kodit Penal si dhe të komentojnë edhe inkriminimet e reja. 
Kësisoj ky botim është në fakt Komentar i Kodit Penal, i cili hyri në fuqi me 1 janar 2013. 
 
Këtë punë të vështirë në një masë e ka lehtësuar fakti se njëri prej autorëve të këtij 
komentari - Profesor Ismet Salihu, ka qenë një nga autorët kryesorë në përpilimin e Kodit 
Penal që hyri në fuqi më 6 prill 2014 dhe, ndërkohë, edhe në përgatitjen e amendamenteve 
të këtij Kodi. Ndërsa dy autorët e tjerë, Dr. Fejzullah Hasani dhe Mr. Hilmi Zhitija, kanë 
qenë të inkuadruar në grupin për përgatitjen e amendamenteve të këtij Kodi. 
 
Në këtë Komentar nuk janë shpjeguar e komentuar dispozitat që i dedikohen delikuencës 
së të miturve dhe trajtimit të tyre penalo-juridik, ngase, për shkak të specifikave të kryesve 
të mitur të veprave penale, ngjashëm me të drejtat penale të shteteve më të zhvilluara, kjo 
fushë është rregulluar me ligj të veçantë – me Ligjin Penal për të Mitur, i cili ka hyrë në 
fuqi më 19 prill 2004 dhe me amendamentet e vitit 2008, u emërtua Kodi i Drejtësisë për 
të Mitur (Kodi nr. 03/L-1930).   
 
Profesor Ismet Salihu ka komentuar tërë Pjesën e përgjithshme të Kodit Penal (nenet 1-
120), ndërsa nga Pjesa e veçantë ka komentuar kapitullin XIV – Veprat penale kundër 
rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (nenet 121-147), kapitullin XV – 
Veprat penale kundër njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura në të drejtën ndërkombëtare 
(nenet 148-177) dhe kapitullin XVI – Veprat penale kundër jetës dhe trupit (nenet 178-
192); Mr. Hilmi Zhitija – ish-Kryeprokurori i Shtetit të Kosovës (nenet 193-331) dhe Dr. 
Fejzullah Hasani, Kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës (nenet 332-437). Gjatë 
përgatitjes së këtij komentari kemi bërë përpjekje, aq sa ka qenë e mundur, që për çështje 
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të rëndësishme të harmonizojmë qëndrimet, gjithnjë pa cenuar autonominë e perceptimit 
dhe shpjegimit të materies. 
 
Ky komentar që kemi përgatitur, ka për qëllim t’i shpjegojë dhe t’i qartësojë dispozitat e 
Kodit Penal, në mënyrë që gjyqtarët, prokurorët, avokatët, policët dhe zyrtarët e tjerë t’i 
aplikojnë ashta siç i ka parashikuar ligjdhënësi. Ky komentar mund t’u shërbej 
njëkohësisht edhe studentëve të fakulteteve juridike si dhe kandidatëve për përgatitjen e 
provimit të jurisprudencës. Nëse arrin këtë qëllim, për autorë do të jetë satisfaksion për 
punën shumëvjeçare të tyre. 
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VËSHTRIM I SHKURTËR HISTORIK LEGJISLACIONIT PENAL 
QË U ZBATUA NË KOSOVË 

 
1. Legjislacioni penal në Kosovë para Luftës së Parë Botërore. Në territorin e Kosovës, në 
Republikën e Shqipërisë dhe në viset e tjera etnike shqiptare, nuk janë ruajtur monumente 
juridike të periudhës para Luftës së Parë Botërore, në bazë të të cilave do të mund të 
krijonim një përfytyrim të plotë për karakterin e së drejtës penale të asaj kohe.  
 
Në shekullin XV, Kosova, Shqipëria, viset e tjera etnike shqiptare dhe pothuaj të gjitha 
shtetet e tjera ballkanike, u pushtuan nga Perandoria Osmane, e cila sundoi në këto vise 
për gati pesë shekuj. Gjatë kësaj periudhe në Kosovë, në Shqipëri dhe në viset e tjera 
etnike shqiptare, në masën më të madhe aplikohej e drejta zakonore, në kuadrin e së cilës 
edhe e drejta zakonore penale. Krahas kësaj, me pushtimin e Kosovës nga Perandoria 
Osmane, vepronin edhe sheriati, kanunametë turke dhe Kodi Penal i Turqisë i vitit 1868. 
Kësisoj, në Kosovë ekzistonte një dualizëm juridik. Krahas zbatimit të sheriatit dhe të së 
drejtës penale turke, zbatohej edhe e drejta zakonore shqiptare dhe, në kuadrin e saj, edhe 
e drejta penale zakonore shqiptare. 
 
Me gjithë insistimin e Perandorisë Osmane që të gjitha marrëdhëniet shoqërore dhe 
çështjet e tjera në lëmin e së drejtës penale, të rregulloheshin me ligjet dhe kanunametë 
e tyre, e drejta zakonore shqiptare, gjatë gjithë kohës së sundimit turk, u zbatua në 
përmasa më të mëdha. Pjesa më e madhe e së drejtës zakonore shqiptare qe emërtuar 
Kanuni i Lekë Dukagjinit, që e mblodhi në popull dhe e sistemoi frati Shtjefën 
Gjeçovi. Në Shqipëri dhe në trojet e tjera etnike shqiptare, si e drejtë zakonore njihen 
edhe Kanuni i Skënderbeut (Arbënit), Kanuni i Maleve, Kanuni i Labërisë si dhe 
kanune të tjera lokale, si ai i Bendës, i Mirditës, i Pukës, i Hasit etj.. Këto kanune, së 
bashku me Kanunin e Lekë Dukagjinit, përbëjnë burimet kryesore të së drejtës 
zakonore penale shqiptare. Sipas këtyre kanuneve, veprat penale ishin të sistemuara si 
vijon: veprat penale kundër personit, kundër familjes dhe martesës, kundër pronës private, 
kundër kishës dhe veprat e tjera penale. 
 
Llojet e dënimeve sipas Kanunit të Lekë Dukagjinit ishin: 1) gjakmarrja; 2) dënimi me 
vdekje; 3) dëbimi; 4) djegia e shtëpisë; 5) rrënimi i pasurisë; 6) të prerët e pemëve dhe të 
lënët e tokës djerrë; 7) gjoba; dhe 8) lëçitja (bojkotimi). 
 
2. Legjislacioni penal në Kosovës midis dy Luftërave Botërore (1918 – 1941). Pas 
përmbysjes së Perandorisë Osmane, Shqipëria shpalli pavarësinë në vitin 1912, dhe, 
ndërkohë, u njoh ndërkombëtarisht në kufijtë e tanishëm. Kosova dhe viset e tjera etnike 
shqiptare u okupuan dhe u vunë nën sovranitetin e Mbretërisë Serbe, Kroate dhe Sllovene, 
një shtet i themeluar në vitin 1918. Në Mbretërinë e Jugosllavisë, sikur quhej ndryshe ajo 
mbretëri, Kosova dhe Maqedonia emërtoheshin Serbi e Jugut. Në tërë territorin e këtij 
shteti, pra edhe në Kosovë, në fillim u aplikuan kapitujt IX e XI të Kodit Penal të Serbisë 
mbi krimet dhe kundërvajtjet kundër shtetit, mbretit dhe kushtetutës. Ndërsa në vitin 1921 
u aprovua Ligji i posaçëm mbi mbrojtjen e sigurisë dhe të rendit shtetëror, i cili, për nga 
ashpërsia dhe dënimet drakoniane që u parapanë dhe u zbatuan, emërtohej ndryshe edhe si 
ligji famëkeq për mbrojtjen e shtetit. 
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Pas miratimit të këtyre ligjeve, kishte filluari puna në përgatitjen e Kodit Penal, i cili do të 
vepronte në tërë territorin e Mbretërisë Jugosllave. Kodi Penal i Mbretërisë së Jugosllavisë 
qe aprovuar në vitin 1929 për të hyrë në fuqi më 1 janar 1930. Për atë kohë, ky Kod Penal 
u vlerësua si kod modern. Mirëpo, ndaj shqiptarëve të Kosovës, Maqedonisë së sotme dhe 
viseve të tjera shqiptare që u vunë nën juridiksionin e këtij shteti, Kodi Penal u shpërdorua 
shumë. Shumë shqiptarë, sidomos ata të Kosovës, dënoheshin edhe vetëm për faktin se u 
gjendej ndonjë libër në gjuhën shqipe. Kësisoj, shqiptarët ishin të privuar edhe prej të 
drejtave themelore. Për përmasat e abuzimeve të së drejtës penale ndaj shqiptarëve, 
përndjekjet dhe shkeljet e lirive, më së miri dëshmojnë rreth 10.000 shqiptarë të vrarë 
gjatë periudhës 1918-1941 dhe kolonizimi i serbëve dhe malazezve në tokat shqiptare të 
Kosovës, si dhe rreth 200.000 shqiptarë të shpërngulur në Turqi. Me reformat agrare iu 
morën shqiptarëve rreth 380.000 hektarë tokë dhe iu ndanë kolonëve serbë e malazez.  
 
3. Legjislacioni penal në Kosovë pas Luftës së Dytë Botërore. Pas përfundimit të luftës, 
Kosova sërish mbeti nën sovranitetin e Serbisë dhe të Jugosllavisë, kështu që edhe në 
Kosovë, si dhe në viset e tjera të Jugosllavisë socialiste, veproi legjislacioni penal i këtij 
shteti. 
 
Në shtetin e Jugosllavisë socialiste, nën juridiksionin e të cilit ishte edhe Kosova, në vitin 
1945 u nxorën këto ligje: Ligji për luftimin e spekulimit të palejuar dhe sabotimit 
ekonomik; Ligji për mbrojtjen e pasurisë popullore dhe qeverisjen e saj; Ligji mbi 
ndalimin e nxitjes së urrejtjes dhe përçarjes kombëtare, racore dhe fetare; Ligji mbi veprat 
penale kundër popullit dhe shtetit dhe Ligji mbi llojet e dënimeve. 
 
Meqë nxjerrja e një kodi penal të tërësishëm kërkonte një angazhim afatgjatë, së pari u 
vendos që të nxirrej vetëm pjesa e përgjithshme. Kështu më 4 dhjetor 1947 u nxor Kodi 
Penal – pjesa e përgjithshme dhe hyri në fuqi më 12 shkurt 1948. 
 
Pjesa e përgjithshme e Kodit Penal u përgatit sipas modelit të legjislacionit penal të 
Bashkimit Sovjetik dhe kishte të gjitha mangësitë e së drejtës penale të atëhershme 
sovjetike. Ky Kod pati lejuar analogjinë si dhe pati mundësuar arbitrarizëm e paligjshmëri, 
sidomos në proceset penale politike ndaj shqiptarëve, por edhe ndaj kroatëve dhe 
sllovenëve. 
 
Ndërkohë, para se të nxirrej Kodi Penal i tërësishëm, në vitin 1948, në lëmin penal u 
nxorën edhe tri ligje të rëndësishme: Ligji mbi veprat penale kundër detyrës zyrtare; Ligji 
mbi veprat penale ushtarake dhe Ligji mbi veprat penale kundër pasurisë së përgjithshme 
popullore dhe pasurisë së kooperativave e të organizatave të tjera shoqërore. 
 
Më 27 shkurt 1951 Kuvendi i asaj Jugosllavie miratoi Kodin Penal të tërësishëm, i cili hyri 
në fuqi më 1 korrik të atij viti. Kodi Penal i vitit 1951 braktisi konceptin e legjislacionit 
penal të Bashkimit Sovjetik dhe u ndërtua sipas modeleve të së drejtës evropiane 
kontinentale, sidomos sipas legjislacionit penal të Zvicrës, Gjermanisë dhe Austrisë. Me 
hyrjen në fuqi të këtij Kodi Penal, pushuan së vepruari pjesa e përgjithshme e Kodit Penal 
të vitit 1948 si dhe ligjet penale të posaçme, që ishin në fuqi. Me nxjerrjen e Kodit Penal të 
vitit 1951, përfundoi procesi i kodifikimit të së drejtës penale në Jugosllavinë socialiste.  
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Ndryshimet që u bënë në ekonomi dhe në jetën e gjithmbarshëm në Jugosllavi, sidomos 
me inaugurimin e sistemit vetëqeverisës, në krahasim me shtetet e tjera komuniste, në një 
masë zbutën dhe e demokratizuan sistemin komunist diktatorial. Këto ndryshime në 
sistemin politik përcaktuan ndryshime edhe në Kodin Penal të vitit 1951. Rrjedhimisht, 
me ndryshimet dhe plotësimet që u bënë në vitin 1960, 1962 dhe 1973, Kodi Penal ishte 
në fuqi deri më 1 korrik 1977. 
 
3.4. Ligji Penal i RSF të Jugosllavisë dhe Ligji Penal i KSA të Kosovës. Me Kushtetutën e 
re të Jugosllavisë të vitit 1974, Kosova dhe Vojvodina, me statusin politik dhe juridik të 
krahinave autonome, trajtoheshin njësi konstitutive të Federatës së Jugosllavisë, sa kohë 
që gjashtë njësi të tjera federale (Sllovenia, Kroacia, Bosnjë e Hercegovina, Maqedonia, 
Serbia dhe Mali i Zi) gëzonin statusin e republikave dhe së bashku me dy krahinat 
autonome përbënin Jugosllavinë Federative. 
 
Kosova me Kushtetutën jugosllave të vitit 1974, në aspektin juridik, u barazua në masë të 
konsiderueshme me republikat e këtij shteti, mirëpo në praktikë, nga regjimi i Serbisë, në 
mënyrë arbitrare dhe kundërkushtetuese asaj i reduktoheshin autorizimet dhe 
kompetencat, sidomos në lëmin e policisë, gjyqësisë e të legjislacionit, etj. 
 
Për lëmin e së drejtës penale, ka qenë me rëndësi sidomos Kushtetuta e Jugosllavisë e vitit 
1974, ngase me atë kushtetutë për herë të parë u aprovua koncepcioni i decentralizimit të 
kompetencave ligjdhënëse edhe në lëmin e legjislacionit penal në republika dhe në krahina 
autonome. Duke u mbështetur në dispozitat e kësaj kushtetute (neni 281, par. 1. pika 12), 
të gjitha republikat dhe krahinat autonome nxorën edhe ligjet e tyre penale, të cilat hynë në 
fuqi më 1 korrik 1977. Pra edhe Kosova, për herë të parë në historinë e vet, nxori 
Ligjin e vet Penal, i cili gjithashtu hyri në fuqi më 1 korrik 1977. Gjithashtu, edhe në 
nivel të Jugosllavisë u nxor Ligji Penal Federativ, i cili po ashtu hyri në fuqi më 1 korrik 
1977. Prej atij viti në Jugosllavi ekzistonin dhe vepronin nëntë ligje penale – Ligji Penal 
federativ dhe gjashtë ligje penale të republikave e dy ligje penale të krahinave autonome. 
 
Ligji Penal federativ në pjesën më të madhe i rregullonte çështjet e pjesës së përgjithshme 
të së drejtës penale, kurse në pjesën e posaçme parashihte vetëm veprat penale që 
rrezikonin ose dëmtonin të mirat juridike që i përkisnin tërë Jugosllavisë, si dhe veprat 
penale që kryheshin nga persona zyrtarë të inkuadruar në organet federative. Kurse ligjet 
penale të republikave dhe krahinave autonome rregullonin pjesën më të madhe të pjesës së 
veçantë të së drejtës penale, përkatësisht parashihnin numër më të madh të veprave penale.  
 
Ligji Penal federativ vepronte në tërë territorin e Jugosllavisë, ndërsa ligjet penale të 
njësive federale vepronin në territorin e republikave dhe krahinave autonome. 
 
Siç theksuam më sipër, Kosova, për herë të parë në historinë e vet, edhe pse nën 
juridiksionin e Jugosllavisë po me një autonomi të konsiderueshme, nxori Ligjin e vet 
Penal. Nxjerrja e Ligjit Penal të Kosovës paraqet datë të rëndësishme në zhvillimin dhe 
begatimin e gjithëmbarshëm politiko-shoqëror dhe juridik, e posaçërisht në lëmin juridik 
penal. Prej atij viti, në organet e judikaturës kosovare si dhe në policinë dhe entet 
ndëshkuese të Kosovës, rreth 75% të të punësuarve ishin pjesëtarë të kombit shqiptar, dhe 
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në masë të konsiderueshme këto organe të rëndësishme të pushtetit administroheshin nga 
kosovarët. 
 
Pavarësisht autonomisë që gëzonte Kosova me Kushtetutën e vitit 1974 dhe me rreth 75% 
të prokurorëve, gjyqtarëve dhe policëve shqiptarë, regjimi i Serbisë, me një politikë 
kriminale selektive dhe tendencioze ndaj shqiptarëve, duke e abuzuar legjislacionin penal 
si dhe me trysni të ndryshme ideologjike, politike dhe policore, në masë të madhe arriti të 
kriminalizonte një numër të madh pjesëtarësh të kombit shqiptar të Kosovës dhe të viseve 
të tjera etnike shqiptare të asaj Jugosllavie. Ky kriminalizim, u intensifikua dhe u 
masivizua sidomos pas demonstratave paqësore të studentëve të Universitetit të Prishtinës 
dhe të mbarë popullit shqiptar të Kosovës të organizuara në vitet 1981, 1987, 1988 dhe në 
pranverë të vitit 1989. Në këto demonstrata paqësore kërkohej që Kosova të fitonte 
statusin e republikës në ish- Jugosllavinë, si hap i parafundit për shkëputje të tërësishme 
nga Serbia dhe Jugosllavia. 
 
Policia dhe ushtria e Jugosllavisë, në të cilën dominonin serbët, me pretekst të shuarjes së 
këtyre demonstratave, në të cilat kërkesë dominante ishte që Kosovës t’i njihej statusi i 
republikës, vranë me armë zjarri me dhjetëra dhe plagosën me qindra shqiptarë, shumica 
prej të cilëve të rinj dhe studentë. Pas çdo demonstrate nga organet dhe gjykatat serbe 
organizoheshin me mijëra procese penale politike, në të cilat shqiptoheshin dënime 
drakoniane me burgim, madje deri në pesëmbëdhjetë vjet.  
 
Krahas dënimeve drakoniane me burgim, janë rrëqethëse rrëfimet e të dënuarve për 
maltretimet dhe torturat,  bestiale, shtazarake të cilave iu ekspozuan të dënuarit gjatë 
hetuesisë dhe vuajtjeve të dënimeve me burgim. Abuzimi i së drejtës penale dhe i 
judikaturës nën regjimin e Serbisë, duke i kriminalizuar shqiptarët në mënyrë sistematike 
dhe masive vetëm sepse angazhoheshin për lirinë individuale dhe kombëtare, vazhdoi me 
intensitet edhe më të madh pas vitit 1990 e deri në çlirimin e Kosovës. Më gjerësisht për 
abuzimin e së drejtës penale dhe pushtetit të regjimit të Serbisë ndaj shqiptarëve të 
Kosovës që nga Lufta e Dytë Botërore, shih punimin: ”Ndjekjet penale politike masive të 
pushtetit serb ndaj pjesëtarëve të popullit shqiptar me elemente të gjenocidit, në funksion 
të rrënimit dhe të mohimit të subjektivitetit politik dhe kulturor të Kosovës” (revista “E 
drejta”, nr. 1, Prishtinë 1995, fq. 35-36). 
 
Ligji Penal i Kosovës ishte në fuqi deri më 23 mars 1989, kur regjimi i atëhershëm i 
Serbisë, në mënyrë kundërkushtetuese, suprimoi autonominë e Kosovës, të cilën e gëzonte 
me Kushtetutën e vitit 1974, dhe njëkohësisht abrogoi edhe Ligjin Penal të Kosovës. Prej 
marsit 1989 deri në çlirimin e Kosovës, më 12 qershor 1999, në Kosovë u zbatuan Ligji 
Penal i Jugosllavisë dhe Ligji penal i Serbisë. Pas çlirimit të Kosovës, u rikthye në fuqi 
Ligji Penal i Kosovës dhe, për të mos u lejuar vakumi juridik në këtë lëmë shumë të 
rëndësishëm, u vendos që, derisa të nxirrej Kodi i ri penal i Kosovës, të zbatohej edhe 
Ligji Penal i ish-Jugosllavisë.  
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1. PARIMET THEMELORE TË KODIT PENAL TË REPUBLIKËS SË 
KOSOVËS 

 
E drejta penale e Kosovës është ndërtuar mbi parimet themelore, të cilat janë të pranishme 
në të drejtën penale të shteteve të Evropës Perëndimore. Kjo argumentohet më së miri me 
faktin se për tre vjet e gjysmë, sa ka zgjatur puna në përgatitjen e Kodit Penal të Kosovës, 
kanë marrë pjesë edhe ekspertë të Këshillit të Evropës dhe tërë puna në përgatitjen e këtij 
kodi është bërë nën mbikëqyrjen e këtij asociacioni. 
 
Parimet më të rëndësishme që janë akceptuar në Kodin Penal të Kosovës dhe mbi të cilat 
mbështeten të gjitha dispozitat e këtij kodi, janë: legjitimiteti juridiko-penal i shtetit, i cili 
manifestohet me anë të dënimeve dhe të sanksioneve të tjera penale. Me këtë parim janë 
përcaktuar kufijtë e shtetit me rastin e parashikimit të veprave penale dhe arsyeshmëria 
dhe domosdoja e zbatimit të sanksioneve penale, me qëllim të luftimit të kriminalitetit dhe 
mbrojtjes së lirive e të drejtave të njeriut, parim ky që korrespondon me konceptim ultima 
ratio të rregullimit juridik (neni1 i KP-së); parimi i ligjshmërisë i paraparë për herë të parë 
në Kodin Penal të Francës të vitit 1789, ishte një arritje kolosale e njerëzimit, që kishte për 
qëllim garantimin e sigurisë së qytetarëve dhe shërbente si digë, paladium nga abuzimet e 
mundshme të organeve shtetërore. Në tërë kompleksitetin e tij, ky parim është paraparë në 
nenin 2 të Kodit Penal. Në zonën kriminale, Kodi Penal zbatohet përkatësisht vetëm në 
rastet kur kryhen veprat penale me veprim ose me mosveprim. Vetëm përjashtimisht, për 
veprat penale jashtëzakonisht të rënda, siç janë terrorizmi, trafikimi i njerëzve etj., 
penalizohen edhe veprimet përgatitore. Gjithashtu është i kufizuar ndëshkimi për raste 
veprash penale mbetur në tentativë.  
 
Parimi i përgjegjësisë penale, i cili është formësuar me sintagmën latine nullum nullum 
poena sine culpa, përshkon tërë Kodin Penal dhe në brendinë e tij konsiston në 
përgjegjësinë individuale dhe në konceptin se një person mund të shpallet fajtor dhe të 
përgjigjet për veprën e kryer vetëm nëse konstatohet në procedurën penale se ka qenë i 
përgjegjshëm dhe i fajshëm (neni 13 i Kodit të Procedurës Penale). Në fakt, me këtë 
parim kihet për qëllim që të kufizohet, të vihet në korniza të caktuara e drejta penale e 
shtetit, që të ndëshkojë. Përkatësisht, sipas këtij parimi, gjykatat kanë të drejtë t’i 
ndëshkojnë vetëm kryerësit e fajshëm të veprave penale, e jo të ndëshkojnë personat që 
në kryerje/janë ndodhur aty, rastësisht, të kanosjes apo të ndonjë rrethane tjetër, të cilat 
në ligjin penal janë të parapara si vepra penale. Ndërkaq, në raste lajthimi në fakt apo 
juridik të paevitueshëm, të arsyeshshëm - përjashtohet mundësia e ndëshkimit (nenet 
25 e 26).  
 
Janë paraparë rrethanat e përgjithshme dhe të posaçme, të cilat përjashtojnë ekzistimin 
e veprës penale, siç janë mbrojtja e nevojshme, nevoja ekstreme, dhuna dhe kanosja, 
vepra e rëndësisë së vogël etj.. Qëllimi i dënimeve është ndërtuar mbi parimin e 
preventivës speciale e të përgjithshme dhe njëkohësisht ka për qëllim të shprehë 
gjykimin shoqëror për veprën penale të kryer, dhe ngritjen e moralit e të ndërgjegjes 
për respektimin e ligjit.  
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Zgjidhje e karakterit parimor është akceptimi i konceptit të dënimeve dhe masave 
alternative si substitute të dënimit me burgim. Në harmoni me Rregullat e Tokios të 
aprovuara nga OKB –ja në dhjetor të vitit 1990, në Kodin Penal janë paraparë lloje të 
masave dhe të dënimeve alternative, nga të cilat vërejtja e gjykatës, dënimi me kusht, 
dënimi me kusht me urdhër për trajtim të detyrueshëm rehabilitues, dënimi me kusht 
me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues, puna në interes të përgjithshëm dhe 
gjysmë liria. Parimi i përcaktimit juridik të matjes gjyqësore të dënimit të ndërlidhur 
me parimin e individualizimit të llojit dhe masës të sanksioneve penale ndaj kryerësit, 
varësisht nga natyra dhe pesha e veprës penale si dhe nga vetitë individuale të kryerësit 
të saj.  
 
Statusi i të dënuarit pas vuajtjes së dënimit është rregulluar sipas parimit që, pas kalimit 
të një kohe, ai shlyhet nga evidenca e të ndëshkuarve, dhe njëkohësisht me anë të 
rehabilitimit, i kthehen të gjitha të drejtat që ka gëzuar para se të ketë kryer vepër 
penale.  
 
Në Pjesën e posaçme të Kodit Penal janë paraparë shumica dërrmuese e veprave 
penale. Në këtë pjesë janë paraparë përafërsisht numri dhe lloji i veprave penale që 
janë të parapara në të gjitha shtetet evropiane, me disa specifika të determinuara nga 
kushtet dhe rrethanat e Kosovës.                     
 
Duke rekapituluar këtë që u tha më sipër lidhur me parimet themelore dhe, në 
përgjithësi, me konceptin e së drejtës penale të Kosovës, mund të përfundojmë se këto 
parime themelore janë parime të akceptuara nga parimet e kodeve penale të shteteve të 
Evropës, të cilat, në aspektin legjislativ, janë koncipuar në funksion të sundimit të 
ligjit, përkatësisht të shtetit ligjor dhe me qëllim të përmbushjes së postulateve sociale 
dhe etike. 
 
 
2. NDARJA E KODIT PENAL NË PJESËN E PËRGJITHSHME DHE TË 

POSAÇME  
 
Me zhvillimin e legjislacionit penal, dhe sidomos me zhvillimin e së drejtës penale si 
shkencë, u pa se një numër i konsiderueshëm i normave penalo-juridike posedojnë disa 
elemente, që janë të përbashkëta. Këto elemente të përbashkëta u përkasin dhe 
ndërlidhen me tri nocione themelore të së drejtës penale: nocioni i veprës penale, 
nocioni i përgjegjësisë penale dhe nocioni i sanksioneve penale dhe masave të trajtimit 
të detyrueshëm. Lidhur me këto tri nocione themelore u formuan edhe rregullat e 
përgjithshme, të cilat parashihnin se cilat kushte duhej të plotësoheshin për t’u 
konsideruar një vepër si vepër penale dhe cili lloj dënimi a sanksioni tjetër penal mund 
t’u shqiptohet kryerësve të veprave penale. Këto rregulla i përvetësuan gradualisht të 
drejtat penale pozitive. Në këtë aspekt, për legjislacionin penal të Evropës, rëndësi të 
posaçme ka Kodi penal i Francës i vitit 1791, që u nxor pas ngadhënjimit të 
Revolucionit Borgjez. Në këtë kod, për here të parë në historinë e së drejtës penale, u 
parapanë parime të rëndësishme në formë të normave të përgjithshme penalo-juridike. 
Ndërkaq, normat e tjera të këtij kodi parashihnin veprat penale veç e veç dhe 
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sanksionet penale që mund t’u shqiptoheshin kryerësve të tyre. Kësisoj, edhe pse 
sistemi i këtyre dy llojeve normash penalo-juridike formalisht nuk u emërtuan si pjesë 
e përgjithshme dhe e posaçme, në brendinë e tyre rregullonin pjesën e përgjithshme dhe 
pjesën e posaçme të së drejtës penale. 
 
Më vonë të gjitha kodet penale, që u nxorën pas Kodit Penal të Francës të vitit 1791, 
ato u ndanë në dy pjesë, që zakonisht quhen pjesë e përgjithshme dhe pjesë e posaçme. 
Edhe Kodi Penal i Kosovës është i ndarë në dy pjesë, në pjesën e përgjithshme dhe në 
pjesën e posaçme. Gjithashtu, edhe e drejta penale si shkencë, ndahet në pjesën e 
përgjithshme dhe të posaçme. 
 
Pjesa e përgjithshme e Kodit Penal është një sistem i normave penalo-juridike, me të 
cilat rregullohen çështjet e zbatimit të Pjesës së posaçme. Me këto norma përcaktohen 
parimet e së drejtës penale si dhe nocionet dhe institucionet themelore të së drejtës 
penale, siç janë vepra penale, përgjegjësia penale, format e fajit, dënimet dhe llojet e 
tjera të sanksioneve penale, rrethanat që përjashtojnë veprën penale, mandej çështja e 
tentativës, bashkëpunimi, mosveprimi si formë e kryerjes së veprës penale etj.. Këto 
dhe normat e tjera të Pjesës së përgjithshme vlejnë për të gjitha veprat penale të 
parapara në Pjesën e posaçme.  
 
Normat e Pjesës së përgjithshme janë parakusht, presupozim për zbatimin e 
inkriminimeve të Pjesës së posaçme. Në Pjesën e përgjithshme gjenden norma edhe të 
karakterit deklarativ, p.sh. neni 1 i KP-së, i cili përcakton bazat dhe kufijtë e dhunës 
penalo-juridike. Në këtë pjesë gjenden edhe norma të karakterit eksplikativ, si p.sh. 
neni 120, në të cilin përcaktohet domethënia e shprehjeve që përdoren në këtë kod. 
 
Në relacion me Pjesën e posaçme, Pjesa e përgjithshme shfaqet si plotësim i saj i 
domosdoshëm. Asnjë normë e Pjesës së posaçme, ku është paraparë vepra penale, nuk 
mund të zbatohet pa u ndërlidhur dhe pa u zbatuar edhe norma përkatëse e Pjesës së 
përgjithshme. Për shembull, se a ndëshkohet personi për tentative të ndonjë vepre, apo 
a ndëshkohet për pakujdesi ose si ndëshkohen bashkëpunëtorët etj.. Të gjitha këto 
çështje shtrohen në raste të veprave penale konkrete, por të cilat janë të rregulluara 
edhe në Pjesën e përgjithshme. Gjithashtu në Pjesën e përgjithshme janë të rregulluara 
çështjet lidhur me llojet e dënimeve, minimumi dhe maksimumi i përgjithshëm i tyre, 
rrethanat lehtësuese dhe rënduese, mënyra e matjes së dënimeve, kufijtë e zbutjes së 
dënimeve, mundësia e lirimit nga dënimi, instituti i parashkrimit, rehabilitimi etj.. Në 
këtë mënyrë dispozitat e Pjesës së përgjithshme plotësojnë dispozitat e Pjesës së 
posaçme. Mund të përfundohet që Pjesa e posaçme nuk mund të zbatohet pa Pjesën e 
përgjithshme dhe që Pjesa e përgjithshme është plotësim i Pjesës së posaçme. Por 
gjithashtu edhe Pjesa e përgjithshme nuk mund të zbatohet pa Pjesën e posaçme.  
 
Midis dispozitave të Pjesës së përgjithshme dhe dispozitave të Pjesës së posaçme 
ekziston një koherencë dhe ato kanë karakter komplementar. Kjo shihet nga fakti se 
dispozitat e Pjesës së përgjithshme vlejnë pa përjashtim, zbatohen për të gjitha veprat 
penale të parapara në Pjesën e posaçme si dhe për veprat penale të parapara në ligjet e 
tjera. Së këndejmi, dispozitat e Pjesës së përgjithshme janë të karakterit universal. 
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Gjithashtu, normat e Pjesës së përgjithshme mundësojnë politikë unike juridiko-penale 
dhe njëkohësisht përcaktojnë qëndrimin e një vendi lidhur me një varg çështjesh 
parimore të politikës kriminale. 
 
Pjesa e posaçme e Kodit Penal është sistem i normave penalo-juridike, me të cilat janë 
të parapara veprat penale veç e veç dhe sanksionet penale e masat që mund t’u 
shqiptohen kryesve të tyre. Për nga vëllimi, Pjesa e posaçme zë vend mbizotërues në 
tërë strukturën e Kodit Penal. Kjo pjesë është tërësisht e karakterit punitiv, ngase 
parasheh dënime dhe masa të tjera për raste të shkeljes së ndalesave (shkeljeve të 
normave prohibitive) apo të mosrespektimit të normave që urdhërojnë të ndërmerren 
veprimet e caktuara (shkeljeve të normave imperative). Normat prohibitive janë 
mbizotëruese në tërë strukturën e Kodit Penal, dhe veprat që ndalohen, përcaktohen në 
formën” kush e privon tjetrin nga jeta”, “ kush e merr sendin e huaj të tundshëm” etj.. 
Ndërkaq, dispozitat me të cilat urdhërohet që të ndërmerret diçka, janë më të rralla dhe 
gjejnë shprehjen kur ndonjë person mund ta kryejë veprën penale, sipas ligjit, me 
mosveprim, si p.sh. mosdhëna e ndihmës personit jeta e të cilit gjendet në rrezik. 
 
I tërë katalogu i veprave penale të parapara në Pjesën e posaçme të Kodit Penal është 
sistemuar në kapituj. Kapitujt në fakt janë sajuar sipas objektit, përkatësisht sipas 
vlerave të përbashkëta, të cilat mbrohen nga veprat penale.  
 
Çdo inkriminim i Pjesës së posaçme ka dy pjesë, dispozitivin dhe sanksionin apo 
masën, e cila mund t’i shqiptohet kryesit të veprës. Në dispozitiv përcaktohen 
elementet e veprës penale (figura e veprës penale), kush mund të jetë kryes dhe në se 
konsiston veprimi i kryerjes. Sipas kompozicionit të tyre, dispozitivi mund të jetë i 
ndryshëm. Përkatësisht, vepra penale mund të përcaktohet me detaje të shumta, p.sh., 
lidhur me veprimin e kryerjes, mund të përcaktohet mënyra e kryerjes, mjetet me të 
cilat mund të kryhet, objekti i veprimit, pasoja, vendi dhe koha e kryerjes etj.. Kurse, 
lidhur me subjektin, mund të përcaktohet se veprën penale mund ta kryejë çdo person 
ose vetëm personi i caktuar, p.sh. personi zyrtar, personi përgjegjës, mjeku etj.. 
 
Dispozita e normës së Pjesës së posaçme, në të cilën parashihen veprat penale, është 
përpiluar varësisht prej natyrës së tyre dhe me qëllim që të përcaktohen në mënyrë sa 
më adekuate e të qartë. Në varësi prej mënyrës së komponimit, njihen: dispozitivi i 
rëndomtë, përshkrues dhe blanket a udhëzues. 
 
Me dispozitë të rëndomtë në Kodin Penal nënkuptojmë normat me të cilat nuk 
përcaktohen tiparet, elementet e veprës penale, po vetëm emërtimi i tyre. Kodi penal 
vetëm përjashtimisht parashikon dispozita të këtilla, madje vetëm për rastet notore të 
veprës penale. Si dispozitë e rëndomtë është p.sh. inkriminimi i vrasjes në nenin 178, 
ku thuhet: “...kush e privon tjetrin nga jeta”. Metoda e këtillë e përcaktimit të 
inkriminimit nuk plotëson kushtin e përkufizimit të saktë, për këtë arsye praktikohet 
shumë rrallë në teknikën legjislative. 
 
Dispozita përshkruese të Kodit Penal konsiderohen normat me të cilat caktohen 
elementet relevante të veprës penale, bëhet përshkrimi i tyre. Me këto dispozita 
përcaktohen elementet objektive e subjektive dhe tiparet e tjera, të cilat në tërësinë e 
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tyre krijojnë figurën e veprës penale. Ky lloj i dispozitave praktikohet më së shpeshti 
në Kodin penal. Si dispozitë e këtillë është vepra penale e vjedhjes, e paraparë në nenin 
325, në të cilin thuhet: “...kush e merr sendin e huaj të tundshëm me qëllim që t’i sjellë 
vetes ose tjetrit dobi të kundërligjshme, dënohet…”.  
 
Dispozitë blankete apo udhëzuese e Kodit Penal është norma e tillë penale, në të cilën 
nuk janë të përcaktuara fare ose janë përcaktuar pjesërisht elementet e veprës penale. 
Prandaj, për të kualifikuar një vepër si vepër penale, udhëzon zbatimin e ndonjë norme 
tjetër të Kodit penal apo të ndonjë norme të ndonjë ligji tjetër. Dispozitë e karakterit 
blanket është p.sh. norma në të cilën është paraparë vepra penale e rrezikimit të trafikut 
publik, e paraparë në nenin 378. Që të mund të konstatohet se është kryer kjo vepër 
penale, duhet të zbatohen edhe dispozitat e Ligjit për Sigurinë në trafikun publik. 
Përparësia e dispozitave blankete konsiston në faktin se në këtë mënyrë racionalizohet 
rregullativa ligjore dhe shmangen dispozita të vëllimshme dhe jopraktike.  
 
Përveç këtyre lloj dispozitash, është i njohur edhe dispozitivi i përbërë, me të cilin të 
shumtën e rasteve përcaktohen figurat e ashtuquajtura të veprave penale të përbëra. 
Dispozitivë të këtillë konsiderohen veprat që kryhen me ndërmarrjen e dy a më shumë 
veprimeve, siç është p.sh. vepra penale e grabitjes (neni 329), e cila konsiderohet se 
kryhet me përdorimin e dhunës ose të kanosjes. Më tutje vepra penale që konsiderohet 
se kryhet me ndërmarrjen e një prej llojeve të veprimeve të caktuara, ose veprimi i 
kryerjes që është caktuar në mënyrë alternative (p.sh. vepra penale e cenimit të 
paprekshmërisë së banesës, e cila konsiderohet që është kryer kur personi hyn ose nuk 
largohet nga banesa e huaj). Gjithashtu, dispozitiv i përbërë i figurës së veprës penale 
konsiderohet edhe rasti kur veprën penale të caktuar mund ta kryejnë persona të 
ndryshëm (p.sh. veprën penale të dhënies së deklaratës së rreme mund ta kryejë 
dëshmitari, eksperti, përkthyesi ose interpreti) dhe, kur vepra penale mund të kryhet në 
mënyrë dhe në bazë të të dhënave kompjuterike). Me dispozitivë të përbërë alternativë 
ndaj objekteve të caktuara (p.sh. cenimi i fshehtësisë së korrespondencës figurave të 
veprave penale arrihet që teknika e legjislacionit të bëhet më ekonomike, ngase, me një 
dënim, mund të përfshihen shumë variante të një vepre penale. 
 
Për çështje të tjera të përgjithshme, karakteristikat dhe sistemin e Pjesës së posaçme, do 
të flitet më gjerësisht në Hyrje të komentarit të Pjesës së posaçme.  
 
 
3. PËRMBAJTJA DHE STRUKTURA E PJESËS SË  PËRGJITHSHME TË 

KODIT PENAL 
 
Pjesa e përgjithshme e Kodit Penal ka 120 nene dhe është e sistemuar në trembëdhjetë 
kapituj me këto emërtime: 

Kapitulli I: Dispozitat e përgjithshme 
Kapitulli II: Vepra penale dhe përgjegjësia penale 
Kapitulli III: Dënimet 
Kapitulli IV: Vërejtja e gjykatës 
Kapitulli V: Masat e trajtimit të detyrueshëm 
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Kapitulli VI: Dispozitat e përgjithshme për ekzekutimin e dënimeve dhe lirimi me 
kusht 
Kapitulli VII: Konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me anë të kryerjes së veprës 
penale 
Kapitulli VIII: Pasojat juridike të dënimit 
Kapitulli IX: Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale 
Kapitulli X: Parashkrimi 
Kapitulli XI: Falja 
Kapitulli XII: Zbatimi i legjislacionit penal të Republikës së Kosovës sipas vendit 
të kryerjes së veprës penale 
Kapitulli XIII: Domethënia e shprehjeve në Kodin Penal. 

 
Kapitujt e Kodit Penal, titujt e tyre si dhe dispozitat që janë përcaktuar në Pjesën e 
përgjithshme, janë kryesisht standarde dhe universale, ngase janë të pranishme në të 
gjitha kodet penale të shteteve të Evropës, me disa ndryshime të vogla. Parashikimi i 
këtyre kapitujve me normat në kuadër të tyre dhe me këtë teknikë legjislative e nivel të 
sublimuar, është rezultat i zhvillimit të legjislacionit penal dhe të shkencës penale gjatë 
shumë shekujve. Mirëpo, me gjithë standardizimin dhe universalitetin e normave të 
Pjesës së përgjithshme të Kodit Penal, kjo pjesë është edhe dinamike, u nënshtrohet 
arritjeve tekniko-teknologjike dhe zhvillimit të shkencës së mjekësisë, sociologjisë dhe 
të politikës kriminale.  
 
Në tërë korpusin e normave të Pjesës së përgjithshme, si institute dhe parime 
fondamentale janë kundërligjshmëria dhe fajësia, llojet e veprimeve të ndëshkuara, 
normat që parashohin përjashtimin e veprës penale, kryesit e mundshëm të veprave 
penale dhe bashkëpunëtorët, llojet e dënimeve dhe të sanksioneve të tjera, qëllimet e 
dënimeve, parashkrimi, falja dhe rehabilitimi.  
 
Për nga natyra dhe përmbajtja, normat e Pjesës së përgjithshme janë themel për 
zbatimin e Kodit Penal.  
 
 



Ismet Salihu 
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KODI PENAL1 
 
PJESA E PËRGJITHSHME 
 
Kapitulli I: Dispozitat e përgjithshme  
 
 
Neni 1 [Bazat dhe kufijtë e sanksioneve penale] 
 
1. Veprat penale dhe sanksionet penale parashihen vetëm për ato sjellje me të 

cilat cenohen apo dëmtohen në atë masë liritë dhe të drejtat e njeriut si dhe të 
drejtat tjera dhe vlerat shoqërore të garantuara dhe të mbrojtura me 
Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me të drejtën ndërkombëtare, 
mbrojtja e të cilave nuk do të mund të realizohej pa dhunën penalo juridike. 

2. Parashikimi i veprave penale si dhe llojet e masave dhe lartësia e sanksioneve 
penale për kryesit e veprave penale bazohen në domosdoshmërinë e sanksionit 
penalo juridik dhe proporcionalitetit të shkallës dhe natyrës së rrezikshmërisë 
për liritë dhe të drejtat e njeriut dhe të vlerave shoqërore.  

 
1. Kodet penale bashkëkohore në kapitullin e parë përcaktojnë dispozitat e përgjithshme, 

të cilat reflektojnë konceptin dhe platformën e së drejtës penale. Me këto dispozita 
përcaktohet strategjia e Kodit Penal në aspektin e sundimit të ligjit, të politikës 
kriminale dhe të legalitetit dhe legjitimitetit të veprave penale e sanksioneve penale 
dhe në përgjithësi të së drejtës penale si degë e drejtësisë, e cila funksionin e vet e 
realizon kryesisht me anë të sanksioneve penale. Me këto dispozita vihen bazat, 
themelet e së drejtës penale. Intenca dhe fryma e këtyre dispozitave themelore, si një 
fill i kuq përshkon të gjitha dispozitat e Kodit Penal. Këto dispozita kanë rëndësi 
teorike dhe praktike.2 

2. Karakteri themeltar i dispozitave të përgjithshme për tërë Kodin Penal, shihet nga 
titulli, përmbajtja dhe natyra e dispozitave vijuese të parapara në Kapitullin e parë: 
bazat dhe kufijtë e dhunës penalo-juridike (neni 1); parimi i ligjshmërisë (neni 2); 
zbatimi i ligjit më të favorshëm (neni 3); sanskionet penale dhe masat e trajtimit të 
detyrueshëm (neni 4); kufizimet në ekzekutimin e sanksioneve penale dhe të 
masave të trajtimit të detyrueshëm (neni 5) dhe zbatimi i pjesës së përgjithshme të 
këtij kodi (neni 6).  

3. Dispozitat e këtij neni janë të karakterit programor dhe deklarativ. Koncepti dhe 
filozofia e dispozitave të këtij neni është se vepra penale është vepër e cila rrezikon 
apo dëmton liritë e të drejtat e njeriut dhe vlerat e tjera të shoqërisë, të garantuara 
me Kushtetutë dhe me të drejtën ndërkombëtare. Me këto dispozita është 
përcaktuar platforma, përkatësisht është tërhequr një paralele për ligjdhënësin se 
cilat sjellje të njeriut duhet të përcaktohen si vepra penale dhe çfarë lloj 
sanksionesh penale mund të shqiptohen. Në brendinë e tyre, me këto dispozita 

                                                           
1 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 19/13, Korrik 2012, Prishtinë. 
2 Bačić-Pavlović, Komentar Kaznenog Zakona, Zagreb 2004, fq. 14. 
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kihet për qëllim që e drejta penale të mbështetet në parimin e legjitimitetit, të 
arsyeshmërisë dhe të domosdosë të paraparjes të veprave penale dhe të 
sanksioneve penale. Ky parim, në një anë, udhëzon që si vepra penale të 
parashihen vetëm ato vepra që, në substratin e tyre, kanë një masë relativisht të 
madhe të amoralitetit, të rrezikut dhe të pasojës së dëmshme. Ndërkaq, në anën 
tjetër, ky parim udhëzon, përkatësisht i vë kriteret që u referohen sanksioneve 
penale, dhe preferon të parashihen vetëm aso lloje dhe aso lartësie të sanksioneve, 
të cilat janë të arsyeshme dhe të domosdoshme për mbrojtjen e lirive e të drejtave 
të njeriut dhe për mbrojtjen e vlerave të shoqërisë.3 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Postulati i parimit të legjitimitetit është paraparë në mënyrë sublime në paragrafin 

1 të këtij neni, në të cilin thuhet se veprat penale dhe sanksionet penale parashihen 
vetëm për sjelljet me të cilat cenohen a dëmtohen në atë masë liritë dhe të drejtat e 
njeriut si dhe të drejtat e tjera të njeriut e vlerat shoqërore, mbrojtja e të cilave nuk 
mund të realizohet pa dhunën juridike penale.  

2. Në paragrafin 1 thuhet se veprat penale dhe sanksionet penale parashihen për rastet 
e cenimit a të dëmtimit të lirive dhe të drejtave të njeriut dhe vlerat shoqërore të 
garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me të drejtën 
ndërkombëtare. Kushtetuta të shumtën e rasteve ligjdhënësit nuk ia përcakton në 
mënyrë eksplicite se cilat vepra apo sjellje duhet të parashihen si vepra penale. 
Mirëpo Kushtetuta, në shumë dispozita të saj, veçanërisht në Kapitullin II, ku 
parashihen të drejtat dhe liritë themelore, siç janë e drejta për jetë, barazia para 
ligjit, liria e lëvizjes, e drejta e privatësisë dhe shumë dispozita të tjera me të cilat 
garantohen liritë themelore të njeriut, ligjdhënësit i rekomandon në mënyrë 
indirekte që në raste të cenimit në masë të caktuar të këtyre të drejtave, cenimet e 
këtilla të penalizohen, përkatësisht të parashihen si vepra penale. Gjithashtu në 
dispozitat përkatëse, në mënyrë implicite, Kushtetuta i parasheh të kundërligjshme 
dhe i ndalon sjelljet a veprimet e caktuara, si p.sh. torturën, trajtimin mizor, 
çnjerëzor ose poshtërues (neni 27), skllavërinë dhe punën e detyruar (neni 28) etj. 
Këto vepra, për shkak të shkallës së lartë të rrezikshmërisë dhe pasojave të 
dëmshme që shkaktojnë, me Kodin Penal janë të parapara edhe si vepra penale. 

3. Paragrafi 1 i këtij neni rekomandon që, përveç të mirave dhe vlerave të garantuara 
me Kushtetutë, Kodi Penal mbron edhe vlerat e mbrojtura me të drejtën 
ndërkombëtare. Organizata e Kombeve të Bashkuara, Këshilli i Evropës, Bashkimi 
Evropian dhe organizatat e tjera ndërkombëtare rajonale kanë nxjerrë një numër të 
madh të konventave dhe akteve të tjera ndërkombëtare, me të cila mbrohen liritë e 
të drejtat e njeriut dhe vlerat e tjera shoqërore e mbarënjerëzore. Në planin 
ndërkombëtar, liritë dhe të drejtat e njeriut gjithashtu janë të mbrojtura edhe me 
marrëveshje bilaterale midis shteteve. Me këto akte ndërkombëtare, janë ndaluar 
vepra të caktuara ose kërkohet nga shtetet që, në legjislacionet e tyre, të 
sanksionojnë veprat e tilla. Kështu p.sh. me konventa dhe akte të tjera 
ndërkombëtare janë të sanksionuara gjenocidi, krimet kundër njerëzimit, trafikimi 
me drogë dhe substanca të tjera psikotrope, trafikimi me njerëz, kontrabandimi me 

                                                           
3 Po aty, fq. 15. 
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migrantë, vendosja e skllavërisë dhe e punës së detyruar, piratëria, falsifikimi 
parasë, terrorizmi etj.. Në shumë prej këtyre dokumenteve parashihet që shtetet 
janë të obliguara që, në legjislacionet e tyre nacionale, këto vepra t’i konsiderojnë 
vepra penale. Kodi Penal i Kosovës, në një Kapitull të veçantë, që mban titullin 
Veprat Penale kundër së drejtës ndërkombëtare, me shumë nën paragrafë, ka 
paraparë tridhjetë vepra penale. Gjithashtu edhe në disa kapituj të tjerë janë 
paraparë vepra penale me të cilat mbrohen vlerat ndërkombëtare. Vlen të ceket 
sidomos se, sipas nenit 22 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, disa nga 
konventat më relevante, me të cilat mbrohen liritë e të drejtat themelore të njeriut 
dhe të bashkësive etnike, konsiderohen pjesë përbërëse e sistemit juridik të 
Kosovës dhe zbatohen drejtpërdrejt e kanë përparësi në raste konflikti me 
dispozitat e ligjeve dhe akteve të tjera të institucioneve publike. Sipas Kushtetutës 
së Kosovës, zbatohen drejtpërdrejt këto konventa dhe akte ndërkombëtare: 
Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut; Konventa Evropiane për Mbrojtjen e 
të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet e saj; Konventa 
Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj; Konventa 
Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare; Konventa për 
Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor; Konventa për Eliminimin 
e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas; Konventa për të Drejtat e Fëmijës 
- dhe Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore, 
Jonjerëzore dhe Poshtëruese. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Dispozitat e paragrafit 1 e 2, për nga përmbajtja, kanë qëllim të njëjtë. Kjo shihet 

nga fakti se edhe në paragarafin 2 përcaktohet postulati i parimit të legjitimitetit, 
përkatësisht të kufijve të dhunës penalo-juridike. Rrjedhimisht, në paragrafin 2 
thuhet shprehimisht se parashikimi i veprave penale dhe i llojit të sanksioneve 
penale e lartësia e tyre duhet të bazohen në domosdoshmërinë e dhunës penalo-
juridike dhe proporcionalitetin e shkallës dhe natyrës së rrezikshmërisë për liritë e 
të drejtat e njeriut dhe vlerat shoqërore. 

2. Me dispozitat e këtij neni kërkohet që, me të drejtën penale të mbrohen vetëm ato 
të mira që janë të domosdoshme për qytetarët dhe për shoqërinë, ndërsa të mirat e 
tjera duhet të mbrohen me degët e tjera të drejtësisë. Nga kjo rezulton edhe 
karakteri subsidiar i Kodit Penal, ngase mund të zbatohet vetëm në raste të rënda, 
përkatësisht nëse rrezikohen a dëmtohen vlera të rëndësishme. Bazë për 
inkriminime dhe penalizime duhet të merret rëndësia e së mirës së mbrojtur, duhet 
të penalizohen vetëm sjelljet dhe veprimet që e përbëjnë nocionin material të 
veprës penale. Thënë ndryshe, e drejta penale si forma më e rëndë e dhunës së 
shtetit, nuk duhet të zbatohet në rastet kur cenimet e të mirave mund të mbrohen 
me forma të tjera të dhunës ose pa u përdorur dhuna fare. Dënimi i paraparë në 
Kodin Penal, si mjet i dhunës më të rëndë të shtetit, duhet të jetë mjeti i fundit. Ky 
është rekomandimi kryesor i dispozitës së paragrafit 1.4 

3. Implementimi i dispozitave të nenit 1 të Kodit Penal në tërë legjislacionin penal, 
është punë mjaft e vështirë, por një punë edhe më e vështirë është zbatimi i tyre në 
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praktikën gjyqësore. Për zbatimin konsekuent të dispozitave të nenin 1 të Kodit 
Penal në praktikën gjyqësore, kërkohet që gjyqtarët dhe prokurorët të zotërojnë 
njohje solide të legjilascionit penal e të tërë sistemit juridik të vendit dhe të 
shkencës së të drejtës penale si dhe të mentalitetit të mjedisit, edhe të kenë qasje 
sensitive ndaj lirive dhe të drejtave të njeriut. 

 
 
Neni 2 [Parimi i ligjshmërisë] 
 
1. Veprat penale, sanksionet penale dhe masat e trajtimit të detyrueshëm 

përcaktohen vetëm me ligj.  
2. Askujt nuk mund t’i shqiptohet sanksioni penal ose masa e trajtimit të 

detyrueshëm për një vepër nëse para kryerjes së saj nuk është përcaktuar me 
ligj si vepër penale dhe nuk është paraparë sanksioni penal ose masa e 
trajtimit të detyrueshëm për atë vepër.  

3. Përkufizimi i një vepre penale duhet të përcaktohet në mënyrë të saktë dhe 
nuk lejohet interpretimi sipas analogjisë. Në rast paqartësie, përkufizimi i 
veprës penale interpretohet në favor të personit ndaj të cilit zhvillohet 
procedura penale.  

 
1. Rëndësia e parimit të ligjshmërisë. Parimi i ligjshmërisë, legalitetit apo sikur është 

i njohur me sintagmën nullum crimen, nulla poena sine lege, i paraparë në nenin 
2, është parim themelor i Kodit Penal, i Kodit të Procedurës Penale dhe i Ligjit për 
ekzekutimin e sanksioneve penale. Ky parim është themelor edhe për Kushtetutën 
e Republikës së Kosovës dhe për tërë sistemin juridik të shtetit. 

2. Parimi i ligjshmërisë në të drejtën penale është themel, bazë dhe shtyllë kryesore 
për respektimin e lirive, të drejtave dhe sigurisë e barazisë së qytetarëve. 
Gjithashtu, parimi i legalitetit është shumë i rëndësishëm për luftimin efikas dhe 
adekuat të kriminalitetit. Për shkak të rëndësisë shumë të madhe në shumë aspekte 
për çdo qytetar, për tërë kombin dhe për funksionimin e shtetit ligjor, ne do ta 
elaborojmë shumë më gjerësisht në aspekte krahasuar me institutet dhe dispozitat e 
tjera të neneve të Kodit Penal. 

3. Mbrojtja e lirive dhe e të drejtave të njeriut nuk mund të imagjinohet pa 
përcaktimin dhe respektimin e parimit të ligjshmërisë në tërë sistemin juridik, dhe 
sidomos pa respektimin në të drejtën penale me rastin e parashikimit të veprave 
penale dhe të sanksioneve penale. Parimi i ligjshmërisë është diga më e fortë, e cila 
shërben për parandalimin e arbitraritetit dhe abuzimeve të pushtetit. Me të drejtën 
penale, shteti manifeston në mënyrën më të theksuar forcën e vet; për këtë arsye 
është e domosdoshme që kjo forcë të kufizohet. Kufizimi i kësaj force të madhe të 
shtetit arrihet pikërisht me anë të parimit të legalitetit. Me fjalë të tjera, parimi i 
legalitetit është garanci themelore e funksionimit të shtetit ligjor, është parim i 
sundimit të ligjit, është parimi i respektimit të ligjit nga ana e shtetit.  

4. Për shkak të rëndësisë shumë të madhe për mbrojtjen e lirive e të drejtave të njeriut 
dhe për funksionimin e shtetit ligjor, veçmas në fushën e së drejtës penale, parimi i 
ligjshmërisë është paraparë edhe në nenin 33 të Kushtetutës. Në këtë nen është 
paraparë shprehimisht që nuk mund të akuzohet ose të dënohet askush për asnjë 
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vepër, e cila, në kohën e kryerjes, me ligj nuk ka qenë e përcaktuar si vepër penale. 
Për faktin që parimi i legalitetit është garantuar edhe me dispozita të Kushtetutës, 
është krijuar baza juridike që Gjykata Kushtetuese, në raste të nxjerrjes së ndonjë 
dispozite, e cila është në kundërshtim me parimin e ligjshmërisë, atë dispozitë ta 
shpallë të kundërligjshme. Parimi i legalitetit përkatësisht i ligjshmërisë, tash është 
paraparë në të gjitha kodet penale të shteteve bashkëkohore. 

5. Historiku i shkurtër i parimit të legalitetit. Vështruar në aspektin historik, parimi i 
legalitetit ishte i njohur edhe më përpara, mirëpo afirmimi i tij vjen dhe 
manifestohet në gjysmën e dytë të shekullit XVIII. Për inaugurimin dhe afirmimin 
e parimit të legalitetit janë angazhuar juristë dhe filozofë të njohur të shekullit 
XVIII. Parimin e legalitetit në veprat e tyre e kanë afirmuar posaçërisht 
Monteskjesë (De l’esprit des lois, 1748; Bekario (Dei delicti e della pene, 1764), 
Volteri dhe avokati Servan në diskutimin e tij të njohur më 1766 në Parlamentin e 
Grënoblit. Penalisti i njohur gjerman Fojerbah, në fillim të shekullit XIX, formuloi 
pari e parimin e legalitetit me sintagmën e njohur latine nullum crimen, nulla 
poena sine lege.5 

6. Parimi i legalitetit, si një nga kërkesat kryesore të borgjezisë revolucionare dhe si 
reagim kundër arbitraritetit dhe vrazhdësisë së jurisprudencës feudale, për here të 
parë është paraparë në disa kushtetuta të Amerikës Veriore, p.sh. në Kushtetutën e 
Marylandit në vitin 1776, pastaj në Deklaratën për të Drejtat e Njeriut dhe 
Qytetarit, që u aprovua në Kuvendin Kushtetutëdhënës të Francës në vitin 1789, në 
Kushtetutën e Jakobinit në vitin 1793, e cila parimin nullum crimen sine lege, 
nulla poena sine lege e pati paraparë si vijon: “Askush nuk mund të gjykohet e as 
të dënohet përveç në raste të parapara me ligjin që është nxjerrë para se të jetë 
kryer vepra penale; ligji që do t’i ndëshkonte veprat penale para se të ishte nxjerrë, 
do të ishte tirani, veprimi retroaktiv i ligjit të tillë do të ishte krim”. Në 
legjislacionin penal të shteteve të Evropës, parimi i legalitetit për herë të parë u 
përvetësua në Kodin Penal të Francës të vitit 1791, i cili u nxor menjëherë pasi pati 
ngadhënjyer Revolucioni Francez. Gjatë shekullit XIX parimi i legalitetit u 
përvetësua pothuaj në të gjitha kodet penale të Evropës dhe të botës, e shpesh u 
ngrit edhe në rang të parimit kushtetues.  

7. Për shkak të rëndësisë shumë të madhe që ka për të drejtat, liritë, barazinë dhe 
sigurinë e qytetarëve, pas Luftës së Dytë Botërore parimi i legalitetit fitoi 
dimensione të gjera dhe u inkorporua në deklaratat dhe konventat më të 
rëndësishme ndërkombëtare. Ky parim hyri në konceptin mbi të drejtat e njeriut, si 
pjesë përbërëse e tij. Kësisoj, formulime pothuaj identike për parimin e legalitetit 
gjenden në Deklaratën e Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut të vitit 1948 (neni 
11); në Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive 
Themelore të vitit 1950 (neni 7, paragrafi 1, fjalia e parë) dhe në Paktin 
Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe Politike të vitit 1966 (neni 15).6 

8. Meqë e drejta penale mbron të mirat më vitale të njeriut e të bashkësisë shoqërore 
dhe kjo mbrojtje ushtrohet me aplikimin e dhunës, përkatësisht të dënimeve e 
sanksioneve të tjera penale, parimi i legalitetit ka rëndësi të posaçme në këtë degë 

                                                           
5 Jean Pradel, Droit penal general, Edition Cujas, Paris 1986, fq. 163. 
6 Ismet Salihu, Parimi i legalitetit në të drejtën penale materiale, E drejta, nr. 1-2, Prishtinë 
1988, fq. 9. 
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të drejtësisë, në lëmin e legjislacionit, dhe sidomos në aplikimin e tij. Për këtë 
arsye, për parimin e legalitetit në të drejtën penale flitet në mënyrë shumë më 
precize. Ky parim synohet të përcaktohet në mënyrë sa më adekuate në ligjin 
penal, sepse mosrespektimi eventual, me vetëdije a pa vetëdije, i parimit të 
legalitetit në të drejtën penale, shkakton pasoja të rënda, shpesh edhe të 
papërmirësueshme, në krahasim me në degët e tjera të drejtësisë. Krahas pasojave 
të dëmshme të drejtpërdrejta dhe shumë të rënda për liritë, të drejtat dhe sigurinë e 
qytetarëve, kundërligjshmëria në të drejtën penale cenon, në instancë të fundit, 
edhe prestigjin dhe funksionimin e rregullt të sistemit juridik, madje dhe sigurinë e 
një shteti. Mosrespektimi i ligjshmërisë çel rrugën e keqpërdorimeve të ndryshme 
të pushtetit, të cilat, për rrjedhojë, shkaktojnë deformime të ndryshme. E 
deformimet dhe keqpërdorimet në lëmin e së drejtës penale, për qytetarë, madje 
edhe për tërë kombin, përkatësisht për tërë bashkësinë shoqërore, janë shumë të 
hidhura. Mjerisht, këtë e ilustrojnë shumë raste dhe praktika e organeve të policisë 
dhe e gjykatave në Kosovë në periudhën që nga Lufta e Dytë Botërore gjer më 12 
qershor 1999, derisa Kosova gjendej nën okupimin e Serbisë. Gjithashtu shkelje të 
shpeshta të parimit të ligjshmërisë në lëmin e së drejtës penale, ka pasur edhe në 
Shqipëri dhe në shtete të tjera gjatë tërë kohës së sistemit komunist.  

9. Me qëllim që të sigurohet në mënyrën sa më adekuate realizimi i parimit të 
legalitetit të veprave penale dhe sanksioneve penale, si parim fondamental dhe 
garancia më e mirë për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut e qytetarëve, për 
sigurinë dhe barazinë e tyre, madje dhe për demokracinë e një vendi, në të drejtën 
penale bashkëkohore përdoren fjalët dhe termat më të saktë dhe më të fortë, siç 
janë: paladium (mbrojtës) i të drejtave të qytetarëve, në kuptimin e diçkaje që 
konsiderohet e shenjtë, diçkaje që ka fuqi mbrojtëse (Mezger); themel i së drejtës 
penale moderne (Hippel); shtyllë e së drejtës penale (Pradel); parim i së drejtës 
natyrore, i cili, sipas qartësisë dhe dimensioneve të tij, shndërrohet në të drejtë 
pozitive (Kaufman); derivat i pacenueshmërisë së dinjitetit të njeriut (Sax); 
dispozita habes corpus (de Asna); magna carta për delikuentë (Liszt) etj..7 

10. Parimi i legalitetit është në funksion të mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut 
dhe të sigurisë së tyre. Respektimi i lirive dhe të drejtave të njeriut është parim 
suprem i shtetit ligjor, i shtetit të së drejtës. Pikërisht me parimin e legalitetit kihet 
për qëllim respektimi i lirive dhe të drejtave të njeriut dhe siguria e tyre juridike. 
Me këtë parim vihet diga kundër arbitraritetit të shtetit, të ligjdhënësit, gjyqtarit 
dhe bartësve të tjerë të organeve të judikaturës. Ky komponent i legalitetit është 
paraparë në paragrafi 1, kështu që, edhe pse shteti është krijues i normave juridike, 
i ligjit penal, edhe ai detyrohet të respektojë ligjin. Ky komponent dhe kjo premisë 
e parimit të legalitetit i japin atij edhe karakter shoqëror e politik.  

11. E drejta penale bashkëkohore duhet të jetë edhe instrument i kufizimit të shtetit 
lidhur me ndëshkimin e qytetarëve. Së këndejmi, e drejta penale i jep të drejtë 
shtetit që t’i ndëshkojë kryesi e veprave penale, por njëherësh e drejta penale, me 
normat e veta, i vë kufij, korniza shtetit se kur, në cilat raste dhe çfarë lloje e masa 
të dënimeve mund t’u shqiptojë qytetarëve që kryejnë vepra penale.8 

12. E drejta penale nuk është vetëm sistem i normave me të cilat parashihen veprat 
                                                           
7 Po aty, fq. 11. 
8 Jean Pradel, op.cit. fq. 164. 
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penale dhe sanksionet penale, por kjo degë e drejtësisë, mbi të njëjtat norma duhet 
të ndërtojë mekanizma për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarëve nga 
arbitrariteti i bartësve të funksioneve të shtetit. 

13. Disa postulate themelore që duhet t’i plotësojë ligjdhënësi për implementimin e 
parimit të legalitetit. 

14. Parimi i legalitetit kërkon që me ligj të përcaktohet qartë se cilat vepra 
konsiderohen vepra penale dhe çfarë lloji masash e dënimi a sanksioni tjetër penal 
mund t’u shqiptohen kryesi të veprave penale (par. 1). Rrjedhimisht, sipas parimit 
nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, edhe në rastet kur ndonjë veprim a 
sjellje e njeriut është e rrezikshme, e dëmshme apo e pamoralshme, nuk mund të 
konsiderohet vepër penale nëse nuk është paraparë si e tillë me ligj. Gjithashtu, 
sipas këtij parimi, asnjë personi nuk mund t’i shqiptohet ndonjë lloj dënimi a 
sanksioni tjetër penal ose masë e trajtimit të detyruar, nëse nuk është e paraparë me 
ligj. Lidhur me këtë, parimi i legalitetit mund të cenohet edhe në raste kur në 
normat penalo-juridike nuk janë të përcaktuara sanksionet penale. Një rast i tillë i 
cenimit të legalitetit lidhur me sanksionet penale, do të ishte, p.sh., nëse thuhet 
“kush i shkakton tjetrit lëndim trupor, do të dënohet”. Mënyra e këtillë e 
parashikimit të dënimit do të ishte në kundërshtim me nenin 2, paragrafi 1, ngase 
në këso rastesh nuk është përcaktuar lloji dhe lartësia e dënimit. Gjithashtu, edhe 
suazat e gjera midis minimumit dhe maksimumit të dënimit, mundësojnë 
dobësimin e parimit të legalitetit lidhur me dënimet. Një rast i tillë do të ishte, 
p.sh., nëse për një vepër penale parashihet burgim afatgjatë, ose dënimi me burgim 
prej një deri në dhjetë vjet.  

15. Në funksion të implementimit të parimit të legalitetit, përveç të tjerash, nga 
ligjdhënësi kërkohet të parashohë më shumë lloje dënimesh dhe masash 
alternative, si substitute të dënimeve me burgim, suaza më të ngushta midis 
minimumit e maksimumit të dënimeve, rrethana lehtësuese e rënduese probabile 
(të prekshme), lloje dhe lartësi të dënimeve në varësi nga sasia kriminale abstrakte 
dhe konkrete e çdo vepre penale, të kufizohet sa të jetë e mundur më shumë, 
pushteti diskrecional me rastin e vendosjes për llojin dhe lartësinë e dënimit dhe të 
sigurohet mekanizmi i brendshëm në vetë ligjin penal, me qëllim që të zbatohet një 
politikë ndëshkuese unike, në mënyrë që gjykatat, në raste të njëjta a të ngjashme, 
të shqiptojnë dënime të njëjta a të ngjashme. 

16. Parimi i legalitetit nga ligjdhënësi kërkon ndërtimin e normave të qarta dhe 
precize të inkriminimeve (par. 3). Mekanizmi i brendshëm i së drejtës penale për 
mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarëve dhe, në përgjithësi, për respektimin 
e parimit të legalitetit, sigurohet duke ndërtuar ligjdhënësi norma të qarta dhe 
precize të inkriminimeve. Normat e këtilla duhet të jenë bazë solide për praktikën 
gjyqësore, në mënyrë që të konstatohet, pa vështirësi të mëdha, kuptimi i tyre, me 
metodat e pranuara të interpretimit. Kështu do të mundësohej interpretimi i 
njëllojtë gjyqësor dhe aplikimi adekuat. Ky postulat i parimit të ligjshmërisë është 
paraparë në fjalinë e parë të paragrafit 3, në të cilin thuhet: “Përkufizimi i një vepre 
penale duhet të përcaktohet në mënyrë të saktë dhe nuk lejohet interpretimi sipas 
analogjisë”. Ky postulat, i cili është inkorporuar shprehimisht në dispozitën e 
paragrafit 3, në fakt është derivat dhe komponent shumë i rëndësishëm i parimit të 
legalitetit, i cili është formësuar me maksimën latine nullum crimen nulla poena 
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sine lege certa, që do të thotë se nuk ka vepër penale dhe as dënim nëse nuk është 
përcaktuar në mënyrë të qartë, në mënyrë precize me ligj. Lidhur me përmbushjen 
e këtij kushti në shkencën e së drejtës penale, thuhet: Nëse formulimet në ligje janë 
të gjera, të pacaktuara, difuze, të paqarta dhe të redaktuara keq, gjyqtarëve u 
krijohet mundësia që të anojnë (të jenë subjektivë), përkatësisht, që në formulimet 
e normave të ligjeve, të fusin qëllimet dhe vullnetin e tyre. Gjithashtu, me 
formulime të gjera, joprecize ose jo sa duhet të qarta, në ligjin penal, ligjdhënësi, 
me vetëdije a pa të, gjykatës i jep autorizime të mëdha dhe në to mbart një pjesë të 
prerogativave ligjorë, që ajo të konstruktojë figura të reja të veprave penale, të cilat 
nuk janë të përcaktuara në ligjin penal. Kjo është një anë e tehut të inkriminimeve 
të paqarta dhe joprecize, të cilat prodhojnë këto pasoja shumë të dëmshme.9 Ana 
tjetër e këtij tehu të mangësisë së inkriminimeve të paqarta dhe joprecize, e cila 
gjithashtu mundëson zbatimin joadekuat, përkatësisht bishtnimin e parimit të 
legalitetit, konsiston në faktin që, në raste kur një vepër i ka të gjitha elementet e 
një inkriminimi, gjykatave u jep mundësinë të mos e kualifikojnë, të mos e 
konsiderojnë si vepër penale, një dukuri kjo që është gjithashtu shumë e dëmshme 
për interesat e individit dhe tërë bashkësisë shoqërore, sepse kjo shkakton pasiguri, 
arbitrarizëm dhe pabarazi ndaj qytetarëve. 

17. Nga kjo që u tha më sipër, rezulton se formulimet e paqarta dhe shumë abstrakte të 
normave në ligjin penal, në të cilat nuk mund të konstatohet saktësisht se cilat janë 
elementet e veprës penale konkrete, janë në kundërshtim të drejtpërdrejtë me 
parimin e legalitetit. Në raste të tilla a të ngjashme, gjyqtarëve u mundësohet 
aplikimi i një norme në mënyra të ndryshme, dhe kështu shprehet arbitrarizmi dhe 
suprimohet parimi i legalitetit. Nga kjo rezulton edhe përfundimi se ligji i paqartë 
është ligj kundërkushtetues dhe kjo i jep të drejtë Gjykatës kushtetuese që, në të 
gjitha rastet, kur konstaton se ndonjë dispozitë e Kodit Penal është e paqartë, ta 
shpallë kundërkushtetuese. 

18. Parimit i legalitetit kërkon interpretim adekuat të ligjit penal dhe cilësim adekuat 
të veprave penale (par. 3). Interpretimi adekuat i normave penale dhe cilësimi 
adekuat i veprave penale nga ana e gjykatave, janë presupozime themelore për 
realizimin e parimit të legalitetit. Nga interpretimi adekuat varet siguria juridike 
dhe barazia e qytetarëve para ligjit. Interpretimi është i rëndësishëm sidomos në 
raste kur është fjala për norma me të cilat përcaktohen veprat penale, ngase normat 
e tilla u referohen lirive dhe të drejtave të njeriut dhe vlerave të tjera.10 

19. Me interpretim nënkuptohet përcaktimi i kuptimit të drejtë të ligjit, të përmbajtjes 
së normës. Kjo është veprimtari logjike e të menduarit dhe ka për qëllim të gjejë 
kuptimin e drejtë të ligjit, që të përcaktojë përmbajtjen, suazat dhe kuptimin e 
normave penalo-juridike në momentin e aplikimit të ligjit. Interpretimi i ligjit është 
i domosdoshëm. Në ligjin penal pothuaj nuk mund të gjendet normë e cila do të 
mund të aplikohej në rastin konkret pa u interpretuar paraprakisht. Interpretimi 
është urë midis normës juridike dhe realitetit. Vetëm pasi të interpretohet norma, 
ajo jetësohet dhe mund të aplikohet në rastin konkret.  

20. Çështja e interpretimit është veçanërisht e rëndësishme, sepse gjuha nuk është e 
përsosur, më tutje në ligje përdoren edhe fjalë dhe nocione të papërcaktuara, 

                                                           
9 Michel Zirari – Devif, Le principe de legalite en materi penale, Rabat 1980, fq. 5. 
10 Po aty, 26. 
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shprehje dhe nocione relativisht abstrakte, klauzola përgjithësuese si dhe në rastet 
kur, për shkak të zhvillimit ekonomiko-shoqëroro dhe teknologjik, kërkohet 
interpretim evolutivo-teleologjik. Interpretimi është veprim inventiv, krijues, i cili 
në praktikë duhet të realizohet duke respektuar rregullat, metodat e caktuara. Për 
përcaktimin e kuptimit të ligjit penal, më së shpeshti përmenden interpretimi 
gramatikor, logjik, sistematik, krahasues, historik dhe teleologjik si dhe metoda 
dinamike. Madje vetë natyra e interpretimit, për çdo rast konkret kërkon aplikimin 
e shumë metodave, kërkon qasje komplementare. Thënë ndryshe, interpretimi 
adekuat nuk mund të bëhet me aplikimin e vetëm një metode. 

21. Me rastin e interpretimit, së pari fillohet me interpretimin gramatik, për t’u 
plotësuar pastaj e për t’u korrigjuar me lloje të tjera të interpretimit. Interpretimi 
gramatik bëhet nëpërmjet rregullave të gramatikës dhe sintaksës. Me rastin e 
interpretimit të këtillë, gjykata duhet të përcaktojë veçmas etimologjinë dhe 
domethënien e fjalëve që janë përdorur, duke mbajtur parasysh specifikën e së 
drejtës penale. Nocionet juridike duhen interpretuar sipas rregullave të drejtësisë, 
përkatësisht të së drejtës penale, nocionet teknike duke u mbështetur në shkencat 
teknike, kurse fjalët e jetës së përditshme duhet interpretuar sipas kuptimit të tyre 
të zakonshëm. Në tërë spektrin e fjalëve, termave dhe nocioneve, terminologjia 
juridike, sidomos ajo penale-juridike, ka përparësi dhe është vendimtare me rastin 
e interpretimit. 

22. Interpretimi logjik mbështetet në rregullat e logjikës. Me anë të interpretimit 
logjik, përcaktimi i përmbajtjes dhe kuptimit të ligjit bëhet me anë të të menduarit 
dhe nxjerrjes së konkluzave. Ky interpretim është i lidhur ngushtë me interpretimin 
gramatik dhe, në praktikë, bëhen gjithmonë së bashku.  

23. Interpretimi sistematik bëhet duke përcaktuar përmbajtjen dhe kuptimin e ndonjë 
norme penale-juridike, në bazë të vendit që është radhitur në sistemin e ngushtë e 
të gjerë të legjislacionit penal si dhe lidhshmërinë e saj me normat dhe institucionet 
e tjera. Rrjedhimisht, me rastin e interpretimit të këtillë, rëndësi të posaçme ka e 
dhëna se në cilin kapitull të ligjit penal është radhitur vepra penale. Me këtë 
interpretim, në mes të tjerash, mundësohet të konstatohet se cili objekt a cila vlerë 
juridike është sulmuar me veprën penale, çfarë pasoje është shkaktuar dhe nëse 
është fjala për vepër të rëndomtë, të cilësuar apo të privilegjuar. 

24. Interpretimi krahasues apo komparativ është metodë e tillë e interpretimit, e cila 
kuptimin e ligjit e përcakton duke bërë krahasimin e dy a më shumë teksteve 
autentike të ligjit të njëjtë në gjuhë të ndryshme, p.sh. tek ne në Kosovë, duke bërë 
krahasimin e tekstit të normës së caktuar në gjuhën shqipe me atë në gjuhën serbe. 
Gjithashtu ky interpretim aplikohet edhe atëherë kur, me rastin e përpilimit të ligjit 
penal, në masë të konsiderueshme është marrë parasysh ndonjë legjislacion i huaj. 
Ky lloj interpretimi ndihmon shumë, ngase shumë norma të pjesës së përgjithshme 
dhe të pjesës së posaçme të ligjeve penale të shteteve aktuale, janë në masë të 
madhe standarde, universale, përkatësisht janë të njëjta apo kanë ngjashmëri të 
madhe. 

25. Interpretimi historik konsiston në përcaktimin e kuptimit të normës penale-juridike 
duke u mbështetur në historikun e lindjes së saj, duke përcaktuar shkaqet që kanë 
kushtëzuar nxjerrjen e normës. Ky lloj interpretimi mban parasysh vullnetin e 
ligjdhënësit, atë që ka dashur ta arrijë ligjdhënësi me normën e caktuar në kohën e 
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nxjerrjes së saj. Ky lloj interpretimi bëhet duke e kombinuar edhe me metodën e 
interpretimit evolutiv, duke ua përshtatur rrethanave të reja shoqërore – ekonomike 
dhe teknike në momentin e aplikimit të normës përkatëse.  

26. Interpretimi teleologjik apo interpretimi sipas qëllimit është metodë e tillë e 
interpretimit të ligjit penal, që kuptimin e tij e përcakton sipas qëllimit të ligjit 
(ratio legis). Rregull themelore e interpretimit teleologjik është se kuptimi i i 
normës penale-juridike përcaktohet sipas qëllimeve sociale që janë pretenduar të 
arrihet, të realizohen. Për këtë arsye, metoda teleologjike konsiderohet metodë 
kryesore e interpretimit të ligjeve, sepse me të përcaktohet kuptimi aktual, 
bashkëkohor i ligjit. Kjo për faktin se çdo ligj është mjet për arritjen e qëllimeve të 
caktuara shoqërore dhe, si i tillë, mund të kuptohet në mënyrë adekuate vetëm në 
raport me qëllimin e tij. Prandaj interpretimi teleologjik është metodë kryesore e 
interpretimit, e interpretimet e llojeve të tjera vetëm e plotësojnë dhe e saktësojnë 
këtë. 

27. Në rastet kur ligji nuk është i qartë ose kur në praktikë interpretohet gabimisht. 
28. Interpretimin autentik, sikundër edhe ligjin, janë të detyruara ta respektojnë të 

gjitha organet shtetërore, pra edhe gjykatat. Për këtë arsye quhet interpretim i 
detyrueshëm. 

29. Si formë e posaçme e interpretimit autentik, konsiderohet interpretimi që bëhet në 
tekstin e ligjit penal, me qëllim që të përcaktohet kuptimi i shprehjeve a 
dispozitave të caktuara. Të natyrës së tillë janë dispozitat e Kapitullit XIII të Kodit 
Penal, në të cilat interpretohet, përcaktohet kuptimi i shprehjeve dhe dispozitave që 
gjenden në këtë kod. Gjithashtu, edhe në inkriminimet e veçanta hasim aty-këtu 
dispozita të karakterit shpjegues, interpretues.  

30. Interpretimi autentik bëhet sipas procedurës që vlen për nxjerrjen e ligjit. Edhe 
shpallet gjithashtu në të njëjtën mënyrë si edhe ligji, prandaj interpretimi autentik 
konsiderohet pjesë integrale e ligjit të cilit i dedikohet. Ky lloj interpretimi 
inkorporohet në tekstin e ligjit dhe konsiderohet pjesë përbërëse e tij që prej 
momentin kur ligji hyn në fuqi. Mirëpo, lidhur me këtë, duhet theksuar se nuk 
preferohet interpretimi autentik, i cili është në disfavor, në dëm të të akuzuarit, 
lënda e të cilit është në procedurë e sipër, sepse kjo mund të cenojë parimin e 
ndalimit të veprimit retroaktiv të ligjit penal. Për këtë arsye, dhe sidomos për shkak 
se me anë të interpretimit autentik në esencë ndryshohet ligji, sepse, siç thekson 
me të drejtë Prof. Baçiç, në çdo interpretim autentik i shtohet ose i hiqet diçka 
ligjit, në të drejtën penale nuk rekomandohen interpretimet autentike. Çështjet e 
këtilla është më mirë të zgjidhen me ndryshimin e Duhet të theksohet se edhe 
interpretimi teleologjik mbështetet në tekstin e ligjit, e në këtë rast aplikohet 
njëkohësisht edhe interpretimi gramatik, i cili plotësohet me interpretimin logjik, 
sistematik dhe krahasues, e pastaj duke aplikuar edhe interpretimin dinamik a 
evolutiv, përcaktohet qëllimi i ligjit. 

31. Duke aplikuar interpretimin teleologjik shprehjet, nocionet dhe institutet e 
legjislacionit penal nuk interpretohen në mënyrë statike, po në bazë të kushteve 
dhe rrethanave në momentin e caktuar, të cilat nën ndikimin e zhvillimit dhe të 
ndryshimeve ekonomike, sociale, morale, teknike dhe shkencore, jo rrallë, pësojnë 
ndryshime nga kuptimi që kanë pasur në kohën e nxjerrjes së ligjit, duke fituar 
kuptim më të gjerë apo më të ngushtë. 
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32. Interpretimin autentik (të detyrueshëm) e bën organi që ka nxjerrë ligjin. Ky lloj 
interpretimi bëhet në raste kur praktika kërkon sqarim të ligjit. Kjo gjen shprehjen 
ligjit. Në rastet kur lindin dyshime lidhur me mënyrën dhe suazat e interpretimit 
autentik, duhet kërkuar mendimi i Gjykatës kushtetuese. 

33. Interpretimi gjyqësor është interpretimi që bën gjykata me rastin e aplikimit të 
ligjit për rastin konkret. Ndryshe nga interpretimi autentik, interpretimi gjyqësor 
nuk ka efekt të përgjithshëm obligues, por vlen vetëm për rastin konkret. Është 
bërë zakon që ky lloj interpretimi të quhet “interpretim gjyqësor”, edhe pse këtu 
është fjala për interpretimin e ligjit që bëjnë jo vetëm gjykatat, po edhe organet e 
tjera shtetërore që aplikojnë ligjet penale. 

34. Interpretimi i ligjeve penale nga ana e gjykatave, është punë e përditshme e tyre. 
Ky lloj interpretimi nuk është punë e thjeshtë teknike-juridike, po është një punë 
krijuese, inventive. Kjo nga fakti se shpesh, pikërisht praktika gjyqësore ligjet ua 
përshtat kërkesave të reja të shoqërisë dhe kështu siguron vitalitetin e tyre. 
Gjithashtu praktika gjyqësore, së bashku me shkencën e së drejtës penale, kanë 
ndërtuar shumë nocione dhe institute, të cilat janë pranuar, janë inkorporuar në 
ligje, si p.sh. vepra penale e vazhduar, vepra penale permanente, vepra e gjendjes, 
kauzaliteti etj.. 

35. Çdo gjykatë, me rastin e aplikimit të ligjit, bën njëkohësisht dhe interpretimin e tij 
në mënyrë të pavarur dhe ai interpretim vlen vetëm për rastin konkret. Së 
këndejmi, gjykatën nuk e obligon interpretimi që ka bërë më parë, për ndonjë rast 
tjetër konkret. Madje, edhe në rastet kur, sipas ankesës, gjykata më e lartë abrogon 
aktgjykimin dhe e kthen lëndën për vendosje të sërishme, gjykata e shkallës së parë 
nuk është e detyrueshme t’i përmbahet interpretimit të gjykatës më të lartë. Në 
raste të tilla, gjykata e shkallës së parë është e detyrueshme vetëm që t’i ndërmarrë 
ato veprime procedurale dhe t’i zgjidhë çështjet kontestuese, për të cilat ia ka 
tërhequr vëmendjen gjykata e instancës më të lartë. 

36. Unifikimi i praktikës së gjykatave në tërë territorin e shtetit ka rëndësi të madhe 
juridike-penale dhe politiko-shoqërore. Lidhur me këtë, gjykata supreme e një 
vendi, në rastet kur konstaton se praktika gjyqësore nuk është unike në çështjet që 
janë të rëndësishme për aplikimin unik të ligjeve, duhet të marrë qëndrime dhe 
mendime parimore juridike për çështjet që janë me rëndësi për aplikimin unik të 
ligjeve. Këto qëndrime, për shkak të argumenteve juridike dhe të autoritetit të 
gjykatës supreme, ushtrojnë ndikim të rëndësishëm në interpretimin dhe aplikimin 
unik të ligjeve në praktikë. 

37. Ndalimi i analogjisë (par. 3). Analogjia në të drejtën penale shprehet në rastin kur 
një vepër, që nuk është paraparë me ligj si vepër penale, në bazë të ngjashmërisë 
me vepër penale, konsiderohet si e tillë. Analogjia si mënyrë e krijimit, sajimit të 
veprave të reja penale, është e ndaluar në të drejtën penale, ngase është në 
kundërshtim me parimin e legalitetit. Prandaj, sado e rrezikshme, e dëmshme apo 
jomorale të jetë ndonjë sjellje e njeriut për shoqërinë, ajo nuk mund të 
konsiderohet si vepër penale, në qoftë se me ligj nuk është paraparë si e tillë.  

38. Pra, në të drejtën penale analogjia është e ndaluar, sepse është në kundërshtim me 
funksionin themelor të parimit nullum crimen, nulla poena sine lege. Po të lejohej 
aplikimi i analogjisë në të drejtën penale, kjo do të shkaktonte pasiguri juridike, do 
të dobësonte besimin e qytetarëve në sistemin juridik, do të shkaktonte 
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arbitraritetin dhe teka të gjykatave si dhe do të mundësonte ndikimin në gjykata 
nga jashtë. Mu për këtë, shkaqet juridike dhe politike si dhe mbrojtja e lirive e të 
drejtave të njeriut nga keqpërdorimet e mundshme nga ana e gjykatave dhe 
organeve të tjera shtetërore, janë vendimtare për ndalimin e analogjisë, me të cilat 
mundësohet krijimi i veprave të reja penale.  

39. Analogjia është e ndaluar në të drejtën penale, nëse sipas normës së caktuar 
penale-juridike bëhet subsumimi i veprës a rastit, i cili nuk është i paraparë me ligj 
dhe, po qe se duhet të tejkalohet a të zgjerohet vëllimi i normës, nëse dëshirohet që 
edhe ai rast të përfshihet në normën e caktuar. Pra, në rastet kur tejkalohet kufiri i 
kuptimit të normës që është përcaktuar edhe me anë të interpretimit, atëherë 
shfaqet analogjia e ndaluar. Ky lloj i analogjisë është në kundërshtim me tekstin e 
ligjit, edhe pse ekziston një ngjashmëri midis veprës që nuk mund të përfshihet me 
ligj dhe veprës së inkriminuar. Analogji e ndaluar do të ishte, p.sh., rasti kur 
ndonjë person dënohet për vepër penale të vjedhjes, nëse është ushqyer në 
restorant, mirëpo nuk ka pasur të holla për të paguar. 

40. Me anë të analogjisë gjithashtu nuk mund të zgjerohen as elementet ose rrethanat e 
cilësuara dhe të privilegjuara në veprat e tjera penale. Me anë të analogjisë nuk 
mund të sajohen as sanksione të reja penale. Këto kufizime që përmendëm këtu, 
vlejnë për aplikimin e analogjisë, pa marrë parasysh nëse janë në dëm të kryesit të 
veprës penale (analogjia in malam partem), apo në favor të tij (analogjia in bonam 
partem). Gjithashtu, me anë të analogjisë, nuk mund të bëhet as ashpërsimi i 
dënimeve. 

41. Analogjia e lejuar. Prej kësaj që u tha më lart, nuk duhet nxjerrë përfundimi se në 
të drejtën penale është e ndaluar çdolloj analogjie. Parimi i legalitetit nuk 
përjashton çdolloj interpretimi sipas analogjisë. Përkundrazi, interpretimi sipas 
analogjisë, i cili bëhet brenda suazave të ligjit (analogjia inter legis), është i lejuar, 
madje edhe i domosdoshëm. Rrjedhimisht, analogjia si mjet i interpretimit të 
ligjeve penale, është e lejuar në të gjitha rastet kur domethënia nxirret nga 
përmbajtja, kuptimi dhe rëndësia shoqërore e normës së caktuar (analogialegis), 
ose kur kuptimi a domethënia e këtillë del nga tërë sistemi juridik (analogia juris). 
Me fjalë të tjera, analogjia është e lejuar në të drejtën penale kur nuk është në 
kundërshtim me kuptimin dhe funksionin e parimit të legalitetit. 

42. Analogjia në të drejtën penale konsiderohet se është e lejuar nëse është në favor të 
të fajësuarit dhe nëse interpretimi i tillë nuk është në kundërshtim me normat dhe 
parimet e tjera penale-juridike. Analogjia është e lejuar në rastet kur është fjala për 
bazat a rrethanat e përjashtimit të veprës penale dhe ndëshkimshmërisë, ngase kjo 
fushë në masë të madhe, nuk është e rregulluar me ligj. Mandej analogjia është e 
lejuar në rastet kur ekzistojnë rrethana për zbutjen e dënimit si dhe, në përgjithësi, 
në rastet kur ekzistojnë rrethanat kur kryesi i veprës penale vihet në pozitë më të 
favorshme. Këtu në fakt fjala është për të ashtuquajturën analogia in bonam 
partem,që mbështetet në parimin in dubio pro reo (në raste të dyshimit në favor të 
të fajësuarit). Analogjinë si mënyrë të interpretimit në favor të kryerësit të veprës 
penale, Kodi Penal i Kosovës e parasheh në mënyrë decidive në fjalinë e dytë të 
paragrafit 3 të nenit 2, ku thuhet: “Në rast paqartësie, përkufizimi i veprës penale 
interpretohet në favor të personit ndaj të cilit zhvillohet procedura penale”. 

43. Analogjia në të drejtën penale lejohet edhe në rastet kur dhe vetë ligji udhëzon 
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shprehimisht aplikimin e saj edhe për situatat që janë të ngjashme me ato që janë të 
përcaktuara në figurën e veprës penale. Kjo manifestohet sidomos në dispozitat e 
Kodit Penal, në të cilat figura e veprës penale përcaktohet edhe me klauzola 
gjenerale. Rast i këtillë është p.sh. dispozita e paragrafit 1 të nenit 259 të Kodit 
Penal, në të cilën parashihet sa vijon: “Kushdo që, në kundërshtim me ligjet e 
shëndetësisë, në spital, maternitet të spitalit, shkollë, restorant apo në punëtori në të 
cilën përpunohen artikujt ushqimorë, apo e cila kryen shërbime higjienike apo në 
organizatë biznesi apo vend të ngjashëm pune, e punëson apo e mban në punë 
personin për të cilin e di se lëngon nga sëmundja ngjitëse dhe me këtë shkakton 
përhapjen e sëmundjes, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një vit”. 
Formulimi i këtillë i figurës së kësaj vepre penale edhe me fjalët, apo në vend të 
ngjashëm pune, bën të mundshme që të konsiderohet se është kryer kjo vepër 
penale në të gjitha rastet e mundshme të përhapjes (bartjes) së sëmundjeve 
veneriane. Raste të këtilla, në të cilat veprat penale përcaktohen edhe me 
formulime gjenerale, ndeshen në një varg dispozitash të tjera penale (shpërdorimi i 
pozitës zyrtare ose autorizimi zyrtar – neni 422, mashtrimi në detyrë – neni 426 
etj.). Gjithashtu, analogjinë si mënyrë të mundshme të interpretimit e ndeshim edhe 
në dispozita të tjera të Kodit Penal.  

44. Mirëpo, edhe në rastet kur ligji shfrytëzon edhe klauzola gjenerale, sipas të cilave 
mundësohet interpretimi analogjik, kjo nuk do të thot se si vepra penale mund të 
konsiderohen veprat që nuk përkojnë apo nuk i përgjigjen figurës së veprës penale 
që i referohen. Përkundrazi, vepra e këtillë duhet t’i përgjigjet figurës së veprës 
penale që i referohet. 

45. Në disa raste formulimet e veprave penale edhe me klauzola gjenerale në 
legjislacionin penal, janë të domosdoshme për shkak të ndërlikueshmërisë shumë 
të madhe të disa veprave penale. Përkatësisht, ekzistojnë disa vepra penale, të cilat 
mund të kryhen në mënyra dhe me mjete të shumta e të lloj-llojshme, kështu që me 
figurën e këtyre veprave penale nuk është e mundur që, me një formulim më 
preciz, të përfshihen të gjitha mënyrat dhe mjetet me të cilat mund të kryhen ato. 
Mirëpo, megjithëkëtë, çdo legjislacion penal i mirë dhe bashkëkohor, i cili 
mbështetet në parimin e legalitetit, duhet të synojë që, sa më pak që është e 
mundur, të përdorë klauzola gjenerale. Sidoqoftë, në të gjitha rastet kur në normën 
e caktuar penale ndeshet edhe klauzola gjenerale, me rastin e konstatimit nëse 
është fjala për veprën penale, apo është fjala për ndonjë vepër tjetër të ndaluar, apo 
fare nuk ekziston vepra e ndaluar, nevojitet një maturi e madhe. 

46. Përveç kushteve dhe postulateve që cekëm më sipër, për implementimin e parimit 
të legalitetit në aspektin normativ, përkatësisht të normave penale-juridike, duhet të 
plotësohen edhe këto kushte: 
- Legjislacioni penal duhet të jetë racional. Në legjislacionin penal duhet të 

parashihen vetëm ato norma të cilat janë racionale dhe të domosdoshme. 
Shfrytëzimi joracional i autorizimeve ligjore, përkatësisht nxjerrja e normave 
të tepërta në rrafshin e së drejtës penale, mund të shpjerë jo vetëm në një 
mosharmoni të këtyre normave, por edhe tek një numër i madh i normave, që, 
në masë të vogël a të madhe, janë joefikase. Në situatën kur në një shtet ka 
norma joefikase, dikush duhet të çmojë se cila dispozitë, kur dhe ndaj kujt, do 
të aplikohet. Juridikisht, kjo nuk do të thotë tjetër përveçse kriminal-politikë – 
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punë fushate dhe e pamenduar në luftimin e sjelljeve shoqërore të dëmshme. 
Në kuptimin e gjerë kjo paraqet formë të posaçme dhe veçanërisht të dëmshme 
të paligjshmërisë, të kundërligjshmërisë.11 

- Legjislacioni penal duhet të garantojë egalitetin, barazinë e qytetarëve në të 
drejtën penale. Parimi i legalitetit implikon në vete edhe parimin e barazisë së 
qytetarëve në të drejtën penale dhe, në fakt, është në funksion të tij (Michel 
Danti-Juan) Ky parim, në brendinë e tij, konsiston në ndalimin e trajtimit të 
ndryshëm të qytetarëve në të drejtën penale, i cili nuk është i arsyeshëm. Kjo 
në praktikë do të thotë ndalim i politikës së ndryshme kriminale në ndjekjen 
penale, në cilësimin e veprës penale, në politikën ndëshkuese, trajtimin gjatë 
kohës së vuajtjes së dënimit dhe trajtimin postpenal, varësisht nga statusi 
social, niveli i arsimit dhe në varësi prej përkatësisë nacionale, fetare, racore a 
etnike. 

47. Në vitet 1981-1990, në disa të drejta penale të Evropës Perëndimore, qe 
aktualizuar çështja se në çfarë mase siguron barazinë e qytetarëve e drejta penale, 
si në lëmin e legjislacionit ashtu dhe në lëmin e aplikimit. Kjo çështje qe 
aktualizuar, sepse ishte notore që, barazia e qytetarëve, në esencë, mund të cenohej 
edhe brenda kufijve të ligjshmërisë formale.  

48. Në të drejtën penale duhet të ndërtohen institute dhe mekanizma të mirë e të sigurt, 
në mënyrë që të jenë në funksion të mbrojtjes adekuate të barazisë së qytetarëve 
para gjykatave. Kjo është një çështje e madhe ideologjike, politike, strategjike dhe 
penalo-juridike, e cila meriton të ceket në mënyrë insistuese dhe më të qartë. 

49. Aspekti i barazisë duhet të manifestohet jo vetëm me rastin e përcaktimit të 
inkriminimeve të qarta dhe precize, me të cilat mbrohen liritë, të drejtat dhe 
barazia e qytetarëve, por edhe në normat juridike – penale, të cilat rregullojnë 
çështjen e fajësisë dhe, në përgjithësi, të përgjegjësisë penale, posaçërisht të 
veprave penale me të cilat rrezikohen të mirat e caktuara, si dhe të individualizimit 
të sanksioneve penale, sidomos të normave me të cilat rregullohet matja e dënimit. 

50. Disa postulate të përgjithshme shoqërore dhe politike të domosdoshme për 
implementimin e parimit të legalitetit. Konceptimi adekuat dhe përcaktimi i parimit 
të legalitetit në të gjitha dimensionet e tij në fushën e legjislacionit, është punë 
mjaft e rëndë. Mirëpo, realizimi i parimit të legalitetit në jetën e përditshme – në 
praktikën gjyqësore, në të gjitha aspektet e tij është punë edhe më e rëndë. Kjo për 
faktin se përcaktimi i parimit të legalitetit në legjislacionin penal, nuk do të thotë 
se me këtë sigurohen vërtet liritë dhe të drejtat e njeriut. Historia na ofron mjaft 
shembuj se ky parim, edhe kur ishte përmendur në kushtetuta dhe ligje penale, 
ishte vetëm dekor juridik, germë e vdekur, prandaj, për realizimin e parimit të 
legalitetit, nga gjyqtarët dhe prokurorët, kërkohet një qasje subtile me një orientim 
të sinqertë, kërkohet ndërgjegje dhe etikë, kërkohet arsimim i duhur juridik, e, para 
së gjithash, qasje humane dhe demokratike ndaj lirive, të drejtave, barazisë dhe 
sigurisë së njeriut dhe qytetarit.12 
- Realizimi i parimit të legalitetit kërkon rregullim shoqëror dhe juridik 

demokratik. Një nga presupozimet kryesore për realizimin e parimit të 
                                                           
11 Stanko Pihler, Kriminalna politika u procesima prevladavanja krize, Pravni zivot, nr. 1, 
Beograd 1986, fq. 41. 
12 Franjo Bačić, Krivično paravo, Opći dio, Zagreb 1978, fq. 101. 
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legalitetit është rregullimi demokratik i një vendi dhe sundimi i vërtetë i 
demokracisë. Kërkesa e parë dhe kryesore e demokracisë është barazia e të 
gjithë qytetarëve. Nëse siguria e disave do të thotë pasiguri e të tjerëve, atëherë 
pa mëdyshje është i rrezikuar ekzistimi i demokracisë.13 Parimi i ligjshmërisë 
në rastin e këtillë nuk është më element i demokracisë dhe humb çdo kuptim. 
Duke i lënë privilegjet pa mbrojtje, konsolidohet barazia dhe demokracia, e 
kjo, pa mëdyshje, është në favor të të gjithëve.14 “Nuk ka ligjshmëri në shoqëri 
pa liri, pa kontrollin e shoqërisë mbi punën e organeve shtetërore dhe të 
organizatave të tjera, pa barazinë e qytetarëve, pa kritikë, kulturë, luftaraki dhe 
trimëri”.15 

- Realizimi i parimit të legalitetit kërkon angazhim të përhershëm. Realizimi i 
parimit të legalitetit në të drejtën penale, sidomos në fushën e jurisprudencës 
penale, kërkon angazhim të përhershëm dhe përshtatje të marrëdhënieve 
shoqërore të reja të posa krijuara, sepse, sikundër jeta shoqërore ashtu edhe 
legaliteti, janë të karakterit dinamik, evolutiv. 

- Parimi i legalitetit kërkon pavarësi të jurisprudencës penale. Parimi i 
legalitetit të veprës penale dhe të dënimit është përvetësuar në të drejtën penale 
edhe si garant i jurisprudencës penale nga politizimi. Gjithashtu parimi i 
legalitetit në të drejtën penale mbron parimin e ndarjes së pushtetit nga 
jurisprudenca penale. Edhe Monteskje, në veprën e tij të njohur L’esprit de loi, 
ka cekur se, nëse nuk janë të ndara tri pushtetet kryesore: ai ligjdhënës, 
ekzekutiv dhe gjyqësor, nuk ka liri. Kjo tezë e Monteskjesë nuk e ka humbur 
qoftë dhe pjesën më të vogël të rëndësisë as në kohën tonë. 

51. Për shkak të rëndësisë së madhe për liritë, barazinë dhe sigurinë e qytetarëve, 
çështja e pavarësisë së gjykatave është garantuar edhe me Deklaratën e 
Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut të vitit 1948. Në nenin 10 të kësaj deklarate 
është paraparë: “Secili ka plotësisht të drejtë të barabartë për gjykim të drejtë dhe 
publik para gjykatës së pavarur dhe të paanshme, e cila do të vendosë për të drejtat 
dhe detyrimet e tij dhe për bazën e çdo akuze penale kundër tij”. 

52. Disa postulate kryesore që duhet të përmbushen nga ana e gjykatave për 
implementimin e parimit të legalitetit. 

53. Gjykatat janë ato organe të shtetit, të cilat, sipas ligjit dhe në punën e tyre të 
përditshme, janë në situatë që ta zbatojnë më së tepërmi parimin e legalitetit. 
Prandaj për ushtrimin e këtij funksioni shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e lirive 
e të drejtave të njeriut dhe për luftimin efikas të kriminalitetit, duhet t’i përmbushin 
disa postulate kryesore, të cilat do t’i cekim në vijim.  
- Parimi i legalitetit sipas të cilit askush nuk guxon të dënohet për vepër penale 

që nuk është caktuar në ligj, kërkon edhe që duhet të dënohet patjetër secili që 
kryen vepër të caktuar me ligj. 

54. Intenca themelore e parimit të legalitetit cenohet jo vetëm në rastet kur merren në 
përgjegjësi penale e ndëshkohen personat që nuk kanë kryer vepra penale, por edhe 
në rastet kur nuk bëhet ndjekja penale kur për këtë ka baza ligjore. Ndjekja penale 

                                                           
13 Franjo Bačić, Krivično pravosudje i ustavnost i zakonitost, Jugoslovenska Revija za Krivično 
pravo i kriminologiju, nr. 4, Beograd 1987, fq. 11. 
14 Po atry, fq. 18. 
15 Po aty, fq. 1o2. 



Ismet Salihu 

 16 

selektive, përkatësisht abstenimi nga ndjekja edhe në rastet kur është kryer vepra 
penale, është në kundërshtim të drejtpërdrejtë me parimin e legalitetit.16 
- Parimi i legalitetit kërkon politikë ndëshkuese unike. Çështja e aplikimit të 

politikës ndëshkuese unike në pajtim me parimin e legalitetit, është posaçërisht 
e rëndësishme në të drejtën penale bashkëkohore, sepse në ligjet penale 
sanksionet penale, e në kuadrin e tyre edhe dënimet, janë të parapara asodore, 
saqë gjykatave u japin autorizime të mëdha lidhur me zgjedhjen e llojit dhe 
lartësinë e dënimit që mund t’i shqiptohet kryesit të veprës penale.17 

55. Nuk do të thotë se është realizuar në masë të plotë parimi i legalitetit nëse gjykata 
në rastin konkret shqipton atë lloj dhe masë të dënimit në suaza të parapara në ligj. 
Çështja e zgjedhjes së llojit dhe të masës së sanksionit penal është punë krijuese e 
gjyqtarit. Në këtë punë krijuese, gjyqtari duhet të bëjë përpjekje maksimale që, në 
vendimin mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, të mos fusë ose të fusë a më pak 
qëndrime dhe emocione të veta personale. Lidhur me këtë është kërkesë 
fundamentale që, për vepra penale identike, të shqiptohen dënime identike, 
kurse për vepra penale joidentike, të shqiptohen dënime joidentike.18 Ky është 
i ashtuquajturi kuptim material i legalitetit në të drejtën penale dhe, në instancë të 
fundit, garanton dhe mundëson politikë ndëshkuese unike në tërë territorin e 
vendit. Duke respektuar parimin e individualizimit të dënimit, unifikimi i politikës 
ndëshkuese garanton autoritet më të madh të drejtësisë, besim më të madh në 
organet e gjyqësisë dhe barazi të qytetarëve. Nëse manifestohen zgjidhje 
kontradiktore në aspektin e politikës ndëshkuese në mes të aktgjykimeve të së 
njejtës gjykatë apo të gjykatave të viseve të ndryshme të vendit, për të njëjtat 
vepra të kryera nga kryerësit e ngjashëm, atëherë ky është shembull tipik i 
pabarazisë së qytetarëve në jurisprudencën penale.19 
- Parimi i legalitetit kërkon legjitimitetin e represionit penalo-juridik. Në 

relacion me parimin e legalitetit, legjitimiteti i dënimeve dhe i sanksioneve të 
tjera penale është komplementar. Në brendinë e tij, legjitimiteti konsiston në 
përcaktimin e dënimit të atij lloji dhe në atë lartësi, që janë të domosdoshme 
për luftimin e kriminalitetit dhe risocializimin e kryesit të veprës penale. 
Lidhur me këtë, është mjaft impresiv konstatimi vijues: “Një represion që nuk 
është i preokupuar nga risocializimi i delikuentit, bën një punë të kotë dhe 
johumane”.20Lidhur me parimin e legjitimitetit të dënimeve dhe të 
sanksioneve të tjera penale, shih dhe komentet e nenit 1. 

 

                                                           
16 Ljubisha Lazarević, Jugoslovenska kriminalna politika u oblasti represije, JRKK nr. 1-2, 
Beograd 1986, fq. 15. 
17 Zelko Horvatić, Princip legaliteta i individualizacije kazne, JRKK nr. 1, Beograd 1979, fq. 19. 
18 Werner Sorsted, Le controle du pouvoir d’appreciation du juge dans la determination des 
peine et des mesures de surete, Revue interantionale de droit penale, No. 1-2, Paris 1957, fq. 
278. 
19 Sa më e madhe të jetë pabarazia në lëmin e politikës ndëshkuese, drejtësia në jurisprudencë 
është më e vogël (Bozhidar Gjerek, JRKK nr. 3, Beograd 1966, fq. 423. 
20 G. Stefani, G. Levasseur et Boulac, Droit penale generl, Dallos 1980, fq. 384. 
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Neni 3 [Zbatimi i ligjit më të favorshëm] 
 
1. Ndaj kryesit zbatohet ligji që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës 

penale.  
2. Në rast se ligji në fuqi ndryshon para shqiptimit të vendimit të formës së prerë, 

atëherë ndaj kryesit zbatohet ligji që është më i favorshëm.  
3. Nëse ligji i ri nuk e inkriminon veprën, por kryesi është dënuar me aktgjykim 

të formës së prerë në pajtim me ligjin e mëparshëm, sanksioni penal nuk fillon 
të ekzekutohet ose ndërpritet në rast se ka filluar.  

4. Një ligj i cili shprehimisht ka qenë në fuqi vetëm për një kohë të caktuar, 
zbatohet për ato vepra penale që janë kryer gjatë kohës kur ai ligj ka qenë në 
fuqi edhe në rastin kur nuk është më në fuqi, përveç nëse vetë ligji shprehimisht 
përcakton ndryshe.  

 
1. Zbatimi i ligjit penal nënkupton që ai ligj është në fuqi dhe që gjykatat dhe organet 

e tjera shtetërore janë të obliguara ta aplikojnë. Ligji penal, sikundër edhe ligjet e 
tjera, vepron në kohën e caktuar, në territorin e caktuar dhe ndaj personave të 
caktuar. Së këndejmi, varësisht prej aspektit të vrojtimit, njihen tri lloje të veprimit 
të ligjit penal, pikërisht: veprimi i ligjit penal në kohë, në territor dhe ndaj 
personave. Këtu do të flasim vetëm për veprimin e ligjit penal në kohë. 

2. Veprimi i ligjit penal në kohë. Veprimi i ligjit penal është çështje e përgjithshme 
juridike dhe është e rregulluar njësoj siç është edhe për të gjitha ligjet e tjera. 
Lidhur me këtë çdo ligj, prandaj dhe ligji penal, zbatohet për një kohë të caktuar, 
ka fillimin e vet, periudhën kohore të veprimit, të zbatimit të tij dhe përfundimin, 
përkatësisht pushon së vepruari. Zakonisht për ligjin penal nuk caktohet koha sa do 
të jetë në fuqi. 

3. Ligji penal fillon të zbatohet që prej ditës, çastit kur hyn në fuqi. Dita e hyrjes në 
fuqi mund të përcaktohet në mënyrë eksplicite në vetë ligjin. Kjo ditë zakonisht 
caktohet në dispozitat përfundimtare, po kjo mund të caktohet sipas rregullave të 
përgjithshme lidhur me hyrjen në fuqi të ligjit. Sipas nenit 80, paragrafi 6, të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë ditë pas 
publikimit në Gazetën Zyrtare, përveç në raste kur, me vetë ligjin, përcaktohet 
ndryshe.  

4. Koha prej publikimit të ligjit në Gazetën Zyrtare dhe deri në hyrjen e tij në fuqi 
(vacation legis), zakonisht është pesëmbëdhjetë ditë, siç është paraparë edhe në 
Kushtetutë, por mund të jetë edhe më e shkurtër ose më e gjatë. Meqë me ligjet 
penale rregullohet një materie e gjerë dhe çështje shumë të rëndësishme, 
komplekse dhe sensitive, koha prej nxjerrjes dhe hyrjes së tyre në fuqi zakonisht 
është më e gjatë, në mënyrë që me normat e ligjit penal të njihen ata të cilëve u 
referohen, e veçmas atyre që duhet ta zbatojnë. Kështu është vepruar edhe me 
Kodin Penal të Kosovës, i cili u aprovua me 6 korrik 2003, ndërsa hyri në fuqi dhe 
filloi të aplikohej më 6 prill 2004. Ndërkaq, më 1 janar 2013 hynë në fuqi 
amendamentet e këtij kodi. 

5. Ligji penal vepron, zbatohet derisa të abrogohet me ligjin e ri. Përkatësisht, ai 
vepron gjer në ditën kur të hyjë në fuqi ligji i ri, i cili shprehimisht ose në mënyrë 
të heshtur abrogon atë të mëparshmin. Shprehimisht, ligji penal abrogohet në rastet 
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kur ligji i ri parasheh dispozitë të posaçme me të cilën abrogon atë të mëparshmin, 
ose në rastet kur ligji i ri përmban klauzolë të përgjithshme, me të cilën parashihet 
se pushojnë së vepruari të gjitha dispozitat që janë në kundërshtim me të. Në 
mënyrë të heshtur, ligji penal abrogohet në rastet kur ligji i ri nuk përmban 
dispozitë mbi abrogimin e ligjit të mëparshëm, mirëpo çështjet e njëjta i rregullon 
në mënyrë të njëjtë apo të ndryshme. Në rastet e këtilla vlen rregulla sipas së cilës 
ligji i mëvonshëm abrogon ligjin e mëparshëm (lex posterior derogat legi prioiri). 

6. Rëndësia e përcaktimit të kohës së veprimit të ligjit penal. Përcaktimi i kohës se 
kur është në fuqi ligji penal, ka rëndësi të madhe në të drejtën penale, ngase prej 
kësaj varet se cili ligj penal do të aplikohet ndaj kryesit të veprës penale. Kjo 
çështje ka rëndësi të posaçme në rastet kur vepra penale është kryer në kohën kur 
ka qenë në fuqi një ligj, kurse kryesi gjykohet në kohën kur ka pushuar së vepruari 
ligji i mëparshëm, përkatësisht kur në vend të tij gjendet në fuqi ligji i ri penal. Në 
rastet e këtilla, që nuk janë të rralla sidomos në vendet postkomuniste, çfarë është 
edhe Kosova, shtrohet pyetja: Sipas cilit ligj do të ndëshkohet kryesi i veprës 
penale, sipas ligjit penal që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, 
apo sipas ligjit penal që ka hyrë në fuqi pas kryerjes së veprës penale.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Lidhur me veprimin e ligjit penal në kohë, në paragrafin 1 të nenit 2 është paraparë 

një dispozitë e karakterit parimor, sipas së cilës, ndaj kryesit të veprës penale 
zbatohet ligji që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale. Nga kjo 
dispozitë rezulton qartë se askush nuk mund të dënohet për vepër penale dhe as 
nuk mund t’i shqiptohet sanksioni penal, nëse vepra e tillë nuk ka qenë e paraparë 
si vepër penale në kohën e kryerjes së saj. 

2. Zgjidhja e paraparë që kryesi mund të dënohet për veprën penale vetëm sipas ligjit 
që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së saj, është në funksion të parimit të 
legalitetit dhe të mbrojtjes së lirive e të drejtave dhe të garantimit të sigurisë së 
qytetarëve. Për shkak të rëndësisë së madhe, zgjidhja e këtillë është e garantuar 
edhe me këto norma ndërkombëtare: me Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të 
Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (neni 7) dhe me Paktin Ndërkombëtar 
mbi të Drejtat Politike dhe Civile (neni 15). Gjithashtu edhe Statuti i Romës i 
Gjykatës Ndërkombëtare të Përhershme, në nenin 24 ka përvetësuar zgjidhjen 
sipas së cilës ndaj kryesit të veprës penale zbatohet ligji që ka qenë në fuqi në 
kohën e kryerjen e veprës.21 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Mundësia e veprimit retroaktiv të ligjit penal. Siç e theksuam, me dispozitat e 

Kodit Penal është përvetësuar zgjidhja parimore e ndalimit të veprimit retroaktiv të 
ligjit penal. Mirëpo, përjashtimisht, po me këto dispozita të Kodit Penal, është 
lejuar mundësia e veprimit retroaktiv, prapaveprues të ligjit penal vetëm në rastet 
kur ligji, që është nxjerrë pas kryerjes së veprës penale, është më i butë (më i 
favorshëm) për kryesin (lex mitior). Kjo mundësi është paraparë shprehimisht në 

                                                           
21 Bačić-Pavlović, Komentar, fq. 33. 
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paragrafin 2 të nenit 2, në të cilin thuhet: “Në rast se ligji në fuqi ndryshon para 
shqiptimit të vendimit të formës së prerë, atëherë ndaj kryesit zbatohet ligji që 
është më i favorshëm”. Nga kjo dispozitë rezulton që nuk mund të ketë kurrsesi 
fuqi prapavepruese ligji penal, i cili parasheh vepër penale të re ose dënim më të 
rëndë në krahasim me ligjin që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës 
penale. Gjithashtu, nga kjo dispozitë rezulton që zbatimi retroaktiv është i 
detyrueshëm për gjykata, nëse ligji që është nxjerrë pas kryerjes së veprës penale, 
është më i butë për kryesin. Kjo nuk është lënë në kompetencë të gjykatës që të 
vendosë sipas bindjes së saj nëse do të aplikojë apo jo ligjin më të butë. 

2. Në shkencën e së drejtës penale dhe në praktikën gjyqësore mbisundon mendimi se 
zbatimi i ligjit më të butë duhet të manifestohet në të gjitha instancat e procedurës 
së rregullt penale. Së këndejmi, edhe në rastet kur, pas nxjerrjes së aktgjykimit të 
shkallës së parë, hyn në fuqi ligji i ri, i cili është më i butë për kryesin, në 
procedurën sipas ankesës gjykata e shkallës së dytë është e obliguar ta zbatojë atë 
ligj. Madje, mbisundon mendimi se, edhe pas aktgjykimit të plotfuqishëm, në 
rastet kur vendoset lidhur me mjetet e jashtëzakonshme juridike, pra edhe atëherë 
duhet të zbatohet ligji i ri më i butë për kryesin e veprës penale, i cili ka hyrë në 
fuqi ndërkohë.22 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Lidhur me mundësinë e zbatimit të ligjit më të butë ndaj kryesit të veprës penale, 

në paragrafin 3 të nenit 3 është përvetësuar një koncepcion edhe më i avancuar, i 
cili nuk njihet në ligjet penale të shteteve të rajonit, po që është i njohur në 
shumicën e ligjeve të shteteve të Evropës Perëndimore. Me këtë dispozitë është 
mundësuar veprimi retroaktiv edhe në rastet kur kryesi është dënuar me aktgjykim 
të plotfuqishëm në pajtim me ligjin e mëparshëm, mirëpo ligji që është nxjerrë 
ndërkohë, atë vepër nuk e inkriminon, dënimi nuk do të fillojë të ekzekutohet, dhe 
në rast se ka filluar të ekzekutohet, ekzekutimi i mëtejshëm do të ndërpritet. Së 
këndejmi, sipas kësaj dispozite, edhe në rastet kur personi p.sh. është duke vuajtur 
dënimin me burgim, nëse gjatë asaj kohe është nxjerrë ligji i ri, i cili nuk e 
inkriminon atë vepër, personi i tillë duhet të lirohet nga burgu. Këso dispozite nuk 
njeh legjislacioni penal i Gjermanisë, ngase, sipas legjislacionit të këtij shteti, 
vendimi përfundimtar i gjykatës së shkallës së fundit është mundësia e fundit për të 
marrë parasysh ndryshimet e ligjit që është më i favorshëm për kryesin e veprës 
penale. 

2. Dispozitat e nenit 3, me të cilat është paraparë mundësia e zbatimit të ligjit më të 
favorshëm, nuk zbatohet as për procedurën penale. Thënë ndryshe, zbatimi i ligjit 
më të favorshëm është paraparë vetëm për të drejtën penale materiale, po jo edhe 
për procedurën penale.  

3. Zbatimi retroaktiv i ligjit penal më të butë duhet të vlejë jo vetëm për dënimet 
kryesore, po edhe për dënimet alternative dhe dënimet plotësuese. Gjithashtu, 
parimi i zbatimit të ligjit më të butë duhet të vlejë edhe për vërejtjen e gjykatës dhe 
masat e diversitetit e masat edukative. 

4. Në rastet kur i njëjti person ka kryer dy a më shumë vepra penale, atëherë për një 
                                                           
22 Po aty, fq. 35. 
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vepër mund të zbatohet ligji i mëparshëm, kurse për veprën tjetër ligji i ri, i cili 
është më i favorshëm për kryesin 

5. Tek të ashtuquajturat dispozita blankete gjithashtu shtrohet pyetja se a mund të 
ketë ndikim ndryshimi i dispozitës, e cila e plotëson figurën e veprës penale. Edhe 
në këso rastesh, nëse ligji penal është bërë më i butë për kryesin e veprës penale, 
do të zbatohen dispozitat blankete, të cilat e kanë bërë ligjin më të butë.23 

6. Vlen të theksohet sidomos se, me rastin e krahasimit se cili ligj është më i butë për 
kryesin e veprës penale konkrete, gjykata duhet ta aplikojë patjetër në tërësi një 
ligj, qoftë të vjetrin dhe qoftë të riun. Përkatësisht, në rastet e këtilla vlen parimi i 
alternativitetit. Ky është qëndrim i përgjithshëm, të cilin e ka akceptuar shkenca e 
së drejtës penale (Baçiç, Komentar, fq. 38). Për rastin konkret gjykata nuk mund t’i 
aplikojë në mënyrë të kombinuar dispozitat e ligjit që ka pushuar së vepruar dhe të 
ligjit që gjendet në fuqi, sepse, po të lejohej mundësia e këtillë, atëherë gjykata në 
fakt krijon ligj të ri penal, përkatësisht do ta gjykonte kryesin e veprës penale sipas 
ndonjë ligji që nuk ka qenë në fuqi asnjë herë. 

7. Zbatimi i ligjit penal më të favorshëm në të drejtën penale bashkëkohore, është në 
harmoni me politikën e tashme kriminale. Kjo zgjidhje u përgjigjet më së miri 
qëllimeve të së drejtës penale, ngase nuk është e dëmshme për shoqërinë dhe 
njëherësh është në funksion të mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut. Veprimi 
retroaktiv i ligjit më të butë arsyetohet sidomos për faktin se nuk është i arsyeshëm 
aplikimi i ligjit të mëparshëm, i cili është abroguar si i rreptë dhe i papërshtatshëm 
për rrethanat ekzistuese. 

8. Kur është ligji më i butë? Me shprehjen ligji më të butë, më i favorshëm, duhet 
nënkuptuar gjendjen e tërësishme juridike të kryesit të veprës penale, tërë 
mekanizmin juridik, i cili mund të aplikohet sipas ligjit të mëparshëm dhe ligjit të 
ri. Kjo çështje zgjidhet duke krahasuar pozitën konkrete dhe jo atë abstrakte të 
kryesit të veprës penale sipas ligjit që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës 
penale, dhe ligjit që është në fuqi në kohën e gjykimit. Në bazë të këtij krahasimi, 
gjykata do të vendosë ta gjykojë kryesin e veprës penale sipas ligjit që është më i 
butë për kryesit e veprës penale. 

9. Një ligj konsiderohet më i butë nëse veprën konkrete nuk e parasheh si vepër 
penale, nëse parasheh rrethana të reja për përjashtimin e kundërligjshmërisë ose të 
fajësisë, nëse parasheh një lloj dënimi më të butë apo minimum më të ulët, nëse 
parasheh maksimum më të ulët, mundësi më të mëdha të zbutjes apo lirimit nga 
dënimi, mundësi të shqiptimit të dënimit me kusht ose ndonjë lloj tjetër të dënimit 
alternativ. Gjithashtu, një ligj konsiderohet më i butë nëse nuk parasheh mundësi të 
shqiptimit të dënimit plotësues, parasheh afat më të shkurtër të parashkrimit etj..24 

10. Në rastet kur edhe ligji i mëparshëm, edhe ligji që është nxjerrë pas kryerjes së 
veprës penale, parashohin lloj dhe masë të njëjtë të dënimit dhe, në përgjithësi, 
pozitë të njëjtë juridike-penale, sipas praktikës gjyqësore të Kroacisë, duhet të 
zbatohet ligji i mëparshëm, për shkak se ligji i ri nuk është më i butë (VSRH I. KZ-
344/91). 

11. Në paragrafin 4 është rregulluar çështja e ligjeve temporale apo e ligjeve të 
përkohshme. Ligje temporale konsiderohen ato lloje ligjesh, të cilat nxirren që të 

                                                           
23 Po aty, fq. 37. 
24 Po aty, fq. 39. 



Ismet Salihu 

 21 

zbatohen për një periudhë të caktuar kohore, për situata të posaçme, zakonisht për 
situatë të jashtëzakonshme, siç janë, p.sh., gjendja e rrezikut të luftës, gjendja gjatë 
kohës së luftës apo gjendja gjatë kohës së ndonjë epidemie a fatkeqësie natyrore 
(vërshime, zjarre masive etj.). Pas kalimit të gjendjeve të këtilla, këto ligje 
pushojnë së vepruari, nuk zbatohen më tutje. Mirëpo, nëse vepra penale është kryer 
gjatë gjendjeve të këtilla të jashtëzakonshme, këto ligje zbatohen edhe në rastet kur 
kanë pushuar së vepruari. Përkatësisht, personat që kanë kryer vepra penale gjatë 
kohës së rrethanave të jashtëzakonshme, do të dënohen edhe pasi të mos jenë n ë 
fuqi këto ligje. Në raste të këtilla të veprimit të ligjeve të përkohshme, nuk vlen 
parimi i zbatimit të ligjit penal më të butë, ngase denimet do ta humbnin qëllimin e 
tyre, nuk do të ishin efikase.25 

 
 
Neni 4 [Sanksionet penale dhe masat e trajtimit të detyrueshëm] 
 
1. Sanksionet penale janë:  

1.1. dënimet kryesore;  
1.2. dënimet alternative;  
1.3. dënimet plotësuese; dhe  
1.4. vërejtja gjyqësore.  

2. Masat e trajtimit të detyrueshëm, të cilat mund t’i shqiptohen kryesit që nuk 
është penalisht i përgjegjshëm ose është i varur nga droga, ose nga alkooli, 
janë:  
2.1. trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit 

shëndetësor;  
2.2. trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri; dhe  
2.3. trajtimi me rehabilitim të detyrueshëm të personave të varur nga droga 

apo alkooli.  
 
1. Në paragrafin 1 të nenit 4, janë paraparë katër lloje të sanksioneve penale: dënimet 

kryesore; dënimet alternative; dënimet plotësuese dhe vërejtja gjyqësore.  
2. Në paragarfin 2 janë paraparë tri lloje të masave të trajtimit të detyrueshëm, të cilat 

mund t’u shqiptohen personave mendërisht të paaftë apo me aftësi mendore të 
zvogëluar si dhe personave të varur nga droga a alkooli. 

3. Në nenin 42 janë paraparë këto tri lloje të dënimeve: dënimet kryesore, dënimet 
alternative dhe dënimi me gjobë. 

4. Në nenin 43 janë paraparë këto tri lloje të dënimeve kryesore: dënimi me burgim të 
përjetshëm, dënimi me burgim dhe dënimi me gjobë. 

5. Në nenin 49 janë paraparë tri lloje të dënimeve alternative, kurse në nenin 62 janë 
paraparë nëntë lloje të dënimeve plotësuese.  

6. Vërejtja e gjykatës është, në të vërtetë, sanksion verbal, jo punitiv, jo ndëshkues, 
që është paraparë për llojet e veprave penale të lehta dhe është një lloj substituti i 
dënimit me burgim.  

7. Për secilin prej këtyre llojeve sanskionesh penale, do të flasim hollësisht në 
Kapitullin e Kodit Penal, i cili rregullon çështjen e dënimeve. 

                                                           
25 Po aty, 39. 
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8. Këtu po theksojmë vetëm se, sipas Kushtetutës së Kosovës (neni 25), dënimi me 
vdekje është i ndaluar, nuk mund të parashihet me ligj dhe, natyrisht, as nuk mund 
të shqiptohet. 

9. Dënimet kryesore janë ato lloje dënimesh, të cilat mund të shqiptohen në mënyrë 
autonome,, pavarësisht prej dënimeve të tjera. Ndërkaq, dënimet alternative janë 
dënime jo izoluese, jo me burgim dhe, në të vërtetë, janë substitut, zëvendësim i 
dënimeve kryesore. Për të gjitha çështjet e dënimeve kryesore, dënimeve 
alternative dhe dënimeve plotësuese shih komentet lidhur me nenet 43-48, 49-61 
dhe 62-72. 

10. Çështja e trajtimit të kryesve të mitur të veprave penale, është e rregulluar me ligj 
të veçantë – me Ligjin Penal për të Mitur, i cili ka hyrë në fuqi me 20 prill 2004. 
Ky ligj ka pësuar ndryshime më 8 korrik 2008 dhe, me këto ndryshime, tash quhet 
Kodi i Drejtësisë për të Mitur. 

11. Kodi i Drejtësisë për të Mitur parasheh tri grupe të masave dhe të dënimeve: masat 
e diversitetit (neni 18); masat edukative (neni 20) dhe dënimet (nenet 30, 31 e 32). 

 
 
Neni 5 [Kufizimet në ekzekutimin e sanksioneve penale dhe masave të trajtimit 

të detyrueshëm] 
 

Me ekzekutimin e sanksionit penal ose masës së trajtimit të detyrueshëm, 
kryesit të veprës penale mund ti mohohen ose kufizohen të drejtat e caktuara 
vetëm deri në atë masë e cila i përgjigjet natyrës apo përmbajtjes së 
sanksionit ose masës dhe vetëm në mënyrën me të cilën sigurohet respektimi i 
dinjitetit njerëzor të tij apo saj, në pajtim me të drejtën ndërkombëtare. 

 
1. Dispozita e këtij neni rregullon materien e cila, sipas përmbajtjes së saj, është 

fushë penitenciar. Ky lëmë, ashtu si në shtetet e tjera, në Kosovë është rregulluar 
me Ligjin mbi Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, i cili ka hyrë në fuqi më 19 
shkurt 2005. Ndërkohë ky ligj ka pësuar ndryshime dhe plotësime, të cilat kanë 
hyrë në fuqi më 22 korrik 2010, dhe, së fundi, më 28 gusht 2013.  

2. Pavarësisht nga fakti se çështja e ekzekutimit të sanksioneve penale është e 
rregulluar me Ligj të veçantë, në të drejtën penale si degë e legjislacionit bazik, 
janë të përcaktuara rregullat themelore dhe suazat që i referohen çështjes së 
ekzekutimit të sanksioneve penale. Kjo për faktin se parimet themelore të 
ekzekutimit të sanksioneve penale dalin nga parimet themelore të politikës 
ndëshkuese dhe shërbejnë për realizimin e qëllimit të dënimeve dhe të sanksioneve 
të tjera penale. Pra, parimet e ekzekutimit të sanksioneve penale burojnë nga lënda 
e së drejtës penale materiale. Me fjalë të tjera, çështja e ekzekutimit të sanksioneve 
penale është e lidhur ngushtë me të drejtën penale materiale. Këtë konsiston edhe 
arsyeshmëria që vetëm me një nen (neni 5) në kapitullin e posaçëm të Kodit Penal 
janë të parapara dispozita të posaçme, me të cilat janë të përcaktuara në mënyrë 
parimore disa kritere bazë, që duhet të respektohen gjatë fazës së ekzekutimit të 
sanksioneve penale.  

3. Qëllimi i dispozitës së nenit 5 (ratio legis) është vënia e kufijve, limiteve parimore, 
të cilat duhet të respektohen gjatë fazës së ekzekutimit të sanksioneve penale dhe 
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të masave të trajtimit të detyrueshëm, në mënyrë që të pengohet ashpërsimi i 
dhunës penale-juridike dhe të përcaktohen llojet e masa e kufizimeve të të drejtave 
të kryesve të veprave penale.26 

4. Komponenti i parë i kësaj dispozite u referohet mohimit dhe kufizimit të të 
drejtave të personave të dënuar. Ndërkaq, komponenti i dytë i kësaj dispozite ka 
për qëllim garantimin e trajtimit human të të dënuarve.  

5. Për shkak të rëndësisë së madhe për liritë dhe të drejtat e njeriut, çështja e masës 
dhe mënyrave të kufizimit të të drejtave dhe lirive të të dënuarve dhe trajtimi 
human i tyre gjatë fazëls së ekzekutimit të dënimeve, janë rregulluar edhe me 
konventa dhe akte të tjera ndërkombëtare, siç janë: Deklarata e Përgjithshme e të 
drejtave të njeriut (1948); Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe Politike, 
Deklarata e OKB-së për mbrojtjen e të gjithë personave nga tortura dhe nga 
dënimet e procedurat e tjera mizore, johumane apo degraduese (1975); Konventa 
kundër torturës dhe dënimeve e procedurave mizore, johumane apo degraduese 
(1984); Tërësia e rregullave minimale lidhur me sjelljet ndaj të burgosurve, e 
aprovuar në Kongresin e OKB-së për parandalimin e kriminalitetit dhe procedurën 
ndaj delikuentëve (1955, e vërtetuar me rezolutat e Këshillit Ekonomik dhe Social 
të OKB-së, 1957-1977); Rregullat standarde minimale për zhvillimin e procedurës 
penale ndaj të miturve – Rregullat e Pekinit, Rregullat e OKB-së për mbrojtjen e të 
miturve të privuar nga liria, Parimet themelore lidhur me trajtimin e të burgosurve 
(1987).27 

6. Parimet dhe postulatet e përcaktuara në konventat dhe aktet e tjera ndërkombëtare 
lidhur me kufizimet e ekzekutimit të sanksioneve penale, janë anticipuar edhe në 
dispozitat themelore dhe në tërë tekstin e Ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve 
Penale. Kështu, në paragrafin 1 të nenit 4 thuhet: “Sanksionet penale ekzekutohen 
në mënyrën që siguron humanizimin e trajtimit dhe respektimin e dinjitetit të 
secilit individ. Personi i dënuar nuk i nënshtrohet torturës ose trajtimit apo dënimit 
çnjerëzor a degradues”. Ndërsa në paragrafin 3 të këtij neni thuhet: “Gjatë 
ekzekutimit të sanksionit penal, gjithmonë respektohen të drejtat e personit të 
dënuar. Këto të drejta mund të kufizohen vetëm në masën që është e domosdoshme 
për ekzekutimin e sanksionit penal në pajtim me ligjin në fuqi, dhe standardet 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut”.  

7. Këto parime dhe postulate, të cilat duhet të përmbushen gjatë fazës së ekzekutimit 
të sanksioneve penale, janë të garantuara edhe me Kushtetutën e Republikës së 
Kosovës (neni 27). Në dispozitën e këtij neni thuhet shprehimisht se askush nuk i 
nënshtrohet torturës, ndëshkimit a trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues. 

8. Nga sa u tha, rezulton se, sipas dispozitave të legjislacionit të brendshëm dhe sipas 
konventave dhe akteve të tjera ndërkombëtare, personi i dënuar gëzon të gjitha të 
drejtat që i takojnë si njeri dhe qytetar, ndërsa i kufizohen vetëm të drejtat e 
caktuara, dhe kjo vetëm në masën që është e nevojshme për shkak të natyrës dhe 
karakterit të sanksionit penal.  

 
 

                                                           
26 Kambovski, fq. 91. 
27 Po aty, fq. 92. 
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Neni 6 [Zbatimi i pjesës së përgjithshme të këtij Kodi] 
 

Dispozitat e pjesës së përgjithshme të këtij Kodi zbatohen për të gjitha veprat 
penale të përcaktuara me ligjet e Republikës së Kosovës. 

 
1. Sipas dispozitës së paraparë në nenin 6, dispozitat e Pjesës së përgjithshme të 

Kodit Penal janë të karakterit të përgjithshëm dhe vlejnë për të gjitha veprat penale 
të parapara me Kodin Penal si dhe për të gjitha ligjet e tjera që janë në fuqi në 
Kosovë, me të cilat janë paraparë vepra penale. Thënë ndryshe, gjykatat dhe 
organet e tjera shtetërore janë të obliguara t’i zbatojnë dispozitat e Pjesës së 
përgjithshme jo vetëm në rastet kur vepra penale përkatëse është e paraparë në 
Pjesën e posaçme të Kodit Penal, por edhe në rastet kur vepra penale është 
paraparë me ndonjë ligj tjetër.  

2. Kjo që u tha më sipër, nuk domethënë që këto dispozita të pjesës së përgjithshme 
janë pengesë që, me ndonjë ligj tjetër të parashihen jo vetëm vepra penale të tjera, 
po të parashihen edhe dispozita të karakterit të pjesës së përgjithshme dhe në këso 
rastesh, ligji i këtillë do të ishte special dhe ligji i mëvonshëm, i mëpastajmë do të 
kishte përparësi ndaj dispozitave të Pjesës së përgjithshme.28 

3. Me dispozitën e nenin 6 kihet për qëllim të sigurohet pajtueshmëri, koherencë 
midis Pjesës së përgjithshme dhe asaj të posaçme të Kodit Penal, si dhe midis 
Pjesës së përgjithshme dhe të gjitha inkriminimeve të parapara në ligjet e tjera. 

                                                           
28 Po aty, fq. 92. 



Ismet Salihu 

 25 

 
 
Kapitulli II: Veprat penale dhe përgjegjësia penale  
 
 
1. Vepra penale, përgjegjësia penale dhe sanksionet penale janë tri institute qendrore, 

kryesore në të drejtën penale, në të cilat ndërtohet e tërë arkitektura e kësaj dege të 
drejtësisë. Në Kapitullin e dytë të Kodit Penal janë të rregulluara dy prej këtyre tri 
instituteve qendrore – vepra penale dhe përgjegjësia penale. 

2. Në kuadër të këtij kapitulli, së pari është përcaktuar nocioni i përgjithshëm 
formalo-juridik i veprës penale (neni 7) dhe, në vijim, në nenin 11 është përcaktuar 
nocioni juridik material i veprës penale i rëndësisë së vogël. Pas këtyre nocioneve, 
janë paraparë dispozita sipas të cilave përjashtohet ekzistimi i veprës penale në 
rastet e veprës së rëndësisë së vogël (neni 11), të mbrojtjes së nevojshme (neni 12), 
të nevojës ekstreme (neni 13) dhe urdhrat nga lart (neni 16). 

3. Vepra penale dhe përgjegjësia penale janë sistemuar në të njëjtin kapitull, edhe pse 
janë institute të mëvetësishme. Është vepruar kështu, ngase në të drejtën tonë 
penale është përvetësuar koncepcioni objektivo-subjektiv i veprës penale29. 
Përkatësisht, për t’u konsideruar se ekziston një vepër penale, duhet të plotësohen 
elementet objektive dhe subjektive. 

4. Duke u mbështetur në koncepcionin objektivo-subjektiv të veprës penale, me 
dispozita vijuese janë rregulluar çështja e përgjegjësisë penale (neni 17), paaftësia 
mendore dhe aftësia e zvogëluar mendore (neni 18), kryerja e veprës penale në 
gjendje të dehur (neni 19) dhe lidhja shkakore (neni 20). 

5. Meqë vepra penale dhe përgjegjësia penale janë institute kryesore dhe shumë 
komplekse, po në këtë kapitull janë rregulluar format e fajit (dashja dhe 
pakujdesia), përgjegjësia për pasojat më të rënda si dhe lajthimi juridik dhe faktik.  

6. Në kuadër të stadeve, fazave të kryerjes së veprës penale, po në këtë kapitull është 
rregulluar edhe çështja e tentativës30, tentativës së papërshtatshme dhe heqja dorë 
vullnetare31 nga kryerja e veprës penale. 

7. Po në këtë kapitull, në mënyrë të veçantë është rregulluar çështja e pjesëmarrjes së 
shumë personave në kryerjen e veprës penale. Si forma të bashkëpunimit, Kodi 
Penal njeh bashkëkryerjen, shtytjen, ndihmën, bashkimin kriminal dhe 
marrëveshjen për të kryer vepër penale. Në të njëjtën kohë, me këto dispozita 
rregullon edhe çështjen e kufijve të përgjegjësisë penale dhe të ndëshkimit për 
raste të pjesëmarrjes në kryerjen e veprës penale.  

8. Së fundi, në kuadër të këtij kapitulli gjenden dispozita me të cilat përcaktohen 
mënyra, koha dhe vendi i kryerjes së veprës penale. 

 
 

                                                           
29 Lidhur me nocionin subjektiv shih nenin 17 me komente.  
30 Shih komentin e nenit 28 
31 Shih komentin e nenit 30 
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Neni 7 [Vepra penale] 
 

Vepra penale është vepër e kundërligjshme e cila është e përcaktuar me ligj si 
vepër penale, tiparet e së cilës janë të përcaktuara me ligj dhe për të cilën me 
ligj është përcaktuar sanksioni penal ose masa e trajtimit të detyrueshëm. 

 
1. Nocioni i përgjithshëm i veprës penale. Kjo dispozitë e ligjit nuk përcakton 

nocionin e tërësishëm të veprës penale, ngase përcakton vetëm disa elemente të 
saj: veprën, kudërligjshmërinë dhe përcaktueshmërinë. Elementet e tjera të 
nocionit të veprës penale derogojnë nga dispozitat e Kodit Penal lidhur me 
përgjegjësinë penale dhe dënimet dhe sanksionet e tjera penale.32 Rrjedhimisht, 
nga kjo dispozitë dhe dispozitat e tjera të Kodit Penal rezulton se veprën penale e 
përbëjnë këto katër elemente themelore: veprimi, kundërligjshmëria, 
përcaktueshmëria dhe fajësia33. Në sensin e së drejtës penale, për t’u konsideruar 
një vepër si vepër penale, duhet të përmbushen të katër këto elemente në mënyrë 
kumulative. Po të mungojë vetëm njëri nga këto elemente, nuk do të ekzistojë 
vepra penale. 

2. Nga përbërja e këtyre katër elementeve themelore, të cilat e krijojnë veprën penale, 
rezulton se, ngjashëm me të drejtat penale bashkëkohore të shteteve të tjera, e 
drejta jonë penale përvetëson nocionin objektivo-subjektiv të veprës penale. 

3. Vepra penale është veprim, sjellje e njeriut, që dëmton apo rrezikon vlerat 
themelore të njeriut, të shoqërisë dhe sistemit juridik. Këtu është fjala për vlerat 
vitale, nga të cilat varet ekzistenca e individit, e kombit dhe e shoqërisë. Së 
këndejmi, për t’u konsideruar një vepër si vepër penale, ajo patjetër duhet të arrijë 
një kuantum të dëmit apo të rrezikut. Në të kundërtën, nëse shkalla e dëmit a 
rrezikut nuk arrin kuantumin, vëllimin e caktuar, atëherë mund të bëhet fjalë për 
kundërvajtje apo për ndonjë shkelje tjetër të ligjit. 

4. Në bazë të shkallës së caktuar të dëmit a rrezikimit të vlerave shoqërore me rëndësi të 
posaçme, me legjislacionin penal përcaktohet kufiri dhe sistemi i sanksioneve penale 
që do të aplikohen ndaj kryesve të veprave të këtilla. Në këtë mënyrë përcaktohen edhe 
kufijtë e mbrojtjes juridike-penale. Kjo për faktin se çdolloj dëmi a rrezikimi i vlerave 
shoqërore dhe të individëve, nuk mund të konsiderohet vepër penale.  

5. Si element tjetër i përgjithshëm i nocionit të veprës penale është 
kundërligjshmëria, e cila, sipas ligjdhënësit, trajtohet si elementi më i rëndësishëm 
i këtij nocioni.34 Për t’u konsideruar një vepër penale, duhet të jetë e 
kundërligjshme. Lidhur me këtë, nocioni i kundërligjshmërisë duhet kuptuar si 
kundërligjshmëri formale, e cila, në mënyrë të tërthortë inkludon, përfshin edhe 
elementin material (pasojën). Sipas këtij kushti, ligjdhënësi mund t’i përcaktojë si 
vepra penale vetëm veprat që, sipas Kushtetutës, konventave ndërkombëtare dhe 
sistemit juridik të vendit, dëmtojnë apo rrezikojnë të mirat juridike të njeriut a të 
shoqërisë. Ky kusht i përkufizimit ligjor të veprës penale është mekanizëm i 
theksuar i parimit të ligjshmërisë35, ngase është digë që ligjdhënësi, sipas 

                                                           
32 C.f. Kambovski, Komentar, fq. 97. 
33 Shih komentin e nenit 17, 18 dhe 19 
34 Zoran Stojanović, Komentar Krivičnog Zakonika, Beograd 2009, fq. 60. 
35 Shih komentin e nenit 2  
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vlerësimit të tij subjektiv, në mënyrë arbitrare të mos i parashohë si vepra penale 
çfarëdo veprash.36 

6. Kushti i tretë, i cili duhet të përmbushet, konsiston në postulatin që vepra jo vetëm 
të përcaktohet me ligj si vepër penale, po njëkohësisht me ligj duhet të përcaktohen 
edhe tiparet a elementet konstitutive të veprës penale konkrete (parimi i 
përcaktimit të veprës penale në ligj). Ky parim i detyron më për së afërmi gjykatat 
dhe organet e tjera shtetërore që ta respektojnë parimin e ligjshmërisë37 në fushën e 
së drejtës penale. Ky kusht obligon gjithashtu edhe ligjdhënësin që, me rastin e 
formulimit të veprave penale, në masën më të madhe të mundshme të përcaktojë 
saktësisht, në mënyrë sa më të qartë dhe precize figurat e veprave penale. 

7. Meqë është e pamundur që të gjitha veprat penale të parashihen me Kodin Penal, 
ashtu si edhe në shtetet e tjera, edhe në Kosovë, në raste të caktuara, vepra penale 
parashihen edhe me ligje tjera. Kështu p.sh., me Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në 
Familje (Nr. 03/L-182), vepër penale është paraparë shkelja e urdhrave mbrojtës, e 
cila kërcënohet nga dënimi me gjobë deri në 2000 Euro, ose me burgim deri në 
gjashtë muaj (neni 25), ndërsa me Ligjin për Administratën Tatimore dhe 
Procedura (nr. 03/L-222), është paraparë si vepër penale e veçantë mosraportimi i 
veprave në fushën e tatimeve (neni 65). 

8. Kushti i katërt, i cili duhet të shprehet në kuadër të nocionit të veprës penale, 
konsiston në faktin se ligjdhënësi për çdo lloj të veprës penale duhet të parashohë 
llojin e sanksionit penal ose llojin e masës së trajtimit të detyrueshëm, që mund të 
shqiptohet. Ky kusht është i domosdoshëm, ngase parimi i legalitetit kërkon që 
ligji nuk duhet t’i përcaktojë vetëm veprat penale dhe tiparet e tyre, po edhe llojin 
dhe masën e sanksionit penal që mund të shqiptohen. Me këtë kusht mund të 
parandalohet arbitrariteti i gjykatave me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së 
sanksionit penal.  

9. Figura e veprës penale. Me figurë të veprës penale nënkuptohet tërësia e 
elementeve të posaçme, të cilat duhet të shprehen në veprën penale të caktuar. 
Këto elemente të posaçme, të cilat ndryshe quhen edhe tipare, sajojnë veprën 
penale të posaçme, sajojnë anatominë e saj, e cila e dallon prej veprave të tjera 
penale. Elementet e posaçme të çdo vepre penale përmenden në dispozitën e 
normës penale-juridike. Thënë ndryshe, me figurë të veprës penale duhen 
nënkuptuar ato elementet e caktuara, të cilat duhet të shprehen në veprimin e 
njeriut për t’u konsideruar se është kryer vepra penale.  

10. Figura e veprës penale sajohet duke përcaktuar elementet e posaçme veç e veç dhe 
duke e vënë në dispozitën e caktuar penale-juridike. Kështu, p.sh., vepra penale e 
vjedhjes (neni 325), përbëhet prej këtyre elementeve të posaçme: marrjes së 
pasurisë së huaj të luajtshme dhe me qëllim që, me përvetësimin e saj, t’i sjellë 
vetes ose tjetrit fitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme. Vepra penale e marrjes 
së ryshfetit38 posedon këto elemente të posaçme: personi zyrtar, që kërkon ose 
merr dhuratë ose ndonjë përfitim, ose që pranon premtimin e dhuratës, me qëllim 
që, në kuadër të autorizimeve të tij zyrtare, të kryejë veprimin zyrtar që nuk duhet 
ta kryejë ose që të mos e kryejë veprimin zyrtar që duhet ta kryejë. 

                                                           
36 Bačić-Pavlović, Komentar, fq.80. 
37 Shih komentin e nenit 2 
38 Shih komentin lidhur me nenin 428  
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11. Elementet e posaçme të figurës së veprës penale konkrete mund t’u referohen 
kohës apo vendit të kryerjes, mënyrës apo mjetit me të cilat kryhet vepra penale, 
vetive personale të kryesit, motivit, marrëdhënies midis kryesit dhe viktimës etj.  

12. Elementet e posaçme të veprës penale ndahen në elemente objektive dhe subjektive.  
13. Elemente objektive të figurës së veprës penale të caktuar janë, p.sh., veprimi a 

mosveprimi, pasoja, mjeti dhe mënyra e kryerjes, koha apo vendi i kryerjes, 
marrëdhënia e kryesit me viktimën, statusi i kryesit, profesioni i tij etj. 

14. Elemente subjektive të figurës së veprës penale janë, p.sh., format e ndryshme të 
dashjes dhe pakujdesisë, lajthimi, motivet, qëllimi, pëlqimi etj..  

15. Më tutje, elementet e figurës së veprës penale të caktuar ndahen në themelore dhe 
plotësuese. Elementet themelore përbëjnë formën themelore të veprës penale, 
kurse elementet plotësuese përbëjnë formën e cilësuar apo të privilegjuar. Për 
shembull, formën themelore të vrasjes e përbën vetëm privimi i personit tjetër nga 
jeta, ndërsa formën e cilësuar të vrasjes e përbëjnë mënyra mizore, dinakëria, 
urrejtja nacionale etj., kurse formën e privilegjuar të vrasjes e përbëjnë vrasja nga 
pakujdesia, në afekt etj..39 

16. Objekti i veprës penale.40 Objekt i veprës penale janë të mirat juridike apo vlerat 
që janë të mbrojtura me të drejtën penale. Thënë ndryshe, objekt i veprës penale 
është e mira juridike, kundër së cilës është e drejtuar vepra penale41. Nocioni i 
figurës së veprës penale plotësohet me njohuritë që i përkasin objektit të veprës 
penale, ngase vetëm kur të përcaktohet saktësisht objekti i veprës penale dhe të 
konstatohet se çka mbrohet me një dispozitë penale-juridike, atëherë bëhet i qartë 
kuptimi i asaj dispozite a vepre penale. Prandaj përcaktimi i objektit të veprës 
penale është pikënisje për çdo shpjegim, interpretim të normës së ligjit penal, në të 
cilin parashihet vepra penale. 

17. Objekt i veprës penale janë të mirat apo vlerat vitale të njeriut, të popullit të një 
vendi dhe të komunitetit ndërkombëtar. Këto janë jeta e njeriut, integriteti i tij 
trupor, liritë dhe të drejtat themelore të njeriut e qytetarit, siguria, paqja, barazia, 
prona, rregullimi politiko-shoqëror dhe siguria e vendit, martesa, familja, mjedisi, 
ekonomia, siguria e vendit etj.. Për shkak të rëndësisë së madhe për qytetarët dhe 
shoqërinë, këto dhe vlerat e ngjashme me këto janë të mbrojtura me të drejtën 
penale nacionale dhe me të drejtën penale ndërkombëtare. 

18. Objekti i veprës penale është substrat material i çdo vepre penale, ngase me vepër 
penale rrezikohet a dëmtohet ndonjë e mirë, e cila, për shkak të rëndësisë së saj 
shoqërore, mbrohet nga e drejta penale. Në rastet kur vepra inkriminohet edhe në fazat 
që i paraprijnë veprimit të kryerjes, siç është, fjala vjen, organizimi i shoqatës 
kriminale apo veprimet përgatitore, që në fakt nuk paraqesin ende veprim të kryerjes, 
siç janë, p.sh., veprimet përgatitore për kryerjen e akteve terroriste apo të krimit të 
gjenocidit. Kjo nuk do të thotë se veprat e këtilla ndëshkohen vetëm për shkak të vetë 
veprimit, po sepse edhe me këto vepra, edhe pse në një distancë më të largët, rrezi-
kohen të mirat që janë të mbrojtura me të drejtën penale. Këtu është fjala për veprat që 
janë jashtëzakonisht të rrezikshme. 

19. Me gjithë faktin se çdo vepër penale është e drejtuar ndaj objektit një objekti të ca-
                                                           
39 Zoran Stojanović, Op. cit. 61. 
40 Ibid., fq. 79. 
41 Shih nenin 1. 
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ktuar, në praktikë nuk është gjithherë e lehtë të konstatohet se çfarë ka qenë objekt 
i ndonjë vepre penale. Dilema lidhur me objektin e veprës penale është e lidhur 
ngushtë me nocionin e figurës së veprës penale. Kështu, p.sh., ekziston dilema se 
ç’është objekt i veprës penale të ndërprerjes së palejuar të shtatzënësisë, integriteti 
i gruas apo fryti i zënë. 

20. Përcaktimi i drejtë i objektit të veprës penale ka rëndësi të posaçme për 
interpretimin dhe aplikimin e ligjit penal. Me përcaktimin adekuat të objektit të 
veprës penale, saktësohet edhe përmbajtja e veprës penale, qartësohet qëllimi i 
inkriminimit të caktuar. Pa qartësimin adekuat të objektit të veprës penale, është e 
pamundur të përcaktohet relacioni midis shumë veprave penale. 

21. Në të drejtën penale njihen dy lloje të objektit të veprës penale: objekti i 
përgjithshëm dhe objekti grupor. 

22. Objekti i përgjithshëm i veprës penale, marrë në tërësi, është njeriu dhe bashkësia 
shoqërore. Përkatësisht, qytetari dhe sistemi kushtetues juridik si dhe siguria e vendit, 
sipas legjislacionit tonë, janë objekt i përgjithshëm i veprës penale. Sipas legjislacionit 
tonë penal, objekt i përgjithshëm i veprës penale janë gjithashtu edhe vlerat juridike 
ndërkombëtare, mbarënjerëzore. Së këndejmi, objekti i përgjithshëm është një lloj 
sinteze e të gjitha objekteve grupore dhe individuale të veprave penale. Me fjalë të 
tjera, objektin e përgjithshëm të veprave penale e përbën tërësia e të gjitha të mirave 
juridike që janë të mbrojtura me të drejtën penale.  

23. Objekti grupor i veprës penale është konkretizim i objektit të përgjithshëm të 
veprave penale. Objekt grupor janë vlerat që janë të përbashkëta për grupin e 
caktuar të veprave penale. Kështu, p.sh., objekt grupor i veprave penale janë jeta 
dhe trupi i njeriut, pasuria, rregullimi kushtetues-juridik dhe siguria e vendit etj.. 

24. Të gjitha llojet e veprave penale, që janë të parapara në legjislacionin tonë penal, 
varësisht se cili objekt mbrohet prej tyre dhe në varësi nga afërsia dhe ngjashmëria 
e tyre, janë radhitur në grupe që paraqesin kapituj të veprave penale. Kështu, kapitujt 
e veprave penale që parashihen në legjislacionin tonë penal, në fakt paraqesin objekt 
grupor të veprave penale. Sistemi i objekteve grupore të veprave penale në Pjesën e 
posaçme të Kodit Penal, është bërë në bazë të shkallës së rrezikshmërisë dhe vlerës së 
objektit apo të mirës juridike që mbrohet nga veprat penale. 

25. Objekti i veprimit është personi apo vlera tjetër juridike, ndaj së cilës është 
ndërmarrë veprimi i kryerjes, kur të dëmtohet a të rrezikohet objekti që mbrohet 
nga e drejta penale. Çdo vepër penale është e drejtuar ndaj të mirës së caktuar 
juridike. E mira a vlera juridike ndaj së cilës është e drejtuar vepra penale, përbën 
objektin e veprimit. Kështu, p.sh., tek vepra penale e vrasjes objekt i veprimit është 
njeriu konkret – jeta e tij; tek vepra e spiunazhit objekt i veprimit janë të dhënat 
sekrete ushtarake, ekonomike a zyrtare; tek vjedhja - objekt i veprimit është sendi i 
huaj i tundshëm etj.. Në të shumtën e herëve objekti i veprimit paraqet element të 
figurës së veprës penale. 

26. Subjekti i veprës penale. Personi që kryen vepër penale, quhet subjekt i veprës 
penale. Përveç atyre që ndërmarrin drejtpërdrejt veprimin e kryerjes, subjekt të 
veprës penale konsiderohen edhe shtytësit, ndihmësit dhe organizatorët e shoqatës 
kriminale. Këta konsiderohen subjekte të këtillë, ngase kontribuojnë në kryerjen e 
veprës penale. 

27. Lidhur me moshën, subjekte të veprës penale konsiderohen vetëm personat që kanë 
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mbushur moshën 14-vjeçare. Personat nën moshën 14 vjeç, në të drejtën penale 
konsiderohen fëmijë, e këta janë penalisht të papërgjegjshëm dhe, si të tillë, gjenden 
jashtë sferës së të drejtës penale (neni 17, par. 3). Kjo kategori e personave nuk mund të 
merret në përgjegjësi penale, pa marrë parasysh se çfarë vepre penale kanë kryer.  

28. Sipas kriterit të aftësive psikike të kryesve të veprave penale, nëse kanë qenë në gjendje 
apo jo ta kuptojnë rëndësinë e veprës dhe t'i kontrollojnë sjelljet e tyre, legjislacioni 
penal bën dallimin midis personave të përgjegjshëm (neni 17 par. 1), personave të 
papërgjegjshëm (neni 18, par. 1) dhe personave me përgjegjshmëri të zvogëluar (neni 
18, par. 2). Dhe, në fund, varësisht prej faktit nëse kanë qenë më parë të ndëshkuar, 
legjislacioni penal bën dallimin midis delikuentëve primarë, që kanë kryer vepër penale 
për herë të parë, dhe recidivistëve - atyre që kanë qenë të ndëshkuar edhe më parë për 
shkak të ndonjë vepre tjetër penale. 

29. Në të drejtën penale njihen dy lloje subjektesh të veprave penale -subjekti aktiv dhe 
subjekti pasiv.42 

30. Subjekt aktiv konsiderohet personi i cili, me veprimin e tij, shkakton pasojën e veprës 
penale, i cili kryen veprën penale.  

31. Të shumtën e rasteve veprat penale mund t'i kryejë çdo person (çdo subjekt). Veprat 
penale që mund t'i kryejë çdo subjekt, quhen delicta communia. Këto janë veprat penale 
që i përcakton ligjdhënësi me formulimin "kushdo që kryen", p.sh. vrasjen, plagosjen, 
vjedhjen etj.. Mirëpo, ekzistojnë disa vepra penale, të cilat, për shkak të tipareve të tyre 
të posaçme, nuk mund t'i kryejë secili person, po vetëm një kategori e personave që 
posedojnë veti apo që gjenden në marrëdhënie të caktuara a të posaçme. Kështu, p.sh., 
veprën penale të shpërdorimit të pozitës zyrtare ose të autorizimit (neni 422), mund ta 
kryejë vetëm personi zyrtar; veprën penale të mosdhënies së ndihmës mjekësore (neni 
261), mund ta kryejë vetëm mjeku ose personeli tjetër mjekësor. Veprat e këtilla, të cilat 
mund t'i kryejnë vetëm personat që posedojnë veti të caktuara, ose që gjenden në 
marrëdhënie të caktuara, quhen delicta propria. 

32. Subjekt pasiv është personi që është dëmtuar a rrezikuar me veprën penale. Subjekti 
pasiv ndryshe quhet edhe viktimë e veprës penale. Përcaktimi i subjektit pasiv, në disa 
raste, është çështje mjaft komplekse. Kështu, p.sh., tek vepra penale e vrasjes, përveç 
viktimës, si subjekt pasiv mund të paraqiten edhe të afërmit e tij të ngushtë, siç janë 
prindërit, fëmijët etj., ngase nga kjo vepër penale goditen edhe ata. Për shkak të 
vështirësive dhe dilemave që mund të shkaktojë përcaktimi i subjektit pasiv, 
konsiderohet se më së miri është që subjekti pasiv të përcaktohet sipas objektit që 
mbrohet me të drejtën penale. Sipas këtij kriteri, subjekt pasiv do të konsiderohej 
titullari i të drejtave dhe interesave, që është i dëmtuar me veprën penale. Titullarë të të 
drejtave dhe interesave të caktuar mund të jenë personat fizikë dhe juridikë. Nga kjo 
rezulton se subjekt pasiv, përveç personit fizik, mund të jetë edhe personi juridik. 

33. Personi juridik si subjekt i veprës penale. Në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar, në 
shkencën e së drejtës penale dhe në praktikën gjyqësore u krijua koncepti që edhe 
personat juridikë duhet të konsiderohen subjekt i veprës penale dhe kjo çështje mjaft 
komplekse është rregulluar me dispozita të legjislacionit penal.43 

34. Përgjegjësia e personave juridikë për vepra penale, së pari u akceptua në legjislacionet 
                                                           
42 Po aty, fq. 78. 
43 Për arsyet e njohjes së personit juridik si kryes i veprës penale, shih më gjerësisht: I. Salihu, E drejta 
penale, Pjesa e përgjithshme, Prishtinë 2012, fq. 190-194). 



Ismet Salihu 

 31 

penale të shteteve të Evropës Perëndimore. Kësisoj, Holanda në vitin 1951 ka paraparë 
me ligj të posaçëm përgjegjësinë e personave juridikë për vepra penale, ndërsa prej vitit 
1976 këtë çështje e ka rregulluar me Kodin Penal. Franca, me amendamentet e Kodit 
Penal të vitit 1992 ka paraparë përgjegjësinë e personave juridikë për vepra penale. Në 
shtetet e tjera të Evropës, përgjegjësinë e personave juridikë për vepra penale e kanë 
paraparë edhe këto shtete: Zvicra, Belgjika, Finlanda, Suedia dhe Portugalia. Instituti i 
përgjegjësisë së personave juridikë është duke u zgjeruar dhe konsoliduar edhe në shtete 
të tjera të Evropës. Këtë institut tash e kanë paraparë edhe Gjermania, Sllovenia, 
Kroacia, Maqedonia dhe disa shtete të tjera. Vlen të përmendet se edhe Shqipëria ka 
paraparë përgjegjësinë e personave juridikë për vepra penale, mirëpo, si duket për shkak 
të mosgatishmërisë së organeve të gjyqësisë për ta aplikuar, pas dy vjetësh e ka abroguar 
nga Kodi Penal.44 

35. Shumica e shteteve ku aplikohet sistemi “common law”, njohin gjithashtu përgjegjësinë 
e personave juridikë për vepra penale, po që në disa aspekte dallohet nga sistemi 
kontinental i Evropës. 

36. Çështja e përgjegjësisë së personave juridikë për vepra penale është preokupim edhe i 
organizatave të rëndësishme ndërkombëtare. Kështu, Këshilli i Ministrave i Këshillit të 
Evropës në vitin 1988 ka aprovuar Rekomandimin nr. R (88), 18 me të cilin shteteve 
anëtare u është rekomanduar që të parashohin përgjegjësinë e personave juridikë për 
vepra penale. Në bazë të rekomandimit të përmendur, Këshilli i Evropës ka aprovuar 
edhe një numër të konsiderueshëm të dokumenteve, me të cilat kërkohet të rregullohet 
çështja e përgjegjësisë së personave juridikë për vepra penale. Në mesin e këtyre 
dokumenteve është Konventa e Këshillit të Evropës për mbrojtjen e mjedisit e vitit 
1966. Në preambulën e kësaj konvente, shtetet anëtare obligohen që të parashohin 
përgjegjësinë e personave juridikë për vepra penale kundër mjedisit, të kryera në emrin 
e tyre, në llogari të tyre ose në dobi të tyre. Një dokument tjetër i rëndësishëm i Këshillit 
të Ministrave të Këshillit të Evropës është Dokumenti nr. (96), i emërtuar “ Crime 
Policy in Europe in a Time of Change”, i cili në një pjesë parasheh kriminalitetin 
ekonomik, dhe me këtë dokument këshillohen shtetet anëtare që të parashohin 
përgjegjësinë penale të personave juridikë për vepra penale. 

37. Dokument tjetër i rëndësishëm është programi aksional kundër korrupsionit, të cilin e ka 
aprovuar Këshilli i Ministrave i Këshillit të Evropës në vitin 1996, i cili i kushton 
rëndësi të madhe përgjegjësisë së personave juridikë për vepra penale, posaçërisht për 
veprën penale të korrupsionit të kryera në emër apo në llogari të personit juridik. 

38. Krahas Këshillit të Evropës, edhe Unioni Evropian është angazhuar që të parashihet 
përgjegjësia e personave juridikë për vepra penale. Kështu, lidhur me luftën kundër 
tregtisë së palejuar dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve e të miturve, në programin e 
përbashkët aksional të aprovuar në shkurt të vitit 1977, Këshilli i Unionit Evropian ka 
paraparë në mënyrë decidive që, në rastet kur këto vepra janë kryer në emër, për llogari 
apo në dobi të personit juridik, krahas personit fizik, për to gjithashtu do të përgjigjet 
edhe personi juridik. 

39. Çështja e përgjegjësisë së personave juridikë për vepra penale është përcaktuar edhe më 
mirë me Protokollin shtesë të Konventës për Mbrojtjen e Interesave Financiare të 
Unionit Evropian, të aprovuar në gusht të vitit 1995. I tërë kapitulli i dytë i këtij 
protokolli përcakton përgjegjësinë e personave juridikë për rastet e veprave penale të 
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kryera në dëm të Unionit Evropian.45 
40. Për rastet e përgjegjësisë së personit juridik për vepra penale, personi juridik 

konsiderohet subjekt juridik i mëvetësishëm, i pavarur, ngase gjykata i shqipton 
sanksionin penal vetëm atij dhe jo edhe anëtarëve të tij. Mirëpo, lidhur me këtë, duhet të 
theksohet veçmas se shqiptimi i sanksionit penal ndaj personit juridik, nuk e përjashton 
asnjëherë përgjegjësinë penale individuale të personave fizikë, të cilët kanë marrë pjesë 
në kryerjen e veprës penale. Me fjalë të tjera, për veprën penale të kryer nga personi 
juridik, përgjegjësia është e dyfishtë, ngase për të njëjtën vepër penale përgjigjet personi 
juridik dhe personi fizik që ka kryer veprën penale ose ka marrë pjesë në kryerjen e 
veprës penale në emër, për llogari apo në dobi të personit juridik. Personat fizikë, të cilët 
përgjigjen krahas personit juridik, zakonisht janë persona përgjegjës, persona me 
autorizime të posaçme në menaxhimin e personit juridik. 

41. Sipas legjislacionit penal të mëparshëm, që ka vepruar në Kosovë dhe në njësitë e tjera 
të ish-Federatës Jugosllave, personat juridikë nuk konsideroheshin subjekt i veprës 
penale, sipas parimit societas delinquere non potest. 

42. Në pajtim me konceptin dhe trendet bashkëkohore, edhe Kodi Penal parasheh 
përgjegjësinë e personave juridikë në raste të kryerjes së veprave penale. Po këtë çështje 
nuk e ka rregulluar në kuadër të Kodit Penal, por në nenin 119 parashihet një dispozitë e 
karakterit blanket me këtë përmbajtje, dhe aty thuhet se çështja e përgjegjësisë penale të 
personave juridikë rregullohet me ligj të veçantë. Duke u mbështetur në këtë dispozitë 
dhe në trendet bashkëkohore për domosdonë e parashikimit edhe të personave juridikë 
si subjekt i veprës penale, edhe në Kosovë u aprovua Ligji për përgjegjësinë e personave 
juridikë për Vepra Penale, i cili hyri në fuqi me 1 janar 2013.46 Me këtë ligj është 
rregulluar çështja e përgjegjësisë së personave juridikë për veprën penale që kryesi e ka 
kryer në emër apo për llogari të personit juridik, mandej llojet e veprave penale të cilat 
mund t’i kryejë personi juridik si dhe llojet e sanksioneve penale që mund të shqiptohen. 
Gjithashtu, me këtë ligj është përcaktuar edhe procedura penale. 

43. Krahas përgjegjësisë së personave juridikë për vepra penale, është paraparë edhe 
përgjegjësia administrative, përkatësisht përgjegjësia e personave juridikë për 
vepra kundërvajtëse. 

 
 
Neni 8 [Mënyra e kryerjes së veprës penale] 
 
1. Vepra penale mund të kryhet me veprim ose me mosveprim.  
2. Vepra penale kryhet me mosveprim vetëm kur kryesi nuk e ndërmerr 

veprimin të cilin ka qenë i obliguar ta ndërmerr.  
 
1. Në shkencën e së drejtës penale, rëndësi e madhe i kushtohet përcaktimit të 

nocionit të veprimit. Kjo është e kuptueshme nga fakti se veprimi a sjellja e 
caktuar e njeriut është një nga elementet themelore, konstitutive të çdo vepre 
penale, ngase, pa veprim, vepra penale nuk kryhet, nuk ekziston (nullum crimen 
sine actione). Veprimi është kushti thelbësor dhe themel i çdo vepre penale, ai 
është bosht i çdo vepre penale, kurse elementet e tjera janë vetëm atribute të tij, të 
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cilat ai i bashkon në një tërësi unike. Veprimi konsiderohet i këtillë, sepse brendia 
e veprës penale konsiston në sjelljen e njeriut e jo në vetitë e tij personale.47 

2. Veprimi si element konstitutiv shprehet te veprat penale që kryhen me veprim ose 
me mosveprim, te veprat penale të kryera me dashje dhe nga pakujdesia, te 
tentativa apo vepra penale e kryer, te format e ndryshme të bashkëpunimit në 
kryerjen e veprës penale etj.. 

3. Me termin veprim, në të drejtën penale nënkuptojmë të gjitha sjelljet a veprimet e 
njeriut, që manifestohen në botën e jashtme dhe që janë të përcaktuara me ligj si 
vepra penale. Veprimet që ngjajnë në psikën dhe vullnetin e brendshëm të njeriut, 
siç janë mendimi, dëshira, vendimi dhe qëllimi për të kryer vepër penale, nuk 
mund të konsiderohen veprime në kuptimin penalo-juridik dhe, po qe se ato nuk 
manifestohen në botën e jashtme, nuk mund të ndëshkohen. 

4. Krahas kësaj, për t'u konsideruar një veprim relevant në të drejtën penale, duhet të jetë 
i vullnetshëm. I vullnetshëm konsiderohet veprimi që është ndërmarrë dhe dirigjuar 
nga ana e personit të vetëdijshëm dhe në bazë të vullnetit të lirë. Edhe mosveprimi si 
mënyrë e kryerjes së veprës penale, duhet të jetë i vullnetshëm. Prandaj vullneti 
konsiderohet si pjesë përbërëse e veprimit apo mosveprimit, kështu që, sipas së drejtës 
penale, nuk do të konsiderohen si veprim dhe nuk do të ndëshkohen sjelljet a veprimet 
që ndërmerren apo shkaktohen pa vetëdije, rastësisht ose nën ndikimin e dhunës apo 
të kanosjes. Veprime të këtilla janë, fjala vjen, veprimi në gjumë, kur nëna ia zë 
frymën foshnjës së vet të porsalindur dhe e mbyt; ose kur personi që, duke ecur në 
trotuar, për shkak të ngricës rrëshqet dhe i shkakton lëndim trupi tjetrit që është 
gjendur pranë tij. Ndërkaq, personi vepron me vetëdije, po kundër vullnetit të tij, në 
rastin kur, nën ndikimin e dhunës a kërcënimit, detyrohet të ndërmarrë veprimin e 
caktuar, p.sh. kur personi A ia drejton revolen personit B, që është duke punuar në 
sportelin e bankës dhe në këtë mënyrë e detyron t’ia dorëzojë të gjitha të hollat që 
gjenden në kasafortë; nëse ndokush e mban tjetrin të mbyllur për aq kohë derisa ai të 
japë pëlqimin që të veprojë apo të mos veprojë; nëse ndokush e torturon tjetrin derisa 
të pranojë të japë një deklaratë; ndokush e frikëson tjetrin duke shkrepur armën rreth 
trupit të tij; një person ia ndërsen qenin tjetrit etj.. Siç shihet nga këta shembuj, 
veprimet e këtilla, që kanë shkaktuar pasoja të dëmshme, janë ndërmarrë pa vetëdije 
ose rastësisht apo kundër vullnetit të njeriut (nën ndikimin e dhunës a kanosjes). Për 
këtë arsye, veprimet e këtyre personave në të drejtën penale nuk konsiderohen vepra 
penale. 

5. Veprimi i kryerjes së veprës penale mund të shprehet si një lëvizje fizike, si një akt i 
vullnetshëm, p.sh. personi A., me një të shkrepur arme privon nga jeta personin B., 
mirëpo veprimi i kryerjes së veprës penale mund të jetë kompleks dhe, si i tillë, i 
përbërë nga shumë veprime të njëpasnjëshme, të cilat në tërësinë e tyre përbëjnë një 
vepër penale, p.sh. personi A. me shumë të shkrepura arme privon nga jeta personin 
B.. Pra, në të gjitha rastet kur ndërmerret një veprim i vullnetshëm, në kuptimin e 
rëndomtë dhe në kuptimin e së drejtës penale, konsiderohet një veprim. Çështje tjetër 
është kur, në raste të ndërmarrjes së një veprimi, shkaktohen dy a më shumë pasoja të 
dëmshme. Rrjedhimisht kjo është çështje që rregullohet në kuadrin e bashkimit të 
veprave penale. 

6. Në të drejtën penale janë të rëndësishme vetëm veprimet e njeriut, të cilat i 
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përgjigjen ndonjë veprimi të përcaktuar në figurën ligjore të veprës penale 
përkatëse. Kjo është në harmoni me parimin e ligjshmërisë së veprës penale. 
Veprimi i kryerjes së veprës penale në ligj është përcaktuar në mënyra të 
ndryshme. Në disa raste veprimi është përcaktuar në mënyrë të saktë, p.sh. në 
nenin332– uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme të personit tjetër a të 
pjesës së saj. Në raste të tjera, veprimi i kryerjes është përcaktuar në mënyrë 
indirekte, duke cekur vetëm pasojën që shkaktohet, p.sh. në nenin 178 - privimi 
nga jeta. Kurse në rastet më të shpeshta, në ligj veprimi është përcaktuar me ndonjë 
term të përbashkët a të përgjithësuar, i cili përfshin në vete një varg veprimesh të 
ngjashme, p.sh. në paragrafin 1 të nenit151 – shkelje e rëndë e ligjeve dhe e 
zakoneve që zbatohen në konfliktin e armatosur ndërkombëtar. Gjithashtu në disa 
raste, veprimi i kryerjes së veprës penale në ligj është përcaktuar më për së afërmi, 
duke cekur mjetet apo mënyrën e kryerjes së veprës penale, vendin dhe kohën e 
kryerjes së veprës penale, motivin nga i cili mund të kryhet vepra penale etj.. Për 
shembull, vrasja në mënyrë mizore apo dinake, vrasja për interes, peshkimi i 
kundërligjshëm me eksploziv, me rrymë elektrike a me helme, ndihma për 
agresorin gjatë kohës së luftës etj.. 

7. Figura e disa veprave penale është përcaktuar se mund të kryhet me disa veprime. Te 
veprat penale të këtilla, veprimet e kryerjes në ligj mund të jenë të përcaktuara në 
mënyrë alternative, kurse më rrallë në mënyrë kumulative. Në mënyrë alternative janë 
përcaktuar veprimet në rastet kur konsiderohet se vepra penale është kryer nëse është 
ndërmarrë vetëm njëri prej llojeve të veprimit të caktuar në ligj (p.sh. vepra penale e 
trajtimit të pandërgjegjshëm mjekësor (neni 260), kryhet kur mjeku, me rastin e 
dhënies së ndihmës mjekësore, përdor haptazi një mjet të papërshtatshëm, mënyrën e 
papërshtatshme ose nuk i zbaton masat përkatëse higjienike, dhe në këtë mënyrë 
shkakton përkeqësimin e gjendjes shëndetësore të ndonjë personi). Në mënyrë 
kumulative janë të përcaktuara veprimet e kryerjes në rastet kur konsiderohet se është 
kryer vepra penale, po të jenë ndërmarrë dy a më shumë veprime që përbëjnë figurën 
e veprës penale përkatëse (p.sh. vepra penale e mosdhënies së ndihmës personit të 
lënduar në fatkeqësinë e trafikut publik – neni 382, kryhet kur shoferi i automjetit ose 
i mjetit tjetër transportues e lë pa ndihmë personin që është lënduar nga ai mjet i 
transportit ose lëndimin e të cilit e ka shkaktuar me atë mjet). Të gjitha këto janë të 
ashtuquajturat modalitete të veprimit të kryerjes. 

8. Sipas paragrafit 1 të nenit 8, vepra penale mund të kryhet me veprim ose me 
mosveprim. Prandaj, lidhur me mënyrën nëpërmjet së cilës manifestohet veprimi i 
kryerjes së veprës penale, në të drejtën penale njihen dy lloje të veprave penale: 
veprat penale të kryera me veprim dhe veprat penale të kryera me mosveprim. 

9. Veprat penale të kryera me veprim. Shumica e veprave penale kryhen me veprim. 
Në kuptimin penalo-juridik, veprimi është lëvizje trupore e vullnetshme e njeriut, 
me të cilin kryhet vepra penale (p.sh. shkrepja me armë - te vepra penale e vrasjes, 
marrja e sendit të huaj - te vepra penale e vjedhjes etj.). Me anë të veprave penale 
të kryera me veprim, apo siç quhen ndryshe - delikte komisive, cenohen normat 
penalo-juridike, të cilat ndalojnë veprimin e caktuar. Këto norma ndryshe quhen 
norma prohibitive. Së këndejmi, me rastin e kryerjes së veprave penale me veprim, 
personi vepron në kundërshtim me normën që ndalon veprimin e caktuar (p.sh. te 
vepra penale e vrasjes cenohet norma që ndalon privimin e ndonjë personi nga jeta, 
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te vepra penale e gjaktrazimit apo incestit, cenohet norma që ndalon marrëdhënien 
seksuale me personin që është në gjini gjaku në vijën e drejtë ose me vëllanë a me 
motrën).  

10. Veprat penale të kryera me mosveprim. Veprat penale me mosveprim, apo siç 
quhen ndryshe deliktet omisive, kryhen me mosndërmarrjen apo abstenimin nga 
veprimi që ka qenë i detyruar, i obliguar ta ndërmarrë. Përkufizimi i këtillë i 
delikteve omisive është përcaktuar në paragrafin 2. Kjo mënyrë e kryerjes së 
veprës penale shprehet si qëndrim pasiv i njeriut në rrethanat e caktuara, për shkak 
të të cilit (qëndrim) shkaktohet pasoja e ndaluar në botën e jashtme. Si vepër 
penale e kryer me mosveprim është, p.sh., mosdhënia e ndihmës mjekësore (neni 
261). 

11. Me veprat penale me mosveprim, sikundër me veprat penale të kryera me veprim, 
cenohen normat që urdhërojnë apo obligojnë të ndërmerret veprimi i caktuar. Këto 
norma quhen norma imperative apo norma urdhëruese. Normat imperative, të cilat 
urdhërojnë ndërmarrjen e veprimit të caktuar, gjenden jo vetëm në legjislacionin 
penal, po edhe jashtë sferës së tij, për shembull në lëmin e së drejtës ushtarake, të 
drejtës së punës, të drejtës financiare, të drejtës familjare etj.. 

12. Sipas përkufizimit ligjor në paragrafin 2, rezulton që veprat penale me mosveprim 
mund t'i kryejnë vetëm ata persona që, sipas ndonjë baze juridike, kanë pasur 
obligim a detyrë që të ndërmarrin veprimet e caktuara. Obligimi a detyrimi për të 
vepruar mund të rrjedhë nga normat apo marrëdhëniet e ndryshme juridike. Në 
radhë të parë, obligimi për të vepruar mund të rrjedhë sipas ligjit (p.sh. është 
obligim ligjor që prindërit të kujdesen, t'i edukojnë dhe t'i mbajnë fëmijët e tyre; 
nëse këtë obligim nuk e përmbushin, atëherë mund të konsiderohet se është kryer 
vepra penale e shkeljes së detyrimeve familjare apo ndonjë vepër tjetër penale). 
Obligimi për të vepruar mund të rrjedhë edhe nga aktet nënligjore apo nga 
dispozita të tjera. Kështu p.sh. vepra penale të mosveprimit, sipas dispozitave 
shëndetësore gjatë kohës së epidemisë, kryhet në rastet kur nuk veprohet sipas 
dispozitave, vendimeve a urdhëresave të organeve kompetente, me të cilat 
caktohen masat për luftimin apo parandalimin e epidemisë. 

13. Në rastet e tjera, obligimi për të vepruar mund të rrjedhë nga marrëdhënia e punës 
(p.sh. mjeku, në bazë të profesionit dhe marrëdhënies së punës, është i obliguar që 
t'u japë ndihmë mjekësore personave të sëmurë që gjenden në rrezik që t’u 
dëmtohet rëndë shëndeti apo që e kanë jetën në rrezik, po qe se nuk e përmbush 
këtë obligim, kryen vepër penale të mosdhënies së ndihmës mjekësore të paraparë 
në nenin 261). Gjithashtu obligimi për të vepruar mund të rrjedhë edhe nga veprimi 
që është ndërmarrë më parë (p.sh. personi që hap gropë në vendin e banuar, është i 
obliguar që këtë gropë ta mbulojë, sepse përndryshe, po qe se nuk e mbulon gropën 
dhe në të bie ndonjë fëmijë e mbytet, do të konsiderohet se ka kryer vepër penale; 
mjeku që ka bërë operacion ndonjë person, është i obliguar t'i ndërmarrë edhe 
veprimet e tjera të mëpastajshme derisa ta përfundojë operacionin në tërësi). Këto 
tri baza apo rrethana mund të shërbejnë si standarde themelore për sajimin e 
përgjegjësisë penale për veprat penale me mosveprim, që kryhen për shkak të 
mosndërmarrjes së veprimit të caktuar apo mospërmbushjes së obligimeve.  

14. Obligimi për të vepruar mund të rrjedhë edhe në bazë të një bashkësie të ngushtë 
jetësore, siç është p.sh. bashkësia jashtëmartesore. Si bashkësi e ngushtë e njerëzve 
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është p.sh. edhe grupi i alpinistëve, të cilët ndërmarrin aksionin për të hipur në 
ndonjë majë të lartë të malit. Gjithashtu obligimi për të vepruar mund të rrjedhë 
edhe në rastet kur ndokush merr ndonjë obligim vullnetarisht. Situatë e tillë është 
p.sh. kur ndokush merr obligim që të përkujdeset për një fëmijë të huaj, apo kur 
merr obligim që të kujdeset për personin e sëmurë, apo rastet që ndodhin më 
shpesh – kur mësuesit a arsimtarët i dërgojnë fëmijët në ekskursion; ose obligimi i 
mësuesit të notimit që të kujdeset për sigurinë e tyre në ujë; ose obligimi i personit 
që udhëheq turistët nëpër male etj..  

15. Mirëpo, duhet theksuar se, në rastet kur ndonjë person nuk ndërmerr ndonjë 
veprim, të cilin ka mundur ta ndërmarrë për të penguar shkaktimin e pasojës së 
ndaluar, por, sipas ligjit apo ndonjë baze a rrethane të cekura më sipër, nuk ka 
pasur obligim ose nuk ka qenë i detyruar ta ndërmarrë atë veprim, atëherë ai nuk 
mund të merret në përgjegjësi penale. Për sjelljen a qëndrimin e këtillë pasiv, 
mund t'i ekspozohet vetëm aplikimit të sanksioneve morale. 

16. Veprat penale të kryera me mosveprim, mund të ndahen në dy grupe: në vepra 
penale të drejta, të kryera me mosveprim dhe në vepra penale jo të drejta të kryera 
me mosveprim. 
a) Veprat penale të drejta të kryera me mosveprim. Veprat penale të drejta të 

kryera me mosveprim (të cilat ndryshe emërtohen vepra penale të kryera me 
mosveprim të rregulluara me ligj), janë ato lloje të veprave penale, të cilat 
edhe në Kodin Penal janë përcaktuar se mund të kryhen vetëm me mosveprim. 
Vepra penale e këtillë është p.sh. mosdhënia e ndihmës personit, jeta e të cilit 
gjendet në rrezik të drejtpërdrejtë (neni 191). 
Struktura e figurave të veprave penale të drejta me mosveprim është e natyrës 
së tillë, që urdhëron veprimtari të caktuar aktive. Prandaj, konsiderohen se 
kryejnë këso veprash penale të gjithë ata persona që nuk ndërmarrin veprimin 
që kanë pasur për detyrë ta ndërmarrin. Me fjalë të tjera, te këto vepra penale 
personi manifeston një padëgjueshmëri ndaj normës imperative, normë kjo që 
urdhëron që personi të ndërmarrë veprimin e caktuar, për arsye se qëndrimi 
indiferent apo pasiv mund të shkaktojë ose shkakton pasojë të dëmshme, që 
është e paraparë si vepër penale. Ç’është e drejta, në vetë normën penalo-
juridike, në të cilën është paraparë vepra penale që mund të kryhet me 
mosveprim, shihet se kush është i detyruar të ndërmarrë veprimin e caktuar 
dhe në se konsiston ai. 
Te këto vepra penale nga kryesi nuk kërkohet që ta ketë evituar medoemos 
pasojën, po është e mjaftueshme që ai të mos ketë ndërmarrë veprimin që është 
kërkuar nga ai dhe ka pasur mundësi për ta kryer. Me këto vepra është inkriminuar 
vetëm cenimi i obligimit për të vepruar. Së këndejmi, veprat e këtilla të kryera 
kryesi konsiderohen se janë kryer vetëm për faktin e mosndërmarrjes së veprimit 
që urdhërohet nga dispozita përkatëse. Duke e shkelur obligimin për të vepruar, 
me sjelljen e këtillë, kryerësi tregon se nuk i përfill, nuk i respekton rregullat e 
solidaritetit njerëzor në situata të rrezikshme për jetën e njerëzve, për sigurinë e 
tyre, për fatkeqësi a për ndonjë rrezik të përgjithshëm.  

b) Veprat penale jo të drejta të kryera me mosveprim. Veprat penale jo të drejta 
të kryera me mosveprim(të cilat ndryshe emërtohen vepra penale jo të drejta të 
kryera me mosveprim, të cilat nuk janë të rregulluara me ligj), janë veprat që 
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kryhen zakonisht me veprim, mirëpo në disa raste mund të kryhen edhe me 
mosveprim. Për shembull, vepra penale e vrasjes, që është paraparë në nenin 
178, zakonisht kryhet me veprim, mirëpo mund të kryhet edhe me mosveprim 
p.sh. në rastin kur e ëma, me qëllim që ta privojë nga jeta fëmijën e vet, nuk i 
jep ushqim dhe kështu, për shkak të mungesës së ushqimit, fëmija vdes. Në 
këtë rast është fjala për veprën penale me veprim, e cila është kryer me 
mosveprim apo delicta commisiva per ommissionem. 
Veprat penale jo të drejta të kryera me mosveprim, në ligjet penale nuk janë të 
parapara si mënyra të posaçme të kryerjes, po janë të përfshira në kuadrin e 
figurës së veprës penale që kryhen me veprim. Këto ekzistojnë së bashku me 
veprat penale që kryhen me veprim, kështu që e kanë të përbashkët objektin 
mbrojtës dhe dënimin. 
Sikundër te veprat penale të drejta të kryera me mosveprim, edhe te veprat 
penale jo të drejta të kryera me mosveprim, subjekt apo kryes mund të jenë 
vetëm personat që kanë qenë të detyruar të veprojnë për ta parandaluar 
shkaktimin e pasojës së dëmshme. Përkatësisht, veprat penale jo të drejta me 
mosveprim mund t'i kryejnë vetëm personat që janë të obliguar të kujdesen që 
të mos rrezikohet a të asgjësohet vlera e caktuar juridike. Personat, pra, të cilët 
ndaj sistemit juridik dhe shoqërisë trajtohen si garantë se nuk do të cenohet 
apo dëmtohet objekti juridik. Pra, edhe te ky lloj i veprave penale, personi i 
caktuar vepron kundër normës imperative, e cila kërkon nga ai veprim aktiv, 
me qëllim që të parandalojë shkaktimin e pasojës së dëmshme. 
Lidhur me kauzalitetin apo lidhjen shkakore për veprat penale të kryera me 
veprim dhe mosveprim, shih komentet për nenin 20. 

 
 
Neni 9 [Koha e kryerjes së veprës penale] 
 

Vepra penale kryhet në kohën kur kryesi ka vepruar apo ka qenë i detyruar 
të veprojë pa marrë parasysh kohën kur është shkaktuar pasoja. 

 
1. Zakonisht pasoja e veprës penale shkaktohet menjëherë pas ndërmarrjes së 

veprimit. Në këso rastesh, në të drejtën penale nuk paraqitet kurrfarë problemi 
lidhur me përcaktimin e kohës së kryerjes së veprës penale, ngase përputhen koha 
e ndërmarrjes së veprimit dhe koha e shkaktimit të pasojës. Mirëpo, në praktikë 
ndodh që veprimi të ndërmerret në një kohë, kurse pasoja të shkaktohet në kohën 
tjetër, më vonë. Për shembull, personi A., me qëllim që të privojë nga jeta personin 
B., shkrep armën ndaj tij dhe e plagos rëndë, dhe, pavarësisht nga përpjekjet e 
mjekëve, personi B. vdes në spital pas një muaji. Në këtë rast dhe në raste të 
ngjashme shtrohet pyetje: A do të konsiderohet kohë e kryerjes së veprës penale 
koha kur është ndërmarrë veprimi i kryerjes, apo koha kur është shkaktuar pasoja? 

2. Me rastin e zgjidhjes së çështjes se cila kohë konsiderohet kohë e kryerjes së veprës 
penale, në të drejtën penale nuk është e mundur të veprohet sikurse me rastin e 
përcaktimit të vendit të kryerjes së veprës penale. Këtu është e domosdoshme kohë e 
kryerjes së veprës penale të konsiderohet ose çasti kur është ndërmarrë veprimi i 
kryerjes, ose çasti kur është shkaktuar pasoja. Në të kundërt, shkaktohen vështirësi të 
pakapërcyeshme me rastin e aplikimit të institucioneve të së drejtës penale. 
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3. Lidhur me përcaktimin e kohës së kryerjes së veprës penale, në shkencën e së 
drejtës penale dhe në Kodin tonë Penal, sikundër në shumicën e legjislacioneve 
penale të shteteve të tjera, është përvetësuar teoria e veprimit (tempus commissi 
delcti). Kështu, sipas nenit 9, vepra penale konsiderohet se është kryer në kohën 
kur personi ka vepruar apo ka qenë i detyruar të veprojë, pa marrë parasysh kohën 
kur është shkaktuar pasoja. Me këtë dispozitë është zgjidhur një çështje shumë e 
rëndësishme praktike dhe, në këtë mënyrë, janë evituar dilemat e ndryshme lidhur 
me përcaktimin e kohës së kryerjes të veprës penale. Nga kjo dispozitë del qartë se 
koha e kryerjes së veprës penale konsiderohet çasti kur personi ka vepruar, kurse 
tek veprat penale të kryera me mosveprim, kur personi nuk e ka ndërmarrë 
veprimin që ka qenë i detyruar ta ndërmarrë, ndërsa koha kur është shkaktuar 
pasoja është irelevante për të drejtën penale. 

4. Në rastet kur vepra penale kryhet në bashkëpunim, ekziston përgjegjësia e kryerësit 
dhe bashkëpunëtorëve për një vepër. Prandaj, për zbatimin e Kodit Penal është 
vendimtare koha kur është kryer vepra kryesore, e jo koha kur janë ndërmarrë 
veprimi i shtytjes, i ndihmës dhe i organizimit. Gjithashtu, edhe koha e 
parashkrimit llogaritet nga çasti i kryerjes së veprës kryesore, por afatet e 
parashkrimit mund të jenë të ndryshme për bashkëpunëtorë të veçantë, ngase 
ekziston mundësia e cilësimeve të ndryshme të veprës për bashkëpunëtorët e 
veçantë, p.sh., shtytësi përgjigjet për shtytjen për vjedhje të rëndomtë, kurse kryesi 
përgjigjet për vjedhje të rëndë.48 

5. Te veprat penale permanente (siç është p.sh. privimi i kundërligjshëm i lirisë - neni 
196, bigamia – neni 244), si kohë e kryerjes konsiderohet koha e pushimit të 
gjendjes së kundërligjshme, përkatësisht koha e përfundimit të veprimit të kryerjes, 
ngase veprimi te këto vepra ndërmerret gjatë tërë kohëzgjatjes së gjendjes së 
kundërligjshme.  

6. Kur është fjala për veprat penale të vazhduara, të cilat, sipas teorisë dhe praktikës 
gjyqësore, konsiderohen si një vepër penale, si kohë e kryerjes konsiderohet koha e 
ndërmarrjes së veprimit të fundit, i cili hyn në përbërjen e veprës penale të 
vazhduar. Lidhur me këtë, ka mendime që si kohë e kryerjes së veprave penale 
permanente dhe të vazhduara duhet të konsiderohet tërë koha gjatë së cilës janë 
ndërmarrë veprimet e posaçme që përbëjnë figurën e veprave penale të këtij lloji.  

7. Çështja e përcaktimit të kohës së kryerjes së veprës penale ka rëndësi të posaçme 
praktike. Kjo rëndësi konsiston në faktin që - prej kohës kur konsiderohet se është 
kryer vepra penale, varet se cili ligj do të aplikohet, ligji që ka qenë në fuqi në 
kohën kur është ndërmarrë veprimi, apo ligji që ka qenë në fuqi në kohën kur është 
shkaktuar pasoja, përkatësisht zbatimi i ligjit më të favorshëm. Mandej, sipas 
kohës së kryerjes së veprës penale, përcaktohet përgjegjësia penale e kryesi dhe 
shqiptimi i sanksioneve penale - varësisht prej faktit se a ka qenë personi i mitur i 
ri, i mitur i rritur, madhor dhe a ka qenë i përgjegjshëm dhe i fajshëm. Afati i 
parashkrimit fillon të ecë prej çastit të kryerjes së veprës penale dhe, në fund, në 
disa raste koha e kryerjes së veprës penale është element konstitutiv i figurës së 
veprës penale (p.sh. vepra penale nga nenet 256, 327 etj.). 

8. Çështja e kohës së kryerjes së veprës penale ka rëndësi të veçantë sidomos në 
periudhat kur bëhen ndryshime të mëdha në legjislacionin penal. Një situatë të tillë 

                                                           
48 Komentar Komentar Krivičnog Zakona SFRJ, fq.163. 
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pati pas çlirimit të Kosovës, me hyrjen në fuqi të Kodit Penal të Kosovës, kur 
pushuan së vepruari Ligji Penal i ish- Jugosllavisë, Ligji Penal i Serbisë dhe Ligji 
Penal i Kosovës, që u zbatuan në Kosovë gjer më 6 prill 2004. 

 
 
Neni 10 [Vendi i kryerjes së veprës penale] 
 
1. Vepra penale kryhet në vendin ku kryesi ka vepruar apo ka qenë i detyruar të 

veprojë ashtu si dhe në vendin ku është shkaktuar pasoja.  
2. Vepra penale është tentuar në vendin ku kryesi ka vepruar si dhe në vendin ku 

kryesi ka dashur që të shkaktohet pasoja.  
 
1. Të shumtën e herëve pasoja e veprës penale shkaktohet në vendin ku është 

ndërmarrë veprimi i kryerjes. Në këso rastesh nuk ka dilema, ngase si vend i 
kryerjes konsiderohet vendi ku është ndërmarrë veprimi dhe ku është shkaktuar 
pasoja. Mirëpo, në disa raste veprimi i kryerjes ndërmerret në një vend, kurse 
pasoja shkaktohet në një vend tjetër. Për shembull, personi A. vë një bombë në 
autobusin që është nisur nga Peja dhe ajo do të shpërthejë në Prishtinë. Në këtë 
shembull veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është ndërmarrë në Pejë, kurse 
pasoja është shkaktuar në Prishtinë. Këto janë të ashtuquajturat vepra penale 
distanciale. Pikërisht te veprat penale shtrohet pyetja cili vend të konsiderohet 
vendi i kryerjes së veprës penale, vendi ku është ndërmarrë veprimi i kryerjes, apo 
vendi ku është shkaktuar pasoja.  

2. Lidhur me përcaktimin e vendit të kryerjes së veprave penale në shkencën e së 
drejtës penale njihen tri teori: teoria e veprimit, teoria e pasojës apo suksesit dhe 
teoria e ubikuitetit.49 

3. Sipas teorisë së veprimit, si vend i kryerjes së veprës penale konsiderohet vendi ku 
është ndërmarrë veprimi i kryerjes. Pra, sipas kësaj teorie, për përcaktimin e vendit 
të kryerjes së veprës penale çështje është vendimtare vendi se ku është ndërmarrë 
veprimi i kryerjes, ngase pikërisht në atë vend është cenuar ligji dhe për shkak se 
vendi ku shkaktohet pasoja, shpesh është i rastit. 

4. Sipas teorisë së pasojës apo suksesit, si vend i kryerjes së veprës penale 
konsiderohet vendi ku është shkaktuar pasoja, ngase, sipas kësaj teorie, veprimi 
dhe pasoja përbëjnë një tërësi dhe vepra penale konsiderohet se është kryer ku 
shkaktohet edhe pasoja e saj. 

5. Sipas teorisë së subikuitetit, si vend i kryerjes së veprës penale konsiderohet si 
vendi ku është ndërmarrë veprimi i kryerjes, ashtu dhe vendi ku është shkaktuar 
pasoja. Kjo teori është përvetësuar në shkencën e së drejtës penale të shteteve 
bashkëkohore. Gjithashtu edhe e drejta jonë penale ka përvetësuar këtë teori. 
Përkatësisht, sipas par. 1 të nenit 10, vepra penale konsiderohet se është kryer si në 
vendin ku kryesi ka vepruar ose ka qenë i detyruar të veprojë, ashtu edhe në vendin 
ku është shkaktuar pasoja. Me zgjidhjen e këtillë, Kodi ynë Penal i jep rëndësi të 
barabartë vendit ku personi ka vepruar apo ka qenë i detyruar të veprojë, dhe 
vendit ku është shkaktuar pasoja. Njëherësh zgjidhja e këtillë është më praktike, 
ngase bën të mundshëm një efikasitet më të lartë të gjykatave. 

                                                           
49 Zoran Stojanović, Komentar, fq. 89. 
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6. Te veprat penale me mosveprim, si vend i kryerjes konsiderohet vendi ku personi ka 
qenë i detyruar të veprojë dhe vendi ku është shkaktuar pasoja. Pra, edhe te deliktet 
omisive është përvetësuar teoria e ubikuitetit. 

7. Në rastet kur është fjala për vepra penale të vazhduara, kolektive apo permanente, 
si dhe çdo lloj tjetër i veprave penale që kryhen në vende të ndryshme, - vend i 
kryerjes së veprës penale konsiderohet secili vend ku është ndërmarrë ndonjë 
veprim që bën pjesë në figurën e veprave të këtilla. 

8. Sipas paragrafit 2 të nenit 10, në rastet kur tentativa e veprës penale ndëshkohet, 
vendi i kryerjes konsiderohet si vendi ku është ndërmarrë veprimi i kryerjes, ashtu 
dhe vendi ku, sipas parashikimeve apo dashjes së kryesi, pasoja është dashur të 
shkaktohet ose ka mundur të shkaktohet. 

9. Në Kodin penal të Kroacisë (neni 27) dhe të Bosnjës e Hercegovinës (neni 23) në 
një paragraf të posaçëm është rregulluar çështja e përcaktimit të vendit të kryerjes 
së veprës penale në raste të bashkëpunimit, me këtë formulim: “Vepra penale në 
raste të bashkëpunimit është kryer në vendin ku bashkëpunëtori ka vepruar apo ka 
qenë i detyruar të veprojë ose në vendin ku, sipas dashjes së bashkëpunëtorit, është 
dashur të shkaktohet pasoj”. Mendojmë se edhe në Kodin tonë Penal do të ishte 
mirë të parashihej një dispozitë e këtillë lidhur me përcaktimin e vendit të kryerjes 
së veprës penale në bashkëpunim. Por, edhe pa u parashikuar një dispozitë e këtillë 
në mënyrë eksplicite, sipas dispozitave ekzistuese, me metodat e njohura, për 
veprat penale të kryera në bashkëpunim, si vend i kryerjes duhet të konsiderohet si 
vendi ku ka vepruar apo nuk ka vepruar bashkëpunëtori, ashtu dhe vendi ku ka 
vepruar kryesi apo ku është shkaktuar pasoja, përkatësisht vendi ku, sipas dashjes 
së bashkëpunëtorëve, është dashur të shkaktohet pasoja. Zgjidhja e këtillë është në 
harmoni me teorinë e ubikuitetit dhe i përgjigjet natyrës aksesore të 
bashkëpunimit.50 

10. Përcaktimi i vendit të kryerjes së veprës penale është me rëndësi për këto shkaqe: 1) 
sipas vendit të kryerjes së veprës penale, përcaktohet kompetenca territoriale e 
gjykatave, 2) te disa vepra penale, vendi i kryerjes së veprës penale konsiderohet 
element konstitutiv dhe 3) në disa raste, në aspektin e së drejtës penale 
ndërkombëtare, është me rëndësi përcaktimi i vendit të kryerjes së veprës penale, kur 
veprimi i kryerjes është ndërmarrë në një shtet, kurse pasoja është shkaktuar në një 
shtet tjetër. 

11. Të shumtën e rasteve, çështja e vendit të kryerjes së veprës penale nuk është 
element që hyn në përbërjen e figurës së veprës penale, për këtë arsye nuk është 
përfshirë në dashjen e kryesi. Në disa raste në Kodin Penal janë paraparë vepra në 
të cilat vendi i kryerjes është element konstitutiv i veprës penale, sikur janë, p.sh., 
forma e rëndë e veprës penale e shkretërimit të pyjeve, konsiderohet se ekziston 
nëse kryhet në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në një pyll tjetër me 
destinim të posaçëm (neni 357, par. 2), ose forma e rëndë e veprës penale të 
mundësimit të prostitucionit, e cila konsiderohet se ekziston nëse kryhet brenda 
perimetrit prej treqind e pesëdhjetë (350) metrash nga shkolla ose nga mjedisi 
tjetër që përdoret nga fëmijët (neni 241, par. 2). 

 

                                                           
50 Po aty, fq.89-90. 
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Praktika gjyqësore: 
 
1. Nëse nuk dihet vendi i kryerjes së veprës peanle, ose nëse vendi është jashtë 

territorit të Jugosllavisë, kompetent është gjykata në territorin e së cilës i pandehuri 
e ka vendbanimin apo vendqëndrimin. 51 

 
 
Neni 11 [Vepra e rëndësisë së vogël] 
 

Nuk përbën vepër penale ajo vepër e cila edhe pse përmban tiparet e veprës 
penale të përcaktuar me ligj, paraqet vepër të rëndësisë së vogël. Vepra është 
e rëndësisë së vogël kur rrezikshmëria e saj është e parëndësishme për shkak 
të natyrës ose peshës së veprës; mungesës ose pasojave të dëmshme të 
parëndësishme; rrethanave në të cilat është kryer vepra; shkallës së ulët të 
përgjegjësisë penale të kryesit; ose rrethanave personale të kryesit. 

 
1. Instituti i veprës së rëndësisë së vogël është institut i natyrës materiale i së drejtës 

penale. Shkalla e rrezikshmërisë apo e pasojës së dëmshme, si element material, në 
formën e vet të qartë shprehet me rastin e kryerjes së çdo vepre penale konkrete. 
Kësisoj, mund të ndodhin raste që ndonjë person të kryejë një vepër e cila i ka të 
gjitha tiparet e veprës penale të përcaktuar me ligjin penal, mirëpo, për shkak se 
vepra posedon një vëllim (kuantitet-sasi) tejet të vogël të pasojës së dëmshme apo 
të rrezikshmërisë, ajo nuk konsiderohet si vepër penale. Rast i tillë shkollor është 
p.sh., kur personi A. vjedh në vetëshërbim një qeskë bonbonesh apo një çokollatë. 
Në veprimin e personit A. janë përmbushur të gjitha elementet e veprës penale të 
vjedhjes, mirëpo, meqë shkalla e rrezikshmërisë së kësaj vepre është e parëndë-
sishme, tejet e imët, kjo vepër nuk konsiderohet si vepër penale, ngase kjo, ose 
vepra të ngjashme, humbin karakterin kriminal dhe, si të tilla, dalin jashtë sferës së 
të drejtës penale. 

2. Instituti i veprës së rëndësisë së vogël është paraparë për rastet e lehta të veprave 
penale, të cilat jo rrallë kryhen në jetën e përditshme. Përkatësisht, ky institut duhet 
të aplikohet për rastet e veprave penale të lehta, siç janë, p.sh., dëmtimi i pasurisë, 
vjedhja, mashtrimi, fshehja, lëndime të lehta trupore, kanosje, privimi i 
kundërligjshëm i lirisë që zgjatë shumë shkurt (një apo dy orë) etj.. Veprat e këtilla 
humbasin karakterin kriminal për shkak të rëndësisë së vogël, të parëndësishme të 
kundërligjshmërisë dhe fajësisë. Nga kjo del qartë se për të drejtën penale nuk 
është i rëndësishëm çdo lloj i realizimit të figurës ligjore të veprës penale, çdo lloj i 
rrezikimit apo i dëmtimit të së mirës juridike. Përkundrazi, në të drejtën penale, si 
vepra penale konsiderohen veprat që përmbajnë në vete një vëllim a intensitet të 
caktuar të rrezikimit apo të dëmtimit të së mirës juridike, që është e mbrojtur me të 
drejtën penale.52 

3. Mirëpo, edhe pse vepra e rëndësisë, e cila përmban në vete shkallë të vogël të 
rrezikshmërisë, nuk konsiderohet vepër penale, ajo mbetet vepër e kundërligjshme, 

                                                           
51 Akgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Çaqak, Kzh.102/2001, cituar sipas Komentarit të Kodit 
Penal të Bosnj; e Hercegovinës,fq.137.  
52 Bačić-Pavlović, Komentar, fq. 103. 
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por jo për të drejtën penale po për ndonjë lëmë tjetër, dhe, si e tillë, mund të 
trajtohet si formë tjetër e veprës së ndaluar, p.sh. si kundërvajtje a delikt disiplinor, 
për të cilin mund të shqiptohet ndonjë sanksion jopenal.53 

4. Instituti i veprës së rëndësisë së vogël është instrument i përshtatshëm dhe i 
rëndësishëm juridiko-penal, ngase, me ndihmën e tij, evitohen kontradiktat e 
mundshme midis nocionit formal të veprës penale, në një anë, dhe përmbajtjes 
materiale të veprës penale, në anën tjetër, kështu që në ato raste kur rrezikshmëria 
shoqërore e veprës penale si element material është i imët, atëherë ky komponent ka 
mbipeshë ndaj komponentit formal dhe veprën e caktuar e zhvesh nga vepra penale, 
asaj ia merr karakterin e veprës penale. Koncepcioni i këtillë është në funksion të 
parimit të legalitetit dhe të sigurisë juridike. Kësodore evitohet arbitrariteti eventual i 
gjykatave dhe organeve të tjera të jurisprudencës. Njëherësh, me institutin e veprës 
së rëndësisë së vogël bëhet i pamundshëm subjektivizmi i këtyre organeve.54 

5. Nga kjo rezulton që institucioni i veprës së rëndësisë së vogël është instrument i 
politikës kriminale që u dedikohet veprave të imëta, por që kanë tipare, elemente të 
kriminalitetit. Kësisoj, duke përjashtuar veprat e këtilla nga katalogu i veprave 
penale, gjykatave u bëhet e mundshme që të mos ngarkohen me cikërrime dhe që 
qytetarët të mos trajtohen si delikuentë për vepra të këtilla. Kryesit e veprave të 
këtilla nuk trajtohen si delikuentë.55 

6. Për t’u vlerësuar një vepër e rëndësisë së vogël, janë vendimtare të gjitha elementet 
objektive dhe subjektive që përbëjnë figurën e posaçme të veprës penale të kryer. 
Këto elemente janë, p.sh., mënyra e kryerjes së veprës, vendi dhe koha e kryerjes, 
mjetet që janë përdorur për ta kryer, forma e fajësisë, marrëdhënia e kryesit dhe 
viktimës, qëllimi i kryesit, jeta e tij e mëparshme dhe rrethanat e ngjashme. Të 
gjitha këto rrethana dhe elemente, të cilat mund të përbëjnë figurën e veprës 
penale, në mënyrë të përgjithësuar janë përcaktuar në nenin 11 të Kodit Penal, në 
të cilin është përcaktuar nocioni i institutit të veprës së rëndësisë së vogël. 

7. Dispozita e nenit 11 është përcaktuar me elemente, rrethana tipike se kur mund të 
konsiderohet një vepër e rëndësisë së vogël. Mund të thuhet se ligji nuk e 
përkufizon në mënyrë të qartë institutin e veprës së rëndësisë së vogël, po cek 
vetëm elementet, rrethanat që janë të rëndësishme për t’u konstatuar nëse vepra e 
kryer mund të konsiderohet vepër e rëndësisë së vogël. Nga kjo mund të 
përfundohet se është fjala për bazën fakultative për përjashtimin e veprës penale 
dhe se për këtë vendos gjykata. Për këtë mundësi ligjvënësi cek vetëm disa 
rrethana tipike dhe faktin që në raste konkrete mund të jenë edhe rrethana të tjera.56 

8. Në dispozitën e nenit 11 nuk është e qartë sa duhet nëse rrethanat e cekura të 
natyrës objektive a subjektive, duhet të përmbushen në mënyrë kumulative, apo 
është e mjaftueshme që vetëm një a disa prej tyre të jenë të pranishme në rastin 
konkret. Lidhur me këtë, mbizotëron mendimi se mund të konsiderohet një vepër si 
vepër e rëndësisë së vogël edhe në rastet kur janë përmbushur vetëm një a dy 
rrethana të karakterit të këtillë.57 

                                                           
53 C.F. Zoran Stojanivić, Komentar, fq. 91. 
54 Po aty, fq. 104. 
55 Bačić-Pavlović, Komentar, fq. 103. 
56 Ljubiša Lazarević dhe të tjerë, Komentar Krivičnog Zakonika Crne Gore, Cetinje 2007, fq. 46. 
57 Po aty, fq. 46. 
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9. Nga tërë dispozita e këtij neni rezulton se, që të mund të aplikohet në praktikë ky 
institut, duhet të përmbushen dy kritere: kriteri objektiv dhe kriteri subjektiv. 

10. Kriteri objektiv. Sipas dispozitës së nenit 11, rrezikshmëria e parëndësishme a e 
vogël, si kriter objektiv, mund të konsiderohet në bazë të tri kushteve, që janë: a) 
natyra ose pesha e veprës; b) pasoja e dëmshme të jetë e parëndësishme ose të 
mungojë dhe c) rrethanat në të cilat është kryer vepra. 
a) Natyra a pesha e veprës. Kodi Penal nuk i përcakton në mënyrë të veçantë se 

cilat vepra, për nga natyra dhe pesha e tyre, janë vepra të rëndësisë së vogël, 
ngase kjo është e pamundur. Mirëpo si vepra të rëndësisë së vogël në asnjë 
aspekt nuk i konsideron vrasjet, plagosjet e rënda, grabitjen etj.. 
Lidhur me natyrën a peshën e veprës, marrë në përgjithësi, duhet theksuar se për 
asnjë vepër penale të paraparë me legjislacionin penal, nuk mund të thuhet se 
është e rëndësisë së vogël. Fakti se një vepër është paraparë në ligj si delikt 
penal, bën me dije se nuk është fjala për ndëshkimin e personave që kryejnë 
vepra të rëndësisë së vogël. Mirëpo, nocioni i rëndësisë së vogël të veprës penale 
shprehet me rastin e realizimit të saj konkret, në situatën konkrete. Rrjedhimisht, 
si vepër e rëndësisë së vogël mund të konsiderohet vepra tek e cila, me rastin e 
kryerjes së saj, është shprehur një dozë apo një sasi aq e vogël e rrezikshmërisë 
shoqërore apo pasojës së dëmshme, e cila bën me dije qartazi se nuk ka kuptim 
që vepra e tillë të konsiderohet vepër penale. Rast i tillë është, siç e pamë, 
vjedhja e një qeske bonbonesh a një çokollate në vetëshërbim. 
Instituti i veprës së rëndësisë së vogël është njëlloj filtri, i cili nuk lejon që në 
procedurën penale të trajtohen çështje që mund t’i bezdisin qytetarët.58 
Vepra e rëndësisë së vogël më së shpeshti shprehet te veprat penale të lehta 
apo shumë të lehta. Se cilat vepra penale janë të lehta, më së miri shihet nga 
dënimi i paraparë. Këto janë zakonisht veprat penale, për të cilat është 
paraparë dënim me burg në kohëzgjatje të shkurtër ose dënim me gjobë, 
përkatësisht ndonjë lloj tjetër i sanksionit penal të lehtë, siç është dënimi me 
kusht ose vërejtja e gjykatës, dhe të cilat janë kryer në rrethana të tilla apo janë 
të intensitetit të tillë, që arsyetojnë aplikimin e institutit të veprës së rëndësisë 
së vogël.  
Mirëpo, kjo nuk do të thotë që instituti i veprës së rëndësisë së vogël nuk 
mund të shprehet edhe te veprat penale për të cilat janë paraparë dënime të 
rënda. Këtë e themi, sepse për aplikimin e institutit të veprës së rëndësisë së 
vogël, ligji nuk parasheh kurrfarë kushti përkitazi me lartësinë e dënimit. 
Prandaj edhe për veprat penale për të cilat është paraparë dënim i rëndë, mund 
të aplikohet instituti i veprës së rëndësisë së vogël, mirëpo në këso rastesh duhet 
të përmbushen kushte mjaft të arsyeshme dhe bindëse. Përkatësisht, duhet që 
vepra e kryer konkrete, të jetë e rëndësisë së vogël. Kështu, p.sh., vepra penale 
e mashtrimit në detyrë (paragrafi 1 i nenit 426) konsiderohet vepër e rëndë, 
sepse, përveç të tjerash, për të është paraparë edhe dënimi i rëndë deri në një 
vit burgim, ndërsa në paragrafët 2 e 3 të këtij neni është paraparë dënimi me 
burgim deri në tre vjet, përkatësisht deri në tetë vjet burgim. Mirëpo, nëse 
ndonjë person zyrtar, me kryerjen e kësaj vepre penale përvetëson p.sh. 10 a 
20 euro, atëherë në bashkëndodhje me rrethanat e tjera, vepra e këtillë mund të 
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trajtohet si vepër e rëndësisë së vogël. Ose, nëse p.sh. ndokush posedon sasi 
minimale të drogës - 0,02 gram, e paraparë në nenin 273, par. 1, apo kultivon 
një rrënjë të marihuanës, e paraparë në nenin 278, par. 1, edhe në këso rastesh, 
megjithëse janë përmbushur të gjitha elementet e këtyre dy veprave penale për të 
cilat është paraparë dënimi deri në pesë vjet, përkatësisht deri në dhjetë vjet, 
duhet të konsiderohet se është fjala për vepra të rëndësisë së vogël.59 
Edhe në rastet kur i njëjti person kryen dy a më shumë vepra të këtilla, duhet të 
konsiderohet se është fjala për vepra të rëndësisë së vogël. Në këso rastesh edhe 
prokurori ka të drejtë të mos fillojë ndjekjen penale60.  

b) Pasojat e dëmshme të jenë të parëndësishme apo të mungojnë. Lidhur me këtë 
kusht, duhet theksuar se si vepra të këtilla mund të konsiderohen të 
ashtuquajturat veprat penale formale, të cilat konsiderohen të kryera me 
rrezikimin e së mirës juridike, siç janë tentativat e veprave penale, sepse te 
këto zakonisht nuk shkaktohen pasoja të dëmshme. Mirëpo çdolloj tentative 
nuk mund të konsiderohet kurrsesi si vepër e rëndësisë së vogël. Kështu, p.sh., 
tentativa e veprës penale të vrasjes, nuk mund të konsiderohet si vepër e 
rëndësisë së vogël. Tentativa mund të konsiderohet si vepër e rëndësisë së 
vogël zakonisht në rastet kur bëhet fjalë për vepra penale të lehta. Kështu, si 
tentativë me pasoja të dëmshme të parëndësishme (të imëta), apo që mungojnë, 
janë, p.sh., tentativa e rrezikimit të paprekshmërisë së banesës (neni 200, par. 
2), tentativa e marrjes në posedim të pasurisë së luajtshme (neni 331, par. 2) 
etj.. Ky kriter zakonisht shprehet edhe te veprat penale të privilegjuara. 
Se a është pasoja e veprës e parëndësishme, e imët, kjo është çështje faktike, të 
cilën duhet ta konstatojë gjykata në çdo rast konkret dhe duke mbajtur 
parasysh edhe kushtin e parë – natyrën dhe peshën e veprës. Pasoja është e 
imët zakonisht në rastet kur dëmtimi nuk e zvogëlon dukshëm vlerën e objektit 
të mbrojtur. 

c) Rrethanat në të cilat është kryer vepra. Rrethanat në të cilat një vepre mund t’i 
japin karakterin e veprës së rëndësisë së vogël, janë për shembull: mënyra e 
kryerjes së veprës penale, vendi dhe koha e kryerjes, mjetet me të cilat është 
kryer, pozita dhe roli i të dëmtuarit, marrëdhënia midis kryesit dhe palës së 
dëmtuar etj. 

11. Kriteri subjektiv. Sipas kriterit subjektiv, që të mund të konsiderohet një vepër e 
rëndësisë së vogël, duhet të manifestohet a) një shkallë e ulët e përgjegjësisë 
penale të kryesit apo b) rrethanat personale të kryesit. Shkalla e ulët e 
përgjegjësisë penale të kryesit dhe rrethanat e tij personale, janë kushte të 
karakterit subjektiv, të cilat duhet të përmbushen në mënyrë alternative, që gjykata 
të mund të konstatojë se një vepër është e rëndësisë së vogël. Vetëm përmbushja e 
njërit nga këto kushte, në bashkëndodhje me njërën nga rrethanat e 
sipërpërmendura të karakterit objektiv, i mundëson gjykatës që një vepër konkrete 
ta konsiderojë si vepër të rëndësisë së vogël a të parëndësishme. 
a) Shkalla e ulët e përgjegjësisë penale të kryesit. Kodi Penal nuk e përcakton 

nocionin e shkallës së ulët të përgjegjësisë penale si kusht, i cili duhet të 
përmbushet që të mund të konsiderohet një vepër e rëndësisë së vogël, porse 
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këtë ia lë kompetencë gjykatës që ta konstatojë në çdo rast konkret. Krahas 
gjykatës, për konstatimin e këtij kushti, mund të ndihmojë edhe shkenca e së 
drejtës penale. Duke pasur parasysh situatat që mund të ndodhin, marrë në për-
gjithësi, si situata në të cilat mund të shprehet shkalla e ulët e përgjegjësisë 
penale të kryesit janë p.sh. këto raste: mosha e re, mungesa e përvojës, shkalla 
e ulët e arsimit, shkalla e ulët e zhvillimit mendor dhe rrethanat e tjera, të cilat 
zvogëlojnë përgjegjësinë penale të kryesit. Gjithashtu shkallën e ulët të 
përgjegjësisë penale mund ta shkaktojë lajthimi juridik, afekti, sëmundja, 
lodhja, gjumi etj.. Në bazë të të gjitha këtyre rrethanave të karakterit subjektiv, 
në bashkëndodhje me rrethanat objektive, mund t’i ndihmojnë gjykatës që të 
konstatojë se personi, me rastin e kryerjes së veprës penale, ka manifestuar 
shkallë të ulët të fajësisë. Sepse, përndryshe, lidhur me fajësinë, vepra e 
rëndësisë së vogël mund të kryhet jo vetëm nga pakujdesia po edhe me dashje. 

b) Rrethanat personale të kryesit. Si rrethana personale të kryesit, në bashkëndodhje 
me rrethanat objektive, të cilat një vepre mund t’i japin karakterin e veprës së 
rëndësisë së vogël, janë, p.sh., gjendja materiale, motivi i kryerjes së veprës 
penale, sjellja pas kryerjes së veprës penale, kompensimi i dëmit të shkaktuar me 
veprën penale, pendimi për veprën e kryer dhe rrethana të ngjashme. 

12. Në fund, duhet theksuar se, në rastet kur gjykata konstaton se, për shkak të rëndësisë 
së vogël, vepra e kryer nuk konsiderohet si vepër penale, kjo nuk do të thotë se 
kryesi lirohet nga çdo përgjegjësi. Në këso rastesh ai mund të përgjigjet për 
kundërvajtje. Është e drejtë dhe e prefe-rueshme që gjykata aplikimin e institutit të 
veprës së rëndësisë së vogël ta bëjë edhe me pëlqimin e palës së dëmtuar. Mirëpo 
kundërshtimi i palës së dëmtuar që vepra konkrete është e rëndësisë së vogël, nuk e 
obligon prokurorin apo gjykatën që ta ndryshojë vendimin. 

13. Në veprën e saj, autorja Ana Garaçiç institutin e veprës së rëndësisë së vogël e 
sublimon kësisoj:61 
- vepra e rëndësisë së vogël është vepër e tillë që nuk meriton dënim në sensin e 

së drejtës penale; 
- me rastin e veprës së rëndësisë së vogël nuk ekziston vepra penale, sepse i 

mungon kuantiteti dhe intensiteti i kundërligjshmërisë; 
- vepra e rëndësisë së vogël është e kundërligjshme, po nuk është e 

kundërligjshme për të drejtën penale.  
 

Praktika gjyqësore 
 
1. Prokuroria komunale e Gjilanit ka hedhur kallëzimin penal të Policisë për veprën 

penale të pranimit të mallrave të vjedhura, e paraparë në nenin 272, par. 1, ndaj të 
dyshuarit L.S. Këtë aktvendim Prokuroria e arsyeton me të drejtë me faktin se mallrat 
e vjedhura të pranuara nga i dyshuari, janë të vlerës 16 Euro e 80 centë dhe se kjo 
vepër, për shkak të kësaj vlere, është e rëndësisë së vogël dhe, si e tillë, duke u 
bazuar në nenin 7, edhe pse në këtë rast janë përmbushur të gjitha elementet e 
veprës penale të paraparë në nenin 272, përjashton ekzistimin e kësaj vepre 
penale62. 
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Neni 12 [Mbrojtja e nevojshme] 
 
1. Vepra e kryer në mbrojtje të nevojshme nuk është vepër penale.  
2. Mbrojtja e nevojshme është mbrojtja e cila është e domosdoshme për të 

zmbrapsur sulmin e kundërligjshëm, real dhe të atëçastshëm ndaj vetes ose 
personit tjetër me kusht që karakteri i mbrojtjes të jetë në proporcion me 
shkallën e rrezikut që paraqet sulmi.  

3. Disproporcioni ndërmjet sulmit dhe zmbrapsjes së sulmit konsiderohet 
tejkalim i kufijve të mbrojtjes së nevojshme.  

4. Kryesi i cili i tejkalon kufijtë e mbrojtjes së nevojshme mund të dënohet më 
lehtë. Nëse kryesi tejkalon kufijtë për shkak të tronditjes së fortë apo frikës së 
shkaktuar nga sulmi, ai mund të lirohet nga dënimi.  

 
1. Mbrojtja e nevojshme si e drejtë e vetëmbrojtjes, ka qenë e njohur qysh në të 

drejtën romake dhe në të drejtën e mesjetës. Ky institut i përgjithshëm, sipas të cilit 
përjashtohet ekzistimi i veprës penale, në të drejtën romake dhe në mesjetë 
shprehej dhe arsyetohej me sintagmën është e lejuar që dhuna të zmbrapset me 
dhunë, po vetëm të jetë brenda kufijve të mbrojtjes së nevojshme dhe nuk guxon t’i 
shërbejë hakmarrjes. Ciceroni, mbrojtjen e nevojshme e konsideronte si parim të 
së drejtës natyrore. Sipas tij, arsyeshmëria e mbrojtjes së nevojshme konsiston në 
natyrën e njeriut për vetëmbrojtje, përkatësisht në mbrojtjen e ekzistencës së 
njeriut Edhe e drejta zakonore shqiptare njeh mbrojtjen e nevojshme si bazë për 
përjashtimin e veprës penale. Si bazë e përgjithshme e përjashtimit të veprës 
penale në të drejtën e vjetër, mbrojtja e nevojshme zbatohej vetëm lidhur me 
veprën penale të vrasjes. Po më vonë, mbrojtja e nevojshme është shndërruar si 
institut i përgjithshëm i cili ka arsyetuar mbrojtjen e vlerave individiuale dhe të 
përgjithshme nga sulmi i kundërligjshëm.63 

2. Në të drejtën penale të Francës, mbrojtja e nevojshme quhet mbrojtje e ligjshme. 
Emërtimi i këtillë i këtij instituti është i arsyeshëm, sepse kjo mbrojtje lejohet me 
ligj. Se, përndryshe, mbrojtjen e nevojshme si institucion që përjashton 
kundërligjshmërinë, e pra edhe veprën penale, e njohin të gjitha të drejtat penale të 
shteteve bashkëkohore.64 

3. Në shkencën e së drejtës penale janë të njohura teori të ndryshme, të cilat 
justifikojnë institucionin e mbrojtjes së nevojshme. Prej tyre dy janë kryesore: 
teoria subjektive dhe teoria objektive. 

4. Sipas teorisë subjektive, personi që kryen vepër në mbrojtjen e nevojshme, nuk 
duhet të ndëshkohet, ngase në momentin e zmbrapsjes së sulmit ai është në gjendje 
të tronditur shpirtërore, e cila përjashton përgjegjësinë dhe fajësinë. Kjo teori nuk 
mund të përvetësohet, sepse personi që vepron në mbrojtjen e nevojshme, nuk 
është e domosdoshme që të jetë dhe zakonisht nuk është gjithherë në një gjendje aq 
të tronditur shpirtërore, e cila përjashton përgjegjësinë dhe fajësinë. Gjithashtu kjo 
teori nuk mund të përvetësohet edhe për arsyen se e drejta e mbrojtjes së 
nevojshme nuk njihet për shkak të tronditjes shpirtërore apo gjendjes afektive, po 
për shkak se konsiderohet që mbrojtja e këtillë është e domosdoshme. 
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5. Sipas teorisë objektive, mbrojtja e nevojshme konsiderohet një e drejtë që i takon 
personit, të mirat e të cilit sulmohen. Përkatësisht, sipas kësaj teorie, i sulmuari 
është i autorizuar që, në kushtet e caktuara me ligj, duke zmbrapsur sulmin e 
kundërligjshëm, t'u shkaktojë ndonjë dëm të mirave juridike të sulmuesit. 

6. Me gjithë përpjekjet e këtyre dy teorive që të sqarojnë arsyeshmërinë e institucionit 
të mbrojtjes së nevojshme, këto nuk kanë sukses që të japin përgjigje të plotë. 
Mirëpo, vështruar në aspektin dialektik, del qartë se arsyeshmëria e mbrojtjes së 
nevojshme konsiston në funksionin e saj social, kontribuon që sistemi juridik të 
funksionojë më mirë. Përkatësisht, një nga detyrat prioritare të sistemit juridik 
është edhe mbrojtja e të mirave juridike nga rrezikimet apo dëmtimet. Mirëpo, në 
të gjitha ato raste a situata, kur sistemi juridik nuk është në gjendje t'i mbrojë të 
mirat juridike, këtë funksion ua beson vetë të mirave juridike, lejon mbrojtjen 
individuale. Me fjalë të tjera, me rastin e mbrojtjes së nevojshme shprehet 
vetëmbrojtja e personave, të mirat juridike të të cilëve janë sulmuar dhe gjenden në 
rrezik. Kësisoj, me anë të mbrojtjes së nevojshme, mbrohen të mirat juridike të 
cilat, edhe ashtu, mbrohen nga e drejta penale.65 

7. Gjithashtu arsyeshmëria e mbrojtjes së nevojshme gjen mbështetje dhe është e 
lidhur ngushtë me natyrën e njeriut, me instinktin për vetëmbrojtje dhe ekzistencë, 
ngase në të gjitha rastet kur, me anë të sulmit të kundërligjshëm, rrezikohet 
drejtpërdrejt integriteti i trupit, jeta ose ndonjë e mirë tjetër juridike dhe në situatat 
kur sistemi juridik nuk është në gjendje që sulmet e këtilla t'i refuzojë, atëherë 
është e natyrshme që e drejta e mbrojtjes së nevojshme t'i njihet pikërisht personit 
të sulmuar. Lidhur me këtë, tashti në të drejtat penale bashkëkohore nuk ka dilema. 
E vetmja gjë që sistemi juridik - e drejta penale mund dhe duhet të ndërmarrë 
përkitazi me mbrojtjen e nevojshme, është që këtij institucioni t'ia caktojë kufijtë 
dhe dimensionet e aplikimit.66 

8. Në paragrafin 1 është paraparë shprehimisht që vepra e kryer në mbrojtje të 
nevojshme, nuk përbën veper penale. Shkaqet dhe arsyet e përjashtimit të 
kundërligjshmërisë janë të përcaktuara në paragrafin 2 të këtij neni. 

9. Nga nocioni i mbrojtjes së nevojshme del se, për t'u konsideruar që ekziston 
mbrojtja e nevojshme, duhet të ekzistojnë: a) sulmi dhe b) mbrojtja. Sulmi dhe 
mbrojtja janë njëherësh dy elemente kryesore të mbrojtjes së nevojshme, të cilat 
duhet t'i përmbushin kushtet e caktuara. Përndryshe, siç do të shohim në vazhdim, 
nëse këto dy elemente kryesore nuk ekzistojnë në kushtet dhe sipas rregullave të 
caktuara me ligj, nuk mund të bëhet fjalë për ekzistimin e mbrojtjes së nevojshme. 

10. Sulmi është çdo veprim i njeriut që drejtohet për dëmtimin apo rrezikimin e ndonjë 
të mire juridike. Zakonisht, sulmi mund të kryhet vetëm me veprim. Mirëpo, 
përjashtimisht sulmi mund të kryhet edhe me mosveprim. Për shembull, mjeku i 
urgjencës refuzon t'i japë ndihmën mjekësore personit që gjendet në gjendje 
rreziku për jetën. Në një rast të tillë, çdo person mund ta detyrojë mjekun që ta 
kryejë detyrën e vet.  
a) Kushtet që duhet të përmbushen me rastin e sulmit:  

Sulmues duhet të jetë njeriu. Për të ekzistuar mbrojtja e nevojshme, sulmi 
duhet të ndërmerret nga njeriu. Disa teoricienë janë të mendimit se sulmi 
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mund të vijë edhe nga shtazët, egërsirat apo fuqitë mbinatyrore. Në të drejtën 
tonë penale, në rastet kur sulmi vjen nga shtazët, egërsirat apo fuqitë 
mbinatyrore, konsiderohet se ekziston nevoja ekstreme. E sulmi mund të 
ndërmerret nga çdo person, nga personi madhor, nga i mituri, nga fëmija ose 
nga personi i sëmurë psikik. Sulmi mund të ndërmerret me qëllim, nga 
pakujdesia ose rastësisht. Në të gjitha këto raste lejohet mbrojtja e nevojshme. 
Gjithashtu mbrojtja e nevojshme është lejohet edhe ndaj sulmit që ndërmerret 
nga personi që gëzon imunitet. 
Sulmi mund të jetë i drejtuar kundër çdo të mire. Kodi ynë Penal nuk i cek të 
mirat juridike që mund të jenë objekt i sulmit, por flet në përgjithësi për 
zmbrapsjen e sulmit prej vetes apo një tjetri. Nga kjo rezulton që sulmi mund 
të jetë i drejtuar jo vetëm ndaj të mirave juridike që janë të mbrojtura me të 
drejtën penale, por edhe ndaj të mirave juridike që mbrohen edhe nga degë të 
tjera të drejtësisë. Kësisoj, sulmi mund të jetë i drejtuar ndaj të mirave juridike 
që u përkasin personave fizikë, personave juridikë, sigurisë apo integritetit 
territorial të Kosovës etj.. Mirëpo, në jetën e përditshme sulmohet më së 
shpeshti jeta e njeriut, integriteti i trupit dhe pasuria. 
Sulmi duhet të jetë i kundërligjshëm. Sulmi është i kundërligjshëm kur është në 
kundërshtim me ndonjë normë juridike. Përkatësisht, sulmi është i 
kundërligjshëm kur sulmuesi nuk ka kurrfarë autorizimesh juridike për 
veprimet e veta, kur veprimet e tij cenojnë sistemin juridik. 
Prej kërkesës që sulmi duhet të jetë i kundërligjshëm rrjedh parimi sipas të cilit 
nuk është e lejuar mbrojtja e nevojshme kundër personit që mbrohet në 
mbrojtje të nevojshme (mbrojtja e nevojshme kundër mbrojtjes së nevojshme). 
Nga kushti që sulmi duhet të jetë i kundërligjshëm, del se sulmi që ndërmerret 
në bazë të ndonjë autorizimi ligjor, nuk është i kundërligjshëm dhe kundër 
sulmit të këtillë nuk është e lejuar mbrojtja e nevojshme. Kështu, p.sh., nuk 
është e lejuar mbrojtja e nevojshme ndaj policit, i cili, në bazë të urdhrit të 
ligjshëm, privon nga liria personin e caktuar, ose qytetari nuk mund t'u 
kundërshtojë organeve të ndjekjes penale që në bazë të ligjit të bëjnë bastisjen 
(kontrollin) e banesës së tij. Mirëpo, po qe se personi i autorizuar zyrtar 
tejkalon autorizimit e veta, atëherë ky lloj tejkalimi konsiderohet sulm i 
kundërligjshëm dhe kundër tij është e lejuar mbrojtja e nevojshme.  
Sulmi duhet të jetë i atëçastshëm (aktual). Në kuptimin e mbrojtjes së 
nevojshme, sulmi konsiderohet i atëçastshëm në rastet kur pritet në çdo çast se 
do të fillojë, kur ka filluar të veprojë dhe gjersa të zgjasë, përkatësisht derisa të 
përfundojë. Nga kjo del se nuk është e lejuar mbrojtja ndaj ndonjë sulmi që do 
të pasojë pas një kohe si dhe mbrojtja ndaj sulmit që ka përfunduar, ka pushuar 
së vepruari.67 
Sulmi konsiderohet se mund të pritet në çdo çast në rastet kur mund të fillojë 
aty për aty, menjëherë. Sulmi konsiderohet se pritet të fillojë në çdo çast në 
rastin kur, p.sh., në grindje e sipër midis dy personave, njëri prej tyre mbush 
revolen apo nxjerr thikën nga këllëfi. Mbushja e revoles me predha apo 
nxjerrja e thikës, janë veprime paraprake, të cilat, vështruar objektivisht, bëjnë 
me dije qartë se sulmi pritet të fillojë në çdo çast. Ose rasti tjetër, p.sh., nëse 
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personi A. me thikë në dorë ndjek personin B., me qëllim që ta godasë dhe 
nëse personi B., porsa t'i afrohet personi A. nxjerr revolen dhe shkrep mbi të. 
Në këso rastesh, në teori dhe në praktikë, konsiderohet se mbrojtja është e 
atëçastshme me sulmin, edhe pse ai akoma nuk ka filluar, mirëpo ishte pritur 
të fillonte në çdo çast. Pra, sulmi konsiderohet i atëçastshëm edhe atëherë kur 
ai nuk ka filluar ende, mirëpo pritet të fillojë në çdo çast. Kjo gjendje çmohet 
nga ana e gjykatës sipas të gjitha rrethanave konkrete.  
Situata është më e qartë në rastet kur sulmi ka filluar të veprojë. Në rastet e 
tilla, mbrojtja mund të ndërmerret menjëherë dhe mund të zgjasë derisa të 
zgjasë edhe sulmi. Në çastin kur pushon së vepruari sulmi, apo kur sulmi 
refuzohet apo zotërohet, duhet të pushojë (të ndalet) edhe mbrojtja. Kështu, 
p.sh., nëse sulmuesi ka pushuar së vepruari ose sulmi është zmbrapsur, çdo 
veprim i mëtejshëm i personit që ka qenë i sulmuar, nuk do të konsiderohet 
mbrojtje e nevojshme. Përkundrazi, veprimet që ndërmerren pas përfundimit 
apo zmbrapsjes së sulmit, konsiderohen si vepra penale të kryera për shkak të 
hakmarrjes, frikës, afektit apo motiveve të tjera. Mirëpo, nëse vjedhësi është 
duke ikur me sendet e vjedhura, konsiderohet se ekziston sulmi përderisa 
vjedhësi të mbajë në dorë sendet e vjedhura.  
Sulmi duhet të jetë i vërtetë. Për t'u konsideruar se ekziston mbrojtja e 
nevojshme, sulmi duhet të jetë i vërtetë, të ekzistojë realisht. Nëse ndokush 
mendon gabimisht se është i sulmuar dh,e duke qenë në lajthitje, plagos a 
privon nga jeta "sulmuesin", atëherë në këso rastesh është fjala për mbrojtjen e 
nevojshme fiktive, të kujtuar, apo, siç quhet ndryshe në të drejtën penale, për 
mbrojtjen e nevojshme putative. Për shembull, nëse personi A., me qëllim 
që të tallet me personin B., e sulmon atë në errësirë me revole fëmijësh, kurse 
personi B., duke menduar se sulmi është i vërtetë, e vret "sulmuesin" - 
personin A., - në këso rastesh nuk ekziston mbrojtja e nevojshme, ngase, siç e 
shohim, sulmi nuk është i vërtetë. Prandaj veprimet e ndërmarra në situata të 
tilla janë të kundërligjshme dhe konsiderohen vepër penale. 
Mbrojtja e nevojshme putative nuk përjashton ekzistimin e veprës penale, 
mirëpo mund të jetë bazë ose rrethanë që përjashton fajësinë, e kësodore edhe 
ndëshkimin. Përkatësisht, në mbrojtjen e nevojshme putative është fjala për 
veprën që është kryer në lajthim në fakt (real), prandaj përgjegjësia penale 
zgjidhet në bazë të nenit 25 të Kodit Penal, neni me të cilin janë përcaktuar në 
përgjithësi zgjidhjet për rastet e veprave penale të kryera në lajthitjen faktike 
(reale). Sipas paragrafit 2 të nenit 25, nëse konstatohet se, po të ishte sa duhet i 
kujdesshëm kryesi, do ta dinte se sulmi nuk është i vërtetë, atëherë ai do të për-
gjigjet për veprën e kryer nga pakujdesia, nëse me ligj parashihet ndëshkimi 
edhe për veprën e kryer nga pakujdesia. Në raste të kundërta, nëse konstatohet se 
edhe me kujdesin e duhur, personi nuk ka mundur të dijë se sulmi nuk ka qenë i 
vërtetë, atëherë personi i tillë nuk mund të ndëshkohet, ngase është gjendur në 
lajthitje reale të pa mënjanuar. Kjo situatë është zgjidhur në paragrafin 1 të nenit 
25 të Kodit Penal, në të cilin thuhet: “Personi nuk është penalisht përgjegjës nëse 
në kohën e kryerjes së veprës penale nuk ka qenë i vetëdijshëm për ndonjë nga 
tiparet e asaj vepre, ose ka menduar gabimisht se ekzistonin rrethanat, në të cilat, 
po të ekzistonin në fakt, kjo vepër do të ishte e lejuar”.  
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b) Kushtet që duhet të përmbushen me rastin e mbrojtjes (zmbrapsjes së sulmit) 
Mbrojtja është çdo veprim i njeriut me të cilin dëmtohet apo rrezikohet ndonjë 
e mirë e sulmuesit. Zakonisht, me rastin e mbrojtjes sulmi zmbrapset prej vetes 
ose prej të mirave juridike vetjake. Mirëpo, siç e pamë nga përkufizimi i këtij 
institucioni, mbrojtja e nevojshme ekziston edhe në rastet kur sulmi zmbrapset 
edhe nga personi i tretë. Për shembull, nëse personi A. sulmon personin B., 
kurse personi C., me qëllim që ta zmbrapsë këtë sulm, dëmton apo rrezikon 
ndonjë të mirë juridike të personit A.. Në teorinë e së drejtës penale mbrojtja e 
nevojshme e këtillë emërtohet edhe si ndihmë e nevojshme apo e domo-
sdoshme. Në këso rastesh nuk është me rëndësi se a ka qenë personi i sulmuar 
ndonjë i afërt me personin që e mbron.68 
Mbrojtja duhet të jetë e drejtuar kundër sulmuesit. Për t'u konsideruar që 
ekziston mbrojtja e nevojshme, veprimet e mbrojtjes duhet të jenë të drejtuara 
kundër sulmuesit, kundër asaj të mire juridike të sulmuesit, e cila është e 
nevojshme për zmbrapsjen e sulmit (p.sh. kundër trupit, jetës, pasurisë etj.). Në 
rastet kur gjatë mbrojtjes është dëmtuar e mira juridike e personit të tretë, atëherë 
nuk ekziston mbrojtja e nevojshme, po eventualisht mund të shprehet nevoja 
ekstreme. Mirëpo, nëse sulmuesi, si mjet për sulm përdor mjetet e personit të 
tretë, atëherë i sulmuari gjatë mbrojtjes ka të drejtë t'i dëmtojë a t’i asgjësojë edhe 
këto të mira juridike (mjetet e personit të tretë). 
Mbrojtja duhet të jetë domosdo e nevojshme për zmbrapsjen e sulmit. Për t'u 
konsideruar një mbrojtje si mbrojtje e nevojshme, ajo duhet të jetë domosdo e 
nevojshme domosdo që personi të zmbrapsë sulmin prej vetes apo prej tjetrit. 
Rrjedhimisht, një mbrojtje konsiderohet e nevojshme në rastet kur konstatohet se 
sulmi nuk ka mundur të zmbrapset pa iu shkaktuar ndonjë dëmtim sulmuesit. Se a 
ka qenë mbrojtja domosdo e nevojshme, është çështje faktike, të cilën gjykata e 
konstaton në çdo rast konkret. Për shembull, nëse një fëmijë i moshës 12- vjeçare 
sulmon me shkop një person të rritur e të zhvilluar fizikisht, i sulmuari, nëse me 
rastin e zmbrapsjes së sulmit fëmijës, i ka shkaktuar atij plagë të rënda apo e ka 
privuar nga jeta, nuk mund të arsyetohet se ka vepruar në mbrojtje të nevojshme. 
Mbrojtja e këtillë, në këtë rast, nuk ka qenë domosdo e nevojshme, sepse personi 
i rritur sulmin e fëmijës ka mundur ta zmbrapsë edhe pa shkaktuar plagosje a 
vrasje.69 
Me anë të kushtit ligjor që mbrojtja duhet të jetë domosdo e nevojshme, janë 
përcaktuar kufijtë e mbrojtjes së nevojshme. Me anë të këtij kushti shprehet 
parimi se nuk është e lejuar mbrojtja e nevojshme në mënyrë të pakufizuar. 
Përkundrazi, mbrojtja e nevojshme mund ta ushtrojë funksionin e mbrojtjes dhe 
të vetëmbrojtjes vetëm në rastet kur ka qenë vërtet e nevojshme domosdo për 
evitimin e sulmit.70 
Mirëpo, edhe pse në të drejtën penale kërkohet që mbrojtja të jetë patjetër e 
nevojshme, kjo nuk do të thotë se personi që është sulmuar, është i obliguar të 
ikë, të fshihet nga sulmuesi, t'i shmanget rrugës në të cilën është duke pritur 
sulmuesi, të thërrasë dikë për ndihmë etj. Një koncept i këtillë nuk mund të 

                                                           
68 Komentar Krivičnog Zakona SFR Jugoslavije, Beograd 1978, fq. 57 
69 Ibid., fq. 207. 
70 Franjo Bačić, Krivično pravo, Opći dio, fq. 206. 
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pranohet, sepse kjo do të thoshte që tjetrit t’i njihet e drejta që të sulmojë, e, sipas 
këtij koncepti, do të sajohej obligimi që të ikë në mënyrë që ta zgjidhë situatën 
konfliktuale, të cilën nuk e ka provokuar. Gjithashtu nga i sulmuari nuk kërkohet 
që, duke sakrifikuar disa të mira të veta, ta evitojë sulmin.71 

11. Mbrojtja duhet të jetë proporcionale me intensitetin e sulmit. Ky kusht duhet të 
vlerësohet në kontekstin e domosdoshmërisë së mbrojtjes. Për të qenë mbrojtja 
domosdo e nevojshme, ajo duhet të ekzistojë në proporcionalitet (përpjesëtueshmëri) 
midis intensitetit të sulmit dhe mbrojtjes. Parimi i proporcionalitetit është parim i 
përgjithshëm i drejtësisë, i cili vlen jo vetëm në situatat konfliktuale, siç është rasti me 
mbrojtjen e nevojshme, por vlen edhe për organet shtetërore gjatë ushtrimit të 
funksioneve të mbrojtjes së të mirave juridike. 

12. Me anë të kriterit që mbrojtja duhet të jetë proporcionale me intensitetin e sulmit, janë 
vënë kufijtë e mbrojtjes së nevojshme. Rrjedhimisht, sipas këtij kriteri, mbrojtja duhet 
të jetë e natyrës dhe e intensitetit të tillë që është e mjaftueshme për të zmbrapsu 
sulmin. Masa dhe intensiteti i lejueshmërisë së mbrojtjes varet p.sh. prej qëllimit të 
sulmuesit, mjeteve që përdor ai me rastin e sulmit, forcës fizike të sulmuesit, mjeteve 
që posedon i sulmuari etj.. Në rastet kur i sulmuari ka mundësi dhe kohë që të zgjedhë 
mënyrën dhe mjetet për mbrojtje, ai duhet të përdorë atë mënyrë dhe ato mjete, të cilat 
sulmuesit i shkaktojnë lëndime më të lehta.72 

13. Mirëpo, lidhur me këtë duhet theksuar se në teorinë e së drejtës penale dhe në 
praktikë, përpjesëtueshmëria midis intensitetit të sulmit dhe mbrojtjes, nuk do të thotë 
se këtu kërkohet një ekuivalencë e plotë midis së keqes së kanosur dhe së keqes, e cila 
është shkaktuar me rastin e zmbrapsjes së sulmit. Përkundrazi, do të konsiderohet se 
ekziston mbrojtja e nevojshme edhe në rastet kur e keqja (dëmtimi) e shkaktuar me 
rastin e zmbrapsjes së sulmit është më e madhe se e keqja që ka kërcënuar të 
shkaktohet nga sulmi. Zgjidhje të këtilla ndeshim në një varg vendimesh të gjykatës 
supreme. Nga kjo rezulton se do të konsiderohet që ekziston përpjesëtueshmëria, 
proporcionaliteti midis mbrojtjes dhe zmbrapsjes së sulmit edhe në rastet kur e keqja e 
shkaktuar, është më e madhe se e keqja e kërcënuar, nëse konstatohet se mbrojtja ka 
qenë domosdoshmërisht e nevojshme për të zmbrapsur sulmin e atëçastshëm dhe të 
kundërligjshëm.73 

14. Mirëpo nuk do të konsiderohet që ekziston mbrojtja e nevojshme në rastet kur 
shprehet një disproporcionalitet i madh midis dëmtimit që është shkaktuar gjatë 
mbrojtjes, dhe dëmtimit që ka kërcënuar apo është shkaktuar nga sulmi. Për shembull, 
nuk do të konsiderohet që ekziston mbrojtja e nevojshme nëse vritet fëmija që është 
gjetur duke vjedhur qershi, apo vrasja e personit për shkak të fyerjes apo një shpulle, 
ose një rast që ka ndodhur në komunën e Prishtinës, kur rojtari i parkut qëlloi me armë 
fëmijën i cili po e kulloste lopën në parkun e qytetit. Apo një rast i ngjashëm që ka 
ndodhur në Gjermani, kur pronari i hotelit shtiu me armë ndaj mysafirëve që kishin 
thyer gota e shishe në lokalin e tij. Gjithashtu nuk do të konsiderohet që është 
plotësuar kushti i proporcionalitetit edhe në këto raste: nëse ndaj sulmuesit me shkop, 
shtihet me revole; nëse në një rrahje të rëndomtë përdoret thika, sëpata ose revolja etj. 

15. Tejkalimi i mbrojtjes së nevojshme. Tejkalimi apo kapërcimi i mbrojtjes së 
                                                           
71 Po aty, fq. 206. 
72 Po aty, 209. 
73 Po aty, fq. 207. 
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nevojshme shprehet në rastet kur mbrojtja nuk është proporcionale me sulmin apo 
kur mbrojtja ndërmerret pasi të jetë zmbrapsur ose të ketë pushuar së vepruari 
sulmi. Se kur nuk është mbrojtja proporcionale me intensitetin e sulmit, pamë në 
shembujt e theksua - kur personi i kopshtit vret fëmijën e zënë duke vjedhur qershi 
etj. E që mbrojtja është ndërmarrë pasi të jetë zmbrapsur (zotëruar), konsiderohet 
në rastin kur, p.sh., i sulmuari ka arritur t'ia thyejë dorën dhe t'ia marrë thikën 
sulmuesit, e mandej po me atë thikë i shkakton plagë vdekjeprurëse. Ndërkaq, 
sulmi ka pushuar së vepruari kur, p.sh., sulmuesi, pasi i ka dhënë disa goditje të 
sulmuarit, ndërpret veprimin dhe fillon të tërhiqet, kurse i sulmuari vrapon në 
drejtim të tij dhe i shkakton plagë të rënda ose e privon nga jeta, e vret. Lidhur me 
situata të këtilla, në paragrafin 3 të nenit 12 të Kodit Penal, parashihet: 
“Disproporcioni ndërmjet sulmit dhe zmbrapsjes së sulmit konsiderohet tejkalim i 
kufijve të mbrojtjes së nevojshme”. Në të gjitha rastet kur i sulmuari kapërcen, 
tejkalon kufijtë e mbrojtjes së nevojshme, çdo dëmtim që ai i shkakton sulmuesit, 
konsiderohet vepër penale dhe personi i tillë përgjigjet penalisht sikurse për çdo 
vepër tjetër penale.  

16. Mirëpo, edhe pse vepra (dëmtimi) që kryhet me rastin e tejkalimit të mbrojtjes së 
nevojshme konsiderohet vepër penale, Kodi Penal parasheh mundësinë që kryesi i 
veprës penale të këtillë të dënohet më butë, madje edhe të lirohet nga dënimi. 
Zgjidhja e këtillë është paraparë shprehimisht në paragrafin 4 të nenit 12 të Kodit 
Penal. Sipas kësaj dispozite, rezulton qartë se, në rastet kur vepra penale është 
kryer duke kapërcyer mbrojtjen e nevojshme, mund të shprehen dy zgjidhje: që 
kryesi të dënohet më butë, ose të lirohet nga dënimi.  

17. Në praktikën gjyqësore zbutja e dënimit bëhet zakonisht në rastet kur, për shkak të 
tronditjes së fortë psikike ose frikës, intensiteti i mbrojtjes ka qenë më i madh se 
intensiteti i sulmit dhe, për këtë shkak, është shkaktuar lëndim më i madh se 
lëndimi që kishte kërcënuar të shkaktohej.  

18. Mundësia e zbutjes së dënimit për veprën penale të kryer duke kapërcyer kufijtë e 
mbrojtjes së nevojshme, është reale dhe e arsyeshme, ngase, për shkak të gjendjes 
psikike të personit të sulmuar, ai nuk ka mundësi të vlerësojë drejt se deri në çfarë 
mase është e domosdoshme mbrojtja për të zmbrapsur sulmin. Kjo nga fakti se sulmi 
zakonisht shkakton frikë dhe instinktivisht aktivizon mekanizmin e vetëmbrojtjes. 

19. Lirimi nga dënimi mund të bëhet në rastet kur kapërcimi i kufijve të mbrojtjes së 
nevojshme është bërë për shkak të tronditjes së fortë psikike ose frikës së madhe. 
Këtu nuk është fjala për tronditjen psikike apo për frikën që shkaktohet zakonisht 
te personat ndaj të cilëve është i drejtuar sulmi, një gjendje që, siç e theksuam, 
mund të merret si arsye për zbutjen e dënimit, por këtu është fjala për tronditje të 
forta psikike a për frikësime të mëdha, të cilat mund ta çojnë personin e sulmuar 
edhe në gjendje afektive, në të ashtuquajturat gjendje afektive stenike apo astenike. 
Së këndejmi, sipas paragrafit 4 të nenit 12, në rastet kur gjykata konstaton se 
personi tejkalimin e mbrojtjes së nevojshme e ka bërë për shkak të tronditjes së 
fortë psikike apo të frikës të shkaktuar nga sulmi, kryesi i këtillë mund të dënohet 
më butë ose mund të lirohet nga dënimi.  

20. Për zbutjen e dënimit, shih nenet 75 e 76. 
21. Për lirimin nga dënimi, shih nenin 77. 
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Praktika gjyqësore 
 
1. Nëse dy persona, pas fjalosjes dhe sharjeve në mes tyre, kanë filluar të rrihen dhe i 

kanë shkaktuar njëri-tjetrit lëndime, të dy konsiderohen sulmues, sulmet - edhe i 
njërit edhe i tjetrit - konsiderohen të kundërligjshme, andaj asnjëri prej tyre nuk 
mund t’i referohet mbrojtjes së nevojshme. (Vendimi i Gjykatës Supreme të 
Kroacisë, Kzh-655/87)74 

2. Sulmi konsiderohet i kundërligjshëm edhe në rastet kur i sulmuari ka provokuar 
sulmin, përkatësisht ka shkaktuar sulmin. Në këso rastesh i sulmuari nuk ka të 
drejtën e mbrojtjes së nevojshme, sepse ai e keqpërdor këtë të drejtë. Nuk ka 
pasur të drejtën e mbrojtjes së nevojshme i akuzuari, i cili, duke mbajtur thikën 
në dorë, e ka ftuar viktimën që të merren vesh fizikisht me të dhe, në kacafytje e 
sipër, e ka privuar nga jeta. Thirrja për marrëveshje fizike konsiderohet 
provokim i sulmit, ngase i akuzuari këtë konflikt e ka dëshiruar dhe e ka 
provokuar dhe veten e ka sjellë në gjendje të sulmit të kundërligjshëm. (Vendimi 
i Gjykatës Supreme të Kroacisë, Kzh-41/92).75 

3. Thirrja për konflikt fizik ose pranimi i thirrjes së tillë, përjashton mundësinë që 
veprimet e pjesëmarrjes në konfliktin fizik të konsiderohen si mbrojtje e 
nevojshme apo tejkalim i kufijve të saj. Veprimet e tilla, në varësi nga pasojat e 
shkaktuara, konsiderohen vepra penale përkatëse.76 

4. I akuzuari ka kryer veprën penale të vrasjes në tentativë me tejkalim të kufijve të 
mbrojtjes së nevojshme, ngase është konstatuar që, duke e zmbrapsur sulmin e 
atëçastshëm, me shkrepjen e parë nga revolja, i dëmtuari është rrëzuar përtokë, dhe 
dy shkrepjet e tjera të mëpastajme në trupin e të dëmtuarit janë cilësuar si tejkalim 
i kufijve të mbrojtjes së nevojshme, ngase dy shkrepjet pas rrëzuarjes së të 
dëmtuarit janë bërë pasi është përballuar sulmi.77 

5. I dëmtuari, së bashku me tre persona të tjerë, ka sulmuar me mjete të forta të 
akuzuarin në oborrin e restorantit që e ka pasur me qira. I akuzuari, edhe pasi ua ka 
tërhequr vërejtjen që të largoheshin, i dëmtuari i është afruar të akuzuarit në afërsi 
prej 5 metrash dhe, duke parë se do ta godasë në çdo moment, e i akuzuari shkrep 
armën një herë në tokë duke e lutur që të largohej. Me gjithë lutjen që të largohej, i 
dëmtuari ka vazhduar të shkojë në drejtim të të akuzuarit dhe i akuzuari, me një të 
shkrepur pushke automatike, i shkakton lëndim të rëndë në trup. Gjykata këtë 
vepër e ka cilësuar si vepër penale të lëndimit të rëndë të trupit, kryer në mbrojtje 
të nevojshme.78 

6. I dëmtuari e ka sulmuar të akuzuarin paraprakisht me lopatë të ngritur lart në një 
distancë prej 10 metrash. Duke u mbrojtur nga ky sulm, i akuzuari ka shkrepur nga 
pushka automatike dhe e ka goditur të akuzuarin në qafë, dhe me këtë ka tejkaluar 
kufijtë e mbrojtjes së nevojshme, ngase ka qenë i obliguar ta shkrepë armën në 
pjesë të trupit të të dëmtuarit, të cilat nuk janë vitale.79 

                                                           
74 Cituar sipas Ana Garačić, op. cit., fq.32. 
75 Po aty, fq. 33. 
76 Gjykata Supreme e B.dhe H., Kzh.695/88. 
77 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut të Prizrenit, P.nr.115/2009. 
78 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut të Prizrenit, P. nr. 119/2007. 
79 Gjykata Supreme e Kroacisë, Kzh. të dt. 8.11.1994. 
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7. Në situatën kur fillon konflikti fizik, rrahja midis dy personave, së pari në kafene e 
vazhduar pastaj jashtë lokalit të kafenesë, - këta persona nuk mund t’i referohen 
mbrojtjes së nevojshme.80 

 
 
Neni 13 [Nevoja ekstreme] 
 
1. Vepra e kryer në kushtet e nevojës ekstreme nuk është vepër penale. 
2. Nevoja ekstreme ekziston nëse personi e kryen veprën për të zmbrapsur prej 

vetes ose tjetrit rrezikun e atëçastshëm e të paprovokuar, i cili nuk mund të 
evitohet në mënyrë tjetër, me kusht që e keqja e shkaktuar të mos jetë më e 
madhe se e keqja që është kanosur.  

3. Kur kryesi e shkakton rrezikun nga pakujdesia apo i tejkalon kufijtë e nevojës 
ekstreme, dënohet më butë. Kur kryesi i tejkalon kufijtë në rrethana 
veçanërisht lehtësuese, ai mund të lirohet nga dënimi.  

4. Nuk ekziston nevoja ekstreme nëse kryesi ka qenë i obliguar me ligj që t’i 
ekspozohet rrezikut.  

 
1. Nevoja ekstreme është rrethanë a shkak i tretë që përjashton kundërligjshmërinë e 

veprës, edhe pse vepra e kryer përmban të gjitha tiparet e veprës penale. Në krahasim 
me mbrojtjen e nevojshme, nevoja ekstreme është institut më i ri në të drejtën penale. 
Nevoja ekstreme, për nga natyra dhe efekti i saj juridiko-penal, është shkak i 
përgjithshëm që përjashton kundërligjshmërinë, përkatësisht ekzistimin e veprës 
penale.  

2. Nevojën ekstreme në të drejtën penale e arsyetojnë rastet nga jeta e përditshme. 
Rjedhimisht, në bashkëndodhje të rrethanave të ndryshme, mund të krijohen aso 
gjendjesh (situata) të rrezikshme, të cilat mund të mënjanohen vetëm me dëmtimin 
apo asgjësimin e të mirave juridike të personave të tretë. Për shembull: personi A., 
me qëllim që ta shpëtojë jetën e fëmijës, depërton me dhunë në shtëpinë e personit 
B., të cilën e ka kapluar zjarri; duke ikur nga salla e kinemasë që e ka kapluar 
zjarri, personi lëndon një person tjetër; personi A. merr barkën e huaj, me qëllim 
që ta shpëtojë jetën e fëmijës që është duke u fundosur në ujë; shoferi, i cili duke 
lëvizur me shpejtësi të lejuar dhe me kujdes të duhur, me qëllim që të shpëtojë 
jetën e fëmijës, i cili i del papritmas para automobilit, del në trotuar dhe lëndon 
këmbësorin. Në analet e praktikës gjyqësore janë të njohura raste shumë të rënda të 
nevojës ekstreme. Në literaturën penale është i njohur rasti kur nga barka e 
fundosur në detin e hapur mbetet vetëm një dërrasë, e cila mund të mbajë vetëm 
një njeri, kurse duke u mbajtur në të mundohen të shpëtojnë dy persona dhe, nëse 
njëri e shtyn tjetrin, i cili mbytet, kurse i pari kështu e shpëton veten. Në këtë rast 
të barkës së fundosur në detin e hapur, dhe në të gjitha rastet e tjera të cekura këtu, 
është fjala për veprat e kryera në nevojën ekstreme. 

3. Nga përkufizimi i nevojës ekstreme dhe nga shembujt e cekur, del se tek nevoja 
ekstreme është fjala për kolizionin e dy të mirave juridike, të asaj që është e 
rrezikuar, dhe të asaj që duhet të bëhet viktimë që të mund të shpëtohet e mira e 
rrezikuar. Meqë sistemi juridik, më saktësisht e drejta penale, nuk është në gjendje, 
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nuk ka mundësi që në çdo moment të gjendet pranë çdo të mire juridike dhe t'i 
mbrojë ato, ajo në këso rastesh lejon kolizionin, luftën e të mirave juridike, mirëpo 
për këtë lloj kolizioni të të mirave juridike janë përcaktuar rregullat që duhet të 
respektohen.81 

4. Sikundër tek mbrojtja e nevojshme, shkencëtarët e së drejtës penale pajtohen që 
edhe për veprën e kryer në nevojën ekstreme, personi nuk duhet dënuar. Mirëpo 
dilemat lindin kur duhen cekur shkaqet që arsyetojnë mos dënimin. Lidhur me këto 
dilema, në të drejtën penale janë shfaqur dy teori: subjektive dhe objektive. 

5. Sipas teorisë subjektive, vepra e kryer në nevojën ekstreme, është e 
kundërligjshme, mirëpo kryesi për shkaqe subjektive nuk dënohet. Sipas disa 
ithtarëve të kësaj teorie, nevoja ekstreme nuk është shkak për përjashtimin e 
kundërligjshmërisë, po është shkak për përjashtimin e fajit. 

6. Personi që gjendet në nevojën ekstreme, është në presion të madh psikik, ngase i 
kanoset rreziku, për këtë arsye në raste të këtilla prej tij nuk duhet kërkuar 
heroizëm. Ithtarët e tjerë të kësaj teorie mendojnë se personi që gjendet në nevojën 
ekstreme, për shkak të rrezikut që i kanoset dhe nën presionin e instinktit të 
vetëmbrojtjes, është i papërgjegjshëm.  

7. Grupi i ithtarëve të tretë, të cilët mendojnë se dënimet e parapara kanë edhe efekte 
frikësuese, janë të mendimit se në këso rastesh dënimet nuk mund të ushtrojnë këtë 
funksion, sepse tek personi që gjendet në nevojën ekstreme, instinkti i 
vetëmbrojtjes është më i madh se frika nga dënimi.82 

8. Sipas teorisë objektive, vepra e kryer në nevojën ekstreme nuk është vepër penale, 
sepse asaj i mungon elementi i kundërligjshmërisë. Mirëpo, edhe ithtarët e kësaj 
teorie përfaqësojnë mendime të ndryshme lidhur me shkaqet që përjashtojnë 
ekzistimin e veprës penale. Sipas një koncepcioni, në gjendjen e nevojës ekstreme 
sistemi juridik pushon së vepruari dhe ai lejon veprimin e së drejtës natyrore, e cila 
lejon mbrojtjen nga vetja, madje qoftë edhe sikur kjo mbrojtje të realizohet duke 
dëmtuar të mirën juridike të personit tjetër. Sipas koncepcionit të dytë, vepra e 
kryer në nevojën ekstreme nuk është shoqërisht e rrezikshme, sepse nuk kryhet nga 
motive sociale. Sipas koncepcionit të tretë, me rastin e nevojës ekstreme gjenden 
në kolizion dy të mira juridike, prandaj shoqëria nuk ka arsye t'i japë përparësi 
njërës prej tyre. Në fund, sipas koncepcionit të diferencimit, me rastin e zgjidhjes 
së arsyeshmërisë së veprës së kryer në nevojën ekstreme, duhen dalluar dy situata. 
Situata e parë është kur viktimë bëhet e mira juridike me vlerë më të vogël, me 
qëllim që të shpëtohet e mira juridike me vlerë më të madhe. Në një rast të tillë 
shoqëria është e interesuar që e mira me vlerë më të madhe të shpëtohet duke u 
bërë viktimë e mira me vlerë më të vogël. Situata e dytë e nevojës ekstreme është 
kur rrezikohen të mirat me vlerë të njëjtë. Në këso rastesh shoqëria nuk ka interes 
t'i japë përparësi njërës prej tyre dhe për këtë arsye është indiferente duke u njohur 
të drejtën e nevojës ekstreme të dy të mirave që gjenden në rrezik.83 

9. Kodi Penal nuk përmend bazat dhe arsyet për shkak të të cilave përjashtohet 
ekzistimi i veprës penale me rastin e nevojës ekstreme, po vetëm konstaton se 
vepra që është kryer në nevojën ekstreme, nuk është vepër penale (neni 13, par. 1). 
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Mirëpo, edhe pse Kodi Penal nuk i përmend shkaqet e përjashtimit të ekzistimit të 
veprës penale, teoria dhe praktika pajtohen që vepra e kryer në nevojën ekstreme 
nuk është vepër e rrezikshme dhe as e kundërligjshme, prandaj, për shkak të 
mungesës së këtyre elementeve, nuk mund të bëhet fjalë as për vepër penale. 

10. Nga përkufizimi i nevojës ekstreme, që është përcaktuar me kodin penal, del se, 
për ekzistimin e këtij institucioni, duhet të shprehen a) rreziku dhe b) mënjanimi i 
rrezikut. 
a) Rreziku. Si parakusht për ekzistimin e nevojës ekstreme është ekzistimi i 

rrezikut. Rreziku zakonisht përkufizohet si situatë në të cilën, në bazë të 
rrethanave ekzistuese objektive, supozohet me arsye që në çdo çast, aty për 
aty, mund të dëmtohet e mira juridike e personit fizik apo juridik. Përkatësisht, 
rreziku përkufizohet si gjendje e cila aty për aty dhe drejtpërdrejt mund të 
dëmtojë apo të asgjësojë të mirën juridike.84 
Ndryshe nga mbrojtja e nevojshme, ku, siç e pamë, sulmi mund të vijë vetëm 
prej njeriut, tek nevoja ekstreme rreziku mund të jetë rezultat i shkaqeve të 
ndryshme. Kështu, p.sh., rreziku mund të vijë nga fuqitë dhe dukuritë natyrore, 
siç janë vërshimet, tërmetet, acaret e mëdha, shembja e dheut apo ortiqet e 
borës etj., sulmet e shtazëve a të egërsirave, prishja e pajisjeve teknike, siç 
është p.sh. prishja e mekanizmit frenues të automobilit, autobusit a kamionit; 
fatkeqësia në trafik (aksidentet), veprimet apo sjelljet e njeriut që shkaktojnë 
zjarrin, rreziku në komunikacion, eksplodimet e ndryshme etj..85 
Me këtë rast duhet theksuar se njeriu në jetën e përditshme përballet me to dhe 
kanoset nga rreziqe të ndryshme, prandaj rreziqet e përditshme e të rëndomta 
duhet t'i përballojë, duhet t’i evitojë dhe të ruhet prej tyre pa dëmtuar apo 
asgjësuar të mirën juridike të personit tjetër. Vetëm rreziqet e mëdha dhe që 
kërcënojnë aty për aty e nuk ka mundësi të evitohen në mënyrë tjetër pa 
dëmtuar apo asgjësuar të mirën juridike të personit tjetër, e arsyetojnë nevojën 
ekstreme.86 
a) Kushtet që duhet të përmbushen në raste rreziku 
1) Rreziku nuk duhet të jetë i provokuar apo i shkaktuar. Nuk mund të 

konsiderohet se personi që ka vepruar në nevojën ekstreme, nëse me fajin 
e tij, me dashje a nga pakujdesia, e ka shkaktuar rrezikun. Për shembull, 
nëse personi A., me dashje apo nga pakujdesia, shkakton zjarrin dhe, duke 
u gjendur edhe vetë në rrezik, për ta shpëtuar veten e lëndon tjetrin; ose 
nëse personi A. në vendbanim nget makinën me shpejtësi të madhe dhe në 
rrugë i del papritmas fëmija, nëse për ta shpëtuar fëmijën, del në trotuar 
dhe me atë rast u shkakton lëndime të rënda disa këmbësorëve, nuk mund 
t’i referohet nevojës ekstreme. Gjithashtu nuk konsiderohet se vepron në 
nevojën ekstreme shoferi i cili e di se automjetin nuk e ka në rregull - nuk i 
punojnë frenat dhe, për t'iu shmangur aksidentit, ngase nuk mund të 
frenojë, del në anën e kundërt të rrugës dhe i shkakton plagë të rënda apo 
vdekjen këmbësorit të rastit. 
Në rastet kur konstatohet se rreziku është shkaktuar nga vetë personi që 
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gjendet në nevojën ekstreme, Kodi Penal bën dallim lidhur me çështjen 
nëse është shkaktuar rreziku me dashje apo nga pakujdesia. Nëse rreziku 
është shkaktuar nga pakujdesia, gjykata mundet kryesin e tillë do ta 
ndëshkojë me dënim më të butë (paragrafi 3 i nenit 13). 

2) Rreziku mund t'i kanoset çdo të mire juridike. Sikundër edhe tek mbrojtja e 
nevojshme, edhe tek nevoja ekstreme kodi penal nuk përmban asnjë 
kufizim lidhur me të mirat juridike që mund të rrezikohen. Së këndejmi, 
parimisht, rreziku mund t'i kanoset çdo të mire juridike që është e mbrojtur 
me sistemin juridik, mirëpo në praktikë rreziku më së shpeshti është i 
drejtuar kundër jetës, trupit, shëndetit, lirisë dhe pasurisë.  

3) Rreziku duhet të jetë i vërtetë. Rreziku konsiderohet se është i vërtetë në 
rastet kur ai ekziston realisht, është objektiv. Rreziku është i vërtetë a real 
kur ka filluar të veprojë ose pritet të veprojë në çdo çast. Nëse personi 
mendon gabimisht se ekziston rreziku për ndonjë të mirë të tij a të ndonjë 
personi tjetër, atëherë është fjala për të ashtuquajturën nevojë ekstreme 
putative, ose nevojë ekstreme fiktive, të kujtuar. Nëse personi ka qenë i 
gabuar, në lajthitje për shkak të pakujesisë, dë do të thotë se ka mundur ta 
dijë se rreziku nuk ekziston, atëherë ai do të përgjigjet për veprën e kryer 
nga pakujdesia. Përkatësisht, në rastet kur personi vepron në nevojën 
ekstreme putative, atëherë përgjegjësia penale e tij zgjidhet sikurse tek 
mbrojtja e nevojshme putative, në bazë të parimeve për përgjegjësinë 
penale të veprave të kryera në lajthitje reale apo në fakt (shih komentet 
lidhur me nenin 25 të Kodit Penal).  

b) Mënjanimi i rrezikut. Mënjanim i rrezikut konsiderohet veprimi që ndërmerret 
me qëllim që të shpëtohet e mira juridike, së cilës i kanoset rreziku. Ky është 
në fakt komponenti i dytë i nevojës ekstreme, e cila konsiston në evitimin e 
situatës apo gjendjes së rrezikshme. Nga veprimi për mënjanimin e rrezikut 
zakonisht realizohen tiparet e veprës penale të caktuar, mirëpo, meqë vepra 
është kryer në kushte të nevojës ekstreme, vepra e këtillë nuk konsiderohet 
vepër penale, ekzistimi i veprës penale përjashtohet. 
Të shumtën e rasteve mënjanimi i rrezikut bëhet me veprimin. Mirëpo, edhe 
pse rrallë, mënjanimi i rrezikut mund të bëhet edhe me mosveprim, duke mos 
e ndërmarrë personi i caktuar veprimin që është dashur, ndonëse ka qenë i 
obliguar ta ndërmarrë. Për shembull, moslajmërimi për përgatitjen e veprës 
penale apo mosparaqitja e veprës penale apo e kryesit, me qëllim që të 
shpëtohet jeta.  
b) Kushtet që duhen përmbushur me rastin e mënjanimit të rrezikut 
1) Të mos ketë ekzistuar mundësia që të mënjanohet rreziku në ndonjë 

mënyrë tjetër. Ndryshe nga mbrojtja e nevojshme ku, siç e pamë, nuk 
kërkohet të ketë ekzistuar ndonjë mundësi tjetër që të zmbrapset sulmi, për 
t'u konsideruar se ekziston nevoja ekstreme, duhet të konstatohet se, në 
rastin konkret, rreziku nuk ka mundur të mënjanohet pa u dëmtuar ose 
asgjësuar e mira juridike e personit tjetër. Sepse, përndryshe, nëse në rastin 
konkret konstatohet se rreziku ka mundur të mënjanohet në ndonjë mënyrë 
tjetër, p.sh., duke ikur, duke thirrur në ndihmë, duke i skajuar sendet, duke 
organizuar mbrojtjen etj., e personi nuk i ka shfrytëzuar këto mundësi, po 
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rrezikun e ka mënjanuar duke dëmtuar të mirën juridike të personit tjetër, 
nuk do të ekzistojë nevoja ekstreme. Nga kjo rezulton që nevoja ekstreme 
mund të jetë e arsyeshme, konsiderohet se ekziston vetëm atëherë kur 
dëmtimi i së mirës juridike ka qenë i vetmi mjet ose e vetmja rrugëdalje 
për të mënjanuar rrezikun. Gjithashtu, për ekzistimin e nevojës ekstreme 
kërkohet që, në rastet kur ekzistojnë disa mundësi për evitimin e rrezikut, 
të zgjidhet ajo që do t'i shkaktonte dëm sa më të vogël personit tjetër, 
sepse këtu është fjala për legalizimin e dëmtimit të së mirës juridike të 
personit, i cili është plotësisht i pafajshëm për gjendjen e rrezikshme. Së 
këndejmi, nuk mund të lejohet që personi i cili gjendet në rrezik me rastin 
e nevojës ekstreme, të sillet në mënyrë komode dhe kështu të dëmtojë të 
mirën juridike të personit tjetër të pafajshëm, edhe pse rrezikun ka mundur 
ta mënjanojë pa dëmtuar të mirën e tjetrit ose duke e dëmtuar në masë më 
të vogël.87 Gjykata është e detyruar që, në çdo rast konkret, duke u 
mbështetur në rrethanat objektive dhe subjektive, të konstatojë nëse ka 
pasur mundësi të mënjanohet rreziku në ndonjë mënyrë tjetër.  

2) Mënjanimi i rrezikut duhet të jetë i atëçastshëm, aktual, me ekzistimin e 
rrezikut. Një ndër kushtet e nevojës ekstreme është edhe atëçastshmëria e 
mënjanimit të rrezikut dhe ekzistimit të rrezikut. Konsiderohet se është 
përmbushur ky kusht në rastet kur veprimi me të cilin mënjanohet rreziku, 
është ndërmarrë gjatë kohës kur vepron rreziku ose kur pritet, kërcënon që 
rreziku të fillojë (të shfaqet) në çdo çast. Atëçastshmëria e rrezikut dhe e 
mënjanimit të rrezikut do të thotë që të veprohet me kohë, në mënyrë që 
mbrojtja të mos jetë e vonë dhe pa efekte.88 
Rreziku duhet të jet aktual, i pranishëm, akut ose rrezik që në çdo çast 
mund të dëmtojë a të asgjësojë të mirën juridike. Thënë ndryshe, rreziku 
duhet të jetë i tillë që, aty për aty, kërkon kundërveprim në mënyrë që 
mbrojtja të mos bëhet me vonesë. Por nevoja ekstreme lejohet, siç u tha 
më sipër, edhe në rastet kur rreziku kërcënon në çdo çast se do të 
shkaktojë dëmtimin apo asgjësimin e së mirës juridike. Këtë kusht Kodi 
Penal e parasheh shprehimisht (neni 13, par. 2), në mënyrë që të 
përjashtojë mundësinë e sjelljes komode të personit që gjendet në nevojën 
ekstreme. Kësisoj, nëse dëmtimi i së mirës juridike është bërë para se të 
paraqitet rreziku ose pasi që ai ka pushuar, atëherë të gjitha dëmtimet e të 
mirave juridike paraqesin keqpërdorimin e këtij institucioni dhe veprimet e 
këtilla konsiderohen vepra penale. Së këndejmi, rreziku i ardhshëm dhe 
rreziku që ka pushuar, nuk mund të arsyetojnë ekzistimin e nevojës 
ekstreme. 

3) Në mes të së keqes së kanosur dhe së keqes së shkaktuar duhet të ekzistojë 
përpjesëtueshmëria, proporcionaliteti i caktuar. Proporcionaliteti apo 
përpjesëtueshmëria midis së keqes së kanosur dhe së keqes së shkaktuar 
me rastin e mënjanimit të rrezikut, është nga elementet më qenësore të 
institucionit të nevojës ekstreme. Në nenin 13, par. 2 të Kodit Penal, fjalia 
e fundit, shprehimisht parashihet që nevoja ekstreme ekziston kur "... e 
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keqja e shkaktuar nuk është më e madhe se e keqja që është kanosur". Nga 
ky përkufizim ligjor i këtij elementi, mund të përfundojmë se nevoja 
ekstreme ekziston atëherë kur e keqja e shkaktuar është e vlerës së njëjtë 
apo më të vogël se e keqja që ka kërcënuar të shkaktohet. Thënë ndryshe, 
nuk do të konsiderohet që ekziston nevoja ekstreme në rastet kur e mira 
me vlerë më të madhe viktimizohet për të shpëtuar të mirën me vlerë më të 
vogël. Në rastet e këtilla nuk ekziston kurrfarë interesi i shoqërisë, i cili do 
ta arsyetonte nevojën ekstreme.  
Në rastet kur e keqja e shkaktuar është më e vogël se e keqja e kërcënuar 
dhe nëse janë përmbushur edhe kushtet e tjera, përcaktimi i ekzistimit të 
nevojës ekstreme nuk përbën vështirësi. Për shembull, kur, për të shpëtuar 
jetën e njeriut, dëmtohet pasuria e tjetrit. Mirëpo, kur është fjala për të 
mirat e vlerës së njëjtë, atëherë zgjidhja e çështjes së ekzistimit të nevojës 
ekstreme jo rrallë paraqet vështirësi të shumta. Për shembull, a mund të 
konsiderohet se ekziston proporcionaliteti apo ekuivalenca në rastet kur 
janë në kolizion nderi dhe pasuria, liria dhe pasuria, pasuria dhe integriteti 
i trupit etj.. Madje dilema lidhur me përcaktimin e proporcionalitetit lindin 
edhe atëherë kur bëhet fjalë për vlerat e natyrës së njëjtë. Për shembull, 
lëndimi i një pjese të trupit ose të organit, përballë lëndimit të trupit ose 
organit të njëjtë që ka kërcënuar t'i shkaktohet personit tjetër. Lidhur me 
këtë, në par. 2 të nenit 30 të Kodit Penal të Kroacisë, është paraparë që, në 
këso rastesh, nuk konsiderohet se ekziston nevoja ekstreme, apo, thënë 
ndryshe, konsiderohet se është kryer vepra penale, por kryesi mund të 
lirohet nga dënimi. Këtë situatë Kodi Penal i Kosovës nuk e rregullon fare 
dhe kjo është një zbrazëti juridike, e cila mundëson interpretime të 
ndryshme. Sidoqoftë, derisa me rastin e amendamentimit të Kodit Penal 
nuk parashihet një dispozitë e ngjashme me Kodin Penal të Kroacisë, 
gjykatat tona një vepër duhet ta konsiderojnë vepër penale nëse në situatat 
e nevojës ekstreme është shkaktuar një e keqe e barabartë me të keqen që 
ka kërcënuar të shkaktohet dhe, natyrisht, me mundësi të lirimit nga 
dënimi.  
Për të konstatuar se cila e mirë është më e vlefshme, më e rëndësishme, 
duhet bërë rangimi dhe krahasimi i tyre. Lidhur me këtë, jeta e njeriut 
është gjithherë më e vlefshme se pasuria dhe, në përgjithësi, të mirat 
juridike të natyrës personale janë më të vlefshme se të mirat e tjera.  
Në teori dhe në praktikë mbisundon mendimi se më të vlefshme janë ato të 
mira që janë të mbrojtura me dënime më të rënda.89 Mirëpo këtë çështje, 
në çdo rast konkret, duhet ta konstatojë gjykata duke marrë parasysh edhe 
rrethana sociale, kulturore etj.. 

c) Tejkalimi i nevojës ekstreme. Sikundër tek mbrojtja e nevojshme, edhe tek 
nevoja ekstreme mund të shprehet tejkalimi, përkatësisht kapërcimi i kufijve të 
nevojës ekstreme (paragrafi 3). Tejkalimi, apo siç quhet ndryshe, ekscesi i 
nevojës ekstreme, shprehet në rastet kur mënjanimi i rrezikut nuk është bërë në 
pajtim me kushtet që janë përcaktuar me Kodin Penal. Përkatësisht, tejkalimi 
apo ekscesi i nevojës ekstreme shprehet në këto raste: a) kur e keqja e 

                                                           
89 Po aty, fq. 213. 
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shkaktuar është më e madhe se e keqja e kanosur; b) kur rreziku ka mundur të 
mënjanohet duke e dëmtuar në përmasa më të vogla të mirën juridike të 
personit tjetër dhe c) kur dëmtimi i së mirës juridike të personit tjetër është 
bërë pasi ka pushuar, pasi ka kaluar rreziku. 
Në rastet kur kryesi mënjanon rrezikun i cili, sipas vlerësimit objektiv, nuk ka 
filluar ende, madje as që është pritur të fillojë menjëherë, sipas shumicës së 
autorëve, nuk mund të konsiderohet se ka ekzistuar nevoja ekstreme. 
Përkatësisht, nëse rreziku kërcënon të paraqitet pas disa ditësh, atëherë nuk 
ekziston fare nevoja ekstreme. Prandaj nuk ekziston as tejkalimi i këtij 
instituti, por në raste të këtilla është fjala për nevojën ekstreme putative. 
Gjithashtu nuk mund të konsiderohet tejkalim i nevojës ekstreme, dhe nuk 
mund të bëhet fjalë fare për këtë institut edhe në rastet kur konstatohet se 
rreziku ka mundur të mënjanohet edhe pa u dëmtuar aspak e mira juridike e 
personit tjetër. 
Vepra që kryhet me tejkalimin e kufijve të nevojës ekstreme, konsiderohet 
vepër penale. Nëse tejkalimi është bërë me dashje, kryesi do të dënohet për 
vepër penale të kryer me dashje, kurse, nëse tejkalimi është bërë nga 
pakujdesia, kryesi do të dënohet vetëm nëse ligji parasheh përgjegjësi penale 
edhe kur vepra është kryer nga pakujdesia. Mirëpo, meqë të shumtën e herëve 
rreziku që paraqitet me rastin e nevojës ekstreme ushtron presion në gjendjen 
psikike të kryesit, ligjdhënësi ka paraparë me arsye mundësinë e zbutjes së 
dënimit për veprat penale që kryhen me tejkalimin e nevojës ekstreme. Madje, 
Kodi Penal ka paraparë edhe mundësinë e lirimit nga dënimi, nëse konstatohet 
se kapërcimi i kufijve të nevojës ekstreme është bërë në rrethana veçanërisht 
lehtësuese (neni 13, par. 3). Edhe pse në Kodin Penal nuk ceket shprehimisht 
se cilat rrethana konsiderohen veçanërisht lehtësuese, me siguri, si edhe tek 
mbrojtja e nevojshme, është menduar - kur rreziku ka shkaktuar tronditje të 
fortë psikike a fizike. Situata të këtilla mund të jenë, p.sh., kur një personi i 
kanoset rreziku që të humbë jetën, t'i shkaktohet lëndim i rëndë trupi, t'i 
asgjësohet tërë pasuria etj..6 
ç. Detyrimi për t'iu ekspozuar rrezikut. Në rast rreziku, parimisht çdo personi 
i njihet e drejta që të bazohet në nevojën ekstreme dhe kështu të mënjanojë 
rrezikun duke e dëmtuar të mirën juridike të personit tjetër. Mirëpo, ekzistojnë 
disa kategori njerëzish, të cilët, për shkak të detyrës, profesionit a pozitës 
sociale që kanë në shoqëri, nuk mund t’i referohen nevojës ekstreme, po 
përkundrazi janë të detyruar t'i ekspozohen rrezikut. Detyrimi i këtillë është 
përcaktuar në paragrafin 4, në të cilin shprehimisht thuhet: "Nuk ekziston 
nevoja ekstreme nëse kryesi ka qenë i obliguar t'i ekspozohet rrezikut".  
Nga kjo dispozitë del qartë se personat që kanë qenë të detyruar t'i ekspozohen 
rrezikut, edhe në rastet kur veprën e kryejnë në të gjitha kushtet që kërkohen 
për ekzistimin e nevojës ekstreme, konsiderohen se kanë kryer vepër penale 
dhe për të ndëshkohen. Së këndejmi, detyrimi për t'iu ekspozuar rrezikut 
përjashton ekzistimin e nevojës ekstreme. 
Kodi Penal me arsye nuk i përmend bazat a rrethanat nga të cilat mund të 
rrjedhë detyrimi për t'iu ekspozuar rrezikut, ngase këto janë të shumta dhe 
mund të ndryshohen apo mund të lindin të reja, varësisht prej zhvillimit 
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ekonomiko-shoqëror apo situatës së krijuar në një pjesë të vendit a në mbarë 
shoqërinë. Për këtë arsye, është lënë në kompetencën e gjykatësit që, në çdo 
situatë konkrete, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat, të konstatojë nëse ka 
ekzistuar detyrimi për t'iu ekspozuar rrezikut. Mirëpo, megjithëkëtë, detyrimi 
për t'iu ekspozuar rrezikut mund të rrjedhë zakonisht nga ligji (p.sh. ushtari 
dhe polici në raste të caktuara, sipas ligjit, janë të detyruar t'i ekspozohet 
rrezikut); nga marrëdhënia e punës (p.sh. rojtari i ndonjë objekti në kushtet e 
caktuara është i detyruar që t'i ekspozohet rrezikut); nga profesioni (p.sh. 
mjeku dhe personeli tjetër mjekësor është i detyruar t'i japë ndihmë mjekësore 
të sëmurit, edhe në rastet kur i kanoset rreziku që të infektohet nga sëmundja e 
pacientit, ose zjarrfikësi është i detyruar t'i ndërmarrë masat e duhura për 
fikjen a lokalizimin e zjarrit, edhe në rastet kur i kanoset rreziku); nga 
kontrata (p.sh. një person me kontratë merr obligimin që të kujdeset për të 
sëmurin e palëvizshëm). Për këtë kategori të personave bëhet fjalë për 
detyrimin e posaçëm, i cili kërkon shkallë më të lartë të viktimizimit.90 
Lidhur me detyrimin për t'iu ekspozuar rrezikut, duhet theksuar se, edhe në 
situatat e këtilla, ekzistojnë kufijtë gjer ku personat e caktuar janë të obliguar 
t'i ekspozohen rrezikut. Nuk ekziston gjithherë dhe me çdo kusht obligimi për 
t'iu ekspozuar rrezikut. Mirëpo, caktimi i ndonjë kriteri të përgjithshëm, i cili 
të vlejë për të gjitha situatat, është i pamundshëm. Për vlerësimin se a ka qenë 
i detyruar personi i caktuar që t'i ekspozohet rrezikut, janë të rëndësishme edhe 
rregullat dhe kërkesat e detyrës, profesionit apo obligimet e marra, po kjo 
është njëherësh çështje faktike, të cilën gjykata duhet ta vlerësojë në çdo rast 
konkret, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat relevante objektive dhe 
subjektive. 
Për zbutjen e dënimit, shih nenet 75, 76. 
Për lirimin nga dënimi, shih nenin 77. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Nuk ekziston nevoja ekstreme në sens në rastin kur i akuzuari, duke drejtuar 

makinën në gjendje të dehur, për të mos shkelur fëmijën që i ka prerë rrugën, ka 
dalë në trotuar dhe i ka shkaktuar lëndim të rëndë një këmbësori.91 

2. Nuk ekziston nevoja ekstreme për drejtuesin e mjetit motorik, i cili ka shkaktuar 
rrezikun konkret ndaj personit tjetër duke e evituar rrezikun, i cili është shkaktuar 
ngase automjetin ka përdorur teknikisht jo në rregull, edhe pse ka qenë i 
vetëdijshëm se automjetin nuk e ka në rregull.92 

3. Është konsideruar se i akuzuari ka vepruar në nevojën ekstreme në rastin kur i 
akuzuari ka kthyer automjetin e vet përnjëherë duke kapërcyer vijën e plotë në 
anën e kundërt të rrugës, me qëllim që t’i shmanget përplasjes direkte me 
automjetin që i ka dalë përpara me shpejtësi të madhe, dhe në këtë mënyrë është 
përplasur me automjetin nga ana e kundërt.  

 
                                                           
90 Zoran Sojanović, Koemntar Krivičnog Zakonika, fq.103. 
91 Gjykata Supreme e Maqedonisë, nr. 168/84. 
92 VSH, I-Kzh 771/72, Komentar KZ SFRJ,60 
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Neni 14 [Dhuna ose kanosja] 
 
1. Vepra e kryer nën ndikimin e dhunës së papërballueshme ose kanosjes së 

papërballueshme nuk është vepër penale vetëm nëse personi menjëherë pas 
pushimit të rrezikut e lajmëron shtrëngimin dhe veprën e kundërligjshme tek 
organet kompetente.  

2. Nëse vepra penale është kryer nën ndikimin e dhunës së përballueshme apo 
kanosjes së përballueshme, dënimi mund të zbutet vetëm nëse personi 
menjëherë pas pushimit të rrezikut e lajmëron shtrëngimin dhe veprën e 
kundërligjshme tek organet kompetente.  

3. Kushdo që përdor dhunën ose kanosjen sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni 
konsiderohet kryes i veprës penale.  

 
1. Vështrime të përgjithshme. Disa legjislacione penale të shteteve të huaja, me 

dispozita të posaçme parashohin përjashtimin e ndëshkimit të personit, i cili kryen 
veprën nën ndikimin e dhunës dhe kanosjes, siç është p.sh. Kodi Penal i Sllovenisë 
dhe ai i Kroacisë. Edhe Kodi Penal i Kosovës, me dispozita të posaçme (neni 14), 
dhunën dhe kanosjen i konsideron si rrethana a shkaqe që përjashtojnë ekzistimin e 
veprës penale. Rrjedhimisht,në rastet kur një person e kryen veprën nën ndikimin e 
dhunës a të kanosjes së papërballueshme, nuk do të konsiderohet penalisht i 
përgjegjshëm dhe nuk do të ndëshkohet. Ç’është e drejta, në legjislacionin tonë 
penal dhuna dhe kanosja më së shpeshti janë përcaktuar edhe si elemente të veprës 
penale, zakonisht si elemente të cilat një vepre i japin karakter të veprës së cilësuar 
penale. 

2. Meqë në disa kode penale nuk është përcaktuar shprehimisht natyra juridike e 
dhunës dhe kanosjes, siç është vepruar tek mbrojta e nevojshme dhe nevoja 
ekstreme, por vetëm caktohet kuptimi i tyre, - kjo ka shkaktuar që në shkencën e së 
drejtës penale të shfaqen mendime të ndryshme lidhur me natyrën dhe efektin e 
dhunës dhe kanosjes. Disa autorë, dhunën dhe kanosjen nuk i konsiderojnë 
rrethanë të përgjithshme që përjashton ekzistimin e veprës penale, por me këtë rast 
janë të mendimit se duhet të përmbushen kushtet që nevojiten për ekzistimin e 
mbrojtjes së nevojshme a të nevojës ekstreme, dhe kjo çështje të zgjidhet sipas 
kritereve të këtyre dy instituteve. Ndërkaq, një grup autorësh të tjerë janë të 
mendimit se dhuna e kanosja përjashtojnë fajësinë e kryesit të veprës, prandaj edhe 
veprën penale, ngase, në mungesë të fajësisë, nuk mund të konsiderohet se ekzi-
ston vepra penale. Me gjithë mendimet dhe qasjet e ndryshme të autorëve lidhur 
me këtë çështje, në instancën e fundit, të gjithë pajtohen se vepra që është kryer 
nën ndikimin e dhunës a kanosjes, nuk duhet të konsiderohet vepër penale. Me 
këtë rast duhet theksuar se një numër i konsiderueshëm penalistësh dhunën dhe 
kanosjen nuk i konsiderojnë si rrethanë të posaçme, e cila përjashton ekzistimin e 
veprës penale, po këtë çështje e zgjidhin në kuadër të mbrojtjes së nevojshme apo 
të nevojës ekstreme.93 

3. Pavarësisht nga arsyeshmëria e këtij grupi të autorëve, se përgjegjësia penale e 
personave që kryejnë veprën nën ndikimin e dhunës dhe kanosjes, mund të 
zgjidhet me anë të institutit të mbrojtjes së nevojshme a të nevojës ekstreme, për 

                                                           
93 Ljubo Bavcon-Alenka Shelih, Kazensko pravo, Splošni del, Ljubljana 2003, fq. 246. 
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shkak të specifikave të tyre, sidomos kur është fjala për dhunën absolute, 
pajtohemi me mendimin e disa autorëve, njëri nga të cilët është profesori i 
Fakultetit Juridik të Lubjanës Dr. Bavcon, se këto duhet të konsiderohen si 
rrethana autonome të përgjithshme, të cilat përjashtojnë ekzistimin e veprës 
penale.94 

4. Nocioni dhe llojet e dhunës. Dhuna është përdorim i forcës ndaj një personi, me 
qëllim që të detyrohet të ndërmarrë apo të mos ndërmarrë një veprim, me të cilin 
realizohen tiparet e një vepre penale. Dhuna që ndërmerret ndaj një personi, mund 
të jetë forcë fizike ose mekanike. Ndërkaq, sipas legjislacioneve penale 
bashkëkohore dhe sipas Kodit tonë Penal, si dhunë konsiderohet edhe përdorimi i 
hipnozës ose i mjeteve të tjera dehëse, me qëllim që ndokush, kundër vullnetit të 
vet, të vihet në gjendje të pavetëdijshme ose të bëhet i paaftë për rezistencë. Dhuna 
mund të shkaktohet edhe nga veprimi i forcave natyrore. Në këso rastesh dhuna e 
këtillë quhet vis maior.95 

 
Paragrafi 1 

 
1. Sipas paragrafit 1, dhuna konsiderohet si rrethanë që përjashton ekzistimin e 

veprës penale në rastet kur personi ka qenë i detyruar të ndërmarrë veprimin e 
caktuar apo të mos veprojë, dhe nëse ajo ka qenë e papërballueshme. Dhuna 
konsiderohet e papërballueshme atëherë kur personi nuk ka pasur mundësi t'i 
kundërvihet dhe kështu nuk ka mundur të veprojë ndryshe. Nga kjo rezulton që çdo 
lloj dhune nuk përjashton fajësinë, së këndejmi edhe veprën penale. Se kur është e 
papërballueshme dhuna, është çështje faktike, të cilën duhet ta konstatojë gjykata 
në çdo rast konkret.  

2. Si dhunë e papërballueshme zakonisht duhet të konsiderohet ajo që në literaturën 
juridike penale emërtohet si dhunë absolute (vis absoluta). 

3. Dhuna absolute (vis absoluta) është dhunë me të cilën personi në tërësi, në 
mënyrë absolute, është i privuar që të vendosë lirisht për sjelljen e vet. Për të 
drejtën penale është me rëndësi dhuna absolute me të cilën një person detyron 
personin tjetër që të kryejë vepër penale. Rast i dhunës absolute është p.sh. nëse 
personi A. e lidh punëtorin e autorizuar të hekurudhës, i cili për këtë shkak nuk 
mund të japë kurrsesi sinjal që duhet të ndalet treni, dhe kështu shkaktohet 
përplasja e trenave dhe shkaktohen viktima njerëzish dhe dëme të mëdha materiale. 
Nga ky shembull shihet se kryesi i drejtpërdrejtë i veprës së ndëshkuar, për shkak 
të dhunës absolute që është aplikuar ndaj tij, nuk ka pasur mundësi që, sipas 
vullnetit të tij, t'i ndërmarrë masat e duhura për të parandaluar shkaktarin e 
pasojave të dëmshme. Dhuna absolute do të ekzistojë edhe në rastin kur një person 
hipnotizon tjetrin ose e detyron me dhunë që të konsumojë alkool ose ndonjë mjet 
tjetër dehës, dhe, pasi ta bëjë plotësisht të pavetëdijshëm, prej tij kërkon që të 
kryejë një vepër penale, e ky, duke qenë plotësisht i pavetëdijshëm, vepron sipas 
kërkesës së dhunuesit. 

4. Nga shembujt që u cekën, shihet se, në rastet kur vepra penale kryhet nën ndikimin 
e dhunës, personi vepron kundër vullnetit të vet (kur përdoret dhuna fizike), apo në 
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gjendje të pavetëdijshme (kur hipnotizohet apo dehet me dhunë). Meqë në këso 
rastesh mungon vullneti si element qenësor i veprimit të njeriut, personi që 
shkakton drejtpërdrejt pasojën e ndaluar, nuk konsiderohet kryes i veprës penale, 
po kryes i veprës penale konsiderohet ai që, duke përdorur dhunën, e detyron 
tjetrin që të ndërmarrë kësi veprimi, sepse në raste të tilla ky i shërben dhunuesit 
vetëm si mjet për realizimin e qëllimeve të tij. Lidhur me këtë, në paragrafin 3 të 
nenit 14 është paraparë shprehimisht se kushdo që përdor dhunën a kanosjen, 
konsiderohet kryes i veprës penale. 

5. Për t'u konsideruar që dhuna kompulsive përjashton ekzistimin e veprës penale, 
duhet të konstatohet se ajo nuk ka mundur të evitohet në ndonjë mënyrë tjetër, 
p.sh. me anë të mbrojtjes së nevojshme, duke thirrur për ndihmë, duke ikur etj.. 

6. Ndryshe nga dhuna absolute, e cila është e drejtuar vetëm ndaj personit që duhet të 
ndërmarrë veprimin, pra është gjithherë e drejtpërdrejtë, dhuna kompulsive mund 
të jetë e drejtpërdrejtë dhe e tërthortë. Dhuna kompulsive është e drejtpërdrejtë në 
rastet kur përdoret ndaj personit i cili detyrohet të veprojë a të mosveprojë, kurse 
është e tërthortë në rastet kur, p.sh., ndërmerret ndaj fëmijës, në mënyrë që të 
detyrohet prindi i tij të kryejë ndonjë veprim. Në disa raste dhuna kompulsive 
mund të ndërmerret edhe ndaj sendeve a pasurisë, me qëllim që pronari, kundër 
vullnetit të tij, të ndërmarrë ndonjë veprim, të cilin e kërkon dhunuesi prej tij.96 

7. Nëse përmbushen kushtet e cekura më sipër, edhe dhuna absolute edhe dhuna 
kompulsive konsiderohen të papërballueshme. 

8. Krahas faktit që dhuna duhet të jetë e papërballueshme, sipas par. 1, si kusht për 
përjashtimin e fajësisë, kërkohet që personi që ka vepruar nën ndikimin e dhunës a 
kanosjes, menjëherë pas pushimit të rrezikut (dhunës a kanosjes), duhet t’i 
lajmërojë organet e ndjekjes për dhunën e pësuar dhe veprën e kundërligjshme të 
kryer nën ndikimin e dhunës. 

9. Nocioni i kanosjes. Kanosja është deklaratë a ndonjë veprim tjetër, me të cilin i 
vihet në dukje, i bëhet me dije ndokujt - se do ta gjejë një e keqe nëse nuk vepron 
ashtu si dëshiron personi që kërcënon. Kanosja, sikundër edhe dhuna, nëse 
plotësohen kushtet e caktuara, përjashton ekzistimin e veprës penale. Thënë 
ndryshe, vepra që kryhet nën ndikimin e kanosjes, nuk konsiderohet vepër penale. 
Përkatësisht, personi që kërcënon tjetrin konsiderohet kryes i veprës penale (neni 
14, par. 3). 

10. Kanosja është një lloj presioni, një lloj dhune psikike, me të cilën ndikohet mbi 
vullnetin e personit tjetër për të ndërmarrë një veprim, i cili ka tiparet e veprës 
penale. Personi ndaj të cilit është e drejtuar kanosja, gjendet para alternativës - ose 
të kryejë veprimin e caktuar, ose të pranojë ta godasë e keqja që i kanoset.  

11. Për t'u konsideruar se ekziston kanosja, është e nevojshme që ai që kanoset, edhe ta 
shkaktojë të keqen e caktuar. Sepse, përndryshe, nëse ndonjë personi vetëm i bëhet 
me dije se do t'i shkaktohet ndonjë e keqe nga personi i tretë, e jo nga ai vetë, 
atëherë do të ekzistojë vetëm vërejtja dhe jo kanosja.97 

12. Kanosja më së shpeshti kryhet në mënyrë verbale, me gojë. Me anë të deklaratave 
të ndryshme. Mirëpo mund të kryhet edhe me shkrim, me telefon, me internet, me 
SMS apo me veprime konkludente.  

                                                           
96 Po aty, fq. 539. 
97 Apo aty, fq. 541. 
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13. Për ekzistimin e kanosjes nuk është e domosdoshme që ai që kanoset, të mendojë 
seriozisht ta realizojë kanosjen. Madje nuk kërkohet të ekzistojnë as mundësitë 
reale për realizimin e kanosjes. Kështu, fjala vjen, mundet që ndokush të kërcënojë 
tjetrin edhe me pushkë ose me revole të zbrazët, apo me armë imitimi. Është e 
mjaftueshme dhe kanosja do të konsiderohet se ekziston, në qoftë se personi ndaj 
të cilit është e drejtuar kanosja, në bazë të rrethanave të situatës konkrete, të 
formojë bindjen se kanosja do të realizohet vërtet. 

14. Në të drejtën penale, për t'u konsideruar që kanosja përjashton fajësinë, së këndejmi 
edhe veprën penale, ajo duhet të jetë serioze, aktuale dhe e paevitueshme, apo, siç 
thuhet në Kodin Penal, e pabërballueshme. Kanosja është serioze në rastet kur, 
sipas rrethanave objektive dhe subjektive të rastit konkret, është e mundur të 
realizohet dhe nëse personi ndaj të cilit është e drejtuar, formon bindjen se vërtet do 
t'i shkaktohet e keqja e kanosur. Aktuale është kanosja e cila pritet të realizohet aty 
për aty, menjëherë, për një kohë shumë të shkurtër. Prandaj nuk mund të 
konsiderohet se ekziston kanosja, nëse tjetrit i bëhet me dije se do t'i shkaktohet një e 
keqe në një perspektivë të afërt a të largët, p.sh., pas një jave ose pas një viti. Kanosja 
konsiderohet se është e paevitueshme, përkatësisht e pabërballueshme, nëse sipas 
rrethanave konkrete, ajo nuk ka mundur të evitohet në ndonjë mënyrë tjetër, p.sh. 
duke thirrur për ndihmë, duke e denoncuar personin që e kërcënon, duke iu 
kundërvënë rrezikut në suaza të kushteve të mbrojtjes së nevojshme apo të nevojës 
ekstreme, duke ikur etj., mirëpo vetëm duke e kryer veprën. Sepse, përndryshe, nëse 
sipas rastit konkret gjykata konstaton se kanosja ka mundur të evitohet në ndonjë 
mënyrë tjetër, pa u kryer vepra penale, e personi nuk e ka shfrytëzuar atë mundësi, 
atëherë do të përgjigjet për veprën penale të kryer nga pakujdesia. 

15. Efekti i dhunës kompulsive dhe i kanosjes. Nga nocioni, intensiteti dhe rrethanat 
e tjera, në të cilat shprehen dhuna dhe kanosja, varet edhe efekti i tyre në të drejtën 
penale. Kjo konstatohet sipas rastit konkret. Mirëpo, lidhur me këtë teoria dhe 
praktika gjyqësore kanë përcaktuar disa kritere të përgjithshme, në bazë të të cilave 
mund të zgjidhet kjo çështje. Siç e pamë kur folëm për kushtet që duhet të 
përmbushen për t'u konsideruar se ekzistojnë dhuna kompulsive dhe kanosja, del se 
çdo dhunë e kanosje nuk është shkak i mjaftueshëm për përjashtimin e ekzistimit të 
veprës penale.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Sipas paragrafit 2, dhuna apo/dhe kanosja duhet të jenë të intensitetit të atillë dhe 

duhet të kryhen në kushte të caktuara, të cilat janë identike me kushtet që kërkohen 
për mbrojtjen e nevojshme apo të nevojës ekstreme. Po qe se nuk i plotësojnë në 
tërësi këto kushte, por p.sh. ka ekzistuar dhuna apo kanosja me një intensitet më të 
vogël, përkatësisht siç thuhet në paragrafin 2, nëse dhuna ose kanosja kanë qenë të 
përballueshme, në këso rastesh konsiderohet se është kryer vepra penale. Mirëpo 
fakti që vepra është kryer nën ndikimin e dhunës apo kanosjes, merret parasysh 
vetëm si rrethanë lehtësuese dhe kryesi mund të dënohet më butë, me kusht që, 
menjëherë pas pushimit të rrezikut, e lajmëron veprën e kryer nën ndikimin e 
dhunës a të kanosjes tek organet kompetente.  

2. Mund të ndodhë që vepra që është kryer nën presionin (ndikimin) e dhunës apo 
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kanosjes, të jetë e rëndësisë së vogël ose të mos jetë shkaktuar fare pasoja e 
dëmshme. Në rastet e këtilla gjykata do të konkludojë se, për shkak të rëndësisë së 
vogël të veprës apo për shkak të mungesës së pasojave, nuk ekziston vepra penale 
dhe ndaj kryesit të tillë do të aplikohet neni 11 i Kodit Penal. 

3. Në disa raste aplikimi i dhunës kompulsive dhe kanosjes ndaj personit të caktuar, 
mund të jenë të natyrës së atillë që u përgjigjen plotësisht kushteve të sulmit që 
kërkon mbrojtje të nevojshme, apo rrezikun e nevojës ekstreme. Kur kryesi p.sh. 
zmbraps prej vetes apo tjetrit dhunën kompulsive ose kanosjen, me ç'rast personit 
që e përdor dhunën apo kanosjen, i shkakton lëndim trupor ose e vret, çështja duhet 
të gjykohet duke e aplikuar dispozitën penale që i referohet mbrojtjes së nevojshme 
(neni 12 i Kodit Penal). Ndërsa, nëse dhunën kompulsive apo kanosjen e eviton 
duke e dëmtuar të mirën juridike të personit tjetër, atëherë çështja duhet gjykuar 
sipas dispozitës penale që i referohet nevojës ekstreme (neni 13 i Kodit Penal), 
p.sh., nëse ndokush mundohet (torturohet) në mënyrë të pamëshirëshme prej tjetrit 
në mënyrë që ky të detyrohet ta zbulojë sekretin shtetëror dhe po qe se ky më në 
fund e zbulon për të shpëtuar veten. 

4. Gjithashtu mund të ndodhin raste që, për shkak të aplikimit të dhunës kompulsive, 
p.sh. rrahja apo mundimet e ndryshme për një kohë të gjatë, ose dhënia me dhunë e 
mjeteve dehëse etj., shkaktohen aso gjendjesh psikike të çrregulluara, saqë personi 
ndaj të cilit përdoret dhuna, të mos ketë aftësi të kuptojë rëndësinë e veprës apo të 
mos mund t'i kontrollojë sjelljet e tij, me fjalë të tjera, të sillet në gjendje të 
papërgjegjshme. Meqë në këso rastesh mungojnë përgjegjësia dhe fajësia si 
elemente volitive të veprimit të njeriut, personi i këtillë nuk mund të ndëshkohet 
për veprën e kryer. 

5. Dhuna kompulsive dhe kanosja mund të shkaktojnë edhe efekte të tjera të shumta 
dhe të natyrës së ndryshme, që janë të rëndësishme për të drejtën penale. Ne këtu 
përmendëm vetëm efektet më tipike që mund të manifestohen më së shpeshti në 
jetën e përditshme. 

6. Kanosja e paraparë në dispozitat e nenit 14, si rrethana që përjashton ekzistimin e 
veprës penale, ka ngjashmëri por edhe dallime me dispozitat e nenit 185 të Kodit 
Penal, ku është paraparë vepra penale e kanosjes si vepër penale e veçantë kundër 
jetës dhe trupit. Ngjashmëria midis këtyre dy neneve konsiston në faktin se në 
nenin 14 dhe në nenin 185 përdoret kanosja, e cila në aspektin objektiv është e 
njëjtë. Ndërsa dallimi krucial midis këtyre dy dispozitave (nenit 14 dhe nenit 185), 
konsiston në faktin se, sipas dispozitave të nenit 14, kanosja ndërmerret me qëllim 
që ta detyrojnë personin që të kryejë kundër vullnetit të tij një vepër, e cila i ka të 
gjitha tiparet e veprës penale, ndërsa, sipas dispozitave të nenit 185, me kanosje 
nuk kërkohet që personi të ndërmarrë një veprim kundër vullnetit të tij, por këtu 
kryesi i kanoset personit tjetër se do t’i shkaktohet një e keqe me qëllim të 
frikësimit, të shkaktimit të ankthit, apo i kanoset se do t’i shkaktojë lëndim të rëndë 
trupor ose se do ta privojë nga jeta, do ta rrëmbejë etj. 
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Neni 15 [Veprat e kryera nën shtrëngim] 
 
1. Vepra e kryer nën shtrëngim nuk është vepër penale.  
2. Vepra kryhet nën shtrëngim kur personi i ballafaquar me dhunën e 

pashmangshme apo kanosjen e dhunës që nuk mund të shmanget e që rrezikon 
jetën, trupin ose lirinë, kryen vepër të kundërligjshme për të mënjanuar 
rrezikun nga vetja ose personi me të cilin ka lidhje familjare. Vepra do të 
konsiderohet se është kryer nën shtrëngim vetëm nëse personi menjëherë pas 
pushimit të rrezikut e lajmëron shtrëngimin dhe veprën e kundërligjshme tek 
organet kompetente. 

3. Vepra nuk kryhet nën shtrëngim nëse dhe deri në masën që nga kryesi mund 
të pritet në rrethanat e shkaktuara që të pranojë rrezikun, në veçanti nëse ai 
ka shkaktuar rrezikun ose nëse ka qenë i detyruar ligjërisht që të ballafaqohet 
me një dhunë të tillë të atëçastshme apo me kërcënim të dhunës. Në rrethana të 
tilla dënimi mund të zbutet. 

 
1. Shtrëngim është çdo lloj presioni ndaj personit tjetër, me qëllim që të ndërmarrë a 

të mos ndërmarrë një veprim në kundërshtim me vullnetin e tij.  
2. Shtrëngimi, përkatësisht dhuna për të cilën është fjala në këtë inkriminim, në kodet 

penale të shteteve të rajonit konsiderohet si lloj i veprës penale kundër lirive dhe të 
drejtave të njeriut. E këtillë ka qenë e paraparë edhe në Kodin Penal të Kosovës 
(neni 160), i cili ka pësuar ndryshime, të cilat hynë në fuqi me 1. janar 2013.  

3. Tek disa vepra penale shtrëngimi, dhuna, lajmërohet si mjet për kryerjen e veprës 
penale (p.sh. përdorimi i dhunës në rastet e veprës penale të dhunimit, përdorimi i 
dhunës me qëllim të pengimit të personit zyrtar në ushtrimin e detyrës zyrtare etj.). 
Tek disa vepra penale të tjera shtrëngimi lajmërohet si element kualifikues. Në disa 
raste të tjera përdorimi i dhunës shpie në konstruktimin e llojit të veçantë të veprës 
penale (p.sh. grabitja dhe vjedhja grabitqare). Dhe, së fundi, shtrëngimi konside-
rohet vepër penale e veçantë, vepër në vete (autonome), nëse ushtrimi i dhunës apo 
i kanosjes është drejtuar në privimin apo kufizimin e lirisë së personit që të 
vendosë lirisht. Pikërisht kjo formë e shtrëngimit është e inkriminuar në nenin 15 
të Kodit Penal. 

4. Shtrëngimi i paraparë në nenin 15 është i karakterit subsidiar, që konsiderohet se 
kryhet dhe përfshin ato lloje të dhunës a të kanosjes, të cilat nuk shfaqen tek veprat 
e tjera penale. 

5. Liria për të vendosur është e lidhur ngushtë me lirinë e veprimit të ndonjë personi. 
Liria e vendosjes i mundëson personit të veprojë, të sillet lirshëm në sferat e 
ndryshme të jetës dhe në realizimin e të drejtave dhe interesave të ndryshme, ose të 
implementimit të obligimeve ligjore dhe obligimeve të tjera. Personit ndaj të cilit 
zbatohet dhuna, përkatësisht shtrëngimi apo kanosja i bëhet e pamundur në tërësi 
ose pjesërisht liria për të vendosur. Për këtë arsye shtrëngimi është paraparë si 
rrethanë e cila përjashton ekzistimin e veprës penale në rastet kur konstatohet se 
vepra e kundërligjshme që ka kryer personi nën shtrëngim, nuk konsiderohet vepër 
penale, përjashtohet nga vepra penale.98 

6. Siç u theksua më sipër, objekt i kësaj vepre penale është liria për të vendosur 
                                                           
98 Bačić-Pavlović, Komentar, fq.539. 
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lirshëm. Së këndejmi konsiderohet se kjo vepër penale nuk mund të kryhet ndaj 
personave që janë të sëmurë mendërisht apo që për shkaqe të tjera, nuk janë të aftë 
të vendosin lirshëm.  

7. Meqë me anë të shtrëngimit personi ndërmerr një veprim kundër vullnetit të tij, kjo 
i ka kntribuar që shtetet e rajonit shtrëngimin ta radhitin në grupin e veprave penale 
kundër lirive dhe të drejtave të njeriut. Edhe në Kodin Penal të Kosovës, deri me 1 
janar 2013 kjo vepër penale ka qenë e sistemuar në kapitullin e veprave penale 
kundër lirive dhe të drejtave të njeriut (neni 160). 

8. Veprimi i kryerjes konsiston në detyrimin, shtrëngimin e ndonjë personi që të sillet 
në një mënyrë të caktuar. Ky mund të jetë çdo veprim me të cilin ushtrohet dhuna 
ose kanosja, e cila është e përshtatshme që një person ta detyrojë të sillet në 
mënyrë të caktuar. Lidhur me këtë, duhet theksuar se si lloj i dhunës konsiderohet 
edhe përdorimi i hipnozës dhe i mjeteve joshëse, me qëllim që personi tjetër, 
kundër vullnetit të tij, të sillet në gjendje të pavetëdijshme, ose të bëhet i paaftë për 
të rezistuar. 

9. Dhuna duhet të zbatohet ndaj personit apo ndaj të afërmve të tij (prindërve, 
fëmijëve, vëllait a motrës, bashkëshortit a bashkëshortes etj.). Disa mendojnë se 
zbatimi i dhunës është i mundur edhe ndaj pasurisë, nëse në mënyrën e tillë 
subjekti pasiv shtrëngohet që të ndërmarrë diçka, të mos ndërmarrë ose të tolerojë 
diçka. E keqja me se kanoset, mund t’u referohet personave apo sendeve, pasurisë, 
p.sh. personit i drejtohet kanosja se do të vritet, do t’i shkaktohet lëndim i rëndë 
trupor, do t’i sulmohet nderi dhe autoriteti, do t’i shkatërrohet pasuria apo do të 
shkaktohet ndonjë dëm tjetër material etj..99 

10. Pavarësisht nga fakti se në ligj nuk është thënë shprehimisht, ushtrimi i dhunës apo 
i kanosjes duhet të jetë i kundërligjshëm. Së këndejmi, dhuna nuk do të 
konsiderohet e kundërligjshme në rastet kur ndaj ndonjë personi ushtrohet dhuna 
me qëllim të parandalimit të kryerjes së veprës penale, ose pengohet të kryejë 
vetëvrasje.100 

11. Vepra penale konsiderohet se është kryer nëse personi ndaj të cilit është ushtruar 
dhuna apo kanosja, është detyruar që të ndërmarrë diçka, të mos ndërmarrë apo të 
tolerojë diçka. Duhet të ekzistojë lidhja kauzale midis sjelljes së subjektit pasiv dhe 
përdorimit të dhunës. 

12. Kryes i veprës penale mund të jetë çdo person. 
13. Vepra mund të kryhet vetëm me dashje, direkte apo eventuale. Lidhur me këtë, 

kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm se me zbatimin e dhunës apo kanosjes, e detyron 
personin tjetër të veprojë, të mos veprojë apo të tolerojë. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Si kusht thelbësor për t’u konsideruar se personi ka kryer vepër penale, është që 

personi veprimin apo mosveprimin, me të cilin ka kryer veprën penale, duhet ta 
ketë ndërmarrë me vullnetin e tij. Së këndejmi, nëse veprimi me të cilin është kryer 
një vepër e kundërligjshme, është ndërmarrë nën shtrëngim, kjo përjashton 
ekzistimin e veprës penale. Këtu edhe konsiston arsyeshmëria e paragrafit 1 të 

                                                           
99 Po aty, fq. 539. 
100 Po aty, fq. 540. 
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nenit 15, në të cilin është thënë shprehimisht se vepra e kryer nën shtrëngim, nuk 
është vepër penale. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Sipas paragrafit 2, konsiderohet se vepra është kryer nën shtrëngim në rastet kur 

është përdor dhunë e pashmangshme apo kanosje se do të përdoret dhuna ndaj 
personit të caktuar, me të cilën është rrezikuar jeta, integriteti trupor apo liria e 
personit ose anëtarit të familjes së tij, dhe nëse personi ndaj të cilit është përdorur 
kjo dhunë apo kanosja e këtillë me qëllim që ta mënjanojë rrezikun nga vetja apo 
nga anëtari i familjes së tij, kryen vepër të kudërligjshme. Por në këso rastesh do të 
përjashtohet përgjegjësia penale e kryesit të këtillë, vetëm nëse menjëherë pas 
pushimit të rrezikut, e paraqet shtrëngimin pranë organeve kompetente. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në dispozitën e paragrafit 3 në një masë është limituar mundësia e përjashtimit të 

veprës penale për situata të caktuara apo për kategori të caktuara të personave. 
Kësisoj në këtë paragraf thuhet se nuk do të konsiderohet se vepra është kryer nën 
shtrëngim, nëse pritet që deri në një masë kryesi mund të të pranojë rrezikun në 
rrethanat e shkaktuara, posaçërisht nëse ai e ka shkaktuar rrezikun ose nëse ka qenë 
i detyruar ligjërisht që të ballafaqohet me një dhunë të tillë të atëçastshme apo me 
kërcënim të dhunës. Siç parashihet në këtë dispozitë, vepra penale do të 
konsiderohet se është kryer, por, meqë është kryer në këso rrethanash, kryesit 
mund t’i shqiptohet dënim më i lehtë. 

2. Dispozita e paragarfit 3 trajton tri situata, të cilat nuk përjashtojnë ekzistimin e 
veprës penale, pavarësisht nga fakti se janë kryer nën shtrëngim. 
a) Situata e parë që përjashton ekzistimin e veprës, e cila kryhet nën shtrëngim, 

është rasti kur rreziku është shkaktuar nga rrethanat e jashtme, madje edhe nga 
fuqitë natyrore. Rasti i tillë është fjala vjen, nëse ka ndodhur një vërshim dhe 
nëse personi edhe duke e rrezikuar veten në një masë, nuk i jep ndihmë 
personit tjetër jeta e të cilit gjendet në rrezik.  

b) Situata e dytë që nuk e përjashton ekzistimin e veprës, e cila kryhet nën 
shtrëngim, është rasti kur personi nuk i jep ndihmë personit tjetër që gjendet në 
rrezik, të cilin e ka shkaktuar vetë. Për shembull, nëse nga pakujdesia ka 
shkaktuar zjarrin, dhe megjithëkëtë, nuk i jep ndihmë tjetër qoftë edhe me 
kusht që ta rrezikojë veten. 
Këto dy situata të cekura nën a) dhe b) në një masë janë në relacion me veprën 
penale të mosdhënies së ndihmës personit tjetër, jeta e të cilit gjendet në rrezik 
(shih nenin 191, par. 2 e 3).  

c) Situata e tretë që nuk përjashton ekzistimin e veprës penale edhe në rastet kur 
është kryer nën shtrëngim, është rasti i peronave të cilët, sipas ligjit, 
përkatësisht për shkak të natyrës së punës, profesionit të tyre, janë të obliguar 
që në një masë t’i ekspozohen rrezikut, t’i bëjnë ballë dhunës apo kanosjes se 
ndaj tyre do të përdoret dhuna. Persona të tillë janë p.sh. policët, të cilët duhet 
ta rrezikojnë edhe veten në një masë, për t’i arrestuar kryesit e veprave penale, 
ose për të parandaluar kryerjen e veprave penale. 
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3. Shtrëngimi i paraparë në nenin 15, ka ngjashmëri me kanosjen (neni 14), por ka 
edhe dallime. Dallimi midis këtyre dy instituteve, të cilat përjashtojnë ekzistimin e 
veprës penale, konsiston në faktin që, përderisa përdoret, zbatohet dhuna me 
shtrëngim ndaj personit tjetër, me qëllim që ta detyrojë të ndërmarrë ose të mos 
ndërmarrë një veprim në kundërshtim me vullnetin e tij, ndërsa me kanosje, 
personit tjetër i bëhet me dije, ai kërcënohet se do ta godasë një e keqe, nëse 
ndërmerr apo nuk ndërmerr një veprim. 

 
 
Neni 16 [Urdhrat nga lart] 
 
1. Kur vepra penale është kryer nga një person në bazë të një urdhri qeveritar 

ose të një eprori, qoftë ushtarak ose civil, kryesi nuk lirohet nga përgjegjësia 
penale, përveç kur:  
1.1. personi ka qenë i detyruar ligjërisht që t’i bindet urdhrit të tillë;  
1.2. personi nuk e ka ditur se urdhri i tillë ka qenë i paligjshëm; dhe  
1.3. urdhri i tillë nuk ishte në mënyrë të dukshme i paligjshëm.  

2. Urdhrat për të kryer gjenocid ose krime të tjera kundër njerëzimit janë të 
paligjshëm në të gjitha rrethanat. 

 
1. Funksionimi i rregullt i shërbimit ushtarak dhe shërbimit policor, si dhe i disa 

shërbimeve zyrtare, për shkak të subordinacionit dhe veçorive të tjera, është i atillë 
që kërkon dëgjueshmëri dhe ekzekutimin e urdhrave të eprorëve, të cilët u 
drejtohen atyre personave që, për nga hierarkia, janë në pozitë vartëse. Personat që 
për nga hierarkia janë në pozitë vartëse, janë të obliguar t’i ekzekutojnë urdhrat e 
eprorëve të tyre. Mirëpo, mund të ndodhin raste që, me ekzekutimin e atyre urdhra-
ve, të kryhet vepra penale. 

2. Çështja e përgjegjësisë penale e personave që kryejnë vepra penale në bazë të 
urdhrit të eprorëve të tyre, është rregulluar në mënyrë parimore në nenin 16 të 
Kodit Penal, ndërsa më hollësisht rregullohet me ligje të posaçme - me Ligjin mbi 
shërbimin ushtarak, me Ligjin mbi shërbimin policor dhe me Ligjin mbi shërbimin 
e detyrave të caktuara zyrtare. Kosova nuk e ka nxjerrë ende Ligjin për ushtrinë, 
ngase Forca e Sigurisë e Kosovës (FSK) nuk është avancuar në ushtri. Me Ligjin 
për Policinë (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 28, të datës 4 qershor 
2008), në nenin 13, paragrafi 1, thuhet shprehimisht se zyrtari policor ka për detyrë 
t’i ushtrojë autorizimet policore në përputhje me urdhrat e dhënë në mënyrë të 
drejtë nga mbikëqyrësi. Ndërsa në paragrafin 2 të këtij neni është paraparë që 
zyrtari policor ka për detyrë t’i refuzojë urdhrat të cilët janë qartësisht të 
paligjshëm dhe të raportojë për ta, pa u frikësuar nga dënimi. 

3. Sipas Kodit Penal, edhe në rastet kur vartësi kryen një veprim në bazë të urdhrit të 
eprorit, veprim ky që është paraparë si vepër penale, personi i këtillë do të 
konsiderohet penalisht përgjegjës dhe do të dënohet. Personi që ekzekuton urdhrin 
e këtillë të eprorit, së bashku me eprorin, konsiderohen kryes të veprës penale. 
Kështu është paraparë në paragrafin 1 të nenit 16 të Kodit Penal, në të cilin thuhet: 
“Kur vepra penale është kryer nga një person në bazë të një urdhri qeveritar ose të 
një eprori, qoftë ushtarak ose civil, nuk e lehtëson kryerësin nga përgjegjësia 



Ismet Salihu 

 71 

penale”. Mirëpo, në tre nënparagrafë të këtij neni, janë paraparë raste kur vartësi, i 
cili, edhe pse ka kryer vepër penale në bazë të urdhrit të eprorit, nuk konsiderohet 
penalisht përgjegjës, nuk dënohet. Këto tri situata apo raste janë, nëse: 
a) Personi ka qenë i detyruar ligjërisht (sipas ligjit) t’i bindet urdhrit të tillë; 
b) Personi nuk e dinte që urdhri i tillë ka qenë i kundërligjshëm dhe 
c) Urdhri nuk ishte në mënyrë të dukshme i paligjshëm, i kundërligjshëm.  

4. Këto situata apo raste janë alternative. Thënë ndryshe, përgjegjësia penale e 
vartësit do të përjashtohet vetëm nëse është shprehur njëra nga këto tri situata.  

5. Lidhur me urdhrat e lartë, në paragrafin 2 të këtij neni, është paraparë që: “Urdhrat 
për të kryer gjenocid ose krime të tjera kundër njerëzimit dhe të drejtës 
ndërkombëtare, janë të paligjshëm në të gjitha rrethanat”. (Lidhur me nocionin e 
krimit të gjenocidit dhe krimeve kundër njerëzimit e të drejtës ndërkombëtare, shih 
nenin 2 të Konventës për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Gjenocidit dhe 
nenet 148 e 149 të Kodit Penal.).  

6. Sipas pikës së parë të paragrafit 1, rezulton se ekzistojnë rrethana apo situata, të 
cilat janë të patapara shprehimisht me ligje të posaçme, kur vartësi është i obliguar 
ta ekzekutojë urdhrin e eprorit, edhe nëse mendon se urdhri i tillë është i 
kundërligjshëm. Në këso situatash, vartësi nuk ka të drejtë të refuzojë urdhrin e 
eprorit. Lidhur me këto situata, nëse urdhri i eprorit ka qenë i kundërligjshëm, 
repektivisht nëse me ekzekutimin e urdhrit të tillë, kryhet vepër penale, atëherë do 
të përgjigjet vetëm urdhërdhënësi e jo edhe personi, vartësi, i cili ekzekuton 
urdhrin. Ndërsa lidhur me situatën e paraparë në pikat 2 e 3, gjithashtu vartësi nuk 
përgjigjet nëse nuk e ka ditur që urdhri ishte i kundërligjshëm, ose që ishte i 
kundërligjshëm në mënyrë të dukshme. Me fjalë të tjera, për situatat e parapara në 
pikat 2 e 3, vartësi nuk do të përgjigjet për ekzekutimin e urdhrit të eprorit, nëse ka 
qenë në lajthim. 

7. Lidhur me urdhrat e eprorëve, në paragrafin 2 të këtij neni, është paraparë: 
“Urdhrat për të kryer gjenocid ose krime të tjera kundër njerëzimit janë të 
paligjshme në të gjitha rrethanat”. Urdhrat për të kryer gjenocid ose krime të tjera 
kundër njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare, zakonisht jepen nga eprorë 
ushtarakë apo komandantë gjatë kohës së luftës ose okupimit, dhe penalizimi pa 
përjashtim i urdhrave të këtillë është i kuptueshëm, ngase në rastet e tilla është 
fjala për vepra penale jashtëzakonisht të rënda, të cilat ndëshkohen sipas 
legjislacioneve nacionale dhe të drejtës ndërkombëtare. 

 
 
Neni 17 [Përgjegjësia penale] 
 
1. Kryesi i veprës penale është penalisht përgjegjës nëse është mendërisht i aftë 

dhe veprën penale e ka kryer me dashje apo nga pakujdesia.  
2. Një person është penalisht përgjegjës për veprën penale të kryer nga 

pakujdesia vetëm nëse këtë shprehimisht e përcakton ligji.  
3. Personi nuk është penalisht përgjegjës nëse në kohën e kryerjes së veprës 

penale është nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet.  
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1. Përgjegjësia penale si element subjektiv i veprës penale.Në të drejtën penale 
bashkëkohore është përvetësuar parimi i përgjithshëm se, që të mund të dënohet 
kryesi, përveçqë vepra duhet të jetë e paraparë me ligj si vepër penale, duhet që 
kryesi të jetë penalisht i përgjegjshëm. Përgjegjësia penale, përkatësisht fajësia, 
është një ndër elementet e përgjithshme që duhet të shprehen tek çdo vepër penale. 
Kjo njëherësh është garanci e të drejtave të njeriut dhe kufizim i së drejtës së 
shtetit që t’i ndëshkojë qytetarët (ius puniendi). Pra, përgjegjësia penale, 
përkatësisht fajësia, është kusht që duhet të plotësohet doemos që të mund t'i 
shqiptohet dënimi kryesit të veprës penale, parim ky që është formësuar me 
maksimën “nulla poena sine culpa” (nuk ka dënim pa fajësi). Fajësia është digë 
mbrojtëse nga arbitrariteti i mundshëm i gjykatës, ngase gjykata nuk mund të 
dënojë asnjë person nëse nuk e konstaton fajësinë e tij.101 

2. Në të drejtën penale, një person konsiderohet penalisht i përgjegjshëm nëse, në 
kohën e kryerjes së veprës penale, ka poseduar cilësi të caktuara psikike dhe nëse tek 
ai ka ekzistuar një marrëdhënie e caktuar psikike ndaj veprës që ka kryer. Me fjalë të 
tjera, një person konsiderohet penalisht i përgjegjshëm nëse, në kohën e kryerjes së 
veprës penale, ka qenë i përgjegjshëm dhe i fajshëm. 

3. Nga nocioni i këtillë del qartë se përgjegjësia penale është vetëm element subjektiv 
apo psikik i veprës penale. Ky është njëherësh,kuptim i ngushtë i përgjegjësisë 
penale. Mirëpo, meqë përgjegjësia penale shtrohet gjithherë vetëm në rastet kur 
personi kryen veprën penale, në teorinë e së drejtës penale njihet edhe kuptimi i gjerë 
apo kuptimi objektivo-subjektiv i përgjegjësisë penale. Sipas këtij kuptimi, 
përgjegjësia penale përbëhet prej veprës penale si element objektiv dhe përgjegjësisë 
e fajësisë si elemente subjektive.102 

4. Në shkencën e së drejtës penale dhe në praktikën gjyqësore nuk mohohet as kuptimi 
i gjerë apo objektivo-subjektiv i përgjegjësisë penale, sepse edhe përgjegjësia penale, 
si dhe vepra penale përfshin medoemos elementet subjektive dhe objektive. Kjo nga 
fakti se, kur për një person themi se është penalisht i përgjegjshëm, atëherë gjithnjë 
nënkuptojmë se ai ka kryer vepër penale. Përgjegjësia penale si element ekskluziv 
subjektiv, nga struktura e elementeve të tjera objektive të veprës penale është ndarë 
thjesht për shkaqe praktike, përkatësisht me qëllim të analizës më adekuate, ngase 
për nga tiparet e veta, përgjegjësia penale është thjesht çështje subjektive, psikike e 
kryesit të veprës penale dhe në shumë aspekte dallohet nga elementet e tjera të 
veprës penale. Përndryshe, në praktikë përgjegjësia penale paraqitet gjithherë në 
lidhshmëri të ngushtë dhe të domosdoshme me veprën penale. Vepra penale është 
parakusht për t’u konstatuar nëse një person është penalisht i përgjegjshëm. 

5. Nocioni i përgjegjësisë penale në kuptimin subjektiv përputhet me nocionin e 
fajësisë, ngase përgjegjësia penale përfshin përgjegjësinë dhe fajësinë. Nocionin e 
këtillë të fajësisë e hasim më së shpeshti në literaturën juridike. 

6. Elementet e përgjegjësisë penale. Duke u mbështetur në ato që thamë më sipër, 
del se përgjegjësia penale përbëhet nga këto dy elemente: 
a) Nga vetitë e caktuara psikike të kryesit (nga përgjegjësia) dhe  
b) Nga qëndrimi apo marrëdhënia e kryesit ndaj veprës që ka kryer (nga fajësia)103. 

                                                           
101 Bačić, Krivično pravo, fq.222. 
102 Po aty, fq. 222. 
103 Shih komentin e nenit 21. 
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7. Së këndejmi, përgjegjësia penale në të drejtën penale përbëhet prej përgjegjësisë dhe 
fajësisë. Një person konsiderohet i përgjegjshëm atëherë kur posedon aso vetish 
(cilësi) psikike, që i bëjnë të mundshme të kuptojë rëndësinë e veprës dhe t'i 
kontrollojë sjelljet e veta. Ndërsa kryesi i veprës penale konsiderohet i fajshëm 
atëherë kur ndaj veprës së kryer ka pasur asi qëndrimi a raporti, i cili bën të 
mundshme që t'i ngarkohet vepra, përkatësisht kur veprën e konsideron si të veten. 
Nga kjo rezulton se, për të ekzistuar përgjegjësia penale, kryesi duhet të jetë i 
përgjegjshëm dhe i fajshëm. Përgjegjësia dhe fajësia, si elemente përbërëse të 
përgjegjësisë penale, janë të lidhura ngushtë midis tyre. Së këndejmi, nëse një person 
nuk është i përgjegjshëm, nuk është i aftë të kuptojë rëndësinë e veprës dhe t'i 
kontrollojë sjelljet e veta, atëherë nuk mund të konsiderohet i fajshëm. Kjo nga fakti 
se përgjegjësia është bazë, themel, mbi të cilin ndërtohet dhe mbështetet fajësia. Me 
fjalë të tjera, përgjegjësia është kusht për t'u sajuar fajësia. Në anën tjetër, një person 
mund të jetë i përgjegjshëm, po të mos jetë i fajshëm për veprën e kryer. Edhe në 
rastin e parë, pra kur mungon përgjegjësia, edhe në rastin e dytë, kur mungon fajësia, 
nuk mund të sajohet përgjegjësia penale dhe personi i tillë nuk mund të dënohet për 
veprën që ka kryer, në mungesë të njërit prej këtyre dy elementeve. 

8. Në paragrafin e parë të nenit 17 të Kodit Penal është përcaktuar nocioni i 
përgjegjësisë penale. Në të thuhet: "Kryerësi i veprës është penalisht përgjegjës nëse 
është mendërisht i aftë dhe veprën penale e ka kryer me dashje apo nga pakujdesia”. 
Siç shihet, për përgjegjësinë penale Kodi Penal nuk përdor termin fajësi, po përdor 
dy format e fajësisë - dashjen dhe pakujdesinë, me të cilat përcakton njëherësh edhe 
shkallën e intensitetit të fajësisë së kryesit të veprës penale. Kodi Penal i shmanget 
përdorimit të termit fajësi nga shkaku se këtij termi apo nocioni në teori, varësisht 
prej autorëve, i jepet kuptim dhe rëndësi e ndryshme.104 

9. Në lëmin e së drejtës penale, nocioni i përgjegjësisë penale përfshin apo nënkupton 
vetëm një segment të tërësisë së personalitetit të kryesit të veprës penale, pikërisht 
përgjegjësinë dhe fajësinë. Së këndejmi, në kuptimin e përgjegjësisë penale nuk 
mund të futen cilësitë a vetitë e tjera të kryesit, siç janë, p.sh., jeta e tij e mëparshme, 
shprehitë e tij personale, rrethanat apo gjendja e tij familjare etj.. Përndryshe, po qe 
se përgjegjësia penale do të mund të sajohej edhe në bazë të këtyre vetive dhe 
rrethanave personale, e jo vetëm në bazë të përgjegjësisë dhe fajësisë, atëherë do të 
bëhej e mundshme që personi të merret në përgjegjësi penale dhe të ndëshkohet edhe 
në rastet kur nuk kryen vepër penale. Lidhur me këtë, duhet theksuar se rrethanat dhe 
vetitë e tjera personale, krahas përgjegjësisë penale, në të drejtën penale mund të 
merren parasysh vetëm si rrethana që mund të ndikojnë në individualizimin e 
dënimit, përkatësisht që gjyqi të shqiptojë një lloj dhe masë të caktuar të dënimit. 

10. Përgjegjësia penale, në kuadrin e saj përgjegjësia dhe fajësia, mund të shkallëzohet, 
mund të manifestohet me intensitet të ndryshëm. Rrjedhimisht, me rastin e kryerjes 
së veprës penale mund të shprehet një shkallë më e vogël a më e madhe e 
përgjegjësisë dhe e fajësisë. Kështu, p.sh., kryesi mund të kryejë vepër penale në 
gjendje të përgjegjësisë së plotë a të zvogëluar, apo të kryejë veprën penale me 
dashje, si forma më e rëndë e fajësisë, apo ta kryejë nga pakujdesia. Nga kjo mund të 
përfundojmë se përgjegjësia penale, varësisht prej intensitetit të saj, mund të 
shkallëzohet. Kjo e dhënë ka rëndësi të madhe, sepse në të drejtën penale nga shkalla 

                                                           
104 Po aty, fq. 223. 
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e përgjegjësisë penale varen jo vetëm lloji dhe lartësia e dënimit, por në disa raste 
varet a do të mundet të ndëshkohet kryesi, madje në disa raste do të varet se a do të 
ekzistojë fare vepra penale. 

11. Për t'u konsideruar një person penalisht i përgjegjshëm dhe që të mund t'i shqiptohet 
dënimi, ai duhet që në kohën, në çastin e kryerjes së veprës penale, të ketë qenë i 
përgjegjshëm dhe i fajshëm. Pra, përgjegjësia dhe fajësia duhet të konstatohen në çastin 
e kryerjes së veprës penale. 

12. Përgjegjësia penale është kategorit individuale që i referohet vetëm kryesit të veprës dhe 
çdo kryes përgjigjet vetëm për veprimin apo mosveprimin e tij. Mirëpo Kodi Penal në 
neni 40 ka paraparë mundësinë që edhe personat juridikë të përgjigjen penalisht për 
veprat penale që kryejnë gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Me këtë dispozitë Kodi 
Penal i Kosovës është shmangur nga parimi i së drejtës kontinentale për 
jondëshkueshmërinë e personave juridik (societas delinquere non potest). Përvetësimi i 
konceptit që edhe personat juridikë të konsiderohen subjekt i veprës penale, është 
rrjedhojë e faktit se, me zhvillimin teknik- teknologjik, janë në rritje e sipër veprat 
penale të ndërmarrjeve ekonomike, të cilato shkatojnë pasoja shumë të rënda, sidomos 
me ndotjen e mjedisit në përmasa të mëdha, duke rrezikuar shëndetin e qytetarëve me 
artikuj të cilësisë së dyshimtë, mandej me kriminalitetin financiar etj.. Lidhur me 
përgjegjësinë e personave juridikë për vepra penale, për çfarë vepra penale përgjigjen, 
për procedurën dhe dënimet e masat që mund t’u shqiptohen personave juridikë105. 

13. Në paragrafin 3 të nenit 17 është paraparë shprehimisht që personi nuk është penalisht 
përgjegjës, nëse në kohën e kryerjes së veprës penale është nën moshën 14 vjeç. Nga kjo 
dispozitë rezulton qartë se, në rastet kur në momentin e kryerjes së veprës penale, 
personi është nën moshën 14 vjeç, ai nuk mund të shpallet fajtor dhe nuk mund të 
dënohet. Thënë ndryshe, personat nën moshën 14 vjeç janë jashtë sferës së të drejtës 
penale dhe, në sensin e së drejtës penale, këta konsiderohen fëmijë, ndërsa personat prej 
moshës 14-18 vjeç konsiderohen të mitur. 

14. Çështja e përgjegjësisë penale të personave të mitur, kategori kjo e cila, për shkak të 
specifikave të veçanta, veçmas për shkak se të miturit janë në fazën e zhvillimit dhe të 
formimit të tyre bio-psikik, në Kosovë është e rregulluar me ligj të veçantë - me Kodin e 
Drejtësisë për të Mitur.106 

15. Për dashjen dhe pakujdesinë, shih komentet lidhur me nenet 21 e 23. 
 
 
Neni 18 [Paaftësia mendore dhe aftësia e zvogëluar mendore] 
 
1. Personi i cili ka kryer vepër penale konsiderohet i paaftë mendërisht nëse në 

kohën e kryerjes së veprës penale lëngonte nga një sëmundje mendore e 
përkohshme ose e përhershme, nëse kishte çrregullim mendor apo ngecje në 
zhvillimin mendor që e ka prekur funksionimin e tij mendor dhe si pasojë e 
kësaj, nuk ka qenë në gjendje të kuptojë natyrën dhe rëndësinë apo pasojën e 
veprimeve ose mosveprimeve të tij ose nuk ka qenë në gjendje t’i kontrollojë 
veprimet ose mosveprimet e tij apo të kuptojë se kryen vepër penale.  

2. Personi i cili ka kryer vepër penale konsiderohet se ka aftësi të zvogëluar 
                                                           
105 Shif Ligjin për Përgjegjësinë e Personave Juridik për Vepra Penale, Ligji Nr. 04./L-030. 
106 Kodi Nr. 03/L-193. 
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mendore nëse në kohën e kryerjes së veprës penale aftësia e tij për të kuptuar 
natyrën dhe rëndësinë apo pasojën e veprimeve ose mosveprimeve të tij ka 
qenë esencialisht e zvogëluar për shkaqet e cekura në paragrafin 1. të këtij 
neni. Personi i tillë konsiderohet penalisht përgjegjës, por këto rrethana 
merren parasysh nga gjykata kur vendos për kohëzgjatjen dhe llojin e 
sanksionit ose masës së trajtimit të detyrueshëm.  

 
I. NOCIONI DHE ELEMENTET E PËRGJEGJSHMËRISË 
 
1. Nocioni i përgjegjshmërisë. Për t'u konsideruar një person penalisht i përgjegjshëm 

dhe për të mundur të ndëshkohet për veprën e kryer, ai duhet të jetë i përgjegjshëm. 
Pa përgjegjshmëri nuk ka fajësi. Përgjegjshmëria është element i fajësisë, ngase, për 
t’u konsideruar një person i fajshëm, ai duhet të jetë i aftë që ta kuptojë rëndësinë 
sociale të veprës. Të mund të dallojë të mirën nga e keqja, dhe të vendosë lirshëm.107 

2. Në shkencën e së drejtës penale dhe në praktikën gjyqësore një person konsiderohet i 
përgjegjshëm atëherë kur posedon aso vetish apo aftësish intelektuale (mendore) dhe 
volitive, që i bëjnë të mundshme të mendojë, të gjykojë, të vendosë dhe t'i 
kontrollojë sjelljet dhe veprimet e veta. Me fjalë të tjera, një person konsiderohet i 
përgjegjshëm kur është në gjendje psikike që të kuptojë, është i vetëdijshëm për 
rëndësinë dhe pasojën e veprës që kryen, dhe është në gjendje që t'i kontrollojë 
sjelljet e tij. Pra, njeriu konsiderohet i përgjegjshëm kur të jetë në gjendje psikike no-
rmale, gjendje kjo që i mundëson që veprën ta kryejë me vetëdije dhe me vullnet të 
vetin.108 

3. Prej këtij përkufizimi del se përgjegjshmëria përbëhet prej dy elementesh: elementit 
intelektual apo të vetëdijes dhe elementit volitiv apo të dëshirës - vullnetit.109 
1) Elementi intelektual apo vetëdija (aftësia mendore), në të drejtën penale 

ekziston atëherë kur kryesi i veprës penale është i aftë që të kuptojë rëndësinë e 
veprës së vet, që të ketë pasqyrë, përfytyrim të qartë se është duke kryer një 
vepër të rrezikshme, të dëmshme dhe të kundërligjshme. Me fjalë të tjera, një 
person posedon aftësi intelektuale atëherë kur është i vetëdijshëm se veprimi a 
mosveprimi i tij do të shkaktojë një pasojë të dëmshme ndaj personit tjetër apo 
ndaj shoqërisë. 

2) Elementi volitiv apo elementi i dëshirës, përkatësisht i vullnetit, ekziston 
atëherë kur personi është në aso gjendjeje apo ka aftësi psikike që të vendosë 
dhe t'i kontrollojë sjelljet e veta. Pra, aftësia psikike e personit që i bën të 
mundshme të vendosë vullnetarisht për të kryer një vepër dhe aftësia për t'i 
kontrolluar sjelljet e veta, është element volitiv apo element i vullnetit - i 
dëshirës.  

4. Përgjegjshmëria është bazë, themel i fajësisë, sepse, siç u cek më sipër, një person 
nuk mund të konsiderohet i fajshëm nëse nuk është i përgjegjshëm. Kjo është e 
arsyeshme nga fakti se kryesi, për të pasur një raport të caktuar psikik ndaj veprës që 
kryen, pra, për të qenë i fajshëm, më parë duhet të posedojë aftësi të tilla mendore 
dhe volitive që i bëjnë të mundshme të gjykojë dhe të vendosë për të kryer veprën 

                                                           
107 Bačić-Pavlović, Komentar, fq. 199. 
108 Po aty, fq. 199 
109 Cf. Ismet Salihu, E drejta penale, Pjesa e përgjithshme, fq. 281. 
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penale. Në të kundërtën, personi që nuk posedon këso aftësish psikike (mendore), 
përkatësisht që nuk është i përgjegjshëm, nuk mund të ketë raport të caktuar ndaj 
veprës, nuk është i vetëdijshëm për veprimet e veta dhe pasojat që do të shkaktohen 
nga këto, dhe as që është në gjendje të vendosë se a do ta kryejë apo jo atë vepër. 
Koncepcioni i këtillë është përvetësuar edhe në Kodin Penal.  

5. Sikundër shumë kode penale të shteteve të tjera, ashtu edhe Kodi ynë Penal (neni. 
18, par. 1), nuk e përcakton nocionin e përgjegjshmërisë, po, përkundrazi, në këtë 
dispozitë përcakton papërgjegjshmërinë, përkatësisht bën fjalë se kur konsiderohet i 
papërgjegjshëm kryesi i veprës penale. Pra, jepet kuptimi negativ i përgjegjshmërisë. 
Kodi ynë penal nuk e përcakton nocionin e përgjegjshmërisë, ngase niset nga një 
supozim i bazuar se të gjithë personat janë të përgjegjshëm, janë psikikisht normalë 
dhe, prandaj, janë edhe në gjendje që të kuptojnë rëndësinë e veprës dhe t'i ko-
ntrollojnë sjelljet e tyre. Prandaj në procedurën penale administrohen provat se a ka 
qenë një person i përgjegjshëm apo jo vetëm në rastet konkrete, kur lind dyshimi i 
bazuar se kryesi i veprës penale ka qenë i papërgjegjshëm.110 

6. Papërgjegjshmëria (paaftësia mendore). Sipas përkufizimit të Kodit Penal (par. 1), i 
papërgjegjshëm, përkatësisht me paaftësi mendore, konsiderohet personi i cili, në 
kohën e kryerjes së veprës penale, lëngon nga një sëmundje mendore e përkohshme 
ose e përhershme, çrregullim mendor apo ngecje në zhvillimin mendor, që ka prekur 
funksionimin e tij mendor dhe, për pasojë, nuk ka qenë në gjendje të kuptojë a të 
kontrollojë veprimet a mosveprimet e tij apo të kuptojë se kryen vepër penale.  

7. Nga dispozita e paragrafit 1 rezulton se Kodi Penal parasheh tri lloje a grupe të 
sëmundjeve a çrregullimeve mendore që, mund të bëjnë të papërgjegjshëm një 
person. Me këtë rast duhet të theksohet veçanërisht se çdo lloj i këtyre sëmundjeve a 
çrregullimeve mendore nuk e bën të papërgjegjshëm, të paaftë mendërisht kryesin e 
veprës penale, por vetëm nëse njëra prej këtyre sëmundjeve ka pasur efekti në psikën 
e njeriut, në jetën shpirtërore të tij, saqë e ka bërë të paaftë që ta kuptojë apo të 
kontrollojë veprimet a mosveprimet e tij ose të kuptojë se kryen vepër penale.  

8. Për të folur për karakteristikat a natyrën e këtyre tri sëmundjeve mendore, psikike, që 
mund ta bëjnë të papërgjegjshëm kryesin e veprës penale, është punë e rëndë dhe 
tejkalon kompetencat e njohurive profesionale të juristit. Kjo për shkak se këtu është 
fjala për dukuri dhe çështje thjesht të lëmit të shkencës së mjekësisë, përkatësisht të 
shkencës së psikiatrisë dhe të psikopatologjisë. Për këtë arsye, kur në procedurën pe-
nale lind dyshimi se një person në kohën e kryerjes së veprës penale nuk ka qenë i 
përgjegjshëm, gjyqtari e fton në ndihmë ekspertin përkatës të mjekësisë, që në bazë 
të vështrimit dhe analizave të personalitetit të kryesit të veprës penale, të japë 
mendimin se a ka qenë i përgjegjshëm apo i papërgjegjshëm personi në kohën e 
kryerjes së veprës penale.111 

9. Pavarësisht nga fakti se juristi, përkatësisht gjyqtari, nuk është kompetent 
profesionalisht që të ekzaminojë vetë prova për të konstatuar se a ka qenë kryesi i 
veprës penale i përgjegjshëm apo i papërgjegjshëm, sepse këtu është fjala për lëmin e 
psikiatrisë, përkatësisht të mjekësisë forenzike a gjyqësore, megjithatë, ai duhet t'i 
dijë gjërat elementare, bile t'i kuptojë nocionet e llojeve të caktuara të sëmundjeve a 
çrregullimeve psikike që mund ta bëjnë të papërgjegjshëm një person dhe, lidhur me 
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këtë, edhe t'i bëjë pyetjet e duhura ekspertit mjekoligjor, për shkak se në instancën e 
fundit, vetë gjyqtari, në bazë të mendimit të ekspertit, duhet të konstatojë se a ka 
qenë i përgjegjshëm apo i papërgjegjshëm kryesi i veprës penale. Duke u nisur nga 
kjo e dhënë, shtrohet domosdoja që edhe juristi të dijë tiparet themelore të atyre 
sëmundjeve a çrregullimeve psikike, që mund ta bëjnë të papërgjegjshëm kryesin e 
veprës penale.  

10. Sipas paragrafit 1, kryesin e veprës penale mund ta bëjnë të papërgjegjshëm 
smundjet mendore të përhershme, sëmundjet mendore të përkohshme, çrregullimi 
mendor apo ngecja në zhvillimin mendor.112 

11. Sëmundjet mendore të përhershme apo kronike janë ato që zgjasin një kohë të gjatë 
dhe që, sipas të arriturave të shkencës së psikiatrisë bashkëkohore edhe përkundër 
mjekimit, janë të pashërueshme. Si sëmundje psikike kronike janë, p.sh., skizofrenia 
e pashërueshme,epilepsia, paraliza progresive, paranoja, psikoza encefalike etj..113 

12. Sëmundjet mendore të përkohshme apo akute janë lloje të sëmundjeve që shfaqen në 
periudha kohore dhe që mund të pushojnë spontanisht, ose që, sipas të arriturave të 
shkencës së psikiatrisë bashkëkohore, mund të neutralizohen, madje edhe të 
shërohen. Pra, sëmundje mendore të përkohshme janë sëmundjet që zgjasin një kohë 
të shkurtër dhe që pushojnë vetvetiu (spontanisht) apo mund të shërohen me mjekim. 
Si sëmundje mendore të përkohshme mund të konsiderohen edhe sëmundjet, tek të 
cilat sëmundja shfaqet kohë pas kohe ose shfaqet në intervale të caktuara, kështu që 
periudhat e sëmundjes i zëvendësojnë periudhat e psikës së shëndoshë. Sëmundjet 
mendore të përkohshme mund t'i shkaktojnë, p.sh., helmimet e ndryshme me anë të 
kërpudhave dhe disa sëmundje infektive, mandej helmimet me anë të alkoolit (dehja 
patologjike) apo drogës, afekti patologjik, gëzimi a hidhërimi i tepruar, gjendjet e 
ndryshme patologjike të zgjimit (krepuskulare), nervozat dhe reagimet e tjera abno-
rmale. Gjithashtu, si lloje të sëmundjeve psikike të përkohshme mund të shfaqen 
edhe ato sëmundje, të cilat janë zakonisht të natyrës kronike, p.sh., skizofrenia dhe 
paraliza progresive, veçanërisht në fazën e tyre fillestare dhe në format e tyre të 
lehta, mirëpo që mund të shërohen.114 

13. Çrregullimi mendor i përkohshëm është lloj i çrregullimeve mendore të tilla të 
përkohshme a momentale të shumicës së funksioneve psikike, posaçërisht të 
vetëdijes. Këto çrregullime mendore mund të shkaktohen prej faktorëve organikë 
(endogjenë) apo prej faktorëve të jashtëm (ekzogjenë). Këtu është fjala për 
çrregullime mendore ekstreme, të intensitetit të lartë.  

14. Çrregullimi mendor i përkohshëm zgjat një kohë të shkurtër dhe pushon së vepruari, 
qoftë për shkak se pushojnë faktorët që e kanë shkaktuar, qoftë për shkak se të 
sëmurit i është dhënë ndihma mjekësore. Derisa zgjat ky lloj i sëmundjes, 
çrregullohen shumica e funksioneve psikike, sidomos aftësia intelektuale, vetëdija e 
personit, kështu që personi gjendet në gjendje, në të cilën nuk është i aftë të gjykojë 
dhe të vendosë drejt, nuk është në gjendje psikike që të kuptojë rëndësinë e veprës 
dhe t'i kontrollojë sjelljet e tij.115 

15. Çrregullime mendore të përkohshme mund të shkaktohen si pasojë e hipnozës, 
                                                           
112 Po aty, fq. 282. 
113 Josip Glaser, Opća patologija, Zagreb 1963, fq. 87. 
114 Po aty, fq. 87. 
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dehjes me alkool ose me mjete të tjera joshëse, e helmimeve me narkotikë apo me 
mjete të tjera mjekësore ose kimike, e temperaturave të larta, e somnabulizmit 
(jermisë), tronditjes së trurit, lëndimeve mekanike të trurit – rrëzuarjes në kafkë, 
zënies së frymës (asfiksioni), psikopative seksuale. Çrregullimet e këtilla, të 
përkohshme apo kalimtare, mund të shkaktohen edhe prej afekteve - shqetësimeve të 
intensitetit të lartë, të cilat nuk janë të karakterit patologjik, po të cilat mund t'i 
ndërprejnë në tërësi proceset normale psikike dhe ta shpien personin në gjendje 
shokante. Afekte a shqetësime të tilla me këso pasojash mund të shkaktojnë p.sh. 
frika, trembja, hidhërimi, gëzimi, pikëllimi etj.. 

16. Zhvillimi mendor me ngecje apo dementia është gjendje e ngecjes në zhvillimin 
mendor (psikik), e cila është shkaktuar nga grymosja (atrofia) i sistemit qendror 
nervor, apo nga kushtet e posaçme sociale, në të cilat ka jetuar një person. Këtu, në 
radhë të parë, manifestohen pengesat në zhvillimin psikik në sferën e intelektit. Është 
fjala për një moszhvillim të aparatit psikik, për shkak të të cilit personi i këtillë nuk 
është në gjendje të gjykojë dhe të vendosë. Nuk është i vetëdijshëm se ç'bën.116 

17. Zhvillimi mendor me ngecje, si shkak që një person e bën të papërgjegjshëm, mund 
të shfaqet në forma të ndryshme. Si forma më e rëndë e zhvillimit mendor me ngecje 
(zhvillimit mendor të metë) është rasti kur shkalla e zhvillimit mendor është e 
ngjashme me shkallën e zhvillimit tek shtazët. Te këta persona e tërë jeta e tyre 
psikike dhe intelektuale mbështetet në instinkte. Personat e këtillë konsiderohen 
idiotë të shkallës së parë. Te disa persona të tjerë zhvillimi mendor ngec në shkallën 
e zhvillimit intelektual të fëmijës gjer në tre vjeç. Këta persona në psikiatri 
emërtohen si idiotë të shkallës së dytë. Ndërsa tek disa persona zhvillimi psikik i tyre 
arrin vetëm shkallën e zhvillimit mendor të fëmijës prej tre deri në gjashtë vjeç. Këta 
persona quhen imbecilë. Së fundi, tek disa persona, zhvillimi mendor i tyre nuk 
tejkalon shkallën e zhvillimit psikik të fëmijës deri në katërmbëdhjetë vjeç. Këta 
quhen persona debilë.117 

18. Faktorët që shkaktojnë zhvillimin mendor të metë, mund të jenë të shumtë dhe të 
natyrës së ndryshme. Disa elemente që shkaktojnë këtë gjendje, mund të shfaqen që 
në kohën e zënies së frytit që në barkun e nënës, disa gjatë shtatzënësisë, kurse të 
tjerat mund të shfaqen pas lindjes së foshnjës apo në vitet e para të zhvillimit të 
fëmijës. Kështu, në kohën e zënies, si shkaktarë mund të shfaqen të metat mendore 
që trashëgohen nga prindërit apo të afërmit më të largët, mandej alkoolizmi apo 
sifilizi i prindërve. Ndërsa gjatë kohës së shtatzënësisë, si shkaktarë të zhvillimit 
mendor të metë, mund të shfaqen infeksione, intoksikime dhe dëmtime të ndryshme 
të frytit. Gjithashtu edhe gjatë lindjes gjendjen e këtillë mund ta shkaktojë shtrëngimi 
apo ndrydhja e trurit të fëmijës. Kurse pas lindjes, sidomos në fëmijërinë e hershme, 
si shkaktarët më të shpeshtë të zhvillimit mendor të metë mund të shfaqen sëmundjet 
e trurit, siç janë encefaliti dhe meningjiti.  

19. Zhvillimin mendor me ngecje mund ta shkaktojë edhe izolimi social i fëmijës që nga 
dita e parë e jetës së tij, edhe pse rastet e këtilla janë shumë të rralla dhe kjo gjendje, 
për shkak të kësaj rrethane, mund të evitohet në masë të madhe me anë të edukimit 
në rrethin e duhur social.  

20. Se a ka qenë personi i përgjegjshëm apo i papërgjegjshëm, duhet të konstatohet në 
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momentin e kryerjes së veprës penale (tempus commissi delcti). Lidhur me këtë, 
përjashtim bën situata e kryerjes së veprës penale në gjendje të dehur, e njohur me 
institutin actiones liberae in causa, i paraparë në nenin 19. Në rastet kur një person 
kryen vepër penale në gjendje të dehur, se a ka qenë i përgjegjshëm i papërgjegjshëm 
personi, duhet të konstatohet në momentin para se kryesi të ketë konsumuar alkool 
apo ndonjë mjet tjetër dehës.  

21. Papërgjegjshmëria lidhur me veprën penale konkrete, duhet të konstatohet gjithherë, 
ngase ekziston mundësia që personi i caktuar të jetë i përgjegjshëm për një vepër, po 
të jetë i papërgjegjshëm për një vepër tjetër penale. Kështu, p.sh., një person me 
ngecje në zhvillimin mendor mund të jetë i vetëdijshëm, i përgjegjshëm për veprën 
penale të vrasjes, po të mos jetë i përgjegjshëm për veprën penale të mosdhënies së 
ndihmës. Gjithashtu një situatë e këtillë është edhe në rastet e personave me 
çrregullime mendore, tek të cilët është i pranishëm disfunksioni midis vetëdijes dhe 
instinkteve, ku instinktet janë më të forta se vetëdija. Këta persona, në psikologjinë 
kriminale emërtohen si manomani. Personat e këtillë janë p.sh. kleptomanët (që 
posedojnë instinkt të theksuar për të vjedhur), piromanët (që kanë instinkt për të 
shkaktuar zjarre), homocidomanët (që kanë instinkt për të kryer vrasje) etj..118 

22. Lidhur me personat e papërgjegjshëm, Kodi Penal i Kosovës ka braktisur konceptin 
klasik, sipas të cilit, edhe pse janë të papërgjegjshëm dhe të pafajshëm për veprën e 
kryer, ata në të drejtën penale trajtohen me masa shtrënguese të karakterit mjekësor 
të emërtuara si masa siguruese. Kësaj kategorie të kryesve të veprave penale në 
Kodin Penal i është kushtuar një kapitull i veçantë me pesë nene (Kapitulli V, nenet 
87- 91). Gjithashtu procedura për kryesit e veprave penale me çrregullime mendore 
është e rregulluar detajisht me Kodin e Procedurës Penale (shih Kapitullin XXXIII, 
nenet 506-518). Me këto dispozita të Kodit të Procedurës Penale janë të rregulluara 
detajisht çështjet e procedurës dhe të trajtimit të kryesve të veprave penale me 
çrregullime mendore, përkatësisht të papërgjegjshëm. Sipas këtyre dispozitave, ndaj 
personave të cilët, në kohën e kryerjes së veprës penale, kanë qenë të 
papërgjegjshëm, mund t’u shqiptohen vetëm masat e trajtimit të detyrueshëm. 

23. Përgjegjshmëria esencialisht e zvogëluar. Gjendja psikike e njeriut, përkatësisht 
sëmundjet mendore, çrregullimet mendore apo ngecja në zhvillimin mendor, mund të 
jenë edhe të intensitetit të tillë që personin nuk e bëjnë të papërgjegjshëm në tërësi, 
po personi i tillë, megjithatë, të mos jetë edhe i përgjegjshëm plotësisht. Këto janë në 
fakt raste kur sëmundja mendore, çrregullimi apo ngecja në zhvillimin mendor, 
personave u ka privuar vetëm në një masë, pjesërisht, aftësinë që të kuptojnë 
rëndësinë e veprës dhe t'i kontrollojnë sjelljet e tyre.119 

24. Midis papërgjegjshmërisë dhe përgjegjshmërisë, në shkencën e psikiatrisë janë 
konstatuar gjendje të ndryshme psikike, të cilat në masë të konsiderueshme mund ta 
privojnë personin nga aftësia intelektuale dhe volitive, ose nga njëra prej tyre. Këta 
persona, në të drejtën penale, quhen persona me përgjegjshmëri esencialisht të zvogëluar. 

25. Në paragrafin 2, Kodi Penal përgjegjshmërinë e zvogëluar e njeh si gjendje mendore 
midis përgjegjshmërisë dhe papërgjegjshmërisë. Sipas kësaj dispozite, personi që ka 
kryer vepër penale, konsiderohet se ka aftësi të zvogëluar mendore, nëse në kohën e 
kryerjes së veprës penale aftësia e tij për të kuptuar a kontrolluar veprimet a 
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mosveprimet e tij, ka qenë e zvogëluar dukshëm, për shkaqet e cekura në paragrafin 1 
të këtij neni.  

26. Nga kjo dispozitë del se, për t'u konsideruar që ekziston përgjegjshmëria e zvogëluar, 
kërkohen gjendjet e njëjta të sëmundjes mendore, të çrregullimit mendor apo ngecjes 
në zhvillimin mendor, të cilat janë supozim për papërgjegjshmërinë. 

27. Nga kjo dispozitë gjithashtu mund të përfundojmë se përgjegjshmëria esencialisht e 
zvogëluar, edhe pse shkaktohet nga të njëjtat sëmundje apo çrregullime psikike, që e 
shkaktojnë edhe papërgjegjshmërinë, megjithatë dallimi qëndron në faktin se tek 
përgjegjshmëria esencialisht e zvogëluar, intensiteti i sëmundjes mendore apo 
çrregullimit mendor, ose ngecja e zhvillimit mendor, është më e vogël, kështu që nuk 
e përjashton në tërësi përgjegjshmërinë. Se në cilat raste konsiderohet se kryesi i 
veprës penale ka vepruar në gjendje të përgjegjshmërisë së zvogëluar, edhe për këtë 
këtu duhet kërkuar mendimi i ekspertit - psikiatrit.120 

28. Nga përkufizimi i këtillë i përgjegjshmërisë esenciale të zvogëluar mund të 
përfundojmë gjithashtu se çdo lloj i zvogëlimit të aftësisë intelektuale dhe volitive, 
nuk shpie në përgjegjshmërinë e zvogëluar, çfarë është përcaktuar në paragrafin e 
dytë të nenit 18 të Kodit Penal, po vetëm ajo gjendje psikike, e cila e ka zvogëluar në 
masë të konsiderueshme - esencialisht aftësinë e kryesit për të gjykuar dhe për të 
vendosur. Në nenin 18, par. 2,, atributi "esencialisht" (dukshëm) përdoret me qëllim 
që nga kjo kategori e gjendjes psikike të përjashtohen format e ndryshme të neuro-
zave, që mund të kenë implikime të lehta në jetën shpirtërore të kryesit të veprës 
penale. Me fjalë të tjera, me përgjegjësinë esenciale të zvogëluar duhen kuptuar 
gjendjet serioze patologjike, që privojnë në masë të konsiderueshme personin nga 
aftësia intelektuale dhe volitive. 

29. Zvogëlimi i aftësisë intelektuale apo volitive e cila nuk është esenciale, nuk e sajon 
institutin e përgjegjshmërisë esenciale të zvogëluar. Në rastet e tilla kryerësi 
konsiderohet i përgjegjshëm, ndërsa ekzistimi i gjendjes së përgjegjshmërisë së 
zvogëluar merret parasysh me rastin e matjes së dënimit në kuadër të vlerësimit të 
shkallës së përgjegjësisë penale. 

30. Sikundër papërgjegjshmëria, edhe përgjegjshmëria e zvogëluar duhet të konstatohet 
në kohën e kryerjes së veprës penale dhe lidhur me veprën e kryer penale, ngase 
ekzistimi i përgjegjshmërisë esenciale të zvogëluar, para apo pas kryerjes së veprës 
penale, është e parëndësishme për të drejtën penale. Lidhur me këtë, në rastet kur një 
person kryen shumë vepra penale në bashkim, mund të ndodhë që për një vepër 
penale të jetë i papërgjegjshëm, e për veprën tjetër të ketë vepruar në gjendje të 
përgjegjshmërisë së zvogëluar, madje edhe që, lidhur me një vepër në bashkim, të 
jetë i përgjegjshëm.121 

31. Ekzistimi i përgjegjësisë së zvogëluar, sikundër edhe i papërgjegjshmërisë, nuk 
mund të presupozohen, po ato duhet të konstatohen në të gjitha rastet kur ekziston 
dyshimi se ekziston gjendja e tillë e kryesit të caktuar të veprës penale. Kjo 
parashihet shprehimisht në nenin 6 të Rregullores mbi Procedurën Penale, ku 
përfshihen kryes me çrregullime mendore, në të cilin është paraparë që në çdo kohë, 
gjatë procedurës, madje edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, nëse ekziston dyshimi se i 
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pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore ose në gjendje të aftësisë së 
zvogëluar mendore në kohën e kryerjes së veprës penale, gjykata, sipas detyrës 
zyrtare ose me propozimin e prokurorit publik apo të mbrojtësit, mund të caktojë 
ekspert për të kryer ekzaminimin psikiatrik të të pandehurit me qëllim që të 
konstatojë nëse i pandehuri ka qenë në gjendje të paaftësisë mendore ose të aftësisë 
së zvogëluar mendore.  

32. Disa autorë janë të mendimit se është shumë vështirë të konstatohet përgjegjshmëria 
esenciale e zvogëluar. Kjo vërejtje është me vend, mirëpo kjo nuk mund të jetë shkak 
që institucioni i përgjegjshmërisë së zvogëluar të mos merret fare parasysh në të 
drejtën penale. Për shkaqe të drejtësisë dhe humanizmit, e drejta penale duhet të ketë 
parasysh medoemos se te personat mund të ekzistojnë gjendje të shumta mendore, 
për të cilat nuk mund të pohohet se janë persona psikikisht normalë dhe as 
jonormalë.122 

33. Përgjegjshmërinë esencialisht të zvogëluar, sikundër papërgjegjshmërinë, mund ta 
shkaktojnë sëmundjet mendore kronike dhe të përkohshme, çrregullimet mendore 
dhe ngecjet në zhvillimin mendor, po të cilat nuk janë të asaj natyre dhe të intensiteti 
që ta shpien personin në gjendje plotësisht të papërgjegjshme. Gjendjen e 
përgjegjshmërisë esenciale të zvogëluar e shkaktojnë më së shpeshti psikopatitë, 
alkoolizmi kronik, narkomania, mandej neurozat, neurastenia dhe neuropatia. 
Shkaqet e tjera që mund të shpien në përgjegjshmërinë esenciale të zvogëluar, mund 
të jenë seniliteti i të moshuarve, çrregullimet e ndryshme organike, si p.sh., 
shtatzënësia, lindja, helmimet e ndryshme, sëmundjet infektive etj.. Nga gjendjet që 
bëjnë pjesë në kategorinë e ngecjes në zhvillimin mendor, si shkaktar i 
përgjegjshmërisë esencale të zvogëluar më së shpeshti shfaqet debiliteti. 

34. Përgjegjshmëria esenciale e zvogëluar dhe ndikimi i saj  në ndëshkimin. Sipas 
fjalisë së fundit të paragrafit 2, personi, i cili veprën penale e kryen në gjendje të 
përgjegjshmërisë esenciale të zvogëluar, konsiderohet penalisht përgjegjës. Me 
fjalë të tjera, përgjegjshmëria e zvogëluar nuk përjashton përgjegjësinë penale. Nga 
kjo rezulton që në raste të përgjegjshmërisë së zvogëluar, kryesit e këtillë mund të 
kryejnë vepër penale me dashje ose nga pakujdesia.  

35. Përgjegjësia esenciale e zvogëluar duhet të konstatohet lidhur me veprën penale 
konkrete. Kjo nga fakti se ekziston mundësia që një person, varësisht prej natyrës 
së gjendjes psikike të tij, përkitazi me një vepër penale të caktuar, të ketë vepruar 
në gjendje të përgjegjshmërisë esenciale të zvogëluar, kurse për një vepër tjetër të 
jetë plotësisht i përgjegjshëm. 

36. Fakti që një person e ka kryer veprën penale në gjendje të përgjegjshmërisë së 
zvogëluar, kjo rrethanë medoemos duhet të merret parasysh nga gjykata kur 
vendos mbi kohëzgjatjen dhe llojin e sanksionit ose masën e trajtimit të 
detyrueshëm. Përkatësisht, nëse gjykata vendos që t’i shqiptojë dënim kryesit të 
veprës penale me përgjegjësi të zvogëluar, gjykata është e obliguar t’i marrë 
parasysh këto rrethana dhe t’i caktojë llojin dhe masë më të butë të dënimit. Pra, 
përgjegjshmëria esenciale e zvogëluar është rrethanë obliguese e zbutjes së 
dënimit.  

37. Në rastet kur gjykata konstaton se kryerësi i veprës penale me përgjegjshmëri 
esenciale të zvogëluar është i rrezikshëm në të ardhmen për rrethin ku jeton, atëherë 

                                                           
122 Po aty, fq. 248. 



Ismet Salihu 

 82 

kryesit të tillë, krahas dënimit, mund t'i shqiptojë edhe masën e trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik (neni 89 i Kodit Penal), apo trajtimin e detyrueshëm 
psikiatrik në liri (neni 90), i cili mund të shqiptohet bashkë me dënimin me kusht nën 
mbikëqyrjen e shërbimit sprovues (neni 58 i Kodit Penal). Se cilën prej këtyre dy 
llojeve të masave të mjekimit, krahas dënimit, do t'ia shqiptojë kryesit të tillë të 
veprës penale, varet prej natyrës dhe shkallës së rrezikut që paraqesin këta persona. 

38. Krahas dënimit, njëra prej këtyre dy llojeve të masave të trajtimit psikiatrik, u 
shqiptohet sidomos kryesve abnormalë të veprave penale nga radha e psikopatëve, të 
cilët zakonisht janë jo vetëm në gjendje të përgjegjshmërisë esenciale të zvogëluar, 
por paraqesin rrezik edhe në të ardhmen.  
 

Praktika gjyqësore 
 

1. Gjykata e shkallës së parë ka vendosur mbi bazën që ka konstatuar se personi me 
përgjegjësi penale esenciale të zvogëluar është plotësisht përgjegjës penalisht sipas 
nenit 34, par.1 (mund të dënohet më butë) dhe mund të kryejë vepër penale me 
secilën formë të fajit, së këndejmi edhe me dashje direkte. 

2. Veprat penale që mund të kryhen vetëm me qëllim, mund t’i kryejë edhe personi i 
papërgjegjshëm, po është çështje tjetër se për këtë shkak është përjashtuar fajësia e tij 
dhe se personit të këtillë mund t’i shqiptohet dënimi, mirëpo, sipas dispozitave të 
nenit 58, mund t’i shqiptohet masa siguruese.123 

 
 
Neni 19 [Kryerja e veprës penale në gjendje të dehur] 
 

Personi është penalisht përgjegjës nëse duke përdorur alkool, narkotik apo 
me ndonjë mënyrë tjetër e sjell veten në një gjendje të tillë që nuk mund të 
kuptoj rëndësinë e veprimit apo të mosveprimit të vet ose të kontrollojë 
sjelljen e vet, nëse para se të ketë sjellë veten në gjendje të tillë, veprimet ose 
mosveprimet e tij kanë qenë të përfshira në dashjen e tij apo nëse është i 
pakujdesshëm ndaj veprës penale dhe ligji parasheh përgjegjësi penale për 
kryerjen e kësaj vepre penale nga pakujdesia. 

 
1. Nëse personi ka qenë i papërgjegjshëm në kohën e kryerjes së veprës penale, ai nuk 

mund të konsiderohet penalisht i përgjegjshëm për atë vepër. Ky është parim bazë. 
Mirëpo nga ky parim fondamental ekziston një përjashtim. Ky përjashtim shprehet 
në rastet kur vetë personi e shpie, e sjell veten në gjendje të papërgjegjshme, e bën 
veten të paaftë mendërisht duke konsumuar alkool, drogë apo në ndonjë mënyrë 
tjetër, dhe në atë gjendje kryen vepër penale. Në rastet e këtilla personi konsiderohet 
penalisht i përgjegjshëm për veprën penale që ka kryer në gjendjen e 
papërgjegjshme, të cilën e ka shkaktuar vetë. Së këndejmi, ekziston mundësia që në 
të drejtën penale kryesi të konsiderohet penalisht i përgjegjshëm për veprën penale 
që ka kryer në gjendje të papërgjegjshme, me kusht që ai ta ketë sjellë veten në këtë 
gjendje me dashje apo nga pakujdesia. Rastet e këtilla në shkencën e së drejtës 
penale janë të njohura në gjuhën latine me shprehjen actiones liberae in causa 
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(veprime që janë të lira në vendim, dhe jo edhe në kryerje).  
2. Raste të institucionit actiones liberae in causa, janë p.sh. nëse personi A. konsumon 

alkool, dehet plotësisht, dhe kështu e sjell veten në gjendje të papërgjegjshme dhe në 
këtë gjendje i shkakton lëndim të rëndë trupor personit B., ose e privon nga jeta; 
personi A., para se të niset në rrugë me veturë, konsumon alkool a drogë dhe, duke 
drejtuar makinën, meqë aftësia për të kontrolluar automobilin i është dobësuar 
shumë, shkakton aksident trafiku dhe me atë humb jetën njëri prej udhëtarëve të 
veturës me të cilën ishte përplasur.  

3. Institucionin actiones liberae in causa tani e njohin të gjitha legjislacionet penale të 
shteteve bashkëkohore.124 Në Kodin Penal ky institucion është paraparë në nenin 19. 
Kuptimi dhe qëllimi i kësaj dispozite është që të bëhet e mundshme të konsiderohen 
penalisht të përgjegjshëm personat që kanë kryer vepër penale në gjendje të 
papërgjegjshme, të cilën ia kanë shkaktuar vetes duke përdorur alkool, drogë ose në 
ndonjë mënyrë tjetër, dhe kështu nuk kanë mundur ta kuptojnë rëndësinë e veprës së 
vet, ose nuk kanë mundur t'i kontrollojë sjelljet e veta, edhe pse, para se ta kenë sjellë 
veten në këtë gjendje, e kanë ditur apo kanë mundur ta dinë se mund të kryejnë vepër 
penale. 

4. Lidhur me institucionin actiones liberae in causa, në mënyrë figurative mund të 
thuhet se këtu bëhet fjalë për situatat kur personi e përdor veten si mjet për të kryer 
vepër penale në gjendje të papërgjegjshme. Përkatësisht, mund të ndodhin raste kur 
personi e sjell veten me qëllim në gjendje të papërgjegjshme, meqë mendon se, nëse 
e kryen veprën penale në këso gjendjeje të papërgjegjshme, nuk do të konsiderohet 
penalisht i përgjegjshëm dhe nuk do të dënohet. Për shembull, mjeku kujdestar në 
spital, me qëllim që të mos e bëjë operacion pacientin, jeta e të cilit është në rrezik, 
konsumon alkool dhe kështu e sjell veten në gjendje të paaftë për të ushtruar detyrën 
e mjekut. Ose mund të ndodhë që ndonjë person të mos ketë kurajë ta kryejë veprën 
penale të vrasjes në gjendje normale, dhe, për ta evituar frikën, konsumon alkool dhe 
veprën e kryen në gjendje të dehur..125 

5. Pra, qëllimi i institucionit actiones liberae in causa është që të pengojë 
keqpërdorimin e parimit se mund të konsiderohet penalisht i përgjegjshëm vetëm 
personi i cili, në kohën e kryerjes së veprës penale, ka qenë i përgjegjshëm. Kjo, 
sepse, po të mos njihej institucioni actiones liberae in causa, nuk do të ishte e 
mundur të dënohen personat që me vetëdije, me qëllim apo nga pakujdesia, e sjellin 
veten në gjendje të papërgjegjshme dhe në këtë gjendje kryejnë vepra penale. 

6. Instituti actiones liberae in causa mund të zbatohet edhe për veprat penale të kryera me 
mosëveprim. Një rast i tillë mund të gjejë shprehjen nëse personi e sjell veten në 
gjendje të papërgjegjshme, edhe pse ka qenë i vetëdijshëm se në atë gjendje, duke mos 
vepruar, mund të kryejë veprën e caktuar penale dhe ka dëshiruar ta kryejë atë vepër 
ose është pajtuar (dashje direkte apo eventuale). Gjithashtu vepra penale me 
mosvepërim mund të kryhet në gjendje të paaftësisë së krijuar vetë, edhe në rastet kur 
ka qenë i vetëdijshëm (pakujdesia me vetëdije), apo kur nuk ka qenë i vetëdijshëm, por 
ka mundur dhe ka qenë i detyruar të jetë i vetëdijshëm (pakujdesia pa vetëdije).126 

7. Institucioni actiones liberae in causa në brendinë e vet do të thotë veprim që është i 
                                                           
124 Franjo Bačić, Krivično pravo, Opći dio, fq. 249 
125 Ljubo Bavcon, Alenka šelih, op. cit. fq. 281. 
126 Zoran Stojanivić, op. cit. 115. 



Ismet Salihu 

 84 

lirë në vendim, po jo edhe në kryerje (actione liberae in causa, seu ad libertatem 
relatae). Që të mund të aplikohet ky institucion, sipas nenit 19 të Kodit Penal, duhet 
të përmbushen këto kushte: a) personi të jetë i vetëdijshëm në kohën kur e sjell veten 
në gjendje të papërgjegjshme; b) personi me fajin e tij (me dashje ose nga 
pakujdesia) e sjell veten në këso gjendjeje, p.sh. konsumon alkool, drogë apo lejon ta 
zërë gjumi duke drejtuar automjetin; c) para se ta sjellë veten në gjendje të 
papërgjegjshme, vepra penale e kryer të jetë e përfshirë me dashjen apo pakujdesinë 
e tij dhe ç) ta ketë kryer veprën penale, e cila në esencë i përgjigjet veprës që ka qenë 
e përfshirë me dashjen apo pakujdesinë e kryesit derisa ai ka qenë në gjendje të 
vetëdijshme. Lidhur me këto katër kushte të cekura, Profesori i Fakultetit Juridik të 
Universitetit të Lubljanës, mundësinë e zbatimit në praktikt të insitutit actiones 
liberae in causa e prezanton në tri situata.127 
a) Situata e parë gjen shprehjen në rastet kur ka vendosur të kryejë vepër penale në 

gjendje psikike normale, por konsumon alkool me qëllim, që të arsyetohet pranë 
gjykatës ose për shkak se nuk mund ta kryejë veprën penale në gjendje normale, 
p.sh. nuk mund ta kryejë vrasjen në mënyrë mizore. Në këso rastesh kryesi dehet 
me alkool apo drogë, në mënyrë që t’i evitojë pengesat e brendshme, skrupullat, 
që të krahasohetetj.. 

b) Situata e dytë manifestohet në rastet kur personi ka supozuar se, me konsumimin 
e alkoolit, mund të kryejë vepër penale, po mendon se pasoja nuk do të 
shkaktohet lehtë, apo kur nuk i shkon ndër mend fare se, nëse konsumon alkool 
mund të kryejë vepër penale, edhe pse, sipas rrethanave dhe aftësive të tij, ka 
mundur ta dijë apo është dashur ta dijë se mund të kryejë vepër penale. Për 
shembull, nëse shoferi, para se të nisë drejtimin e autobusi, konsumon dy-tri 
gota alkool dhe nuk i shkon ndër mend fare se në këso gjendjeje mund të 
shkaktojë aksident trafiku, ose, nëse supozon se mund të shkaktojë pasojë, por 
mendon se ajo nuk do të shkaktohet apo se mund ta parandalojë. Pra, në situatën 
e dytë gjen shprehjen actiones liberao in causa nga pakujdesia me vetëdije apo 
nga neglizhenca. 

c) Situata e tretë manifestohet në rastet, siç thuhet në dispozitën e nenit 19, kur 
personi e sjell veten në gjendje të paaftë, të papërgjegjshme, në ndonjë mënyrë 
tjetër. Kjo situatë gjen shprehjen p.sh. për shkak të drejtimit të automjetit një 
kohë të gjatë 10-15 orë pa pushim, dhe, për shkak të lodhjes apo rraskapitjes, për 
një çast e zë gjumi dhe shkakton aksident trafiku. 

8. Nëse janë përmbushur këto kushte dhe personi kryen vepër penale, atëherë nuk kemi 
shmangie nga parimi se personi konsiderohet penalisht i përgjegjshëm vetëm nëse, 
në kohën e kryerjes së veprës penale, ka qenë në gjendje ta kuptojë rëndësinë e 
veprës dhe t'i kontrollojë sjelljet e veta. Kjo nga fakti se te kryesi, në rastet actiones 
liberae in causa, ekziston lidhja subjektive ndaj veprës që ka kryer në gjendje të 
papërgjegjshme. Përkatësisht, këtu është fjala kur personi vendos për ta kryer veprën 
derisa ka qenë në gjendje të përgjegjshme, kurse veprën e kryen pasi ta ketë sjellë 
veten në gjendje të papërgjegjshme. Pra, në këso rastesh ekziston fajësia, po që 
paraqitet në formë të posaçme. 

9. Për t'u konsideruar që vepra është kryer në actiones liberae in causa nuk mjafton që të 
ekzistojë vetëm një vetëdije e përgjithshme, përkatësisht mundësia e vetëdijes se do të 
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kryejë ndonjë vepër penale të pacaktuar. Me fjalë të tjera, për t'u konsideruar se është 
manifestuar institucioni actiones liberae in causa, duhet të jetë kryer ajo vepër penale 
që kryesi e ka përfytyruar (e ka supozuar) apo ka mundur a ka qenë i detyruar ta 
supozojë derisa ka qenë në gjendje të përgjegjshme, dhe në këtë rast nuk kërkohet të 
jetë kryer vepër plotësisht e njëjtë. Kësisoj, do të konsiderohet se vepra është kryer në 
actiones liberae in causa, nëse p.sh. personi, derisa ka qenë në gjendje të 
përgjegjshme, ka qenë i vetëdijshëm se do ta kryejë veprën penale të plagosjes së 
rëndë, kurse, pasi e ka sjellë veten në gjendje të papërgjegjshme, ka shkaktuar vdekjen, 
pra ka kryer veprën penale të vrasjes. Në të kundërtën, nuk do të konsiderohet se 
ekziston actiones liberae in causa, nëse personi ka kryer vepër penale krejtësisht tjetër 
në krahasim me atë për të cilën ka qenë i vetëdijshëm apo ka mundur të jetë i 
vetëdijshëm se do ta kryente, derisa ka qenë në gjendje të përgjegjshme. 

10. Nga kjo që u tha, del se për actiones liberae in causa personi përgjigjet sipas 
parimeve të përgjithshme, në të cilat mbështetet përgjegjësia penale. Pra, edhe këtu, 
që të mund të konsiderohet penalisht i përgjegjshëm, kryesi i veprës penale duhet të 
jetë i përgjegjshëm dhe i fajshëm. Mirëpo, këtu përgjegjshmëria duhet të ekzistojë në 
kohën kur personi, duke konsumuar alkool, drogë apo në ndonjë mënyrë tjetër, e sjell 
veten në gjendje të papërgjegjshme. Si mënyra të tjera, me të cilat kryesi mund ta 
sjellë veten në gjendje të papërgjegjshme, janë, p.sh., marrja e tabletave të gjumit ose 
e substancave të tjera farnakologjike apo psikotrope. Gjithashtu shkaktimi i gjendjes 
së papërgjegjshme mund të ndodhë për shkak të pagjumësisë, lodhjes etj.. Për 
shembull, nëse personi drejton automjetin pandërprerë për dhjetë orë e më shumë, 
pra në gjendje lodhjeje. 

11. Sipas nenit 19, kryesi i veprës penale mund ta sjellë veten në gjendje të papërgjegjshme 
me dashje apo nga pakujdesia. Së këndejmi, në praktikë mund të shpreheta) actione 
liberae in causa me dashje dhe b) actione liberae in causa nga pakujdesia. 

12. Actiones liberae in causa me dashje do të shkaktohet në rastet kur personi e sjell 
veten me vetëdije dhe me qëllim në gjendjen që të mos ketë qenë i vetëdijshëm për 
rëndësinë e veprës së tij dhe nuk ka mundur t'i kontrollojë sjelljet e veta, me qëllim 
që në këtë gjendje (në gjendje të papërgjegjshme) të kryejë veprën penale të caktuar. 
Dashja në këso rastesh mund të jetë direkte apo eventuale.128 

13. Actiones liberae in causa nga pakujdesia do të ekzistojë në rastet kur personi, para 
se ta ketë sjellë veten në gjendje të papërgjegjshme, ka qenë i vetëdijshëm ose ka 
qenë i obliguar apo ka mundur të jetë i vetëdijshëm se në gjendje të tillë mund të 
kryejë një vepër penale të caktuar.129 

14. Në jetën e përditshme gjendja actiones liberae in causa më së shpeshti manifestohet 
nga pakujdesia dhe kjo tek veprat penale kundër sigurisë në komunikacion, veprat 
penale kundër jetës e trupit dhe kundër sigurisë së përgjithshme. 

15. Për aplikimin e institucionit actiones liberae in causa është e nevojshme që kryesi ta 
ketë sjellë veten vetë në gjendje të papërgjegjshme. Në të kundërtën, nëse kryesi 
është sjellë në gjendje të papërgjegjshme kundër vullnetit të tij, p.sh. duke i hedhur 
dikush fshehtazi mjete dehëse në pije a ushqim, apo duke e detyruar me forcë të 
konsumojë drogë a alkool, atëherë do të krijohet përgjegjësia penale e personit të 
tretë dhe, në këso rastesh, kryesi përdoret si mjet për kryerjen e veprës penale. 
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16. Actiones liberae in causa në relacion me përgjegjshmërinë e zvogëluar. Me 
konsumimin e alkoolit apo të ndonjë mjeti tjetër joshës, personi mund ta sjellë veten 
në gjendje plotësisht të papërgjegjshme ose në gjendje të përgjegjshmërisë esenciale 
të zvogëluar. Tani shtrohet pyetja se a mund të konsiderohet që personi ka vepruar në 
gjendje të actiones liberae in cause, nëse e ka sjellë veten në gjendje të 
përgjegjshmërisë esenciale të zvogëluar. Meqë, siç u cek, gjendja plotësisht e 
papërgjegjshme, e shkaktuar nga vetë kryesi, nuk përjashton përgjegjshmërinë penale 
dhe ndëshkimin për veprën penale, është e logjikshme të konkludohet që personi i 
cili, me rastin e konsumimit të alkoolit apo të ndonjë mjeti tjetër joshës, e sjell veten 
në gjendje të përgjegjshmërisë esenciale të zvogëluar, ai do të dënohet për veprën 
penale të kryer. Madje, gjendja e përgjegjshmërisë esenciale të zvogëluar, me rastin e 
matjes të dënimit, nuk mund t'i merret as si rrethanë lehtësuese. Ndërkaq, vështruar 
thjesht në aspektin penalo-juridik, dispozita e nenit 19 të Kodit Penal, në të cilin 
është përkufizuar institucioni i actiones liberae in causa, aplikohet vetëm kur vepra 
është kryer në gjendje të papërgjegjshme. Së këndejmi, nëse me konsumimin e 
alkoolit është shkaktuar vetëm gjendja e përgjegjshmërisë esenciale të zvogëluar, kjo 
dispozitë nuk mund të aplikohet. 

 
 
Neni 20 [Lidhja shkakore] 
 

Personi nuk është penalisht përgjegjës kur midis veprimit ose mosveprimit të 
tij dhe pasojës mungon lidhja shkakore.  

 
1. Nocioni dhe rëndësia e lidhjes shkakësore në të drejtën penale. Lidhja shkakore 

apo kauzaliteti në shkencën e së drejtës penale përkufizohet si lidhje objektive 
midis veprimit apo mosveprimit dhe pasojës së shkaktuar. Meqë kauzaliteti është 
thjeshtë lidhje midis veprimit apo mosveprimit dhe pasojës së shkaktuar, ky 
institucion duhet shqyrtuar ndaras nga fajësia e kryesit.130 

2. Kauzaliteti në të drejtën penale ka rëndësi të madhe, ngase për t'u konsideruar një 
vepër e njeriut si vepër penale dhe për t'ia ngarkuar atij, duhet të konstatohet se ajo 
vepër ka shkaktuar pasojën e cila në ligj është e paraparë si vepër penale. Andaj 
midis veprimit të njeriut dhe pasojës së shkaktuar duhet të ekzistojë një lidhje apo 
raport i caktuar në bazë të të cilit konstatohet se pasoja është shkak i veprimit të 
caktuar të njeriut. Kjo lidhje apo ky raport quhet lidhje shkakore apo kauzale, 
kurse veprimi i cili ka shkaktuar pasojën quhet shkak. 

3. Që të mund të përcaktohet kauzaliteti në të drejtën penale, duhet të konstatohet se 
midis veprimit dhe pasojës ekziston lidhja e domosdoshme kauzale. Veprimi është 
kauzal atëherë kur konstatohet se po të mos ishte ndërmarrë ai veprim, nuk do të 
shkaktohej pasoja e ndaluar. Për këtë arsye, kauzaliteti konsiderohet pjesë 
përbërëse e figurës së veprës penale. Pa ekzistimin e kauzalitetit nuk mund të 
konsiderohet se është kryer vepra penale dhe nuk mund të sajohet përgjegjësia 
penale.131 

4. Përcaktimi i kauzalitetit në të drejtën penale në të shumtën e herave nuk është 
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çështje e rëndë dhe e ndërlikuar. Në të gjitha ato raste kur pasoja shkaktohet 
menjëherë pas ndërmarrjes së veprimit dhe kur në shkaktimin e pasojës nuk ka 
kontribuar ndonjë faktor apo rrethanë tjetër, atëherë nuk është vështirë të 
përcaktohet kauzaliteti. Për shembull, nëse personi A shkrep me armë në personin 
B dhe e vret, atëherë veprimi i personit A është shkaktar i drejtpërdrejtë i vdekjes 
së personit B Mirëpo, në rastet kur pasoja shkaktohet jo vetëm nga veprimi i një 
personi të caktuar, por edhe për shkak të ndikimit dhe bashkëndodhje edhe të 
faktorëve të tjerë që mund të vijnë nga personi tjetër apo nga rrethanat natyrore ose 
rrethanat shoqërore objektive, atëherë përcaktimi i kauzalitetit ndërlikohet dhe 
është punë mjaft e vështirë. Këtë e ilustrojnë më së miri shembujt vijues. Nëse 
personi A i shkakton lëndim trupor personit B dhe nëse personi B vdes në spital 
nga infektimi, për shkak se ia mbështjellin plagën me fasha të papastra; nëse 
personi A i shkakton lëndim trupor personit B nga i cili ky e humb vetëdijen dhe 
mbetet i shtrirë dhe meqë qëndron gjatë, vdes nga të ftohtit, apo gjersa ka qenë i 
shtrirë pa vetëdije, e shkel ndonjë automobil. Apo rastet që ndodhin më shpesh - në 
ndeshjen e dy automobilave shkaktohet vdekja e disa personave dhe dëme 
materiale. 

5. Rastet e këtilla kur në shkaktimin e pasojës së dëmshme kanë kontribuar, krahas 
veprimit të personit të caktuar, edhe shumë rrethana dhe faktorë të tjerë, nuk janë 
të rralla në praktikë. Andaj detyra e së drejtës penale është që të konstatojë se cila 
prej rrethanave, shkaqeve apo faktorëve ka qenë vendimtare në shkaktimin e 
pasojës së ndaluar, që është paraparë si vepër penale. Në të drejtën penale, ku 
vendoset për përgjegjësinë penale dhe ndëshkueshmërinë e personit të caktuar, 
shtrohet pyetja se a duhet të konsiderohen si shkak të pasojës, krahas veprimit të 
njeriut, edhe të gjitha rrethanat dhe faktorët që kanë kontribuar në shkaktimin e 
pasojës. 132 

6. Në shkencën e të drejtës penale, çështjes së kauzalitetit, në tërë zinxhirin e 
ngjarjes, relevante janë vetëm ato rrethana apo shkaqe që janë të lidhura ngushtë 
me veprimin e njeriut. Përkatësisht, kauzaliteti në të drejtën penale përcaktohet 
duke e ndarë veprimin e njeriut nga tërësia e të gjitha kushteve dhe faktorëve, me 
ç'rast duhet konstatuar se pasoja a ka qenë rezultat i veprimit. 

7. Lidhur me koncepcionin e këtillë penalo-juridik të kauzalitetit, në shkencën e të 
drejtës penale nuk ka dilema. Mirëpo, dilemat shfaqen në rastet kur në shkaktimin 
e pasojës kontribuojnë veprimet e dy apo më shumë personave. Në këso raste 
shtrohet pyetja se a duhet konsideruar veprimin e secilit person shkak apo vetëm 
kusht ose rrethanë që ka kontribuar në shkaktimin e pasojës. Përkitazi me këtë, në 
shkencën e të drejtës penale janë paraqitur disa teori të cilat ofrojnë kritere dhe pi-
këpamje me qëllim që t'i ndihmojnë praktikës gjyqësore në zgjidhjen e kësaj 
çështjeje të ndërlikuar. Prej këtyre teorive, më të rëndësishmet janë: a) teoria 
ekuivalente dhe b) teoria e kauzalitetit adekuat133 
a) Teoria ekuivalente ndryshe quhet dhe teoria mbi rëndësinë e njëjtë të të gjitha 

shkaqeve dhe kushteve, apo teoria conditio sine qua non. Sipas kësaj teorie si 
shkak i pasojës konsiderohet çdo veprim apo mosveprim i cili në ndonjë 
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mënyrë ka kontribuar që të shkaktohet pasoja e ndaluar. Përkatësisht, sipas 
kësaj teorie, rëndësi të njëjtë kanë të gjitha shkaqet apo kushtet që kanë 
kontribuar në shkaktimin e pasojës. Lidhur me këtë, kjo teori mbështetet në 
pohimin se pasoja nuk do të shkaktohej po të mungonte ndonjë shkak apo 
kusht (conditio sine qua non). Si e metë e kësaj teorie theksohet se së tepërmi 
e zgjeron nocionin e shkakut. Andaj në disa raste, sipas kësaj teorie kurrsesi 
nuk mund të arrihet zgjidhja e çështjes së kauzalitetit.134 

b) Teoria e kauzaltetit adekuat. Teoria e kauzalitetit adekuat, në mënyrë të 
posaçme mundohet t'i ndajë shkaqet nga kushtet. Sipas kësaj teorie, shkak i 
pasojës është ai veprim i cili sipas përvojës së përgjithshme, zakonisht, pra në 
mënyrë gjenerale, pavarësisht nga rasti konkret në zinxhirin e ngjarjes, është i 
përshtatshëm që të shkaktojë pasojën e ndaluar.135 Me fjalë të tjera, sipas kësaj 
teorie, shkak i pasojës është ai veprim i cili marrë në përgjithësi mundet është 
adekuat, i përshtatshëm që në bashkëndodhje me disa kushte të tjera të 
shkaktojë pasojën e dëmshme, p.sh. nëse personi A e qëllon personin B në 
kokë me një send të fortë dhe të rëndë, ky veprim në rastin konkret është 
adekuat /i përshtatshëm, që të shkaktojë vdekjen e personit. Pasoja e këtillë 
shkaktohet edhe në shumë raste të tjera të ngjashme. Andaj, sipas teorisë së 
kauzalitetit adekuat në rastin e përmendur, veprimi i personit A konsiderohet 
shkak i vdekjes së personit B. 

8. Në rastet e kundërta, nëse veprimi nuk është adekuat/i përshtatshëm që në rrethanat 
normale të shkaktojë pasojën e ndaluar, atëherë sipas teorisë së kauzalitetit adekuat 
ai veprim nuk është tipik dhe si i tillë nuk mund të konsiderohet si shkak i pasojës. 
Për shembull, nëse personi A e qëllon lehtë personin B në kokë, i cili për shkak të 
lëndimit të mëparshëm ka pasur komça, dhe kështu nga kjo e goditur shkaktohet 
keqësimi i gjendjes shëndetësore dhe ky vdes, atëherë sipas kësaj teorie veprimi i 
personit A nuk mund të konsiderohet shkak i vdekjes së personit B Për rastet jo 
tipike, siç është ky rast që tani e cekëm, rasti i këtillë duhet të zgjidhet sipas teorisë 
ekuivalente. Thënë ndryshe, për rastet jo tipike, çështja e zgjidhjes së akuzalitetit 
duhet të bëhet sipas teorisë ekuivalente. 

9. Teoria e kauzalitetit adekuat ka ithtarë të shumtë dhe është e përfaqësuar shumë në 
praktikën e gjykatave të shteteve të jashtme.136 Mirëpo, përkundër kësaj, në 
zgjidhjen e çështjes së kauzalitetit sipas kësaj teorie paraqiten një varg vështirësish. 
Këto vështirësi më së tepërmi konsistojnë në faktin se kjo teori nuk ka arritur të 
përpilojë kritere të qarta për përcaktimin e shkakut të pasojës. Kjo është edhe e 
arsyeshme sepse shkalla e mundësisë së shkaktimit të pasojës për shkak të veprimit 
të njeriut është e ndryshme në çdo rast konkret dhe kjo varet prej kompleksit të 
kushteve të tjera dhe efektit të tyre. Përveç këtyre teorive, në shkencën e të drejtës 
penale njihen edhe teori të tjera, shumica e të cilave janë vetëm variante të teorive 
të përmendura. Duhet theksuar se asnjëra prej teorive që njihen në shkencën e të 
drejtës penale nuk ofron, e as që mund të ofrojë, ndonjë formulë, e cila do të mund 
të aplikohej në të gjitha rastet që ndodhin në praktikë për t'u zgjidhur çështja e 
kauzalitetit. Përkundrazi, secila teori veç e veç, apo të gjitha së bashku, ofrojnë 

                                                           
134 Zoran Sojanović, Komentar, fq. 67. 
135 Po aty, fq. 67 
136 Vlado Kambovski, Kazneno Pravo, Opšt. del, Skopje 2004, fq. 410 
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vetëm ca kritere të cilat më tepër janë të karakterit të përgjithshëm dhe si të tilla 
mund t'i ndihmojnë praktikës gjyqësore për zgjidhjen e çështjes së kauzalitetit.137 

10. Prej këtyre teorive, në praktikën gjyqësore të Serbisë më së shpeshti aplikohet 
teoria ekuivalente apo teoria conditio sine qua non.138 Gjithashtu edhe në praktikën 
gjyqësore të Kosovës më së shpeshti aplikohet teoria ekuivalente 

11. Teoria ekuivalente në shkencën e të drejtës penale konsiderohet më adekuate, ngase 
rekomandon rregulla të përgjithshme në bazë të të cilave mund të zgjidhet çështja e 
kauzalitetit si dhe ndërprerjen e lidhjes kauzale dhe më së miri e bën diferencimin e 
kauzalitetit nga fajësia. Mirëpo, përkundër anëve pozitive të teorisë ekuivalente, po 
përsërisim atë që thamë më parë, se asnjëra prej teorive nuk mund të ofrojë kritere të 
sakta për zgjidhjen e të gjitha rasteve të kauzalitetit në praktikë. Përkundrazi, në 
shkencën e së drejtës penale mbisundon mendimi se në vend të këtyre teorive, është më 
oportune të sajohen disa rregulla të përgjithshme të cilat do të ndihmonin dallimin e 
kushteve që mund të konsiderohen shkaqe të pasojës së veprës penale.139 Disa prej 
rregullave apo kritereve themelore të cilat janë përvetësuar në teori dhe më për së 
afërmi ofrojnë zgjidhje për përcaktimin e kauzalitetit janë:140 
a) Kushtet e drejtpërdrejta, të cilat shkaktojnë pasojën e veprës penale gjithherë 

konsiderohen shkak i saj. 
b) Shkak i pasojës gjithherë duhet të konsiderohet veprimi apo mosveprimi i njeriut. 
c) Kushtet indirekte mund të konsiderohen shkak i pasojës vetëm në rastet kur 

shkaktojnë aso kushte apo rrethana të drejtpërdrejta të cilat shkaktojnë pasojën 
e veprës penale. Pohimi i këtillë arsyetohet më së miri nga shembulli vijues: 
nëse personi A i shkakton lëndim trupor personit B, lëndim ky i cili e keqëson 
sëmundjen ekzistuese të personit B dhe kështu ky vdes, në këtë rast lëndimi 
trupor si kusht indirekt mund të konsiderohet si shkak i vdekjes së personit B, 
ngase lëndimi trupor shfaqet si kusht indirekt i cili ka shkaktuar vdekjen e 
personit B. 

d) Kusht apo shkak i pasojës së veprës penale konsiderohet edhe rasti kur vetëm 
shpejtohet shkaktimi i pasojës, e cila edhe ashtu do të shkaktohej. Për 
shembull, nëse në spital infermierja gabimisht ia jep injeksionin apo ndonjë 
terapi tjetër pacientit që lëngon nga ndonjë sëmundje e pashërueshme dhe po 
qe se pacienti menjëherë vdes, edhe në këso raste veprimi i këtillë 
konsiderohet shkak i vdekjes si pasojë e veprës penale të mjekimit të 
pandërgjegjshëm, edhe pse pasoja e këtillë do të shkaktohej po mos të 
ndërmerrej ky veprim.  

e) Lidhjen kauzale e ndërprenë ndonjë veprim apo rrethanë tjetër e cila ndërkohë 
ndërlidhet në zinxhirin e ngjarjes dhe kështu shkakton pasojë krejtësisht tjetër 
nga ajo që zakonisht shkaktohet. Për shembull, nëse personi A i shkakton 
lëndim të lehtë trupor personit B dhe po qe se personi B vdes në spital për 
shkak të infeksionit, ngase plagën ia mbështjellin me fashë të papastër, apo në 
përgjithësi për shkak të mjekimit të pandërgjegjshëm, atëherë në këtë rast 
veprimi i personit A nuk do të konsiderohet shkak i vdekjes së personit B, 

                                                           
137 Franjo Bačić, Krivično pravo, Opći dio, fq.180 
138 Zoran Sojanović, Komentar, fq.68 
139 Po aty, fq. 181. 
140 Po aty, fq. 68. 
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ngase infektimi apo mjekimi i pandërgjegjshëm e ndërprenë lidhjen kauzale 
midis veprimit të personit A dhe pasojës së vdekjes së personit B Apo rasti 
tjetër më flagrant: nëse personi A i shkakton lëndim trupor personit B dhe po 
qe se duke e dërguar në spital me ndihmën e shpejtë, shkaktohet aksidenti në 
komunikacion në të cilin vdes personi B apo pasi që të vendoset në spital vdes 
nga zjarri i cili e kaplon spitalin. 

12. Lidhja shkakësore te veprat penale me mosveprim. Në të drejtën penale, rëndësi të 
posaçme ka çështja e përcaktimit të kauzalitetit te veprat penale të kryera me 
mosveprim. Kjo nga fakti se në kushtet e tanishme të jetës bashkëkohore gjithnjë 
më tepër çdo individ ka një varg detyrash dhe obligimesh, kështu që moskryerja e 
këtyre detyrave dhe obligimeve, apo qëndrimi pasiv ose indiferent ndaj tyre, mund 
të shkaktojë pasoja të dëmshme për shoqërinë.141 

13. Në shkencën e të drejtës penale ekzistojnë ca dilema lidhur me atë se a mundet 
mosveprimi të konsiderohet shkak i veprës penale, sidomos te veprat penale jo të 
drejta të kryera me mosveprim.142 Mirëpo, përkundër këtyre dilemave, shumica e 
teoricienëve të së drejtës penale janë të mendimit se edhe mosveprimi mund të 
paraqitet si shkak i pasojës.143 Siç pamë, mendimi i këtillë është përvetësuar edhe 
në Kodin Penal (neni 8), ku shprehimisht është paraparë se vepra penale mund të 
kryhet me veprim ose me mosveprim. 

14. Konsiderohet se mosndërmarrja e veprimit të caktuar apo mosveprimi mund të jetë 
shkak i pasojës nëse janë përmbushur këto kushte: 1) nëse ka ekzistuar obligimi që 
të veprohet në mënyrë të caktuar për t'u parandaluar pasoja, 2) nëse personi ka 
pasur mundësi, ka qenë në gjendje të parandalojë shkaktimin e pasojës dhe 3) nëse 
konstatohet se me siguri pasoja nuk do të shkaktohej, ose do të shkaktohej pasojë 
shumë më e vogël, po të ndërmerrej veprimi që është dashur të ndërmerrej.144 
Vetëm nëse përmbushen këto tri kushte në mënyrë kumulative, mosveprimi mund 
të konsiderohet shkak i pasojës. Kështu, p.sh. nëse konstatohet se për shkak të 
mosdhënies së ndihmës mjekësore është shkaktuar keqësimi i gjendjes 
shëndetësore apo vdekja e personit, shkaktar i kësaj pasoje konsiderohet mjeku i 
cili e ka pasur për detyrë t'i japë ndihmë mjekësore personit, jeta e të cilit ka qenë 
në rrezik. Përkatësisht, po ta kishte kryer mjeku veprimin të cilin e ka pasur për 
detyrë ta kryente, pasoja e dëmshme nuk do të shkaktohej. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Nuk është përjashtuar lidhja kauzale në mes të vozitjes së kundërligjshme dhe 

vdekjes së të dëmtuarit kur gjatë mjekimit në spital nuk është zbuluar lëndimi i 
brendshëm nga i cili i dëmtuari ka vdekur. Mosëzbulimi i lëndimit në të dëmtuarin 
gjatë mjekimit në spital nuk është ndërpre lidhja kauzale të cilën e ka filluar i 
akuzuari duke i shkaktuar lëndime gjatë vozitjes së kundërligjshme.145  

                                                           
141 Zoran Stojanović, Komentar, fq. 69 
142 Po aty, fq. 69. 
143 Nikolla Sërzentiç dhe Aleksandër Stajić, Vepër e cituar, fq. 73, Zoran Sojanović, Komentar,. 69. 
144 Zoran Sojanović, Komentar, fq. 70 
145 Gjykata e Qarkut në Bjelovar, Kzh.-1248/88, Cituar sipas Kazneni Zakon, Sudska Praksa, 
Zagreb 1998, fq.215. 
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Neni 21 [Dashja] 
 
1. Vepra penale mund të kryhet me dashje direkte ose eventuale.  
2. Personi vepron me dashje direkte kur është i vetëdijshëm për veprën e vet dhe 

e dëshiron kryerjen e saj.  
3. Personi vepron me dashje eventuale kur është i vetëdijshëm se pasoja e 

ndaluar mund të shkaktohet si rezultat i veprimit ose i mosveprimit të tij dhe 
ai pranon shkaktimin e saj. 

 
1. Faji. Në strukturën e elementeve të përgjithshme të veprës penale, faji është 

element subjektiv i veprës penale. Për t’u ndëshkuar një person për veprën e tij, 
nuk mjafton që të ketë kryer vetëm vepër të kundërligjshme që parashihet si vepër 
penale, por ai atë vepër duhet ta ketë kryer me fajin e tij. Në të drejtat penale 
bashkëkohore, për t'u konsideruar personi penalisht i përgjegjshëm dhe për t’u bërë 
e mundur të dënohet, duhet që veprën ta ketë kryer me fajin e tij. 

2. Përgjegjshmëria supozohet në të drejtën penale ngase sikundër shumica e njerëzve në 
përgjithësi, ashtu edhe shumica e kryesve të veprave penale janë të përgjegjshëm. 
Përkundër supozimit apo prezumimit të përgjegjshmërisë, fajësia nuk mund të 
supozohet por ajo medoemos për çdo rast konkret të veprës penale duhet të 
vërtetohet, duhet që në procedurën penale të administrohen provat e nevojshme në 
mënyrë që të konstatohet se personi veprën penale të caktuar e ka kryer me fajin e tij. 
Barra e administrimit të provave për t'u konstatuar fajësia e ndonjë personi bie në 
përfaqësuesin e akuzës, e jo në të pandehurin dhe mbrojtësin e tij. Në procedurën 
penale, konstatimi i fajësisë bëhet në çdo rast konkret dhe lidhur me veprën e caktuar 
penale. Së këndejmi, nuk mund të përcaktohet fajësia në përgjithësi, sepse fajësia e 
tillë në të drejtën penale nuk ekziston. Me përcaktimin e fajësisë në çdo rast konkret, 
në procedurën penale konstatohet se a e ka kryer personi veprën penale me dashje 
apo nga pakujdesia. 

3. Sipas të drejtave penale të tanishme, në mungesë të fajit nuk mund t'i shqiptohet 
dënimi kryesit të veprës penale. Në mungesë të fajit, dënimi në të drejtën penale 
humb kuptimin. Në institucionin e fajit si element konstitutiv i veprës penale, e drejta 
penale bashkëkohore mbështet legjitimitetin e dënimit. Në fajësi shteti e mbështetë të 
drejtën që ta ndëshkojë kryesin e veprës penale. Së këndejmi, faji është një ndër 
determinantët themelor që e bën të mundshme dhe e arsyeton shqiptimin e dënimit 
kryesit të veprës penale. Lidhur me këtë, parimi nullum crimen nulla poena sine 
culpa (nuk ka vepër penale dhe nuk ka dënim pa faj)146 është tregues dhe garanci e 
një të drejte penale progresive. Në rast të dënimit të personit të pafajshëm cenohet 
parimi i shtetit ligjor.147 Në fakt, me këtë parim kihet për qëllim që të kufizohet, të 
vihet në korniza të caktuara e drejta e shtetit që të ndëshkojë. Përkatësisht, sipas këtij 
parimi, gjykatat si organe shtetërore kanë të drejtë t'i ndëshkojnë vetëm kryesit e 
fajshëm të veprave penale, e jo t'i ndëshkojnë personat që rastësisht apo nën ndi-
kimin e dhunës apo të ndonjë rrethane tjetër kundër vullnetit të tyre kanë kryer vepra 
të kundërligjshme, të cilat në ligj janë të parapara si vepra penale.148 

                                                           
146 Shih komentin e nenit 17.3  
147 Po aty, fq. 35. 
148 Franjo Bačić, Krivično pravo, op. cit, fq. 251. 
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4. Në të drejtën penale shtrohet pyetja se a ka qenë personi i caktuar i fajshëm apo jo 
vetëm në rastet kur ai kryen vepër penale. Pra, vepra penale është supozim, parakusht 
në procedurën penale për t'u shqyrtuar se a është fajtor personi i caktuar për veprën e 
kryer. Pasi që të konstatohet se personi i caktuar ka kryer vepër penale, shqyrtohet 
çështja se a ka qenë i fajshëm për veprën e kryer. 

5. Faji është përgjegjësia personale e kryesit për veprën e vet. Një person konsiderohet 
se veprën penale e ka kryer me faj në rastet kur ka ditur se me veprimin apo 
mosveprimin e tij do të shkaktojë pasojë të ndaluar në botën e jashtme, pasojë kjo që 
në ligj është e paraparë si vepër penale, dhe nëse ndaj pasojës - ndaj veprës, ka pasur 
aso marrëdhënie, relacioni, e cila i bën të mundshme gjykatës që t'ia ngarkojë, t'ia 
vejë në barrë atë vepër. Marrëdhënia apo relacioni psikik i kryesit ndaj veprës në të 
drejtën penale quhet fajësi. 

6. Nga ky përkufizim i fajit del se fajësia përfshin veprimin dhe pasojën e veprës 
penale. Për këtë shkak në të drejtën penale flitet për fajin lidhur me veprimin dhe për 
fajin lidhur me pasojën e veprës penale. 

7. Lidhur me veprimin e veprës penale, faji ekziston atëherë kur personi është i 
vetëdijshëm dhe dëshiron ndërmarrjen e veprimit, apo kur është i vetëdijshëm dhe 
dëshiron që të mos e ndërmarrë veprimin e caktuar, kur me mosveprim kryhet vepra 
e caktuar. 

8. Lidhur me pasojën, konsiderohet se një person është i fajshëm në rastet kur është i 
vetëdijshëm dhe dëshiron që të shkaktohet pasoja e ndaluar në botën e jashtme. 

9. Ndarja e fajit lidhur me veprimin dhe pasojën bëhet vetëm për shkaqe praktike, në 
mënyrë që të konstatohet më lehtë se a e ka kryer personi veprën penale me fajin e 
tij. Përndryshe, fajësia është një tërësi që përfshin veprimin dhe pasojën. 

10. Për të konstatuar se personi e ka kryer veprën me faj, medoemos duhet depërtuar në 
psiken, në jetën shpirtërore të kryesit. Për këtë arsye, me të drejtë theksojnë disa 
penalistë në mënyrë figurative se faji është një lloj ure midis veprës dhe personalitetit 
të kryesit, përkatësisht faji konsiderohet derë në të cilën kryesi hyn në fushën e së 
drejtës penale.149 Pra, faji bën të mundshme që të dënohet kryesi i veprës penale. Në 
të kundërtën, në mungesë të fajit, kryesi i veprës penale nuk mund të dënohet. 

11. Teoritë mbi fajin. Faji është themel mbi të cilin sajohet dhe mbështetet përgjegjësia 
penale. Lidhur me nocionin dhe përmbajtjen e fajit janë shfaqur mendime dhe konce-
pcione të ndryshme. Në shkencën e së drejtës penale njihen tri koncepcione apo 
teori. Këto janë:teoria psikologjike, teoria normative dhe teoria psikologjike – 
normative. 

12. Sipas teorisë psikologjike,faji është marrëdhënie (relacion) psikik i kryesit ndaj 
veprës së vet dhe pasojës së asaj vepre, e cila shprehet me dashje dhe nga pakujdesia. 
Kjo teori mbështetet në logjikën se kur personi është i përgjegjshëm, ai është i aftë 
edhe të konkludojë, të dijë se veprën që e kryen në shoqëri vlerësohet si vepër e 
dëmshme, e keqe dhe kriminale. Me fjalë të tjera, sipas teorisë psikologjike, një 
person konsiderohet i fajshëm kur psikikishtë është i aftë të bëjë dallimin midis 
veprës së mirë, në një anë, dhe veprës së keqe, të dëmshme, në anën tjetër.  

13. Sipas teorisë normative, një person konsiderohet se e kryen veprën me fajin e tij në 
rastet kur veprën e vet e vlerëson si të kundërligjshme. Pra, sipas kësaj teorie, faji 
ekziston nëse kryesi ka qenë i vetëdijshëm ose duhet të ishte i vetëdijshëm, ka qenë i 
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detyruar të jetë i vetëdijshëm se vepra e tij është e kundërligjshme, në ligj është e 
përcaktuar si vepër penale. Brendia e kësaj teorie konsiston në faktin se një person e 
konsideron të fajshëm ngase nuk është sjellë, nuk ka vepruar ashtu si e obligojnë 
normat juridike, sociale dhe morale. Vlerësimin lidhur me atë se a është sjellë, a ka 
vepruar në kundërshtim me ligjin, e jep gjykata. 

14. Kësaj teorie i bëhet vërejtje ngase në masë të konsiderueshme lë pas dore elementin 
psikik të fajësisë dhe kësisoj anon më tepër në drejtim të përgjegjësisë objektive.  

15. Sipas teorisë psikologjike-normative, një person konsiderohet se e ka kryer veprën 
me faj në rastet kur janë shprehur elementet e përmendura të teorisë psikologjike dhe 
të teorisë normative. Rrjedhimisht, sipas kësaj teorie, kryesi konsiderohet i fajshëm 
atëherë kur ka qenë i vetëdijshëm se me veprimin apo mosveprimin e tij do të shka-
ktojë pasojë të dëmshme, dhe nëse e ka ditur se ajo vepër është e ndaluar, është në 
kundërshtim dhe dënohet sipas normave juridike, morale dhe sociale150. 

16. Dilema lidhur me nocionin e fajit ekziston edhe në të drejtën tonë penale. Për këtë 
arsye edhe Kodi Penal nuk e përcakton kuptimin e fajit, por vetëm parasheh dy 
format e tij, dashjen dhe pakujdesinë. Mospërcaktimi i nocionit të fajit nga Kodi ynë 
penal bën të mundshme interpretime të ndryshme lidhur me atë se kur duhet të 
konsiderohet se vepra është kryer me fajin e personit. Kjo është e mirë sepse i bën të 
mundshme shkencës së të drejtës penale që vazhdimisht të hulumtojë dhe të 
përcaktojë kritere adekuate, varësisht edhe prej zhvillimit të shkencës së psikiatrisë 
dhe zhvillimit shoqëroro-ekonomik dhe teknologjik, dhe në këtë mënyrë të japë 
mendimin e vet se kur duhet të konsiderohet se kryesi ka vepruar me faj. Mirëpo, kjo 
nuk është mirë për praktikën gjygjësore dhe në përgjithësi për parimin e legalitetit 
dhe legjitimitetit në të drejtën penale, ngase bën të mundshëm që aty-këtu, në mënyrë 
të tërthortë (indirekte) të aplikohet përgjegjësia objektive. 

17. Ashtu siç është përcaktuar në Kodin Penal (neni 21 dhe 23), faji i ka dy forma 
kryesore,dashjen (dolus) dhe pakujdesinë (culpa). Dashja është forma më e rëndë e 
fajit dhe më së shpeshti veprat penale kryhen me këtë formë të fajit. Në rastet kur 
vepra penale kryhet me dashje, kryesi gjithherë konsiderohet penalisht përgjegjës. 
Ndërsa pakujdesia është formë më e lehtë e fajit dhe për veprat penale të kryera nga 
pakujdesia kryesi dënohet vetëm në rastet kur me ligj shprehimisht parashihet se do 
të dënohet edhe për veprën e kryer nga pakujdesia. 

18. Detyrë e gjykatës është që në çdo rast konkret të konstatojë nëse është kryer vepra 
me dashje apo nga pakujdesia. Kur të konstatohet se vepra nuk është kryer me 
dashje, në procedurën penale do të administrohen provat vetëm në rastet kur me ligj 
parashihet dënimi edhe për veprën penale të kryer nga pakujdesia. Mirëpo, nuk do të 
thotë se nëse vepra nuk është kryer me dashje, atëherë është kryer nga pakujdesia, 
ngase edhe pakujdesia gjithherë në mënyrë të padyshimtë duhet të konstatohet në 
procedurën penale. Në rastet kur me ligj është paraparë se kryesi dënohet vetëm në 
rastet kur veprën e kryen me dashje, kurse dashja nuk konstatohet, por përkundrazi, 
konstatohet se vepra është kryer nga pakujdesia, kryesi i këtillë do të lirohet nga 
përgjegjësia penale, nuk do të ndëshkohet.  
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Paragrafi 1. 
 
1. Dashja. Dashja (dolus) konsiderohet forma më e rëndë, më tipike dhe forma më e 

shpeshtë e fajit me të cilën kryhen veprat penale. Sipas nenit 21 të Kodit Penal, vepra 
penale është kryer me dashje kur kryesi ka qenë i vetëdijshëm për veprën e vet dhe 
ka dashur që ta kryejë, apo kur ka qenë i vetëdijshëm se për shkak të veprimit apo 
mosveprimit të tij mund të shkaktohet pasoja e ndaluar, por e ka pranuar, është 
dakorduar që të shkaktohet ajo pasojë. 

2. Prej këtij përkufizimi që është dhënë në këtë dispozitë penale del qartë se Kodi Penal 
i Kosovës njeh dy lloje të dashjes:dashjen direkte dhe dashjen eventuale. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Dashja direkte (dolus direktus) ekziston atëherë kur kryesi është i vetëdijshëm se 

me veprimin apo mosveprimin e vet do të kryejë vepër të dëmshme, vepër penale 
dhe dëshiron kryerjen e asaj vepre, dëshiron që të shkaktohet pasoja e ndaluar në 
botën e jashtme (neni 21, par. 2).  

2. Te dashja direkte, kryesi është i vetëdijshëm për veprimet e veta, është i vetëdijshëm 
për rrezikshmërinë shoqërore abstrakte të sjelljes së vet, e parasheh mundësinë e 
shkaktimit të pasojës së dëmshme, përkatësisht është i vetëdijshëm për rrezikun 
konkret, me vullnet i drejton (qeveris) sjelljet e veta dhe dëshiron shkaktimin e 
pasojës së rrezikshme. Së këndejmi, te kjo formë e dashjes shprehet elementi i 
vetëdijes (elementi intelektual) dhe elementi i vullnetit (elementi i dëshirës). 

3. Elementi i vetëdijes (intelektual), në kuadrin e dashjes direkte shprehet në rastet kur 
kryesi është i vetëdijshëm, e di, ka përfytyrim të qartë për veprën që e kryen dhe 
pasojat që do të shkaktohen nga ajo vepër dhe për lidhjen kauzale midis veprës dhe 
pasojës që do të shkaktohet. Te kjo formë e dashjes, kryesi duhet të jetë i 
vetëdijshëm edhe për tiparet e tjera që e përbëjnë figurën e veprës penale të caktuar, 
siç janë objekti i veprës penale, koha, mënyra, mjetet e kryerjes së veprës penale dhe 
të gjitha rrethanat e tjera reale të cilat përbëjnë tiparet e veprës penale. Nëse kryesi i 
veprës nuk ka qenë i vetëdijshëm për ndonjërën nga rrethanat reale që është tipare, 
element përbërës i veprës penale, atëherë te kryesi i tillë nuk ekziston dashja lidhur 
me atë vepër. Për shembull, nëse presoni A nuk e di se akoma gjendet në martesë 
dhe lidh martesë me personin B, atëherë nuk mund të konsiderohet se ka kryer 
veprën penale të bigamisë. 

4. Në kuadrin e rrethanave reale nuk merren parasysh vetëm faktet fizike por edhe 
faktet apo rrethanat juridike, nëse ato paraqesin tipare të veprës penale të caktuar. 
Mirëpo, me këtë rast duhet theksuar veçmas se për t'u konsideruar se një person ka 
vepruar me dashje direkte, nuk është e domosdoshme që kryesi të jetë i vetëdijshëm 
se rrethana e caktuar reale apo juridike bën pjesë në tiparin e figurës së veprës penale 
të caktuar. Me fjalë të tjera, nuk është e domosdoshme të dijë se si do të kualifikohet 
ajo vepër në të drejtën penale. Kështu, në shembullin që cekëm më sipër lidhur me 
veprën penale të bigamisë, konsiderohet se kryesi ka vepruar me dashje vetëm nëse 
di se gjendet në martesë dhe lidh martesë tjetër, kurse nuk kërkohet që ai të dijë se 
çka konsiderohet martesë në të drejtën familjare. 

5. Si tipare reale, përkatësisht si rrethanë reale, varësisht prej llojit dhe natyrës së veprës 
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penale, mund të paraqitet edhe ndonjë tipare apo raport personal. Për shembull, te 
veprat penale te të cilat tipari apo statusi personal konsiderohet si element i veprës 
penale (delcta propria), është e nevojshme që vetëdija të përfshijë edhe atë rrethanë. 
Kësisoj, te veprat penale kundër detyrës zyrtare, kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm se 
posedon statusin e personit zyrtar, duhet të jetë i vetëdijshëm se është person zyrtar. 
Kurse vetëdija për raportin (relacionin) personal si rrethanë reale, duhet të ekzistojë 
p.sh. te vepra penale e incestit. 

6. Te disa vepra penale, për t'u konsideruar se kryesi ka vepruar me dashje direkte, ai 
duhet të dijë se shprehet tipari i veprës penale të caktuar. Kështu, p.sh. do të 
konsiderohet se është kryer vepra penale e lidhjes së kontratës së dëmshme, nëse 
kryesi di se lidhja e asaj kontrate është e dëmshme për organizatën ekonomike, të 
cilën ai në atë rast e përfaqëson. 

7. Nëse pasoja është tipar i ndonjë vepre penale, atëherë edhe ajo duhet të jetë e 
përfshirë në vetëdijen e kryesit. Sa i përket faktit se a do të shkaktohet me siguri ajo 
pasojë apo jo, për t'u konsideruar se kryesi ka vepruar me dashje direkte, nuk 
kërkohet që kryesi të ketë paraparë shkaktimin e pasojës si të sigurt. Për ekzistimin e 
dashjes direkte mjafton që kryesi të jetë vetëm i vetëdijshëm se është e mundshme 
ardhja e pasojës dhe ta dëshirojë atë. Kjo nga fakti se vetëdija për shkaktimin e 
pasojës nuk mund të jetë gjithherë e sigurt, ngase këtu është fjala për diç që duhet të 
shkaktohet. 

8. Elementi volitiv apo i dëshirës (i vullnetit) është komponentë e dytë e dashjes direkte. 
Ky element shprehet atëherë kur kryesi ka dashur, ka dëshiruar që me veprimin apo 
mosveprimin e vet të shkaktojë pasojën e caktuar. Konsiderohet se personi e ka 
dëshiruar kryerjen e veprës kur ndërmerr veprimin me qëllim që të shkaktojë 
pasojën, e cila është tipar i veprës penale të caktuar. 

9. Vullneti apo dëshira është komponentë praktike e vetëdijes. Me anë të vullnetit, me 
vetëdije orientohen dhe dirigjohen veprimet mendore dhe fizike në drejtim që të 
arrihet qëllimi i caktuar. Duke u mbështetur në vullnetin personal, njeriu mund t'i 
kontrollojë sjelljet e veta, të sillet në harmoni me normat shoqërore, të frenojë 
realizimin e motiveve që janë në kundërshtim me normat juridike, sociale dhe 
morale. Në përgjithësi, veprimi i vullnetshëm përfshin këto komponentë: përcaktimin 
e qëllimit; planifikimin dhe parashikimin e mjeteve që duhet përdorur për realizimin 
e qëllimit të caktuar; ndërmarrjen e veprimit dhe qeverisjen e veprimeve në drejtim 
të arritjes së qëllimit. Nga kjo, marrë në tërësi, elementi volitiv përbëhet prej këtyre 
dy komponentëve; prej komponentit të qeverisjes vullnetare me sjelljet (veprimet) e 
veta dhe prej komponentit të qëllimit (dëshirës) që të shkaktohet pasoja e caktuar. 

10. Së këndejmi, konsiderohet se kryesi e ka dëshiruar kryerjen e veprës në rastet kur e 
ka ndërmarrë veprimin me qëllim që ta realizojë veprën, që të shkaktojë pasojën e 
cila është tipare e veprës penale të caktuar. Kështu, p.sh. personi A me qëllim që ta 
privojë nga jeta personin B shkrep nga revolja në drejtim të tij dhe e vret. Mirëpo, do 
të konsiderohet se personi e ka dëshiruar kryerjen e veprës edhe atëherë kur 
ndërmarrja e një veprimi të kundërligjshëm është i domosdoshëm ngase i shërben për 
ta realizuar qëllimin e vet, p.sh. e vret personin tjetër me qëllim që t'ia marrë të 
hollat, apo në rastin kur ndokush e vret të afërmin e vet me qëllim që ta trashëgojë 
pasurinë e tij. 

11. Vullneti apo dëshira si komponentë e dashjes direkte përfshin edhe pasojën e cila 
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medoemos, me siguri do të shkaktohet krahas pasojës së mëparshme, pasojës 
kryesore. Në këso raste edhe pse është fjala për pasojën e cila nuk dëshirohet, 
përkatësisht pasoja e cila nuk është qëllim i veprimit të kryesit, ajo është e përfshirë 
në dëshirën e tij, ai edhe atë e ka dëshiruar ngase ajo është e pashmangshme me 
rastin e realizimit të pasojës kryesore, për të cilën kryesi ka qenë i vetëdijshëm. Raste 
të tilla janë p.sh. nëse kryesi me qëllim që ta vrasë personin A, i cili gjendet në 
shoqëri me të tjerët, hedh bombën në drejtim të tij, me ç'rast nga shpërthimi 
shkaktohet vdekja edhe e personave të tjerë; kryesi me qëllim që ta privojë nga jeta 
një person, shkakton aksident në trafik në të cilin humbë jetën edhe një apo më 
shumë persona; nëse kryesi e shërben me verë të helmuar personin A me qëllim që ta 
privojë nga jeta, por është i vetëdijshëm se edhe personat tjerë të cilët janë të ulur në 
tavolinë do të mund të pinë nga ajo shishe vere; personi A disa minuta para se të 
kalojë treni në vendkalimin ku duhet të lëshohet rampa për të ndaluar kalimin e 
automjeteve, vret personin B i cili duhet ta lëshojë rampën dhe kësisoj shkaktohet 
ndeshja e trenit me autobusin e udhëtarëve. Në këtë rast kryesi konsiderohet se ka 
vepruar me dashje direkte edhe lidhur me viktimat e udhëtarëve të autobusit dhe 
dëmet materiale. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Dashja eventuale (dolus eventualis) ekziston atëherë kur kryesi ka qenë i 

vetëdijshëm se për shkak të veprimit apo mosveprimit mund të shkaktohet pasoja e 
ndaluar, mirëpo me vetëdije është pajtuar, është dakorduar që ajo të shkaktohet 
(neni 21, par. 3 i Kodit Penal). Dashja eventuale ka ngjashmëri me dashjen direkte, 
mirëpo ka edhe dallime kualitative në sferën e vetëdijes, e edhe më tepër në sferën 
e vullnetit, dëshirës lidhur me shkaktimin e pasojës së ndaluar. Rrjedhimisht, te 
dashja eventuale, ndryshe nga dashja direkte, kryesi me veprimet e veta nuk ka për 
qëllim që të shkaktojë pasojën e caktuar që është tipare e veprës së ndaluar, madje 
shkaktimin e asaj pasoje nuk e parasheh as si të sigurt, mirëpo është i vetëdijshëm 
se me ndërmarrjen e veprimit krijohet një mundësi e madhe, një rrezik i madh se 
do të kryhet edhe ajo vepër dhe do të shkaktohet edhe ajo pasojë, të cilën vetëm e 
parasheh si të mundshme, por të cilën nuk e dëshiron. Këtu edhe qëndron thelbi i 
dashjes eventuale, dhe themeli i sajimit të përgjegjësisë penale, ngase kryesi, edhe 
pse është i vetëdijshëm se me veprimin apo me mosveprimin e vet krijon një rrezik 
të madh që të shkaktohet pasoja e ndaluar (të kryhet vepra penale) dhe përkundër 
saj nuk abstenon nga ajo vepër. 

2. Me fjalë të tjera, te dashja eventuale personi vendos të ndërmarrë një veprim apo 
mosveprim të ndaluar apo të lejuar, edhe pse është i vetëdijshëm se mund të shka-
ktohet pasoja e ndaluar. Këtu duhet theksuar se pasoja e shkaktuar nuk është ajo të 
cilën ai e dëshiron, mirëpo ai llogarit, supozon me një probabilitet të madh, me një 
mundësi të madhe se ajo vepër do të shkaktohet dhe përkundër kësaj ai pajtohet, 
pranon që të shkaktohet edhe ajo pasojë në mënyrë që ta realizojë qëllimin e vet 
kryesor. Ja disa shembuj ku shprehet vepra e kryer me dashje eventuale: personi A 
shkrep revolen me qëllim që ta vrasë personin B që është duke vozitur automobilin, 
në të cilin është edhe personi C Këtu personi A është i vetëdijshëm se mund ta 
godasë edhe personin C, apo me vrasjen e personit B do të shkaktohet edhe vdekja e 
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personit C për shkak të ndeshjes apo rrokullisjes së automobilit; mjeku i jep të 
sëmurit ndonjë bar, edhe pse e di se efektet e atij bari akoma nuk janë hulumtuar sa 
duhet dhe i cili akoma nuk është lejuar në mjekësi; personi A shtie me pushkë në 
grumbullin e pëllumbave që gjenden në trotuar, edhe pse e di se mund të godasë 
edhe ndonjë kalimtar; personi A i vë flakën shtëpisë së personit B, edhe pse supozon 
se mund të humbë jetën edhe ndonjë anëtar i familjes së personit B Siç shihet, në të 
gjitha këto raste kryesi, edhe pse është i vetëdijshëm, supozon se mund të shkaktohet 
pasoja e ndaluar, përkundër kësaj, për ta realizuar qëllimin e tij kryesor, ai nuk 
abstenon nga veprimi, pra pranon që të shkaktohet pasoja e ndaluar, që të kryejë 
vepër penale. 

3. Nga brendia dhe natyra e dashjes eventuale del se edhe kjo formë e fajit është e 
përbërë prej dy elementeve. Këto janë: elementi intelektual apo i vetëdijes dhe 
elementi volitiv apo i dëshirës.151 

4. Elementi intelektual apo i vetëdijes ekziston atëherë kur kryesi është i vetëdijshëm, 
supozon se nga veprimi apo mosveprimi i tij mund të shkaktohet pasoja e ndaluar. 
Sipas kësaj, kjo formë e fajit ekziston në rastet kur kryesi, shkaktimin e pasojës e 
parasheh vetëm si të mundshme. Nuk mund të ekzistojë dashja eventuale kur kryesi 
fare nuk parasheh mundësinë e shkaktimit të pasojës nga veprimi apo mosveprimi i 
tij. Përkatësisht kur kryesi fare nuk parasheh mundësinë e ardhjes së pasojës, mund 
të bëhet fjalë për pakujdesinë pa vetëdije. Gjithashtu nuk konsiderohet se vepra 
penale është kryer me dashje eventuale kur kryesi, shkaktimin e pasojës e parasheh si 
të sigurt, si të domosdoshme. Në rastet e këtilla është fjala për veprën e kryer me 
dashje direkte. Me fjalë të tjera, dashja eventuale shprehet në rastet kur kryesi është i 
vetëdijshëm se me ndërmarrjen e veprimit krijohet rreziku konkret, apo krijohet 
situata e rrezikut të madh që të shkaktohet pasoja e ndaluar dhe megjithatë nuk heq 
dorë nga veprimi.152 

5. Te dashja eventuale, përveç dilemës lidhur me mundësinë e shkaktimit të pasojës, 
dilema apo dyshimi mund t'i referohet (t'i përkasë) edhe çdo rrethane e cila është 
tipar i veprës penale të caktuar. Me fjalë të tjera, dashja eventuale ekziston edhe në 
rastet kur kryesi nuk ka përfytyrim të qartë për ndonjë tipar të veprës penale, por e 
parasheh vetëm si të mundshëm. Për shembull, te vepra penale e keqpërdorimit 
seksual të personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç, kryesi nuk është i sigurt se i 
mituri i ka 16 vjeç, mirëpo parasheh mundësinë dhe llogarit në atë se edhe nëse nuk i 
ka 16 vjeç, e kryen këtë vepër. 

6. Vetëdija mbi mundësinë e shkaktimit të pasojës së ndaluar pjesërisht është e njëjtë 
me vetëdijen te dashja direkte. Përkatësisht edhe te dashja direkte edhe te dashja 
eventuale, kryesi është i vetëdijshëm. Mirëpo, te dashja direkte, kryesi është i 
vetëdijshëm se pasoja me siguri do të shkaktohet, ndërsa te dashja eventuale, kryesi 
nuk është i sigurt se do të shkaktohet pasoja, por e parasheh vetëm si të mundshme. 
Nga kjo del se lidhur me përmbajtjen e vetëdijes, nuk ka dallim midis dashjes direkte 
dhe eventuale, por dallimi ekziston vetëm lidhur me intensitetin/shkallën e vetëdijes. 

7. Përkundër këtyre dallimeve, vetëm në nuanca, që bëhen në komponentin e vetëdijes, 
midis dashjes direkte dhe asaj eventuale, këto dallime në teori, sidomos në praktikë, 
është shumë vështirë të administrohen dhe si të tilla janë të pasigurta. Rrjedhimisht, 
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vetëm në bazë të elementit intelektual, siç pamë, nuk ekziston diç që esencialisht do 
të bënte të mundshme të bëhet dallimi midis dashjes direkte dhe asaj eventuale. Për 
këtë arsye, në teori dhe praktikën gjyqësore, poenta e dallimit midis këtyre dy llojeve 
të dashjes, mbështetet në elementin volitiv, apo në vullnetin, dëshirën për të kryer 
vepër penale dhe për të shkaktuar pasojën e ndaluar. 

8. Elementi volitiv apo i vullnetit te dashja eventuale shprehet kur kryesi pranon, jep 
pëlqimin apo lejon që të shkaktohet pasoja e ndaluar. Në krahasim me dashjen direkte, 
elementi volitiv apo i dëshirës është më i vogël, lajmërohet në formë më të butë. Në të 
drejtën penale konsiderohet se një person pranon, dakordohet që nga veprimi apo 
mosveprimi i tij të shkaktohet pasoja e ndaluar, në rastet kur ai pajtohet që si rezultat i 
veprimit të tij të paraqitet edhe një pasojë e dëmshme, të cilën nuk e dëshiron, mirëpo 
edhe nuk e kundërshton, por përkundrazi e lejon, dakordohet që të shkaktohet ajo 
pasojë. Me fjalë të tjera, kush e parasheh mundësinë e shkaktimit të pasojës së 
dëmshme, kush është i vetëdijshëm se veprimi i tij përmban në vete një dozë të madhe 
të rrezikut, dhe nëse pajtohet me atë rrezik dhe me atë pasojë eventuale, konsiderohet 
se veprën e ka kryer me dashje eventuale. Së këndejmi, kryesi këtu është i vetëdijshëm 
për mundësinë e shkaktimit të pasojës së dëmshme, të cilën përndryshe nuk e dëshiron, 
mirëpo të cilën e pranon si një lloj çmimi me qëllim që ta realizojë qëllimin e tij 
kryesor. Pohimin e këtillë e ilustrojnë shembujt e cekur më sipër lidhur me atë se kur 
duhet konsideruar se vepra është kryer me dashje eventuale.153 

9. Nga kjo që u tha mund të konkludojmë se në rastet kur ndokush nuk është i bindur se 
nga veprimi i tij mund të shkaktohet pasoja e ndaluar, por përkundrazi llogarit edhe në 
faktin që të shkaktohet pasoja e dëmshme, ai e pranon atë pasojë. Shikuar nga ky 
relacion, mund të konsiderohet se kryesi është pajtuar me pasojën, e lejon shkaktimin e 
pasojës në rastet kur rrjedhën e ngjarjes ia lëshon rastit, spontanitetit. Përkatësisht kur 
nuk ndërmerr asgjë që të pengojë shkaktimin e pasojës. Së këndejmi, te dashja 
eventuale nuk është fjala për moskujdes, madje nuk është fjala as për ndonjë vlerësim 
të gabuar, përkundrazi, këtu kryesi me rastin e veprimit apo të mosveprimit të tij e 
akcepton pasigurinë, gjendjen e rrezikut dhe pasojën eventuale që do të shkaktohet. 

10. Përgjegjësia dhe ndëshkimi për veprat e kryera me dashjen direkte dhe 
eventuale. Sipas Kodit Penal, për veprat penale të kryera me dashje, kryesi gjithherë 
përgjigjet penalisht, pa marrë parasysh se a është kryer vepra me dashje direkte apo 
me dashje eventuale. Madje kodi penal nuk bën kurrfarë dallimi parimor në 
pikëpamje të ndëshkimit për veprat e kryera me këto dy forma të dashjes. Mirëpo, 
përkundër kësaj, në teori dhe në praktikë, zakonisht, në të shumtën e rasteve veprat 
penale të kryera me dashje direkte konsiderohen më të rënda se veprat e kryera me 
dashje eventuale. Kjo ngase, siç cekëm më sipër, te dashja direkte intensiteti i 
elementit intelektual dhe ai volitiv manifestohen në një shkallë më të lartë dhe kjo 
rrethanë merret parasysh me rastin e matjes së dënimit. 

11. Mirëpo, lidhur me këtë duhet theksuar se në praktikën gjyqësore ndeshim edhe aso 
raste kur kryesi, i cili e kryen veprën me dashje eventuale, për shkak të qëndrimit të 
tij ndaj pasojës, e sidomos për shkak të paskrupullsisë dhe vrazhdësisë që manifeston 
ndaj viktimës, është shumë më i rrezikshëm se personi që e kryen veprën me dashje 
direkte, për këtë arsye meriton edhe ndëshkim më të rëndë.154 
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12. Dashja direkte dhe eventuale, si tipar i figurës së veprës penale. Në shumicën e 
rasteve, si tipar të figurës së veprës penale, Kodi Penal nuk parasheh dashjen direkte 
apo eventuale me të cilën mund të kryhet vepra e caktuar. Nga kjo del se veprat 
penale mund të kryhen me dashje direkte apo eventuale. Mirëpo, lidhur me këtë duhet 
theksuar veçmas se Kodi Penal, vërtet përjashtimisht, në disa raste parasheh se veprat 
penale të caktuara mund të kryhen vetëm me dashje direkte apo eventuale. Pra 
shprehimisht e parasheh si element konstitutiv të veprës penale dashjen direkte apo 
eventuale. Kështu, p.sh. vepra penale e vjedhjes, vepra penale e dhunës, vepra 
penale e lajmërimit të rremë, mund të kryhen vetëm me dashje direkte. Ndërsa 
vepra penale e trajtimit të pandërgjegjshëm mjekësor, vepra penale e përhapjes së 
sëmundjes ngjitëse, mund të kryhen vetëm me dashje eventuale.  

13. Në rastet kur vepra e caktuar nuk është kryer me atë lloj të dashjes (me dashjen 
direkte apo eventuale), e cila parashihet në ligj, atëherë ose nuk konsiderohet fare se 
është kryer vepra penale, apo mund të bëhet fjalë për ndonjë lloj tjetër të veprës 
penale. Kështu p.sh. nëse vepra penale e mjekimit të pandërgjegjshëm155 kryhet me 
dashje direkte, atëherë ndryshon kualifikimi juridik dhe, varësisht prej pasojës së 
shkaktuar, vepra konsiderohet vepër penale lëndim trupor apo vrasje.  

14. Qëllimi dhe motivi, si tipare subjektive të veprës penale. Te veprat penale që 
mund të kryhen me dashje, shpesh kërkohet që kryesi të ketë vepruar me qëllimin 
dhe motivin e caktuar. Qëllimi dhe motivi janë kategori psikologjike dhe 
subjektive te kryesit e veprës penale, por njëherit janë të rëndësishme edhe në 
fushën e së drejtës penale. Madje, për një numër të veprave penale, si element 
konstitutiv të figurës së caktuar të veprës penale, ligji parasheh qëllimin apo 
motivin me të cilin mund të kryhet ajo vepër. 

15. Qëllimi është në fakt përfytyrim mbi pasojën e veprës penale, apo mbi ndonjë 
rrethanë tjetër që është e rëndësishme për të drejtën penale. Me fjalë të tjera, qëllimi 
ekziston kur përfytyrimi mbi pasojën apo mbi ndonjë rrethanë tjetër, që është 
relevante për të drejtën penale, ka qenë motiv i vendimit, në bazë të të cilit është 
ndërmarrë veprimi i kryerjes. 

16. Çdo vepër penale që kryhet me dashje, supozohet se është kryer me qëllim të 
caktuar. Kryesi i veprës që vepron me dashje ka përfytyrim të qartë se me veprimin 
apo mosveprimin e tij do të arrijë qëllimin e caktuar. Zakonisht qëllimi nuk bën pjesë 
në nocionin e dashjes, përkatësisht nuk konsiderohet si element i domosdoshëm i 
veprës penale. Mirëpo, në disa raste, për t'u konsideruar se është kryer vepra penale e 
caktuar, nuk mjafton vetëm dashja, por me ligj është paraparë shprehimisht që vepra 
të jetë kryer edhe me qëllim të caktuar (dollus coloratus). Këto janë të ashtuquajturat 
vepra penale me figura subjektive. Për shembull, vepra penale e vjedhjes (neni 325) 
konsiderohet se është kryer vetëm nëse kryesi, pasurinë e huaj të tundshme e ka 
marrë me qëllim që ta përvetësojë në mënyrë të kundërligjshme. Në të kundërtën, po 
qe se kryesi këtë vepër nuk e ka kryer me këtë qëllim, atëherë nuk do të ekzistojë 
vepra penale e vjedhjes, por mund të ekzistojë vepra penale e marrjes në posedim të 
pasurisë së huaj (neni 331). Apo vepra penale e falsifikimit të dokumentit zyrtar 
(neni 434), konsiderohet se është kryer, vetëm po qe se falsifikimi i dokumentit është 
bërë me qëllim që ai të përdoret si i vërtetë.  

17. Në rastet kur me ligj qëllimi nuk parashihet si element konstitutiv i figurës së veprës 
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penale, kjo rrethanë mund të merret parasysh me rastin e matjes së dënimit si 
rrethanë rënduese apo lehtësuese.  

18. Motivi është komponent psikologjik i jetës shpirtërore i cili shtyn personin të 
ndërmarrë veprimin e caktuar. Motivi zbulon faktorin intim i cili ka ndihmuar që 
personi të vendosë dhe të kryejë veprën penale.156 

19. Në të shumtën e rasteve, motivi është i lidhur ngushtë me qëllimin. Gjithashtu motivi 
zakonisht ushtron ndikim që veprimi të orientohet në drejtim që të arrihet qëllimi i 
caktuar. Duke u nisur nga kjo e dhënë, qëllimi mbështetet në motiv, ngase motivi i 
paraprin qëllimit, dhe dashjes si formë e fajit. Mirëpo, përkundër kësaj, në disa raste 
mund të konsiderohet se vepra penale është kryer me qëllim dhe pikësynim të 
caktuar, pra edhe me dashje, edhe atëherë kur veprimi është ndërmarrë pa pasur 
motiv të caktuar. Kjo ndodh në rastet kur personi me rastin e vendimit dhe kryerjes 
së veprës penale, nuk ka pasur motive të qarta. 

20. Motivi, sikundër qëllimi, gjendet jashtë dashjes. Vepra penale konsiderohet se është 
kryer me dashje, pa marrë parasysh se a është kryer me motiv të caktuar. Mirëpo, 
lidhur me këtë ekzistojnë disa përjashtime. Përkatësisht, në legjislacionin penal, disa 
vepra penale konsiderohen se ekzistojnë vetëm nëse janë kryer nga motivet e 
caktuara. Vepra të tilla janë p.sh. vepra penale e vrasjes nga motivet racore, 
nacionale apo fetare, vrasja për interes, vrasja nga motivi i hakmarrjes së paskrupull 
apo nga motivet e tjera të ulëta (neni 179, par. 1, pika 10), vepra penale e terrorizmit 
(neni 136.) etj. Pra, siç shihet, për t'u konsideruar se janë kryer këto vepra penale, 
kryesi duhet të ketë vepruar nga motive të caktuara. Nëse këto vepra nuk janë kryer 
nga ky motiv, atëherë është fjala për vepra të tjera penale.  

21. Në rastet e tjera, me ligj është paraparë se nëse vepra kryhet nga motive të caktuara, 
atëherë kjo rrethanë e bën një vepër të cilësuar, apo formë të rëndë të saj. Për 
shembull, nëse vepra penale e vrasjes është kryer nga motivi i interesit material, nga 
hakmarrja e paskrupull apo nga motive të ulëta, atëherë në të drejtën penale 
konsiderohet se është fjala për format e rënda të vrasjeve. Në të kundërtën, nëse 
vrasja nuk është kryer nga këto motive, atëherë konsiderohet se është kryer vrasja e 
rëndomtë. Nga kjo mund të konkludojmë se në disa raste të parapara shprehimisht 
me ligj, motivi shfaqet si element konstitutiv i veprës penale. Dhe në fund, lidhur me 
motivin duhet theksuar se meqë ky komponent psikologjik ushtron ndikim të madh 
në formimin e llojit dhe shkallës së fajësisë, në nenin 73, ku janë përcaktuar rregullat 
e përgjithshme mbi matjen e dënimit, shprehimisht është paraparë se me rastin e 
matjes së dënimit, si rrethanë lehtësuese apo rënduese, do të merret motivi dhe 
qëllimi nga i cili është kryer vepra penale. 

22. Llojet e posaçme të dashjes. Krahas dashjes direkte dhe eventuale, varësisht prej 
disa veçorive specifike, në shkencën e së drejtës penale njihen edhe disa lloje të 
posaçme të dashjes. Përkundër faktit se Kodi Penal nuk njeh lloje të posaçme të 
dashjes, ato janë të rëndësishme për praktikën gjyqësore, për njohjen më të mirë të 
dashjes dhe mund të merren si rrethanë rënduese apo lehtësuese me rastin e matjes 
së dënimit. Si forma të posaçme të dashjes në shkencën e së drejtës penale njihen 
edhe këto lloje të posaçme të dashjes:  

23. Dolus determinatus (dashja e caktuar), shprehet në rastet kur kryesi i ka paraparë 
pasojat dhe tiparet e tjera të figurës së caktuar të veprës penale. Kjo formë e dashjes 
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përputhet në tërësi me dashjen direkte, kështu që në të drejtën penale nuk ka ndonjë 
rëndësi të posaçme teorike dhe praktike.157 

24. Dolus generalis (dashja e përgjithshme), shprehet në rastet kur kryesi e kryen veprën 
me një dashje të pacaktuar. Përkatësisht, kur kryesi ka një përfytyrim të përgjithshëm 
dhe veprën e kryen me qëllim që të shkaktojë një pasojë e cila në vetëdijen e tij nuk 
është përcaktuar konkretisht por vetëm në vija të përgjithshme. Pra, pasoja e cila 
është shkaktuar ka qenë e përfshirë në mënyrë globale në vetëdijen dhe vullnetin e 
tij. Për shembull, personi A ia vjedh portofolin personit B dhe nuk di sa të holla ka 
në të. Në këtë rast, fakti që personi nuk di se sa të holla gjenden në portofol, nuk do 
të thotë se vepra nuk është kryer me dashje. Ose rasti tjetër, kur dikush qëllon dikë 
me diç të fortë me qëllim që t'i shkaktojë plagë, me ç'rast nuk ka përfytyrim dhe 
vullnet të qartë se çfarë lëndimi do të shkaktojë, të lehtë apo të rëndë. Në rastet kur 
kryesi vepron me dashje të pacaktuar, përgjigjet për llojin e pasojës së shkaktuar në 
realitet.158 

25. Dolus alternativus (dashja alternative),është lloj i posaçëm i dashjes së përgjithshme 
apo të pacaktuar. Ky lloj i dashjes shprehet në rastet kur kryesi me veprimin e tij 
parasheh mundësinë e realizimit të dy pasojave, përkatësisht parasheh mundësinë se 
do të kryejë dy vepra penale, mirëpo e di mirë se, varësisht nga rrjedhja e ngjarjes, do 
ta kryejë vetëm njërën apo tjetrën vepër, e jo të dyja së bashku. Për shembull, personi 
A hedh gurin drejt personit B dhe C të cilët kanë qenë duke biseduar, me ç'rast është 
i vetëdijshëm se vetëm njërit prej tyre mund t'i shkaktojë lëndim trupor.159 

26. Dolus praemeditatus (dashja e paramenduar apo me paramendim), shprehet në 
rastet kur mendimi apo vendimi për të kryer vepër penale lind mjaft kohë para se të 
kryhet ajo. Me fjalë të tjera, konsiderohet se një vepër është kryer me dashjen e 
paramenduar kur personi e kryen veprën pasi të ketë menduar gjatë për pasojat e 
mundshme dhe tiparet e tjera të figurës së veprës penale, si dhe pasi që të përgatisë 
kryerjen e veprës. Kodi Penal askund nuk parasheh shprehimisht dashjen e 
paramenduar si formë të posaçme të dashjes. Kjo është e arsyeshme nga fakti se për 
t'u konsideruar se vepra penale është kryer me dashje, në të drejtën penale 
vendimtare është që të konstatohet se personi në kohën e kryerjes së veprës penale ka 
qenë i vetëdijshëm dhe e ka dëshiruar kryerjen e saj. Fakti që personi veprën penale e 
ka kryer pasi që ka menduar gjatë, mund t'i merret parasysh vetëm si rrethanë, 
zakonisht rënduese, me rastin e matjes së dënimit.160 

27. Dolus repentinus (dashja e atëçastshme, papritmas), shprehet në rastet kur kryesi 
vendos të kryejë veprën penale papritmas, në moment, nën ndikimin e ndonjë 
rrethane e cila ndikon drejtpërdrejt në formimin e vendimit. Kjo formë e posaçme e 
dashjes shprehet zakonisht në rastet kur ndokush është i provokuar rëndë prej tjetrit, 
dhe ky duke u gjendur në një tronditje psikike aty për aty (në moment) vendos të 
kryejë vepër penale. Te dashja e atëçastshme161, ndërmjet lindjes së mendimit dhe 
vendimit në një anë, dhe kryerjes së veprës penale në anën tjetër, nuk ka ndonjë 
interval kohor ngase vepra kryhet menjëherë posa të vendosë. Rast tipik i dashjes së 
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atëçastshme është p.sh. vrasja në afekt apo lëndimi i rëndë trupor në afekt. Dollus 
repentinus mund të ketë ndikim në kualifikimin e veprës penale, apo mund të merret 
parasysh me rastin e matjes së dënimit si rrethanë lehtësuese, kurse në disa raste 
është paraparë mundësia edhe e lirimit nga dënimi.162 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Veprën penale të tentativës së vrasjes nga neni 34, par. 1 të Kodit Penal të Kroacisë, i 

akuzuari e ka kryer me dashje direkte, e jo me dashje eventuale, ngase pasi që e ka 
parë viktimën në oborr, ka hyrë brenda në shtëpi dhe e ka marrë revolen dhe 
municionin, e pastaj është kthyer në oborr dhe duke e tërheqë zvarrë viktimën, nga 
një distancë e afërt e ka shkrepë një plumb në pjesën vitale të trupit, me ç’rast i ka 
shkaktuar lëndime të rënda dhe të rrezikshme për jetën e viktimës.163 

2. I akuzuari e ka goditur fort me shpullë të dëmtuarit në vesh me ç’rast ia ka 
shpërthyer membranën e veshit dhe me këtë, me dashje eventuale, ka kryer vepër 
penale të lëndimit të rëndë trupor nga neni 41, par. 1 të Kodit Penal të Kroacisë. Kjo 
nga fakti se i akuzuar si i rritur e ka ditur se goditja e fortë me shpullë në vesh mund 
të shkaktojë lëndim të rëndë trupor dhe se është dakorduar, e ka pranuar pasojën e 
tillë.164 

3. Gjykata ka konstatuar se i akuzuari me drita të mesme ka vozitur natën në vendin e 
banuar të pandriçuar, me shpejtësi 113 km në orë, shpejtësi kjo e cila është 53 km. në 
orë më e madhe se ajo e lejuar. Duke u bazuar në këto prova, gjykata ka konstatuar 
se i akuzuari ka qenë i vetëdijshëm për rrezikun që shkakton vozitja e tillë dhe se me 
këtë është dakorduar që ta rrezikojë trafikun publik. Andaj gjykata me vend ka 
konstatuar se i akuzuari, me dashje eventuale ka kryer veprën penale të rrezikimit të 
trafikut publik të paraparë në nenin 161, par. 2 të Kodit Penal të Kroacisë.165 

 
 
Neni 22 [Dijenia, dashja, pakujdesia ose qëllimi] 
 

Dijenia, dashja, pakujdesia ose qëllimi i kërkuar si element i veprës penale 
mund të nxirret nga rrethanat faktike.  

 
1. Dispozita e nenit 22 është tërësisht risi në Kodin Penal të Kosovës. Këso dispozite 

nuk haset në asnjë kod penal të shteteve të formuara nga territori i ish-Jugosllavisë 
dhe as në Kodin Penal të Shqipërisë. Për këtë arsye mungon edhe literatura si dhe 
praktika lidhur me zbatimin e kësaj norme shumë të rëndësishme për të drejtën 
penale. Prandaj edhe për autorin është shumë vështirë që ta komentojë këtë nen. 
Por, përkundër kësaj do të bëjmë përpjekje që ta shpjegojmë këtë nen. 

2. Sipas të gjitha gjasave, dispozita e nenit 22 është inkorporuar në Kodin Penal sipas 
zgjidhjeve dhe rekomandimeve që dalin nga Modeli i Kodit Penal Evropian. Meqë 
është koncept dhe trend i përafrimit dhe unifikimit të legjislacioneve penale të 

                                                           
162 Jovan Proevski, op.cit. fq. 81. 
163 Gjykata Supreme e Kroacisë, Kzh.-912//1994, të datës 13. 4.1995. 
164 Gjykata e Qarkut në Pozhegë të Sllavonisë, Kzh.-238/90, të dt. 3.8.1990). 
165 (Gjykata Supreme e Kroacisë, Kzh.- 192/94, të dt. 1.6.1994). 
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shteteve të Evropës, me siguri edhe kodet penale të regjionit dhe të shteteve të tjera 
do ta parashohin këtë dispozitë. 

3. Parashikimi i dispozitës në nenin 22 është bërë me qëllim që t’i ndihmojë gjyqësisë 
penale që të konstatojë se kur vepra penale konsiderohet se është kryer me dashje 
dhe kur nga pakujdesia. Lidhur me këtë, tani veç është pranuar koncepti se në 
rastet e caktuara, konstatimi nëse është kryer vepra penale me dashje apo nga 
pakujdesia mund të nxirret edhe sipas rrethanave faktike në të cilat është kryer 
vepra e caktuar. Pikërisht, dispozita e nenit 22 sajon bazën juridike që gjykatat të 
mundë të konstatojnë edhe në bazë të rrethanave faktike, nëse vepra është kryer me 
dashje apo nga pakujdesia, përkatësisht nëse kryesi i ka ditur elementet relevante të 
veprës penale dhe me çfarë qëllimi e ka kryer veprën.  

4. Dijenia, dashja, pakujdesia dhe qëllimi janë elemente subjektive të veprës penale. 
Për shkak të natyrës së tyre, këto elemente subjektive të veprës penale në disa raste 
është jashtëzakonisht vështirë të vërtetohen ngase duhet të depërtohet në psiken, në 
mendjen e personit. Pikërisht për këtë arsye, po e përsërisim edhe një herë, është 
paraparë dispozita e nenit 22 për t’u krijuar bazë juridike gjykatave që në rastet e 
caktuara këto elemente subjektive, e sidomos dashja dhe pakujdesia të konstatohen 
në bazë të rrethanave faktike.  

5. Si rrethana faktike të veprave penale mund të jenë me dhjeta dhe me qindra. Për 
këtë arsye ne vetëm në mënyrë ekzemplare po i përmendim disa nga të cilat 
gjykata mund të nxjerrë përfundim nëse kryesi e ka ditur, nëse veprën e ka kryer 
me dashje apo nga pakujdesia apo me çfarë qëllimi veprën e ka kryer. Si rrethana 
faktike janë p.sh. vendi, koha, mjeti, mënyra e kryerjes, nëse ka qenë natë apo ditë, 
si është sjellë pas kryerjes së veprës etj. 

6. Do të konsiderohet se personi e ka ditur se “sendi” motoçikleta e mbështetur për 
muri para një vetëshërbimi është e një pronari e jo e hedhur. Përkatësisht, nëse e ka 
ditur apo jo se me veprimin e tij kryen vepër penale, në disa raste gjykatave do t’u 
ndihmojë kriteri lidhur me veprën e kryer nga pakujdesia, pa vetëdija. Përkatësisht, 
konsiderohet se një person e ka kryer veprën penale nga pakujdesia, pa vetëdija, nëse 
ka mundur, është dashtë apo ka qenë i detyruar ta dijë se me veprimin e tij do të 
kryejë vepër penale. 

7. Nëse ka qenë në lajthitje, atëherë duhet konstatuar se personi e ka ditur apo ka 
mundë ta dijë, dhe në këso raste duhet konstatuar se veprën e ka kryer nga 
pakujdesia. 

8. Ndërsa çështja nëse personi veprën e ka kryer me dashje, p.sh. nëse personi prej 
një largësia 3 - 4 metra shkrep me revole në pjesë vitale të trupit të njeriut (në 
gjoks, në kokë etj.), por vetëm i ka shkaktuar lëndime të rënda, apo edhe nëse 
plumbi vetëm e ka gërvishtë, atëherë sipas këtyre rrethanave faktike duhet 
konkluduar se në këtë rast është fjala për tëntimvrasje e jo për lëndim trupor. 

9. Ndërsa konstatimi i elementit të qëllimit me të cilin është kryer vepra, p.sh. te 
vrasja në mënyrë mizore, do të konsiderohet se ky lloj i vrasjes së cilësuar është 
kryer nëse konstatohet se kryesi edhe pse ka mund që me një të shkrepur të armës 
në kokë, ta privojë nga jeta personin tjetër, me qëllim që t’i shkaktojë dhembje sa 
më të mëdha viktimës. Këtë vrasje, ai e ka kryer gjatë periudhës kohore prej 15 
apo 20 minutave, duke e shkrepur nga një plumba në çdo pesë minuta në pjesë jo 
vitale të trupit të viktimës dhe me plumbin e fundit e qëllon në kokë. Apo rasti 
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tjetër, nëse kryesi i veprës penale të vjedhjes së automobilit, pohon se e ka marrë jo 
me qëllim që ta përvetësojë për vete por vetëm që ta shfrytëzojë për dhjetë ditë 
pushimi, ndërsa ai faktikisht edhe një muaj pas pushimit nuk ia ka kthyer 
automjetin pronarit, apo nuk e ka lënë në vendin ku e ka marrë.  

10. Rrethanat faktike në bazë të të cilave arrihet në përfundim nëse kryesi e ka ditur se 
kryen vepër penale, apo nëse veprën e ka kryer me dashje, nga pakujdesia apo me 
qëllim të caktuar, duhet të jenë të atilla që pa mëdyshje gjykata mund t’i konstatojë 
këto elemente subjektive. Këtë po e theksojmë, ngase pikërisht këto elemente 
subjektive sajojnë përgjegjësinë penale, dhe se në bazë të parimit nullum crimen 
sine culpa (s’ka vepër penale nëse nuk është kryer me faj), nëse nuk konstatohen 
këto elemente subjektive nuk mund të shpallet fajtor dhe as të dënohet personi. 

 
 
Neni 23 [Pakujdesia] 
 
1. Vepra penale mund të kryhet me pakujdesi të vetëdijshme apo të 

pavetëdijshme.  
2. Personi vepron me pakujdesi të vetëdijshme kur është i vetëdijshëm se pasoja e 

ndaluar mund të shkaktohet si rezultat i veprimit ose të mosveprimit të tij, por 
me mendjelehtësi mendon se ajo nuk do të shkaktohet apo se ai do të mund ta 
parandalojë shkaktimin e saj.  

3. Personi vepron me pakujdesi të pavetëdijshme kur nuk është i vetëdijshëm se 
pasoja e ndaluar mund të shkaktohet si rezultat i veprimit ose mosveprimit të 
tij edhe pse në rrethanat dhe sipas vetive të tij personale ka mund të ishte apo 
do duhej të ishte i vetëdijshëm për këtë mundësi.  

 
1. Pakujdesia (culpa) është formë e dytë e fajit dhe për nga intensiteti i përgjegjësisë 

penale është formë më e lehtë e fajësisë. Marrë në përgjithësi, në aspektin e së drejtës 
penale, pakujdesia ekziston atëherë kur kryesi nuk e dëshiron pasojën e shkaktuar, 
përkatësisht kur pasoja shkaktohet kundër vullnetit të tij.  

2. Në legjislacionet e vjetra penale, pakujdesia si formë e fajit ka qenë e njohur vetëm 
për një numër shumë të vogël të veprave penale, siç janë vepra penale e vrasjes apo 
lëndimit trupor, që janë shkaktuar nga pakujdesia. Mirëpo, duke filluar prej gjysmës 
së shekullit XIX, kur me të shpejtë filloi procesi i industrializimit, zhvillimi i 
komunikacionit, urbanizmi dhe migracionet me përmasa të mëdha në drejtim të 
qyteteve, u paraqit nevoja e madhe që edhe në fushën e së drejtës penale të gjenden 
mekanizma për të intervenuar ndaj personave të cilët për shkak të pakujdesisë apo 
moskujdesit të duhur, gjatë ushtrimit të veprimtarive të ndryshme, sidomos në 
komunikacionin rrugor dhe në repartet e ndryshme industriale, shkaktonin edhe 
pasoja të dëmshme, rrezikonin jetën, integritetin truporë të njerëzve si dhe 
shkaktonin dëme materiale. Në këto kushte të reja, në disa raste edhe pakujdesia apo 
neglizhenca e vogël shkaktonte, e tani edhe më tepër, mund të shkaktojë pasoja të 
rënda, madje në disa raste edhe pasoja katastrofale, siç janë p.sh. helmimet e numrit 
të madh të madh të njerëzve nga ushqimet e konservuara, shkaktimi i aksidenteve në 
komunikacion, shkaktimi i vdekjes dhe i lëndimeve trupore të numrit të madh të 
njerëzve me rastin e rrënimit të tribunave të stadiumit të futbollit, shkaktimi i zjarrit 
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në shkollë ose në sallën e kinemasë, eksplodimi në fabrikë apo minierë etj. Për këtë 
arsye tani, ndryshe nga e kaluara, sipas legjislacionit penal në fuqi, një numër i 
konsiderueshëm i veprave penale mund të kryhet nga pakujdesia. Madje, në vendet 
me zhvillim më të lartë ekonomiko-shoqëror dhe teknologjik, nga numri i 
gjithëmbarshëm i kriminalitetit, përqindja e veprave penale që kryhen nga pakujdesia 
është e madhe, kurse veprat penale kundër sigurisë në trafikun publik në shumicën e 
rasteve shkaktohen (rreth 80 për qind) nga pakujdesia.166 

3. Pakujdesia si formë e fajit së pari është njohur në teorinë e së drejtës penale, e më 
vonë edhe në legjislacion dhe natyrisht në praktikën gjyqësore. Në fillim ka qenë e 
njohur vetëm pakujdesia me vetëdije, dhe më vonë, në fillim të shekullit njëzet, në 
teori dhe në praktikë njihet edhe pakujdesia pa vetëdije.167 

4. Në të drejtën penale konsiderohet se një person e ka kryer veprën penale nga 
pakujdesia në rastet kur nuk i ka respektuar kërkesat e shoqërisë që në veprimtarinë 
apo sjelljet e tij të jetë i kujdesshëm. Me fjalë të tjera, konsiderohet se një person e 
kryen veprën penale nga pakujdesia kur pasoja e dëmshme është rezultat i 
moskujdesit, indiferencës apo joseriozitetit të tij.168 

5. Me pakujdesi shkaktohet pasoja e dëmshme (vepra penale), e cila ka mundur të mos 
shkaktohet po të ishte kryesi më i kujdesshëm. Ky moskujdes, i cili rezulton në vepër 
penale, kryesisht tregon mungesë të adaptimit social të kryesit dhe mungesë të 
ndjesisë që të respektohen vlerat e jetës së përbashkët dhe në një masë është edhe 
mungesë e kulturës. Në këtë fakt sajohet dhe mbështetet edhe fajësia në formë të 
pakujdesisë, sepse kryesi i këtillë nuk i respekton, apo i respekton në masë jo të 
duhur kërkesat, standardet dhe masat që parashihen me qëllim të parandalimit të 
pasojave të dëmshme.169 

6. Kodi ynë Penal, sikundër edhe kodet penale të shteteve të tjera, i njeh dy lloje apo dy 
shkallë të pakujdesisë, dhe atë pakujdesinë me vetëdije apo nga mendjelehtësia dhe 
pakujdesinë pa vetëdije apo nga neglizhenca (par. 1 i nenit 23). Këto dy lloje të 
pakujdesisë dallohen midis vetes vetëm sipas elementit të vetëdijes apo elementit 
intelektual. Kurse të dyja këto lloje të pakujdesisë dallohen nga dashja, ngase në 
asnjë formë nuk shprehet dëshira apo vullneti për të shkaktuar pasojën e ndaluar në 
botën e jashtme.  

7. Përderisa pakujdesia me vetëdije, në fushën e së drejtës penale mbështetet në 
themele më të sigurta dhe në to pa dilema të mëdha mund të konstatohet përgjegjësia 
penale dhe fajësia, lidhur me pakujdesinë pavetëdije, në teori dhe praktikë ka dilema 
të konsiderueshme dhe gjithherë nëpërmjet kësaj forme të pakujdesisë ekziston 
rreziku potencial që në të drejtën penale të depërtojë dhe të aplikohet përgjegjësia 
objektive.170 

8. Pakujdesia me vetëdije apo mendjelehtësia (luxuria), sipas paragrafit 2 të nenit 23, 
ekziston atëherë kur personi është i vetëdijshëm se pasoja e ndaluar mund të 
shkaktohet si rezultat i veprimit apo mosveprimit të tij, por me mendjelehtësi mendon 
se ajo nuk do të shkaktohet, apo se ai do të mund të parandalojë shkaktimin e saj. 

                                                           
166 Ismet Salihu, E drejta penale, Pjesa e përgjithshme, fq.307-308. 
167 Franjo Bačić, Krivično pravo, Opći dio, fq. 260. 
168 Po aty, fq. 260. 
169 Po aty, fq. 261. 
170 Po aty, fq. 261. 
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9. Për ta kuptuar më lehtë pakujdesinë me vetëdije, që në fillim po i cekim disa 
shembuj sipas të cilëve mund të konsiderohet se vepra penale është kryer me këtë 
formë të fajit. Personi A, në stinën e dimrit, në kohën me mjegull dhe në rrugë me 
ngrica, vozit veturën me shpejtësi të madhe, edhe pse e di dhe hamendëson se mund 
të shkaktojë aksident në komunikacion për shkak të ngricës dhe mjegullës, mirëpo 
mendon dhe shpreson se me aftësitë dhe përvojën e tij profesionale si shofer, do të 
jetë në gjendje ta kontrollojë veturën. Ndërkaq, në një moment vetura i rrëshqet dhe 
përmbyset në greminë me ç'rast njëri prej udhëtarëve humb jetën, kurse të tjerët 
pësojnë lëndime të rënda trupore. Mjeku e bën operacion pacientin me ç'rast nuk e 
bën dezinfektimin e plagës sipas rregullave që parashihen në mjekësi, duke menduar 
se pacienti do të shërohet mirë. Mirëpo, ndërkohë shkaktohet infektimi i plagës dhe 
pacienti vdes. Një person në fundjavë, verës gjatë thatësisë, ndezë zjarrin duke 
menduar se lehtë mund ta parandalojë/ ta fikë zjarrin eventual. Personi A në dhomën 
përdhese në ahengun që është organizuar në dasmë, shkrep me revole, edhe pse para 
se të shkrepë i shkon ndërmend/supozon se mund ta godasë ndokënd në katin e dytë. 
Punëtori i ndërtimtarisë prej katit të tretë e hedh tullën në trotuar, edhe pse supozon 
se mund ta godet ndonjë kalimtar të rastit.  

10. Karakteristikë kryesore dhe tipike e pakujdesisë me vetëdije është se kryesi nuk e 
dëshiron pasojën, madje as nuk e pranon, nuk dakordohet me shkaktimin e saj. 
Shprehja mendjelehtësi apo pakujdesi me vetëdije, të cilën e përdor ligjdhënësi për ta 
përcaktuar këtë lloj të fajësisë, ka për qëllim që veprimin e kryesit ta kualifikojë si 
sjellje mendjelehtë, sipërfaqësore, të papërgjegjshme, indolente, apo sjellje me të 
cilën ai i ka mbivlerësuar aftësitë e veta.171 

11. Nga kjo del se brendia e pakujdesisë me vetëdije qëndron në faktin se kryesi nuk 
dëshiron kryerjen e veprës penale. Shpreson se nuk do të shkaktohet pasoja e 
ndaluar. Përkatësisht, veprimin e ndërmerr me bindje se do t'i shmanget pasojës apo 
do ta parandalojë. Te pakujdesia me vetëdije personi nuk do ta ndërmerrte veprimin 
e kryerjes po ta dinte me siguri se pasoja do të shkaktohej. Lidhur me këtë duhet 
theksuar se shpresa apo bindja e tij se me veprimin e vet nuk do të shkaktohet pasoja, 
nuk duhet të jetë ndonjë bindje pa kurrfarë mbështetje reale. Përkundrazi, bindja e tij 
duhet të mbështetet në fakte, në rrethana reale, siç janë njohuritë e tij për rrezikun e 
veprimit që ndërmerr, përvojën që e ka në jetë, aftësinë profesionale që posedon etj. 
dhe rrjedhën e ngjarjes që provokohet me veprimin e tij nuk ia lë stihisë, rastit etj. 
por me aftësitë dhe njohuritë e veta mundohet të mbajë në kontroll rrjedhën e 
ngjarjes dhe deri në fund shpreson dhe është i bindur se nuk do të shkaktohet pasoja 
e ndaluar. Mirëpo, përkundër gjithë kësaj shprese, bindja e tij ka qenë e pabazë ngase 
i ka mbivlerësuar aftësitë e veta dhe veçmas nuk e ka vlerësuar në mënyrë adekuate 
apo gabimisht e ka vlerësuar rrezikun që është kanosur. Nga e gjithë kjo për kryesin 
nga pakujdesia mund të thuhet se ka pasur vetëbesim të tepruar, ka qenë 
mendjelehtë.172 

12. Nga përkufizimi i pakujdesisë që është përcaktuar në Kodin Penal dhe nga kjo që u 
tha, del se kjo formë e fajit përbëhet prej dy elementeve: a) prej vetëdijes mbi 
mundësinë e shkaktimit të pasojës dhe b) prej shpresës apo bindjes se do të mund ta 
parandalojë shkaktimin e pasojës, apo pasoja nuk do të shkaktohet fare. 

                                                           
171 Po aty, fq. 270. 
172 Po aty, fq. 269. 
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a) Vetëdija mbi mundësinë e shkaktimit të pasojës kryesisht duhet t'i përfshijë të 
gjitha tiparet e veprës penale. Përkatësisht, konsiderohet se personi ka vepruar me 
pakujdesi me vetëdije kur ka qenë i vetëdijshëm se me ndërmarrjen e veprimit 
mund të shkaktohet pasoja e ndaluar, mund të kryhet vepra penale. Lidhur me 
elementin e vetëdijes apo elementin intelektual, disa autorë pohojnë se ky është në 
tërësi i njëjtë sikurse te dashja eventuale. Mirëpo, mendimi i disa autorëve të tjerë 
ka mbështetje më të madhe shkencore, kur pohojnë se elementi i vetëdijes apo 
elementi intelektual te pakujdesia me vetëdije dallon për një nuancë shumë të 
rëndësishme nga vetëdija te dashja eventuale. Kjo shihet më së miri nga fakti se, 
siç pamë më sipër, te dashja eventuale kryesi parasheh mundësinë e pasojës së 
shkaktuar si të sigurt, dhe përkundër kësaj vetëdije të sigurt ndërmerr veprimin e 
kryerjes dhe pajtohet/jep pëlqimin që të shkaktohet pasoja e ndaluar/që të kryhet 
vepra penale. Kurse te pakujdesia me vetëdije apo te mendjelehtësia, kryesi vetëm 
parasheh supozon se nga veprimi i tij mund të shkaktohet pasoja e ndaluar, mund 
të kryhet vepra penale, mirëpo gjithherë është i bindur, shpreson se do ta 
parandalojë, do ta pengojë shkaktimin e pasojës, apo pasoja vetvetiu nuk do të 
shkaktohet. Pra te pakujdesia me vetëdije, ndryshe nga dashja eventuale, kryesi 
nuk është i sigurt se do të shkaktohet pasoja. Nga kjo lidhur me vetëdijen mund të 
konkludohet se shkalla e sigurisë së shkaktimit të pasojës është më e madhe te 
dashja eventuale në krahasim me pakujdesinë me vetëdije.173 

b) Shpresa apo bindja e kryesit se do të mund ta parandalojë shkaktimin e pasojës, 
apo se pasoja nuk do të shkaktohet, është element volitiv i pakujdesisë me 
vetëdije, i cili manifestohet me qëndrimin negativ të kryesit ndaj veprës së 
mundshme. Me fjalë të tjera, kryesi nuk e dëshiron shkaktimin e pasojës, madje 
as nuk pajtohet, nuk dakordohet që të shkaktohet pasoja, që të kryhet vepra 
penale. Përkatësisht, po të dinte me siguri se nga veprimi i tij do të shkaktohet 
pasoja, ai nuk do të ndërmerrte atë veprim.  

13. Shpresa apo bindja se pasoja nuk do të shkaktohet apo se shkaktimin e pasojës do ta 
parandalojë, duhet të mbështetet në dy supozime. Supozimi i parë mbështetet në 
faktin se kryesi shpreson se me aftësitë e veta do të mund ta parandalojë shkaktimin 
e pasojës, kurse supozimi i dytë mbështetet në shpresën se sipas rrjedhës së 
logjikshme të veprimit dhe të rrethanave në rastin konkret, pasoja e ndaluar nuk do të 
shkaktohet. Sikundër cekëm më sipër, kjo shpresë apo ky supozim se pasoja nuk do 
të shkaktohet, duhet të mbështetet në rrethanat dhe faktet ekzistuese reale, e jo që 
rrjedhën e ngjarjes pas ndërmarrjes së veprimit t'ia lërë spontanitetit, duke u 
mbështetur në thënien: "Le të bëhet çka të bëhet, unë do ta bëjë timen". Në rastet e 
tilla nuk mund të konsiderohet se vepra është kryer nga pakujdesia me vetëdije, por 
këtu duhet të konsiderohet se kryesi pajtohet që të shkaktohet pasoja, pra duhet 
konsideruar se vepra është kryer me dashje eventuale. 

14. Dallimi i dashjes eventuale nga pakujdesia me vetëdije. Në aspektin teorik janë 
përcaktuar kritere mjaft të qarta, në bazë të të cilave mund të bëhet dallimi midis 
dashjes eventuale dhe pakujdesisë me vetëdije. Mirëpo, në praktikën gjyqësore është 
mjaft vështirë të bëhet dallimi i dashjes eventuale nga pakujdesia; ngase siç pamë më 
sipër, shumica e kritereve, në bazë të të cilave bëhet dallimi midis këtyre dy llojeve 
të fajësisë, janë të natyrës subjektive, dhe i përkasin elementit intelektual dhe volitiv 
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të kryesit. Për këtë arsye, me të drejtë thuhet se tërheqja e paraleles midis dashjes 
eventuale dhe pakujdesisë është njëra ndër çështjet më të vështira dhe më diskutabile 
në të drejtën penale.174 

15. Puna më e rëndë për caktimin e kufirit midis dashjes eventuale dhe pakujdesisë me 
vetëdije, i bie në barrë gjykatës. Në këtë drejtim gjykata duhet të administrojë prova 
të duhura për çdo rast konkret, posaçërisht duhet t'i shqyrtojë të gjitha rrethanat në 
bazë të të cilave, në masën më të madhe që është e mundur, të ndriçohet komponenti 
psikologjik; ana subjektive e veprës, në mënyrë që të objektivizohet raporti psikik i 
kryesit ndaj veprës. Përkatësisht, në mënyrë që të konstatohet nëse e ka pranuar 
kryesi veprën si të veten, a është dakorduar që të shkaktohet pasoja apo jo. Për ta 
evituar këtë dilemë, nëse është kryer vepra me dashje eventuale apo nga 
mendjelehtësia, gjykata duhet t'i ndriçojë, mes të tjerash, sidomos këto rrethana: cili 
ka qenë qëllimi kryesor i kryesit të veprës penale; pasoja e shkaktuar a ka qenë 
qëllim i caktuar i kryesit; kryesi a ka pasur interes të posaçëm që të shkaktohet 
pasoja; a ka qenë i vetëdijshëm se pasoja e shkaktuar do ta godasë kryesin apo 
ndonjë të afërm të tij; a ka pasur në plan kryesi që ai vetë të ndërmarrë ndonjë 
veprim me qëllim që ta parandalojë shkaktimin e pasojës; a ka llogaritur kryesi se 
personat të cilët gjenden në vendin e ngjarjes do të ndërmarrin masa që të mos 
shkaktohet pasoja e ndaluar. Sqarimi i këtyre dilemave, në masë të madhe do t'i 
ndihmojë gjykatës që të konstatojë se a është kryer vepra penale me dashje eventuale 
apo nga pakujdesia me vetëdije. 

16. Lidhur me dilemën se a është fjala për veprën e kryer me dashjen eventuale apo nga 
pakujdesia me vetëdije, është interesant të ceket qëndrimi i Gjykatës Supreme të ish-
Jugosllavisë. Sipas kësaj gjykate: "Nëse konstatohet se kryesi ka vepruar apo është 
sjellë në mënyrë të paskrupull, me tërbim, egërsisht, në mënyrë të vrazhdë duke e 
cenuar jetën dhe pasurinë e të tjerëve dhe veprime të ngjashme, medoemos duhet 
logjikisht të konkludohet se ka vepruar me dashje eventuale. Ndërsa, nëse sjellja e 
kryesit, pas ndriçimit të të gjitha rrethanave të rastit, nuk mund të kualifikohet si e 
paskrupullt, por vetëm si sjellje e pamatur apo si sjellje jo mjaft e matur, është e 
logjikshme të konkludohet se është fjala për pakujdesi." 175 

17. Si metodë e njohur në teorinë e së drejtës penale, në bazë të së cilës mund të bëhet 
dallimi midis dashjes eventuale dhe pakujdesisë me vetëdije, njihet e ashtuquajtura 
formula e Frankut. Përkatësisht, shkencëtari i njohur gjerman i së drejtës penale 
Rajnhard Frank, si përfaqësues i teorisë së përfytyrimit, thekson se nëse konstatohet se 
kryesi do të ndërmerrte veprimin e kryerjes edhe në rastin kur shkaktimin e pasojës e 
parasheh si të sigurt, ose me fjalë të tjera nëse konstatohet se e lejon shkaktimin e 
pasojës apo pajtohet me të, atëherë duhet konkluduar se veprën e ka kryer me dashje 
eventuale. Në rastet e kundërta; nëse konstatohet se ai pasojën nuk e ka paraparë të 
sigurt dhe ka shpresuar se atë do ta parandalojë apo ajo nuk do të shkaktohet, atëherë 
duhet konkluduar se kryesi i këtillë ka vepruar me pakujdesi me vetëdije.176 

18. Formula e Rajnhard Frankut në shkencën e së drejtës penale konsiderohet si metodë 
praktike për të dalluar dashjen eventuale nga mendjelehtësia. Mirëpo, e meta e saj e 
madhe është se zgjidhja e dilemës se a është fjala në rastin konkret për dashjen 
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175 Bora čejović, Krivično pravo u sudskoj praksi, Beograd 1985, fq.137.  
176 Po aty, fq. 271. 
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eventuale apo për pakujdesinë me vetëdije, duhet të bëhet në bazë të një rrethane 
hipotetike - se kryesi a nuk do ta ndërmerrte veprimin nëse e ka parashikuar pasojën 
si të sigurt, kjo rrethanë hipotetike shumë vështirë mund të vërtetohet ngase gjykata 
duhet të depërtojë në psiken e kryesit për ta konstatuar këtë.  

19. Në rastet kur gjykata, përkundër administrimit të të gjitha provave, nuk mund ta 
zgjidhë dilemën nëse është kryer vepra me dashje eventuale apo nga pakujdesia me 
vetëdije, atëherë në bazë të parimit in dubio pro reo (në rast të dyshimit në favor të të 
akuzuarit), duhet të vendosë në favor të të akuzuarit, duhet të konstatojë se vepra 
është kryer me pakujdesi me vetëdije.  

20. Pakujdesia pa vetëdije apo neglizhenca ekziston kur personi nuk është i vetëdijshëm 
se pasoja e ndaluar mund të shkaktohet si rezultat i veprimit ose mosveprimit të tij, 
edhe pse në rrethanat dhe sipas vetive të tij personale ka mundur të ishte apo duhej të 
ishte i vetëdijshëm për këtë mundësi (neni 23, par. 3). Pra brendia e pakujdesisë pa 
vetëdije konsiston në faktin se personi e kryen veprën penale, të cilën jo vetëm që nuk 
ka dashur ta kryejë, por për të cilën fare nuk ka menduar, nuk ka supozuar se nga 
veprimi apo mosveprimi i tij mund të kryhet. 

21. Pakujdesia pa vetëdije dallohet prej të gjitha llojeve të tjera të fajësisë ngase këtu 
personi nuk ka kurrfarë raporti psikik ndaj veprës së kryer. Pohimi i këtillë 
mbështetet në rrethanën se në rastet kur kryhet vepra penale nga pakujdesia pa 
vetëdije, mungon si elementi intelektual ashtu dhe elementi volitiv. 

22. Pakujdesia pa vetëdije apo neglizhenca është formë klasike e pakujdesisë, ngase 
pakujdesia me vetëdije është konstruksion juridiko-penal i datës më të re dhe 
zakonisht shprehet në rastet kur duhet bërë dallimi midis dashjes eventuale dhe 
pakujdesisë me vetëdije. 

23. Ja disa shembuj kur gjykata mund të konstatojë se vepra është kryer nga pakujdesia 
pa vetëdije: mjeshtri, që është duke ndërtuar shtëpinë, nga kati i dytë hedh bllokun e 
thyer dhe me atë rast i shkakton lëndim të rëndë personit që rastësisht është gjendur 
aty; gjuetari shtien në egërsirë, mirëpo me atë rast godet njeriun që ka qenë duke 
prerë dru në mal; një i ri në shaka gjuan tjetrin me top bore me ç'rast e godet në sy 
dhe i shkakton lëndim të rëndë trupor; personi A e lidh kalin për shtyllë të telefonit, 
kali trembet dhe e lëndon rëndë fëmijën; mjeku i praktikës së përgjithshme, i cili nuk 
posedon aftësi të duhura profesionale, bën një operacion të komplikuar pas të cilit 
pacienti vdes. 

24. Nga nocioni që është përcaktuar në Kodin Penal dhe nga këta shembuj del se thelbi, 
brendia e pakujdesisë pa vetëdije konsiston në faktin se kryesi në rastin konkret, 
sipas rrethanave objektive në të cilat ka vepruar edhe sipas vetive dhe aftësive të tij 
personale, nuk ka qenë i kujdesshëm, kështu që për shkak të moskujdesit të tij, nuk e 
ka paraparë mundësinë, nuk ka supozuar se mund të shkaktohet pasoja e ndaluar. 
Mirëpo, po të ishte i kujdesshëm do të supozonte se nga sjellja e tij në rastin konkret 
ekziston rreziku që të shkaktohet pasoja e dëmshme. Me fjalë të tjera, te kjo formë e 
pakujdesisë personi nuk është i vetëdijshëm për rrezikun e sjelljeve të tij, edhe pse 
sipas vetive dhe rrethanave në të cilat ka vepruar ka mundur të jetë i vetëdijshëm dhe 
sipas normave juridike dhe atyre sociale dhe etike, ka qenë i detyruar të jetë i 
vetëdijshëm se nga veprimi apo mosveprimi i tij mund të shkaktohet pasoja e 
ndaluar, mund të kryhet vepra penale. Këtu personi vepron me pamaturi, me 
mospërfillje, sepse fare nuk mendon për pasojat që mund të shkaktohen nga sjellja e 
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tij. Pra, meqë pasoja e ndaluar, vepra penale është shkaktuar për shkak të 
moskujdesit të tij, e cila me siguri nuk do të shkaktohej po të ishte më i kujdesshëm 
në sjelljet e tij, në të drejtën penale sajohet fajësia dhe për këtë arsye personi i këtillë 
konsiderohet penalisht i përgjegjshëm dhe dënohet. Personi i këtillë, në të drejtën 
penale dënohet ngase ka mundur të parashohë dhe ta parandalojë shkaktimin e 
pasojës së dëmshme po të ishte i kujdesshëm. Për pakujdesinë pa vetëdije personi 
dënohet edhe për shkak se pak i çmon vlerat e të tjerëve, nuk mundohet të mendojë 
se çfarë rreziku paraqet për të tjerët veprimi i tij.177 

25. Njeriu për çdo ditë është në rrezik që të pësojë dhe për fat të keq është duke pësuar 
nga pakujdesia e të tjerëve. Të përfytyrojmë vetëm viktimat e shumta të njerëzve në 
fatkeqësitë e komunikacionit, të cilat kryesisht janë pasojë e veprimeve dhe sjelljeve 
të pakujdesshme të vozitësve. Për këtë arsye njeriu me të drejtë proteston dhe kërkon 
që të ndëshkohen personat e pakujdesshëm, andaj është e natyrshme që edhe vetë të 
përgjigjet nëse nga sjellja apo veprimi i tij i pakujdesshëm shkaktohet pasoja e 
dëmshme. 

26. Me rastin e përcaktimit të pakujdesisë pa vetëdije duhet të merren parasysh dhe të 
ndriçohen dy grupe rrethanash apo faktesh, të cilat edhe pse shqyrtohen ndaras, ato 
janë të lidhura ngushtë mes vetes dhe e kushtëzojnë njëra-tjetrën. Grupi i parë i 
rrethanave i përket situatës reale, kushteve objektive në të cilat personi ka vepruar, 
pra janë a) rrethana të natyrës objektive. Grupi i dytë i rrethanave i përket b) vetive 
dhe aftësive të kryesit, pra janë rrethana të natyrës subjektive. Obligimi për t'i 
ndriçuar këto dy grupe rrethanash rrjedh prej nenit 23, par. 3 të Kodit Penal.  
a) Në grupin e parë të rrethanave, të kushteve dhe situatës në të cilat është kryer 

vepra duhet të merren parasysh dhe të ndriçohen rrethanat e ndryshme objektive, 
siç janë p.sh. a ka qenë natë, a ka pasur mjegull, rruga e rrëshqitshme me borë 
dhe akull, rruga e terur, çfarë mundësie e të parit ka ekzistuar, mjetet të cilat i ka 
pasur kryesi, a ka pasur mundësi kryesi të mendojë më gjatë apo është dashur të 
vendosë shpejt etj. Lidhur me këtë, është më se e domosdoshme të kihet 
parasysh natyra e situatës dhe karakteri i veprës penale të kryer. Për shembull, në 
një mënyrë do të vlerësohet pakujdesia e sjelljes gjatë prodhimit të artikujve që 
ndezën lehtë, dhe ndryshe gjatë prodhimit të artikujve ku nuk ekziston ky rrezik. 
Është detyrë e gjykatës që në çdo rast konkret t'i marrë parasysh dhe t'i ndriçojë 
të gjitha rrethanat që mund të ndikojnë për të mundur të konstatohet nëse kryesi 
ka qenë i obliguar dhe a ka mundur të jetë i vetëdijshëm se nga veprimi apo 
mosveprimi i tij mund të shkaktohet pasoja e ndaluar.178 

b) Në grupin e dytë të rrethanave në të cilat është kryer vepra penale me pakujdesi 
pavetëdije duhet marrë parasysh vetitë, aftësitë dhe atributet e tjera subjektive të 
kryesit të veprës penale, në mënyrë që të konstatohet se kryesi ka qenë i detyruar 
dhe ka mundur të jetë i vetëdijshëm se nga veprimi apo mosveprimi i tij mund të 
shkaktohet pasoja e ndaluar. Në këtë drejtim, në procedurën penale provat duhet 
të administrohen ndaj njeriut konkret që e ka kryer veprën penale konkrete në 
situatën dhe rrethanat e caktuara. Me këtë rast vendimtare janë vetitë, aftësitë 
dhe gjendja momentale psikike dhe fizike e kryesit të veprës penale, siç janë 
p.sh.: aftësia e të pamurit, aftësia e perceptimit dhe e reagimit, shëndeti, mosha, 
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zhvillimi psikik, profesioni, përvoja, lodhja, pagjumësia, frika si dhe rrethanat e 
tjera që e karakterizojnë personalitetin e personit në fjalë dhe të cilat në rastin 
konkret kanë pasur apo kanë mundur të kenë ndikim në mundësinë për të ditur 
dhe për të supozuar se nga sjellja dhe veprimi i tij mund të shkaktohet pasoja e 
ndaluar. Mirëpo, me këtë rast për të mundur të konsiderohet se vepra është kryer 
me pakujdesinë pavetëdije, duhet mbështetur në supozimin dhe njohuritë se 
ndonjë person tjetër, i cili sipas vetive, aftësive dhe tipareve të tjera, që më së 
tepërmi janë të ngjashme me personalitetin e kryesit të veprës, a do të kishte 
mundësi të parashihte se nga veprimi apo sjellja e tij mund të shkaktohet pasoja 
e ndaluar.179 

27. Përndryshe, në shkencën e së drejtës penale disa teoricienë janë të mendimit se për 
t'u konsideruar nëse kryesi në rastin konkret ka qenë i detyruar dhe ka mundur të jetë 
i vetëdijshëm se mund të shkaktohet pasoja e ndaluar, si kriter vendimtar e marrin 
faktin se si do të sillej, si do të vepronte në atë situatë njeriu mesatar.180 Lidhur me 
këtë duhet theksuar se është në kundërshtim me parimin e përgjegjësisë subjektive 
mbështetja e pakujdesisë me vetëdije sipas këtij kriteri - sipas kriterit të njeriut 
"mesatar". Kjo mënyrë e përcaktimit të fajësisë është në fakt në mënyrë indirekte 
parimi i përgjegjësisë objektive në të drejtën penale ngase i objektivizon kriteret në 
bazë të të cilave përcaktohet fajësia dhe në shkallën e fundit objektivizohet fajësia. 
Së këndejmi, në të drejtën penale nuk duhet të operohet me kategorinë "njeriu 
mesatar". Njeriu hyn dhe trajtohet në të drejtën penale ashtu çfarë është, në mënyrë 
individuale e jo në bazë të disa kritereve mesatare. Për ta mbështetur këtë pohim, më 
së miri flet rasti kur p.sh. një person që posedon aftësi psikike dhe fizike të posaçme, 
madje shumë më të mëdha se mund t'i ketë njeriu mesatar, ai do të përgjigjet 
penalisht, do të konsiderohet se ka qenë i detyruar dhe ka mundur ta parashohë 
mundësinë se do të shkaktohet pasoja e ndaluar edhe atëherë kur personi tjetër, me 
aftësi mesatare, nuk ka qenë i detyruar dhe nuk ka mundur të supozojë se nga sjellja 
e tij do të mund të shkaktohet pasoja e ndaluar.181 

28. Në literaturën e së drejtës penale, veçanërisht në atë të huajën, njihet shkallëzimi i 
pakujdesisë me vetëdije dhe në përgjithësi i pakujdesisë në: pakujdesi të rëndë (culpa 
lata),pakujdesi të lehtë (culpa levis)dhe pakujdesi shumë të lehtë (culpa levissima). 
Shkallëzimi i pakujdesisë në këtë mënyrë është bërë varësisht prej rrethanës nëse 
shkaktimi i pasojës së dëmshme ka mundur të parashihet prej çdo njeriu mesatar 
(culpa lata), prej njeriut të kujdesshëm (culpa levis) dhe prej njeriut veçanërisht të 
kujdesshëm (culpa levissima). Këtë lloj ndarje legjislacioni ynë penal nuk e njeh, por 
kjo rrethanë mund të merret parasysh me rastin e matjes së dënimit, si rrethanë 
lehtësuese apo rënduese.182 

29. Dallimi i pakujdesisë pa vetëdije nga rasti. Në të drejtën penale konsiderohet se 
ekziston rasti (casus) atëherë kur një person e shkakton pasojën e ndaluar të cilën, 
sipas rrethanave objektive, nuk ka qenë i obliguar ta parashohë, kurse sipas vetive 
dhe aftësive të tij nuk ka mundur ta parashohë. Në këso raste konsiderohet se pasoja 
shkaktohet rastësisht. Ndëshkimi për pasojën e cila është shkaktuar rastësisht do të 

                                                           
179 Vlado Kambovski, Komentar, fq. 211. 
180 Nikolla Serzentiq-Aleksander Stajiq, E drejta penale, përkthim, Prishtinë 1977, fq. 255 
181 Franjo Bačić, Krivično pravo, Opći dio, fq. 267. 
182 Ljubo Bavcon, Alenka šelih, op.cit. fq. 297. 
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ishte e mundur vetëm nëse në të drejtën penale do të pranohej parimi i përgjegjësisë 
penale objektive.183 

30. Në situatat kur pasoja e shkaktuar rastësisht mungon lidhja subjektive midis veprimit 
dhe pasojës, përkatësisht shprehet vetëm lidhja objektive. Për këtë arsye, për shkak të 
mungesës së elementit subjektiv (të fajësisë), edhe pse shkaktohet pasoja e ndaluar, e 
cila në Kodin Penal është paraparë si vepër penale, për shkak se kjo pasojë është 
shkaktuar rastësisht, në të drejtën penale nuk konsiderohet se është kryer vepra 
penale, andaj edhe kryesi i saj nuk konsiderohet penalisht i përgjegjshëm dhe nuk 
dënohet. Me fjalë tjera, veprat të cilat kryhen rastësisht janë jashtë sferës së 
legjislacionit penal. Ja disa shembuj të pasojave të dëmshme që janë shkaktuar 
rastësisht: personi A duke ecur rrugës rrëshqet dhe me atë rast i shkakton lëndim 
trupor tjetrit; në objektin ndërtimor punëtorit i rrëshqet dërrasa nga duart me ç'rast i 
shkakton lëndim të rëndë trupor punëtorit tjetër që ka qenë duke punuar në katin 
përdhes; personi A duke vozitur automobilin natën shkel personin tjetër të cilin nuk e 
sheh ngase ka qenë i shtrirë në rrugë.  

31. Pakujdesia profesionale. Krahas pakujdesisë me vetëdije dhe pakujdesisë pa 
vetëdije, në teorinë e së drejtës penale njihet edhe një lloj tjetër i pakujdesisë. Kjo 
është e ashtuquajtura pakujdesi profesionale.  

32. Pakujdesia profesionale është pakujdesi e personit, i cili gjatë ushtrimit të profesionit, 
zejes apo detyrës së tij, është i obliguar (i detyruar) të jetë më i kujdesshëm sesa 
njerëzit e tjerë. Me fjalë të tjera, konsiderohet se vepra është kryer nga pakujdesia 
profesionale nëse personi gjatë ushtrimit të profesionit, detyrës apo zejes, nuk ka 
treguar atë masë të kujdesit që kërkohet gjatë ushtrimit të profesionit të tij dhe nëse 
për shkak të mungesës së kujdesit të duhur është shkaktuar pasoja e ndaluar. Kjo 
shprehet sidomos te ata persona, veprimtaria e të cilëve, krahas dobisë shoqërore të 
madhe, është edhe e rrezikshme.  

33. Sipas natyrës së saj, pakujdesia profesionale zakonisht është pakujdesi pa vetëdije, por 
mund të shprehet edhe me pakujdesinë me vetëdije. Kodi Penal i Kosovës, sikundër 
shumica e kodeve penale të shteteve të tjera, nuk e ka paraparë në mënyrë shprehimore 
pakujdesinë profesionale si lloj të posaçëm të pakujdesisë. Andaj, përgjegjësia penale e 
personave, të cilët i kryejnë veprat penale nga pakujdesia gjatë ushtrimit të profesionit 
të tyre, zgjidhet sipas normave penale që vlejnë në përgjithësi për personat që veprat i 
kryejnë nga pakujdesia. Mirëpo, legjislacionet penale të disa vendeve, (p.sh. i 
Japonisë), parashohin norma të posaçme penale, me të cilat rregullohet çështja e 
përgjegjësisë penale dhe ndëshkimi për rastet kur personat kryejnë vepra penale nga 
pakujdesia gjatë ushtrimit të profesionit, detyrës apo zejes së tyre.184 

34. Pra Kodi ynë Penal nuk parasheh norma të posaçme me të cilat rregullohet çështja e 
përgjegjësisë penale për veprat që kryhen nga pakujdesia profesionale. Mirëpo, kjo 
nuk do të thotë se pakujdesia profesionale nuk ushtron kurrfarë ndikimi në trajtimin 
penalo-juridik të kryesve të këtillë të veprave penale. Përkundrazi, në rastet kur 
gjykata konstaton se pasoja e shkaktuar është rezultat i pakujdesisë gjatë ushtrimit të 
profesionit, kjo konsiderohet formë më e rëndë e pakujdesisë dhe kryesit të veprës 
penale do t'i merret si rrethanë rënduese me rastin e matjes së dënimit.185 

                                                           
183 Vlado Kambovski, Komentar, fq. 212. 
184 Franjo Bačić-šime Pavlović, Komentar, fq. 253. 
185 Po aty, fq. 253. 
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35. Përgjegjësia për veprat penale të kryera nga pakujdesia. Në rastet kur vepra penale 
kryhet nga pakujdesia, kryesi zakonisht nuk dënohet, por dënohet vetëm 
përjashtimisht dhe atë vetëm atëherë kur me ligj shprehimisht është paraparë se 
kryesi do të dënohet edhe për rastet kur veprën e kryen nga pakujdesia. Në rastet 
kur me ligj është paraparë që kryesi do të dënohet edhe për veprat penale të kryera 
nga pakujdesia, dënimi i paraparë është më i butë sesa për veprat e kryera me 
dashje.  

36. Se për cilat vepra të kryera nga pakujdesia kryesi do të dënohet, kjo është çështje e 
politikës kriminale. Mirëpo, lidhur me këtë vendimtare është rëndësia individuale 
dhe shoqërore e objektit i cili mbrohet edhe me të drejtën penale. Shikuar në 
përgjithësi, sipas Kodit tonë Penal, për pakujdesi dënohen kryesit e veprave penale 
kundër shëndetit të njeriut, kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve dhe të 
pasurisë në trafikun publik, mandej për veprat penale nga pakujdesia të personave që 
ushtrojnë detyra (funksione) të rëndësishme si dhe për veprat penale kundër jetës dhe 
trupit.  

37. Lidhur me ndëshkimin, Kodi ynë Penal nuk bën dallim nëse është kryer vepra me 
pakujdesinë me vetëdije apo me pakujdesinë pa vetëdije. Dallimi midis këtyre dy 
llojeve të pakujdesisë mund të ketë ndikim vetëm me rastin e matjes së dënimit. Në 
të shumtën e rasteve, vepra penale e kryer me pakujdesi me vetëdije konsiderohet 
formë më e rëndë se pakujdesia pavetëdije. Mirëpo, kjo nuk do të thotë se pakujdesia 
pavetëdije gjithherë është formë më e lehtë e fajit në krahasim me pakujdesinë me 
vetëdije. Përkundrazi, në disa raste pakujdesia pavetëdije mund të jetë formë shumë 
më e rëndë se pakujdesia me vetëdije ngase në rastin konkret, përveç elementit 
subjektiv, vepra penale e kryer nga pakujdesia pavetëdije mund të shkaktojë pasoja 
shumë më të rënda se e njëjta vepër që është kryer nga pakujdesia me vetëdije. Pra, 
kjo është çështje faktike dhe për këtë arsye, siç theksuam, Kodi Penal nuk bën dallim 
lidhur me ndëshkimin e kryesit nëse është kryer vepra me pakujdesi me vetëdije apo 
pavetëdije. Mirëpo duke i marrë parasysh dispozitat e përgjithshme lidhur me matjen 
e dënimit (neni 73), gjykata duhet të konstatojë shkallën e pakujdesisë (pamaturisë), 
rrethanat e situatës në të cilën është kryer vepra penale, llojin dhe peshën e pasojës së 
shkaktuar, e veçmas duhet konstatuar se pakujdesia e personit konkret a është e 
karakterit episodik apo është tipar (veti) i përhershëm i personalitetit të tij. Këto dhe 
rrethanat tjera objektive dhe subjektive mund të ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 
masës së dënimit. Në aspektin e rrezikut, mund të ndodhin raste që kryesi i veprës 
nga pakujdesia, marrë parasysh gjendjen e tërësishme të personalitetit të tij, të jetë 
më i rrezikshëm në krahasim me ndonjë person tjetër që ka kryer vepër penale me 
dashje. 

 
Praktika gjyqësore 

 
Gjykata Supreme e Kroacisë ka konstatuar se i akuzuari ka kryer vepër penale të rëndë të 
rrezikimit të trafikut publik nga pakujdesia e jo me dashje, siç e ka shpallë fajtor gjykata 
e shkallës së parë (neni 161, par. 4 lidhur me nenin 156 të Kodit Penal). Në kësi 
konstatimi Gjykata Supreme ka ardhur duke u nisë nga fakti se i akuzuari natën, në 
vendin e pabanuar dhe të pandriçuar me llamba të rrugës, gjatë një shiu shumë të madh e 
ka vozitë automobilin me drita të shkurtra për 15 km në orë më shpejtë se që ka qenë e 
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lejuar, kështu që për shkak të shpejtësisë së palejuar nuk e ka vërejt çiklistin i cili para tij 
ka vozitë në anën e djathtë, e ka goditur me ç’rast i ka shkaktuar lëndime 
vdekjeprurëse.186 
 
 
Neni 24 [Përgjegjësia për pasojat më të rënda] 
 

Nëse kryerja e një vepre penale shkakton pasoja të cilat e tejkalojnë qëllimin 
e kryesit dhe për këtë ligji përcakton një dënim më të rëndë, dënimi më i 
rëndë mund të shqiptohet në rast se pasoja i atribuohet pakujdesisë së kryesit.  

 
1. Si formë e veprës penale me pasojë më të rëndë konsiderohet rasti kur kryesi 

ndërmerr një veprim me qëllim që të shkaktojë një pasojë, mirëpo, në fakt shkaktohet 
pasoja tjetër, më e rëndë nga ajo që ka dëshiruar të shkaktojë dhe e cila zakonisht 
shkaktohet. Veprat e tilla ndryshe emërtohen; forma të kualifikuara apo forma të 
rënda të veprave penale. Me fjalë të tjera, kjo vepër penale konsiderohet se kryhet 
në rastet kur nga vepra penale themelore shkaktohet pasoja më e rëndë për të cilën 
ligji parasheh edhe dënim më të rëndë. Rastet e tilla të veprave penale të 
kualifikuara me pasoja më të rënda, në mënyrë parimore, si institut i përgjithshëm 
janë të parapara në nenin 24 të Kodit Penal.  

2. Vepra penale e kualifikuar me pasojë më të rëndë mund të konsiderohet se 
ekziston vetëm atëherë kur me ligj shprehimisht është paraparë ky lloj i 
konstruksionit juridik - vepra penale themelore dhe pasoja më e rëndë e cila 
shkaktohet nga vepra penale themelore. Kjo pra nuk mund të konstruktohet nga 
teoria apo praktika gjygjësore. 

3. Në legjislacionin penal parashihet një numër i konsiderueshëm i veprave penale të 
kualifikuara me pasoja më të rënda. Këtu po i cekim disa raste më karakteristike. 
Për shembull: personi A me qëllim që t'i shkaktojë lëndim trupor tjetrit, e qëllon 
me një gjësend, mirëpo nga ai lëndim shkaktohet vdekja e të lënduarit, pasoja të 
cilën kryesi nuk e ka dëshiruar e as që e ka dhënë pëlqimin që ajo të shkaktohet; 
personi A duke mos i respektuar rregullat e komunikacionit shkakton rrezik të 
përgjithshëm nga i cili shkaktohet vdekja e shumë personave; personi A në mënyrë 
të kundërligjshme bën ndërprerjen e shtatzënësisë së ndonjë gruaje me barrë, 
mirëpo nga kjo ndërprerje e shtatzënësisë shkaktohet vdekja e gruas me barrë; nëse 
për shkak të mosdhënies së ndihmës mjekësore shkaktohet vdekja e të sëmurit. 

4. Nga përkufizimi i veprës penale të kualifikuar me pasojë më të rëndë dhe nga këta 
shembuj që u cekën, del se kjo lloj e veprës penale ekziston atëherë kur pasoja më 
e rëndë është rezultat i kryerjes së veprës penale themelore, përkatësisht kur midis 
veprimit të kryerjes dhe pasojës më të rëndë ekziston lidhja kauzale. 

5. Lidhur me formën e fajit me të cilën mund të kryhet vepra penale e kualifikuar me 
pasojë më të rëndë duhet cekur se ndaj veprës penale themelore, kryesi duhet të 
ketë vepruar me dashje, kurse përjashtimisht edhe nga pakujdesia. Kurse ndaj 
pasojës më të rëndë, që është shkaktuar nga vepra penale themelore, kryesi duhet 
të ketë vepruar nga pakujdesia, dhe atë qoftë nga pakujdesia me vetëdije apo pa 
vetëdije. Me fjalë të tjera, do të konsiderohet se është kryer vepra penale e 

                                                           
186 Gjykata Supreme e Republikës së Kroacisë. Kzh-1047/93, të dt. 4 prill 1994. 
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kualifikuar me pasojë më të rëndë, nëse kryesi me rastin e kryerjes së veprës 
penale themelore ka qenë i vetëdijshëm se nga ajo vepër mund të shkaktohet 
pasojë më e rëndë, mirëpo lehtë ka menduar se atë do ta parandalojë apo ajo nuk 
do të shkaktohet (pakujdesia me vetëdije), përkatësisht nëse kryesi me rastin e 
kryerjes së veprës penale themelore nuk ka qenë i vetëdijshëm se mund të 
shkaktohet pasoja më e rëndë, edhe pse sipas rrethanave dhe vetive e aftësive të tij 
personale ka mundur të jetë i vetëdijshëm apo ka qenë i detyruar (i obliguar) të jetë 
i vetëdijshëm se mund të shkaktohet pasoja më e rëndë (pakujdesia pavetëdije). Në 
rastet e kundërta, nëse pasoja më e rëndë që është shkaktuar nga vepra themelore, 
nuk mund t'i ngarkohet pakujdesisë së kryesit, atëherë kryesi do të dënohet vetëm 
për veprën penale themelore.187 

6. Së këndejmi, edhe për veprat penale të kualifikuara me pasojë më të rëndë, sipas 
nenit 24 të Kodit Penal, në tërësi vlen parimi i përgjegjësisë subjektive ngase siç 
pamë, duhet të konstatohet se kryesi, ndaj veprës penale themelore ka vepruar me 
dashje, por përjashtimisht edhe me pakujdesi, kurse ndaj pasojës më të rëndë duhet 
të konstatohet se ka vepruar nga pakujdesia. Mirëpo, me këtë rast duhet theksuar se 
sipas disa kodeve penale të disa shteteve të huaja, vërtet të rralla, nëse nga vepra 
penale themelore që është kryer me dashje shkaktohet pasoja më e rëndë, për këtë 
pasojë më të rëndë kryesi dënohet gjithherë, pra edhe atëherë kur pasoja më e 
rëndë nuk mund t'i ngarkohet as pakujdesisë së kryesit. Por, siç e pamë, sipas të 
drejtës sonë penale, që të mund të ndëshkohet kryesi për pasojën më të rëndë që 
është shkaktuar nga vepra penale themelore, duhet të konstatohet se ndaj pasojës 
më të rëndë ka vepruar nga pakujdesia. Pakujdesia te veprat penale të kualifikuara 
me pasojë më të rëndë nuk mund të supozohet, por për këtë duhet të administrohen 
provat, sikundër në të gjitha rastet e tjera të veprave penale që kryhen nga 
pakujdesia. 

7. Arsyeja kriminalo-politike dhe teorike e konstruksionit të veprave penale të 
kualifikuara me pasojë më të rëndë, konsiston në faktin se vetë natyra e kryerjes së 
disa veprave penale përmban rrezik imanent që të shkaktohet pasoja më e rëndë se 
që ka paramenduar dhe dëshiruar kryesi të arrijë me ndërmarrjen e veprimit të 
kryerjes. Me fjalë të tjera, vetë natyra e kryerjes së disa veprave penale, sipas 
përvojës së përgjithshme, paraqet rrezik që të shkaktohet edhe pasoja më e rëndë. 
Për këtë arsye, duke u mbështetur në rrezikun potencial nga mundësia e shkaktimit 
të pasojës më të rëndë, Kodi Penal në mënyrë shprehimore u bën me dije kryesve 
eventualë të veprave penale të këtilla se nëse nga vepra themelore do të shkaktohet 
pasoja më e rëndë, ata do të ndëshkohen më rëndë.  

8. Konstruksioni penalo-juridik i veprës penale të kualifikuar me pasojë më të rëndë, 
në të drejtën penale është i arsyeshëm edhe lidhur me veprën penale në bashkim, 
dhe atë qoftë në bashkimin ideal apo real. Rrjedhimisht, po mos të njihej 
institucioni i veprës penale të kualifikuar me pasojë më të rëndë, në rastet kur nga 
vepra penale themelore shkaktohet pasoja me e rëndë, në të drejtën penale do të 
duhej të konsiderohej se janë kryer dy vepra penale në bashkim - vepra penale 
themelore dhe vepra penale me pasojë më të rëndë, p.sh. në rastin e lëndimit trupor 
nga i cili është shkaktuar vdekja e të lënduarit, do të duhej të konsiderohej se është 
kryer vepra penale e lëndimit trupor dhe vepra penale e vrasjes. Mirëpo, meqë 

                                                           
187 Cf., Franjo Bačić, Krivično pravo, Opći dio, fq. 288. 
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sipas nenit 24 të Kodit Penal, në rastet kur nga vepra themelore nga pakujdesia 
është shkaktuar pasoja më e rëndë, atëherë konsiderohet se është kryer vetëm një 
vepër penale, dhe atë vepra penale e kualifikuar me pasojë më të rëndë. Pra, në 
këtë mënyrë Kodi Penal përjashton mundësinë që në rastet e këtilla të konsiderohet 
se janë kryer dy vepra penale - vepra penale themelore dhe pasoja më e rëndë që 
është shkaktuar dhe e cila gjithashtu është e paraparë si vepër penale e posaçme. 

9. Dallimi kryesor midis veprës penale të kualifikuar me pasojë më të rëndë dhe 
bashkimit të veprës penale, konsiston në faktin se te vepra penale e kualifikuar me 
pasojë më të rëndë, pasoja më e rëndë duhet të jetë rezultat i pakujdesisë së kryesit. 
Në të kundërtën, nëse kryesi ndaj pasojës më të rëndë ka vepruar me dashje, 
sikundër ndaj veprës themelore, atëherë në të drejtën penale konsiderohet se është 
shprehur bashkimi i veprave penale, me kusht që të mos ekzistojë konsumacioni 
apo ndonjë lloj i bashkimit fiktiv. 

10. Format e veprave penale të kualifikuara me pasojë më të rëndë, në praktikë mund 
të jenë të ndryshme. Kodi ynë Penal i njeh këto kombinime të veprave penale të 
kualifikuara me pasojë më të rëndë: 1) rastet kur vepra penale kryhet me dashje, 
kurse pasoja më e rëndë shkaktohet nga pakujdesia e kryesit. Kjo formë e veprës 
penale e kualifikuar me pasojë më të rëndë është më e shpeshta, p.sh. nëse për 
shkak të lëndimit trupor i lënduari vdes (neni 189, par. 4); 2) është e mundur që 
vepra penale themelore të kryhet nga pakujdesia dhe gjithashtu pasoja më e rëndë 
të jetë rezultat i pakujdesisë së kryesit, p.sh. vepra penale e rrezikimit të trafikut 
publik (neni 378, par. 4 dhe 5), veprat penale kundër shëndetit publik, siç janë 
trajtimi i pandërgjegjshëm mjekësor (neni 260, par. 4 dhe 5), ushtrimi i 
kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore (neni 262, par. 2) etj. 

11. Krahas veprave penale të kualifikuara me pasojë më të rëndë në Kodin Penal janë 
të parapara edhe veprat penale të kualifikuara me rrethana të posaçme. Si 
rrethana apo kushte të veçanta në të cilat mund të kryhen veprat janë: mënyra dhe 
mjetet, vendi dhe koha, personi apo objekti ndaj të cilit kryhet vepra penale, mo-
tivet etj., të cilat e bëjnë atë vepër më të rrezikshme. Këto rrethana të posaçme 
veprës penale i japin karakter të formës më të rrezikshme, andaj është e 
kuptueshme qe për veprat e tilla parashihen edhe dënime më të rënda. Vepra 
penale e kualifikuar me rrethanë të posaçme zakonisht kryhet me dashje, mirëpo 
mund të kryhet edhe nga pakujdesia. Përndryshe edhe për këto lloje të veprave 
penale vlejnë dispozitat e përgjithshme për përcaktimin e fajësisë së kryesit. Për 
këtë arsye Kodi Penal nuk parasheh dispozita të posaçme lidhur me përgjegjësinë 
penale. 

12. Në pajtim me parimin e legalitetit, veprat penale të kualifikuara me rrethanë të 
posaçme mund të konsiderohen se ekzistojnë vetëm atëherë kur ajo rrethanë 
shprehimisht është paraparë me ligj si tipar përbërës i veprës penale themelore. Së 
këndejmi, teoria dhe praktika gjyqësore nuk mund të konstruktojnë vepra penale të 
kualifikuara me rrethanë të posaçme. 
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Neni 25 [Lajthimi faktik] 
 
1. Personi nuk është penalisht përgjegjës nëse në kohën e kryerjes së veprës 

penale nuk ka qenë i vetëdijshëm për ndonjë nga tiparet e asaj vepre ose 
gabimisht ka menduar se ekzistojnë rrethanat, të cilat faktikisht po të 
ekzistonin, kjo vepër do të ishte e lejuar.  

2. Personi i cili për shkak të pakujdesisë ka qenë në lajthim është penalisht 
përgjegjës për veprën penale të kryer nga pakujdesia nëse ligji në mënyrë 
specifike parashikon përgjegjësinë penale për kryerjen e veprës së tillë nga 
pakujdesia.  

 
1. Lajthimi faktik (lat. error facti), konsiderohet se ekziston në rastet kur kryesi në 

kohën e kryerjes së veprës penale nuk ka qenë i vetëdijshëm për ndonjë nga tiparet 
e saj të caktuara me ligj, apo kur gabimisht mendon se ekzistojnë rrethanat 
relevante sipas të cilave, po të ekzistonin ato faktikisht, ajo vepër do të lejohej.188 

2. Lajthimi në fakt mund të shprehet lidhur me veprimin, pasojën, kauzalitetin, 
objektin - të mirën ndaj të cilës kryhet vepra dhe në përgjithësi ndaj çdo rrethane e 
cila është tipare e veprës penale.  

3. Nga përkufizim i lajthimit në fakt që është përcaktuar në Kodin Penal, rezulton se 
e drejta jonë penale njeh dy lloje të këtij lajthimi: lajthimin në fakt lidhur me 
tiparet e veprës penale dhe lajthimin në fakt lidhur me rrethanat të cilat e 
përjashtojnë veprën penale. 
1) Lajthimi në fakt lidhur me tiparet (elementet) e veprës penale. Ky lloj 

lajthimi ekziston atëherë kur kryesi ka përfytyrim të gabuar apo kur nuk di për 
ndonjë rrethanë reale, e cila në ligj është përcaktuar si element përbërës i 
veprës penale. 
Me fjalë të tjera ky lloj lajthimi shprehet në rastet kur kryesi ka një pasqyrë të 
gabuar apo nuk e di ndonjë rrethanë reale e cila bën pjesë në figurën e veprës 
penale dhe për këtë shkak e kryen veprën penale, edhe pse nuk e di dhe as që 
dëshiron ta kryejë atë vepër. Meqë në rastet e lajthimit në fakt në kuptimin e 
ngushtë kryesi nuk di apo ka përfytyrim të gabuar për rrethanat relevante të 
veprës penale dhe as që e dëshiron kryerjen e saj, ky lloj lajthimi gjithherë 
përjashton ekzistimin e dashjes. Së këndejmi ky lloj lajthimi është negacion i 
dashjes.189 
Lajthimi në fakt në kuptimin e ngushtë mund t'i përket veprimit të kryerjes, 
pasojës, objektit të veprimit, kauzalitetit të veprës penale, kohës, vendit apo 
mënyrës së kryerjes së veprës dhe të gjitha rrethanave të tjera, të cilat me ligj 
janë të parapara si elemente të figurës së caktuar të veprës penale. Gjithashtu 
këto rrethana mund t'i përkasin veprës penale themelore, apo formës së 
kualifikuar apo të privilegjuar të saj. Ja disa shembuj më karakteristikë ku mund 
të konsiderohet se vepra penale është kryer në lajthimin në fakt në kuptimin e 
ngushtë, përkatësisht lidhur me elementet përbërëse (konstitutive) të veprës 
penale: personi merr sendin e huaj duke menduar gabimisht se është i tij; 
ndokush ka marrëdhënie seksuale me femrën e cila është nën moshën 16-vjeçare 

                                                           
188 Vlado Kambovski, Komentar, 217. 
189 Franjo Bačić, Krivično pravo, Opći dio, fq. 277. 
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duke menduar se ajo është mbi 16 vjeçe; mjekut i përzihen rezultatet e analizave 
të dy të sëmurëve, kështu që terapinë që duhet caktuar njërit, ia cakton tjetrit dhe 
me këtë ia keqëson gjendjen shëndetësore të sëmurit; ndokush gabimisht ia jep 
tjetrit helmin duke menduar se ia jep barin; ndokush lidh martesë të re duke 
menduar gabimisht se martesa e mëparshme i ka pushuar. 
Nga përkufizimi që cekëm më sipër dhe nga këta shembuj, shihet qartë se 
lajthimi në fakt në kuptimin e ngushtë konsiderohet se ekziston në rastet kur 
kryesi nuk e di apo ka përfytyrim të gabuar për ndonjë rrethanë që është 
element konstitutiv i veprës penale. Së këndejmi, vetëm lajthimi që i përket 
rrethanave të këtilla është relevant për të drejtën penale dhe vetëm në këso 
raste mund të konsiderohet se vepra penale është kryer në lajthim në kuptimin 
e ngushtë. 
Në situatat e tjera, kur kryesi nuk ka ditur apo ka pasur përfytyrim të gabuar 
për ndonjë rrethanë e cila nuk është tipare (element) konstitutiv i veprës 
penale, nuk mund të konsiderohet se ekziston lajthimi në fakt në kuptimin e 
ngushtë. Ky lloj lajthimi është irelevant për të drejtën penale dhe nuk ushtron 
kurrfarë efekti në fajësinë e kryesit. Vepra penale konsiderohet se është kryer 
dhe kryesi i saj përgjigjet penalisht. Për shembull, ndokush nga depoja e 
mallrave vjedh pesë thasë të mbushur duke menduar se në ta ka oriz, mirëpo 
në thasë ka pasur grurë; apo ndokush fut dorën në xhepin e huaj me qëllim që 
të vjedhë para, mirëpo në atë rast vjedh deviza apo disa unaza ari. Në këso dhe 
raste të këtilla është fjala për lajthimin në fakt, përkatësisht në objekte (error 
in objecto), mirëpo ky lloj lajthimi në të drejtën penale është i parëndësishëm 
dhe vepra penale e vjedhjes konsiderohet se është kryer, ngase për të drejtën 
penale edhe njëra edhe tjetra vlerë është e njëjtë, është pasuri e huaj e cila në 
mënyrë të kundërligjshme është përvetësuar nga tjetri.190 
Mirëpo, në rastet kur lloji apo statusi i objektit është tipar i veprës penale 
konkrete, atëherë edhe lajthimi në objekt në të drejtën penale është relevant 
dhe ushtron efekt në fajësinë e kryesit. Për shembull, nëse ndokush nga 
kazerma e Forcës të Sigurisë së Kosovës vjedh një sënduk, duke menduar se 
në të ka gjëra ushqimore, mirëpo në të ka pasur municion, atëherë nuk do të 
përgjigjet për veprën penale të vjedhjes së armëve apo pjesëve të mjeteve 
ushtarake, por do të përgjigjet për veprën penale të vjedhjes së rëndomtë. Së 
këndejmi, në këso raste lajthimi i këtillë është relevant sepse shpien në 
ndryshimin e kualifikimit të veprës.191 
Lajthimi në person (error in persona) është një lloj i një lloj lajthimit në fakt 
lidhur me elementet e figurës së veprës penale. Lajthimi në person ekziston në 
rastet kur p.sh.: personi A natën, zë pusi në vendin e caktuar me qëllim që të 
vrasë personin B, mirëpo me atë rast, meqë nuk e ka parë mirë për shkak të 
errësirës, në vend të personit B vret personin C Përkundër faktit se në këtë rast 
personi A vepron në lajthim lidhur me personin C, konsiderohet se vepra 
penale e vrasjes është kryer me dashje dhe ky lloj lajthimi është irelevant për 
të drejtën penale, ngase përkundër këtij lajthimi, kryesi ka qenë i vetëdijshëm 
se është duke vrarë njeriun.  

                                                           
190 Ismet Salihu, E drejta penale, Pjesa e përgjithshme, fq. 329 
191 Franjo Bačić, Krivično pravo, Opći dio, fq. 279. 
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Mirëpo, lajthimi në person mund të ketë efekt të caktuar, mund të jetë relevant 
në rastet kur vetia, statusi i personit ndaj të cilit kryesi ka qenë në lajthim, 
është tipar i veprës penale. Për shembull, nëse ndokush e vret një grua për të 
cilën nuk e di se është shtatzënë, do të përgjigjet për vrasje të rëndomtë sipas 
nenit 178, e jo për vrasje të rëndë sipas nenit 179, par. 1, pika 2 e Kodit Penal. 
Pra në këtë rast shihet se lajthimi lidhur me cilësinë, statusin e personit ndaj të 
cilit është drejtuar veprimi i kryerjes, në masë të caktuar është relevante ngase 
e ndryshon kualifikimin e veprës penale.192 
Lajthimi përkitazi me lidhjen kauzale bën pjesë në lajthimin në fakt në 
kuptimin e ngushtë ngase është fjala për element përbërës të veprës penale. Ky 
lloj lajthimi ekziston në rastet kur rrjedha e ngjarjes midis veprimit dhe pasojës 
nuk zhvillohet ashtu siç e ka paramenduar dhe dëshiruar kryesi. Për shembull, 
personi A me qëllim që personin B ta privojë nga jeta, duke e fundosur në ujë 
ngase e di se ky nuk di not, e hedh në lumë nga ura e lartë, mirëpo personi B 
qëllon me kokë murin mbrojtës dhe bie i vdekur në lumë. Në këtë rast lajthimi 
i kryesit se vdekja e personit B do të shkaktohet nga fundosja në ujë për të 
drejtën penale është fare i parëndësishëm, nuk ushtron kurrfarë ndikimi në 
kualifikimin e veprës. Përkatësisht, në këtë rast kryesi do të konsiderohet se 
veprën penale të vrasjes e ka kryer me dashje. Po rasti tjetër, personi A e ndjek 
me thikë në dorë personin tjetër me qëllim që ta mbysë, mirëpo personi B duke 
ikur nga ky sulm, bie në humnerë të thellë dhe nga plagët e marra vdes. Edhe 
në këtë rast lajthimi përkitazi me mënyrën si do ta kryejë veprën penale, pra 
përkitazi me lidhjen kauzale, është irelevant për të drejtën penale.193 
Shmangia (devijim) e veprimit (aberatio ictus sive impetus) është një lloj i 
ngjashëm me lajthimin përkitazi me lidhjen kauzale. Ky lloj lajthimi ekziston 
kur kryesi ndërmerr veprimin ndaj subjektit apo objektit të caktuar, kurse 
pasoja shkaktohet ndaj subjektit apo objektit tjetër. Rastet e tilla në të drejtën 
penale quhen sulm i gabuar, apo devijim i veprimit. Për shembull, gjuetari 
shkrep me armë në drejtim të egërsirës, por e godet personin që ka qenë duke 
prerë dru në pyll; bashkëshortja ka pasur për qëllim që ta helmojë burrin e vet, 
por venën e helmuar të cilën e ka vendosur në tavolinë e ka pirë personi tjetër. 
Apo rasti tjetër – personi A shkrep me armë në drejtim të personit B me qëllim 
që ta privojë nga jeta, mirëpo me atë rast godet personin C që është gjendur 
rastësisht afër. Në rastin e bashkëshortes dhe të gjuetarit, në të drejtën penale 
konsiderohet se janë kryer dy vepra penale në bashkimin ideal dhe atë 
tentativa e vrasjes dhe vrasja nga pakujdesia.194 
Mirëpo, nuk do të konsiderohet se është shprehur aberatio ictus, nëse në këtë 
rast dhe në rastet e këtilla kryesi ndaj të dy objekteve ka vepruar me dashje. 
Për shembull, nëse personi A shkrep me armë ndaj personit B me qëllim që ta 
privojë nga jeta, mirëpo gjithashtu pajtohet, dakordohet që me të njëjtin plumb 
ta godasë edhe personin C Në këso raste kjo vepër duhet të kualifikohet si 
vrasje e shumëfishtë. 

2) Lajthimi lidhur me rrethanat të cilat e përjashtojnë kundërligjshmërinë. Ky 
                                                           
192 Po aty, fq. 299. 
193 Po aty, fq. 279. 
194 Ljubo Bavcon-Alenka šelih, op. cit., fq.318. 
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lloj i lajthimit ekziston kur ndokush në kohën e kryerjes së veprës penale, 
gabimisht mendon se ekzistojnë rrethana sipas të cilave, po të ekzistonin ato 
faktikisht, ajo vepër do të ishte e lejuar. Me fjalë të tjera, lajthimi në fakt në 
kuptimin e gjerë ekziston në rastet kur ndonjë person ka qenë i vetëdijshëm 
për të gjitha tiparet e veprës penale, mirëpo ka pasur përfytyrim të gabuar mbi 
ndonjë rrethanë reale, e cila nëse në të vërtetë do të ekzistonte ashtu çfarë e 
paramendon, sipas ligjit do të përjashtohej kundërligjshmëria dhe 
rrezikshmëria shoqërore e veprës së kryer, kështu që ajo vepër do të ishte e 
lejueshme. Për shembull, polici e privon nga liria një person duke menduar se 
ai është personi për të cilin është shpallur urdhërarresti; personi A mendon 
gabimisht se është i sulmuar nga personi B dhe shtie në të me armë me ç'rast i 
shkakton plagë të rëndë apo e privon nga jeta (mbrojtja e nevojshme putative); 
personi A gabimisht mendon se ai apo dikush tjetër është i rrezikuar dhe duke 
qenë në këtë lajthim ndërmerr ndonjë veprim me ç'rast lëndon ndonjë person 
apo asgjëson pasurinë e tjetrit (nevoja ekstreme putative).195 
Nga këta shembuj shihet se te lajthimi në fakt në kuptimin e gjerë, kryesi nuk 
është në lajthim për ndonjë rrethanë që është tipar i figurës së veprës penale. 
Përkatësisht këtu kryesi gabimisht mendon se ekziston ndonjë rrethanë 
objektive e cila e përjashton kundërligjshmërinë, e cila do t'i jepte të drejtë të 
ndërmarrë atë veprim (p.sh. veprimin e te e ashtuquajtur mbrojtje e nevojshme 
putative apo nevoja ekstreme putative).  
Lajthimi në fakt i mënjanuar dhe i pa mënjanuar. Lajthimi në fakt lidhur me 
elementet e veprës penale dhe lajthimi në fakt lidhur me rrethanat të cilat e 
përjashtojnë ekzistimin e veprës penale, mund të jetë i mënjanuar dhe i 
pamënjanuar.  
a) Lajthimi në fakt i mënjanuar ekziston në rastet kur kryesi për shkak të 

pakujdesisë së tij ka qenë në lajthim. Me fjalë të tjera, nëse konstatohet se 
lajthimi është rezultat i moskujdesit të paarsyeshëm të kryesit, apo kur ko-
nstatohet se është vetë fajtor për përfytyrimin e gabuar mbi tiparet e 
veprës, përkatësisht kur kryesi nuk i ka ndërmarrë të gjitha masat që të ketë 
përfytyrim të drejtë mbi veprën, atëherë në të drejtën penale konsiderohet 
se personi ka vepruar në lajthimin e mënjanuar.  

b) Lajthimi në fakt i pamënjanuar ekziston atëherë kur kryesi nuk ka mundur 
dhe as që ka qenë i detyruar të ketë përfytyrim të drejtë për ato rrethana, 
për të cilat ka qenë në lajthim.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Vendimi i Gjykatës Supreme të Serbisë ka qenë i drejtë ngase ka konstatuar se kryesi 

është gjend në lajthimin e mënjanuar, përkatësisht se nuk ka qenë i vetëdijshëm se 
kundër tij nuk është ndërmarrë sulm i kundërligjshëm, mirëpo sipas rrethanave dhe 
sipas vetive të t’ia ka qenë i obliguar dhe ka mundur te jetë i vetëdijshëm.196 

2. Gjykata Supreme e ish-Jugosllavisë e ka marrë këtë qëndrim:  
3. Vepra penale e vjedhjes së pyllit nga neni 246 a i Kodit Penal mund të kryhet 
                                                           
195 Franjo Bačić, Krivično pravo, Opći dio, fq. 281. 
196 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Serbisë, Kzh. 1921/53, të dt. 19 nëntor 1954. 
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vetëm me dashje. Andaj, nëse kryesi në kohën e kryerjes të veprës nuk ka qenë i 
vetëdijshëm se prerjen e drunjve e ka bërë në pyllin e huaj, pasi që ka qenë i bindur 
se pylli është në pronësi të tij – konstatojmë se ka qenë në lajthim faktik, lajthim 
ky i cili e përjashton dashjen, dhe me këtë edhe përgjegjësinë penale për veprën të 
vjedhjes së pyllit.197 

4. Efekti i lajthimit në fakt në përgjegjësi. Lajthimi në fakt i mënjanuar dhe i 
pamënjanuar gjithherë përjashton dashjen. Së këndejmi, personi që veprën penale e 
ka kryer në lajthim nuk mund të konsiderohet se veprën penale e ka kryer me 
dashje. Gjithashtu lajthimi i pamënjanuar e përjashton jo vetëm dashjen, por edhe 
pakujdesinë. Kryesi i cili veprën e kryen në lajthimin e pamënjanuar nuk është 
penalisht i përgjegjshëm dhe nuk dënohet.  

5. Mirëpo, në rastet kur është fjala për lajthimin e mënjanuar, kryesi mund të jetë 
penalisht i përgjegjshëm dhe penalisht i papërgjegjshëm. Meqë, siç pamë, te 
lajthimi i mënjanuar personi veprën e kryen nga pakujdesia, atëherë a do të 
përgjigjet kryesi penalisht apo jo, kjo varet se a parasheh ligji përgjegjësi penale 
edhe për veprën e kryer nga pakujdesia. Përkatësisht, në nenin 25, paragrafin 2 të 
Kodit Penal është paraparë sa vijon: "Personi që për shkak të pakujdesisë ka qenë 
në lajthim, është penalisht përgjegjës për veprën penale të kryer nga pakujdesia 
nëse ligji në mënyrë specifike parashikon përgjegjësi penale për kryerjen e veprës 
së tillë nga pakujdesia”. Nga kjo që u tha për efektin e lajthimit në fakt, në 
përgjegjësinë penale mund t'i nxjerrim këto konkluzione të përgjithshme: 
- lajthimi në fakt lidhur me elementet e veprës penale apo lidhur me rrethanat të 

cilat e përjashtojnë ekzistimin e veprës penale, si dhe lajthimi i mënjanuar dhe 
i pamënjanuar, gjithmonë përjashton dashjen;  

- lajthimi i pamënjanuar në fakt lidhur me elementet e veprës penale dhe 
lajthimi në fakt lidhur me rrethanat të cilat e përjashtojnë ekzistimin e veprës 
penale, përjashton jo vetëm dashjen por edhe pakujdesinë;  

- lajthimi në fakt i mënjanuar lidhur me elementet e veprës penale dhe lajthimi 
në fakt lidhur me rrethanat të cilat e përjashtojnë ekzistimin e veprës penale, 
përjashton përgjegjësinë për pakujdesi vetëm në rast se nuk parasheh 
përgjegjësi për veprën e kryer nga pakujdesia.  

 
 
Neni 26 [Lajthimi juridik] 
 
1. Personi i cili për shkaqe të arsyeshme nuk e ka ditur ose nuk ka mundur ta 

dijë se vepra është e ndaluar nuk është penalisht përgjegjës.  
2. Nëse lajthimi ka qenë i evitueshëm, personi është penalisht përgjegjës por dënimi 

mund të zbutet.  
3. Lajthimi juridik është i evitueshëm nëse çdo person ka mundur lehtësisht që ta 

dijë se vepra është e kundërligjshme ose nëse kryesi duke marrë parasysh 
profesionin, thirrjen ose detyrën e tij ka qenë i obliguar ta dijë se vepra është e 
kundërligjshme.  

 

                                                           
197 Cituar sipas Bora čejović, Krivično pravo u sudskoj praksi, Beograd 1985, fq. 154. 
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1. Lajthimi juridik (lat. error iuris) përkufizohet si lajthim mbi ndalueshmërinë e 
veprës. Kryesi i veprës konsiderohet se gjendet në lajthimin juridik në rastet kur 
nuk di se vepra e tij është e ndaluar, është e paraparë si vepër penale. Në lajthimin 
juridik kryesi është i vetëdijshëm për veprën e tij, mirëpo gabimisht mendon se 
vepra e tij është e lejuar.198 

2. Lajthimi apo përfytyrimi i gabuar i kryesit mbi kundërligjshmërinë e veprës mund 
të shprehet në dy forma. Forma e parë shprehet në rastet a) kur kryesi nuk di se 
vepra e tij është e kundërligjshme, është e paraparë si vepër penale, për shembull, 
polici i cili e privon ndonjë person nga liria, nuk di se vendimi mbi ekzekutimin e 
privimit të lirisë është nxjerrë në mënyrë të kundërligjshme. Forma e dytë e 
lajthimit juridik ekziston në rastet b) kur kryesi gabimisht mendon se ekziston 
ndonjë rrethanë e cila përjashton kundërligjshmërinë dhe veprën e bën të le-
jueshme. Për shembull,kryesi mendon se është e lejuar mbrojtja e nevojshme në 
mbrojtje të nevojshme. Apo nëse kryesi mendon se eutanazia është e lejuar. Apo 
nëse një person e mban të mbyllur disa orë fëmijën e huaj i cili e ka ofenduar, duke 
menduar se kjo është e lejuar.199 

3. Efekti i lajthimit juridik në përgjegjësinë penale. Mbi rëndësinë dhe efektin e 
lajthimit juridik në përgjegjësinë penale ekzistojnë mendime dhe zgjidhje të 
ndryshme. Shkenca e së drejtës penale gjatë shekullit XIX si dhe legjislacioni penal i 
kësaj periudhe nuk njohin kurrfarë efekti të lajthimit juridik. Sipas kësaj të drejte 
penale, lajthimi juridik nuk përjashton përgjegjësinë penale. Mbështetje për zgjidhje të 
këtillë ka qenë supozimi se të gjitha ligjet dhe normat e tjera juridike janë të njohura 
dhe të gjithë qytetarët janë të obliguar të njihen me to. Në bazë të këtij supozimi është 
përvetësuar koncepcionin, mendimi se mosnjohja e ligjit nuk e arsyeton askënd 
(ignoratia legis non excusat), si dhe çdokush do ta pësojë, do të dëmtohet për shkak të 
mosnjohjes së ligjit (ignoratia legis nocet).200 

4. Supozimi apo hipoteza se të gjithë qytetarët i njohin ligjet, së këndejmi edhe 
supozimi se të gjithë e dinë se çka është e ndaluar, çka konsiderohet si vepër 
penale dhe çka vepër e lejuar, tani pothuaj nuk ka kurrfarë mbështetje reale. Këtë e 
themi ngase pas Luftës së Dytë Botërore, e sidomos në dekadat e fundit, me 
zhvillimin gjithnjë më të shpejtë shoqëroro-ekonomik, me nxjerrjen e numrit të 
madh të ligjeve, e sidomos për shkak të qarkullimit, mobilitetit të njerëzve, ku me 
miliona njerëz punojnë në shtetin tjetër apo udhëtojnë në cilësinë e turistëve është 
e pamundur, përkatësisht është iluzore që të mendohet se njerëzit i dinë të gjitha 
ligjet. Kështu që në këtë pikëpamje në të drejtën penale bashkëkohore është arritur 
në përfundim se duhet braktisur koncepcionin tradicional se lajthimi juridik nuk 
mund të ushtrojë kurrfarë ndikimi në përgjegjësinë penale.  

5. Edhe në të drejtën penale bashkëkohore, kur është fjala për efektin e lajthimit juridik 
në përgjegjësinë penale, mendimet janë të ndryshme, por të cilat mund të radhiten në 
dy koncepcione kryesore. Sipas mendimit, koncepcionit të parë, lajthimi juridik 
mund të paraqesë bazë për përjashtimin e përgjegjësisë penale të kryesit. Ndërsa 
sipas mendimit të dytë, lajthimi juridik mund të shërbejë si bazë për zbutjen e 

                                                           
198 Po aty, fq. 318. 
199 Zoran Stojanivić, Komentar, fq. 183. 
200 Ismet Salihu, E drejta penale, Pjesa e përgjithshme, fq. 333. 
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dënimit apo për lirimin nga dënimi.201 
6. Koncepcioni i parë, i cili lajthimin juridik e konsideron si bazë e cila përjashton 

përgjegjësinë penale, opsionin e vet e mbështet në vetëdijen mbi rëndësinë juridike të 
veprës e cila bën pjesë në nocionin e dashjes. Andaj nëse kryesi nuk e ka ditur se 
vepra e tij është e ndaluar, ai nuk mund të konsiderohet se ka vepruar me dashje. 
Ndërsa nëse as nuk ka mundur të dijë se vepra e tij është e ndaluar, atëherë nuk ka 
vepruar as nga pakujdesia, kështu që në rastet e këtilla nuk është penalisht përgjegjës.  

7. Koncepcioni i dytë i cili lajthimin juridik e merr si bazë për zbutjen e dënimit apo 
lirimin nga dënimi, mbështetet në nocionin psikologjik të fajësisë, sipas të cilit 
vetëdija mbi rëndësinë juridike të veprës nuk ushtron ndikim në ekzistimin e 
fajësisë. Andaj meqë vetëdija mbi rëndësinë juridike të veprës nuk është element i 
domosdoshëm për ekzistimin e fajit, mungesa e vetëdijes së këtillë në rastet e 
lajthimit juridik nuk përjashton fajësinë dhe përgjegjësinë penale. Mirëpo, meqë 
sipas këtij koncepcioni kryesi mund të gjendet në lajthimin juridik për shkaqe të 
arsyeshme, duhet të parashihet mundësia me ligj që gjykata kryesit të këtillë t'ia 
zbusë dënimin apo ta lirojë nga dënimi. 202 

8. Efekti i lajthimit juridik në përgjegjësinë sipas Kodit Penal. Lidhur me efektin e 
lajthimit juridik në përgjegjësinë penale, legjislacioni penal në fuqi e përvetëson 
koncepcionin/mendimin e parë. Kjo shihet sipas zgjidhjes që është përvetësuar në 
paragrafin 1 të nenit 26 të Kodit Penal. Sipas kësaj dispozite: "Personi i cili për 
shkaqe të arsyeshme nuk e ka ditur ose nuk ka mundur ta dijë se vepra është e ndaluar 
nuk është penalisht përgjegjës”.  

9. Nga kjo zgjidhje, që është përvetësuar në këtë dispozitë, rezulton përfundimi se Kodi 
ynë Penal në fuqi e ka braktisur koncepcionin tradicional dhe të ngurtë se mosnjohja 
e ligjit dëmton (ignoratio legisnocet). 

10. Gjithashtu nga analiza juridike e nenit 26 të Kodit Penal, ku është përcaktuar efekti 
i lajthimit juridik në përgjegjësinë penale, mund të konstatojmë edhe një varg 
zgjidhjesh që janë aprovuar lidhur me këtë çështje.  

11. Para së gjithash, sipas kësaj dispozite, lajthimi juridik nuk përjashton dashjen, që 
do të thotë se edhe në rastet kur personi kryen veprën në lajthimin juridik, ai mund 
të konsiderohet se ka vepruar me dashje. 

12. Më tutje, siç e pamë, lajthimi juridik është bazë për përjashtimin e përgjegjësisë 
penale, në rastet kur kryesi i veprës penale ka qenë në lajthimin juridik për shkaqe 
të arsyeshme. Shtrohet pyetja se në cilat raste konsiderohet se personi ka qenë në 
lajthimin juridik për shkaqe të arsyeshme.  

13. Në të drejtën penale konsiderohet se kryesi ka qenë në lajthim për shkaqe të 
arsyeshme në rastet kur ka vepruar në lajthimin e pamënjanuar, të paevitueshëm. 
Ndërsa nëse në lajthim ka qenë për shkaqe të paarsyeshme, atëherë konsiderohet se 
ka qenë në lajthimin e mënjanuar, të evitueshëm. Së këndejmi, për të mundur të 
konstatohet nëse kryesi ka qenë në lajthimin juridik për shkaqe të arsyeshme apo të 
paarsyeshme, duhet përcaktuar se çka nënkuptojmë me lajthim të pamënjanuar e 
çka me lajthim të mënjanuar.  

14. Lajthimi juridik i pamënjanuar, i paevitueshëm, apo për shkaqe të arsyeshme 
ekziston kur kryesi nuk ka mundur të evitojë lajthimin në të cilin është gjendur. 

                                                           
201 Jovan Proevski, op. cit., fq. 94. 
202 Po aty, fq. 334. 
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Përkatësisht, ky lloj lajthimi shprehet në rastet kur kryesi ka vepruar në aso 
rrethanash në të cilat vërtet nuk ka mundur të dijë se ndonjë normë juridike atë 
vepër e parasheh si vepër penale. Me rastin e përcaktimit nëse kryesi ka qenë në la-
jthimin juridik të pamënjanuar, rëndësi të posaçme ka lloji i veprës penale për të 
cilën kryesi ka qenë në lajthim. Kështu, p.sh. nëse është fjala për ndonjë vepër e 
cila nga ana e shoqërisë dhe moralit të saj në masë të theksuar nuk dënohet, mirëpo 
përkundrazi kësaj për shkak të interesit individual dhe të përgjithshëm me normat 
juridike është e përcaktuar si vepër penale, atëherë mund të bëhet fjalë se kryesi ka 
qenë në lajthimin juridik të pamënjanuar.203 Vepër e tillë do të ishte p.sh. vepra 
penale e ushtrimit të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike 
(neni 262). 

15. Krahas llojit të veprës penale të kryer si rrethana në bazë të të cilave duhet 
konstatuar nëse ka qenë kryesi në lajthimin juridik të pamënjanuar, duhet të merret 
parasysh aftësia psikike e kryesit, lloji i profesionit të cilin ai e ushtron, rrethanat 
objektive në të cilat e ka kryer veprën etj.. Me këtë rast duhet theksuar se, marrë në 
tërësi, konstatimi i lajthimit juridik të pamënjanuar është çështje faktike për të 
cilën gjykata në çdo rast konkret duhet të administrojë prova të duhura.  

16. Në rastet kur konstatohet se personi e ka kryer veprën në lajthimin juridik të 
pamënjanuar, siç theksuam më sipër, personi i tillë në të drejtën penale 
konsiderohet se nuk është penalisht përgjegjës dhe sipas paragrafit 1 të nenit 25 të 
Kodit Penal nuk do të dënohet.  

17. Lajthimi juridik i mënjanuar (apo për shkaqe të paarsyeshme), ekziston në rastet 
kur kryesi ka qenë në lajthimin juridik mirëpo, në rrethanat të cilat kanë ekzistuar 
në kohën e kryerjes së veprës penale dhe sipas aftësive të tij personale, ai ka 
mundur të dijë se veprën që është duke e kryer është vepër e ndaluar, është e 
paraparë si vepër penale. Sipas këtij koncepti të shkencës së të drejtës penale, në 
paragrafin 3 të nenit 26, është përkufizuar nocioni i lajthimit juridik të evitueshëm. 
Në këtë dispozitë është paraparë me sa vijon: “ Lajthimi juridik është i evitueshëm 
nëse çdo person, pra edhe kryesi, ka mundur lehtë të dijë se vepra është e 
kundërligjshme, apo nëse është fjala për kryesin, i cili, duke marrë parasysh 
thirrjen, profesionin apo detyrën e tij, ka qenë i obliguar të dijë se vepra është e 
kundërligjshme.” Në këso raste lajthimi i këtillë juridik nuk mund të konsiderohet 
si lajthim për shkaqe te arsyeshme, andaj lajthimi i këtillë vetëm mund të merret si 
bazë për zbutjen e dënimit sipas paragrafit 2 të nenit 26.  

18. Si kriter kryesor që mund të shërbejë për të konstatuar nëse është fjala për 
lajthimin e mënjanuar, është lloji i veprës penale. Nëse vepra nuk është vetëm në 
kundërshtim me ligjin por në të njëjtën kohë është edhe në kundërshtim të hapët 
dhe të vrazhdë me normat sociale, morale dhe etike, atëherë duhet konstatuar se 
kryesi i veprës së këtillë ka qenë në lajthimin juridik të mënjanuar për shkaqe të 
paarsyeshme ngase ka mundur dhe ka qenë i detyruar të dijë se ajo vepër është e 
ndaluar, është e kundërligjshme.204 Vepër e tillë është p.sh. vrasja, dhunimi, 
marrëdhënia seksuale me personin e paaftë, apo marrëdhënia seksuale me personin 
që nuk ka mbushur moshën gjashtëmbëdhjetëvjeçare. Me fjalë të tjera, nëse vepra 
e kryer nuk paraqet vetëm shkelje të normave juridike, por në të njëjtën kohë është 

                                                           
203 Franjo Bačić, Krivično pravo, Opći dio, fq. 284. 
204 Po aty, fq. 284. 
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në kundërshtim të haptë edhe me normat morale, etike dhe sociale lajthimi juridik 
është i evitueshëm. Si lajthim juridik i evitueshëm, siç pamë nga dispozita e 
paragrafit 3 të nenit 26 të Kodit Penal, konsiderohet edhe rasti kur duke marrë 
parasysh thirrjen, profesionin apo detyrën, personi ka qenë i obliguar të dijë 
dispozitën juridike e cila e inkriminon veprën e caktuar.  

19. Në rastet kur konstatohet se personi e ka kryer veprën në lajthimin juridik të 
mënjanuar, kryesi i këtillë konsiderohet i fajshëm. Kryesi i këtillë do të 
konsiderohet se e ka kryer veprën me dashje apo nga pakujdesia, varësisht prej 
vetëdijes dhe elementit volitiv që është shprehur. Andaj ndaj kryesve të cilët e 
kryejnë veprën në lajthimin e mënjanuar, lajthim ky për shkaqe të paarsyeshme, 
ndaj tyre mund të aplikohet dispozita e nenit 26, par. 2 të Kodit Penal, e cila 
parasheh mundësinë vetëm që t'ju zbutet dënimi. Këtë status të privilegjuar 
juridiko-penal mund ta shfrytëzojë vetëm kryesi që e ka kryer veprën në lajthimin 
e evitueshëm.  

20. Nga lajthimi juridik duhet të dallohen rastet kur kryesi gabimisht mendon se 
veprën që e kryen është vepër e ndaluar, vepër penale, ndërsa ajo sipas ligjit nuk 
konsiderohet e tillë. Kjo është e ashtuquajtura vepra penale putative. Për shembull, 
kur kryesi gabimisht mendon se shkelja e kurorës është e paraparë si vepër penale, 
apo kryesi gabimisht mendon se është vepër penale shkaktimi i plagosjes me rastin 
e zmbrapsjes së sulmit të kundërligjshëm. Në të drejtën penale lajthimi i këtillë 
është irelevant. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. I akuzuari në cilësinë e postierit në mënyrë të paautorizuar në fletoren ku shënohen 

personat të cilët e pranojnë posten (dërgesën) rekomande është nënshkruar si 
marrës, edhe pse dërgesën ia ka dorëzuar personit të tretë me ç’rast e ka lutë që të 
ia dorëzon personit për të cilin ka qenë e dedikuar. Në këtë mënyrë e ka sajuar 
dokumentin e rremë, dhe me që është fjala për fletoren zyrtare e cila duhet të 
procedohet në bazë të ligjit, ka kryer vepër penale të falsifikimit të dokumentit të 
paraparë në nenin 212, par. 2 të Kodit Penal të Kroacisë. 

2. Gjykata e shkallës së parë në mënyrë të pabazuar ka konsideruar se i akuzuari ka 
qenë në lajthim juridik për shkaqe të arsyeshme dhe në mënyrë të pabazuar e ka 
liruar nga dënimi. I akuzuari si postier me përvojë e ka ditur se veprimi i tillë është 
i ndaluar, pa marrë parasysh se në posten e tij ka qenë zakon që posta në atë 
mënyrë të shpërndahet në fshatin e marrësit për shkak se ai fshat ka qenë 5 – 6 km 
larg nga posta dhe rruga ka qenë e pa asfaltuar. Për këtë arsye gjykata e shkallës së 
dytë, në vend të aktgjykimit lirues, të akuzuarit ia ka shqiptuar vërejtjen e 
gjykatës.205  

 
 
Neni 27 [Përgatitja e veprës penale] 
 
1. Kushdo që me dashje përgatit kryerjen e veprës penale do të dënohet vetëm 

nëse parashihet shprehimisht me ligj. 
                                                           
205 Gjykata e Qarkut në Slavonska Pozhegë, Kzh.-469/89, të dt. 7. tetor 1989. 



Ismet Salihu 

 126 

2. Kur ligji parasheh dënimin për përgatitjen e veprës penale të caktuar, 
përgatitja e veprës penale përfshin furnizimin ose aftësimin e mjeteve për 
kryerjen e veprës penale; mënjanimin e pengesave për kryerjen e veprës 
penale; marrëveshjen, planifikimin ose organizimin me personin tjetër për 
kryerjen e veprës penale si dhe veprimet tjera me të cilat krijohen kushtet për 
kryerjen e drejtpërdrejt të veprës penale por të cilat nuk përbëjnë veprimin e 
kryerjes. 

 
1. Vështrim i përgjithshëm mbi fazat e kryerjes së veprës penale. Veprimi i njeriut që 

është i drejtuar në kryerjen e veprës penale është proces i ndërlikuar dhe si i tillë 
zakonisht kalon nëpër disa faza apo etapa. Në literaturë zakonisht ceken katër faza 
të cilat në të shumtën e rasteve shprehen gjatë kryerjes së veprës penale. Këto faza 
janë: 1) vendimi për të kryer vepër penale; 2) veprimet përgatitore të cilat ndë-
rmerren me qëllim të kryerjes së veprës penale; 3) fillimi i kryerjes së veprës 
penale, që mund të ngelë edhe në tentativë dhe 4) kryerja e veprës penale (vepra 
penale e përfunduar).206 

2. Këto katër faza të kryerjes së veprës penale nuk janë të domosdoshme të shprehen 
në çdo rast. Ekziston mundësia që vepra të kryhet pa u ndërmarrë veprimet 
përgatitore. Raste të tilla janë p.sh. veprat penale të kryera në afekt, kur personi aty 
për aty vendos të kryejë vepër penale pa ndërmarrë veprimet përgatitore. Andaj 
veprimet përgatitore si fazë e kryerjes së veprës penale vetëm janë të mundshme. 
Gjithashtu edhe një varg veprash penale të tjera mund të kryhen, edhe pse më parë 
nuk janë ndërmarrë veprimet përgatitore. Kurse në disa raste, për shkak të natyrës 
së disa veprave penale, veprimet përgatitore as që mund të ndërmerren. 

3. Këto katër faza të kryerjes së veprave penale, siç do të shohim në vazhdim, nuk 
kanë rëndësi të njëjtë për të drejtën penale.  

4. Vendimi për të kryer vepër penale. Faza e parë e kryerjes së veprës penale është 
vendimi i personit për të kryer vepër penale. Sipas të drejtës sonë penale dhe të 
drejtave penale të shteteve bashkëkohore, në rastet kur personi vetëm ka vendosur 
për të kryer vepër penale, nuk mund të dënohet. Përkatësisht, për gjithë atë që 
zhvillohet në psiken e njeriut, e drejta penale bashkëkohore, ndryshe nga e drejta 
penale e mesjetës, nuk parasheh kurrfarë sanksioni penal. Ideja, vendimi, dëshira 
ose vullneti për të kryer vepër penale nuk hyn në sferën e së drejtës penale. 
Përndryshe, nëse do të lejohej që personi të ndëshkohet për dëshirën që ka për të 
kryer vepër penale, apo për vendimin për të kryer vepër penale, atëherë e drejta 
penale do të njësohej me moralin. Në anën tjetër, po qe se e drejta penale do të 
pretendonte t'i ndëshkonte personat vetëm për shkak se dëshirojnë apo kanë 
vendosur të kryejnë vepra penale, atëherë ajo patjetër do të shërbehet me hipoteza 
dhe me inkuizicion, mënyrë kjo e administrimit të provave që ka qenë e pranishme 
në mesjetë dhe e cila ka sjell më tepër dëm se dobi. Gjithashtu, vetëm për atë që 
personi dëshiron apo ka vendosur të kryejë vepër penale, nuk duhet të ndëshkohet, 
ngase pa marrë parasysh vendimin apo dëshirën për të kryer vepër penale, ato 
ndërkohë mund të ndryshohen. Dhe në fund, për vendim apo dëshirë për të kryer 
vepër penale nuk duhet të ndëshkohet, ngase vendimi apo dëshira nuk mund të 
shkaktojnë pasoja të dëmshme, nuk mund t'i rrezikojnë apo t'i dëmtojnë të mirat e 

                                                           
206 Ljubo Bavcon, Alenka šelih, op. cit., fq. 324. 
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mbrojtura me të drejtën penale, përderisa ato nuk manifestohen në botën e jashtme. 
Përkundrazi, vetëm veprimet e njeriut që ndërmerren në botën e jashtme, jashtë 
sferës së psikes së njeriut dhe nëse veprat e tilla janë të përcaktuara me ligj si vepra 
penale, hyjnë në sferën e së drejtës penale, ngase vetëm me këto veprime mund të 
rrezikohen apo të dëmtohen të mirat juridike të individëve apo të bashkësisë 
shoqërore.207 

5. Veprimeve përgatitore. Me veprimet përgatitore personi manifeston mendimin e 
vet në botën e jashtme për të kryer vepër penale. Kjo është fazë e dytë në vazhdën 
e kryerjes së veprës penale, e cila nuk është e domosdoshme të shprehet në çdo rast, 
ngase, siç cekëm më sipër, veprat penale jo rrallë mund të kryhen edhe pa u 
ndërmarrë veprimet përgatitore.208 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Veprimet me të cilat përgatitet kryerja e veprës penale mund të shprehen në 

mënyra të ndryshme. Në dispozitën e paragrafit 2, në mënyrë ekzemplare janë cek 
llojet apo format e veprimeve përgatitore. Më së shpeshti veprimet përgatitore 
konsistojnë: në furnizimin ose aftësimin e mjeteve për kryerjen e veprës penale; në 
mënjanimin e pengesave që paraqesin vështirësi për kryerjen e veprës penale; në 
arritjen e marrëveshjes, planifikimit apo organizimin me të tjerët me qëllim të 
kryerjes së veprës penale; si dhe në veprimet e tjera me të cilat krijohen kushte për 
kryerjen e drejtpërdrejtë të veprës penale, punë këto të cilat nuk paraqesin veprim 
të kryerjes. 

2. Vështruar në aspektin objektiv dhe në relacion me të mirat juridike që mbrohen me 
të drejtën penale, nga veprimet përgatitore nuk dëmtohen e as nuk rrezikohen 
objektet, të mirat juridike që mbrohen me legjislacionin penal. Në anën tjetër, vetë 
fakti që dikush ka ndërmarrë veprime përgatitore, të cilat për nga llojet dhe natyra 
e tyre mund të supozohet se janë dedikuar për kryerjen e ndonjë vepre penale, 
kurrsesi nuk do të thotë se ai person me siguri do t'i përdorë për kryerjen e veprës 
penale. Kështu, fjala vjen, po qe se një person mbaron çelës fals, nuk do të thotë se 
këtë çelës do ta përdorë për kryerjen e veprës penale të vjedhjes së rëndë, ngase ai 
atë mund ta përdorë për qëllime të tjera, p.sh. për ta çelur derën e banesës së tij. Së 
këndejmi, vetëm në bazë të veprimeve përgatitore nuk mundemi me siguri të 
konkludojmë se vërtet personi do të kryejë vepër penale. Gjithashtu edhe në rastet 
kur personi ka ndërmarrë veprime përgatitore në bazë të vendimit të mëparshëm 
për të kryer vepër penale, prapë ekziston mundësia që ndërkohë, për shkaqe të 
ndryshme, i dhimbset viktima të cilën mendon ta privojë nga jeta, apo për shkak se 
frikësohet nga dënimi që do ta godasë, ndërron mendimin, heq dorë nga qëllimi për 
të kryer vepër penale.209 

3. Duke u mbështetur në natyrën dhe tiparet e veprimeve përgatitore, veçmas në 
faktin se me këto veprime nuk dëmtohen dhe nuk rrezikohen të mirat juridike të 
mbrojtura me të drejtën penale dhe që akoma, edhe pse janë ndërmarrë veprimet 
përgatitore, ekziston mundësia që personi të ndërrojë mendimin dhe të mos e 

                                                           
207 Zoran Stojanović, Komentar, 136. 
208 Ljubo Bavcon-Alenka šelih, op. cit., 324-325. 
209 Franjo Bačić, Krivično pravo, Opći dio, fq. 296. 
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kryejë veprën penale. Në Kodin tonë Penal dhe në kodet penale të shteteve të tjera 
bashkëkohore është përvetësuar mendimi që parimisht për veprimet përgatitore 
personat nuk duhet ndëshkuar. Gjithashtu, në të drejtat penale bashkëkohore, në të 
shumtën e rasteve personat nuk ndëshkohen për veprimet përgatitore, ngase do të 
krijohej një pasiguri për të drejtat dhe liritë e njeriut. Përkatësisht, do të krijoheshin 
mundësi që personat të dënohen në bazë të hipotezave të llojllojshme dhe duke u 
veshur faje të ndryshme. Për këto dhe shkaqe të tjera, sipas zgjidhjeve të të 
drejtave penale bashkëkohore, për veprimet përgatitore personat mund të 
ndëshkohen vetëm përjashtimisht, madje vetëm në rastet kur është fjala për 
veprimet përgatitore që janë ndërmarrë me qëllim të kryerjes së veprave penale 
shumë të rënda dhe nëse me ligj shprehimisht parashihet se edhe për veprime 
përgatitore personi do të dënohet. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Kodi Penal i Kosovës, sikundër edhe shumica e kodeve penale të shteteve të tjera 

bashkëkohore, e ka përvetësuar koncepcionin se parimisht për veprimet përgatitore 
personat nuk ndëshkohen. Koncepcioni i këtillë shihet nga të gjitha dispozitat, 
veçmas nga dispozitat e pjesës së posaçme të Kodit tonë Penal. Mirëpo, nga ky parim, 
sikundër edhe kodet penale të shteteve të tjera, edhe Kodi ynë Penal bën përjashtim. 
Përkatësisht, sipas Kodit tonë Penal, personi do të ndëshkohet për veprimet 
përgatitore vetëm në rastet kur për shkak të rrezikshmërisë së madhe të disa veprave 
penale me ligj parashihet shprehimisht se edhe për veprimet përgatitore personi do të 
dënohet. 

2. Ndryshe nga legjislacioni penal i mëparshëm, Kodi Penal i Kosovës në pjesën e 
përgjithshme nuk parasheh dispozitë të posaçme me të cilën do të rregullohej 
çështja e përgjegjësisë penale dhe ndëshkueshmërinë për veprimet përgatitore të 
cilat ndërmerren me qëllim të kryerjes së veprës penale. Këtu bën përjashtim 
dispozita e nenit 34, paragrafi 1, në të cilën është rregulluar çështja e përgjegjësisë 
penale dhe e ndëshkimit për rastet e bashkimit kriminal si institut i përgjithshëm i 
cili është forma më e rrezikshme e bashkëpunimit. Rrjedhimisht në rastet e 
bashkimit kriminal, përkatësisht të organizatave kriminale (neni 34, par. 1), do të 
konsiderohen të ndëshkuara edhe veprimet përgatitore të cilat ndërmerren nga 
anëtarët e bashkimit kriminal, nëse ato veprime përgatitore janë ndërmarrë me 
qëllim të kryerjes së veprave penale për të cilat është paraparë dënimi me burgim 
të paktën pesë vjet. 

3. Si kriter themelor për ndëshkimin e veprimeve përgatitore sipas Kodit tonë Penal, 
me rëndësi vendimtare janë rëndësia e objektit mbrojtës dhe shkalla e 
rrezikshmërisë së veprës për shëndetin dhe jetën e njeriut, kombin dhe vlerat 
ndërkombëtare, mbarënjerëzore. 

4. Lidhur me objektin mbrojtës dhe shkallën e rrezikshmërisë së veprës, siç theksuam 
më sipër, Kodi Penal i Kosovës i konsideron si vepra penale vetëm ato lloje të 
veprimeve përgatitore të cilat ndërmerren me qëllim që të sulmohen ato të mira 
juridike që kanë rëndësi të madhe për shëndetin, sigurinë dhe jetën e njerëzve, për 
kombin dhe vlerat juridike ndërkombëtare. Të këtilla janë për shembull organizimi 
i grupit për kryerjen e krimit të gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve 
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të luftës, të parapara në nenet 148 deri 155 të Kodit Penal, pastaj prodhimi dhe 
përpunimi i paautorizuar i narkotikëve të rrezikshëm dhe i substancave 
psikotropike (neni 274), organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të 
paligjshëm (neni 300), trafikimi me njerëz (neni 171) etj.  

5. Nëse i analizojmë figurat e inkriminimeve të veprimeve përgatitore që sipas Kodit 
Penal konsiderohen vepra penale të posaçme, do të shohim se në aspektin objektiv 
nuk është sulmuar ndonjë e mirë juridike e as nuk është shkaktuar ndonjë pasojë e 
dëmshme në botën e jashtme. Mirëpo, për shkak të rrezikshmërisë jashtëzakonisht 
të madhe të këtyre llojeve të veprimeve përgatitore dhe për shkaqe kriminalo-
politike dhe juridiko-penale, këto konsiderohen si vepra penale të posaçme, 
përkatësisht si vepra autonome (delictum sui generis). 

6. Inkriminimi i veprimeve përgatitore, të cilat ndërmerren me qëllim të kryerjes së 
veprave penale shumë të rrezikshme, është më se i arsyeshëm për sigurinë e çdo 
qytetari dhe në interesin e përgjithshëm, ngase në aspektin kriminalo-politik 
krijohet mundësia ligjore që të intervenohet me të drejtën penale në një fazë e cila 
në mënyrë më efikase e parandalon, e bën të pamundshme shkaktimin e pasojave 
shumë të rënda, p.sh. vrasjen e dhjetëra, qindra apo dhjetëra mijë njerëzve. 
Përkatësisht, shteti nuk mund të presë p.sh. që para se të kryejë akte terroriste një 
organizatë kriminale të mos mundet të intervenojë dhe t’i dënojë ata persona të 
cilët janë pajisur me bomba, eksploziv apo gaz helmues me qëllim që këto t’i 
përdorin për kryerjen e akteve terroriste. Pikërisht në rastet e caktuara, duke i 
paraparë veprimet përgatitore si vepra penale, organeve të ndjekjes penale u bëhet 
e mundshme që t’i ndëshkojnë personat e këtillë të cilët në çdo moment, meqë i 
kanë ndërmarrë veprimet përgatitore, mund të kryejnë vepra penale jashtëzakonisht 
të rrezikshme. 

7. Në rastet kur pas ndërmarrjes së veprimeve përgatitore edhe kryhet vepra penale, 
nuk konsiderohet se janë kryer dy vepra penale, ngase veprimet përgatitore 
konsumohen me veprën e kryer. Kështu p.sh. nëse një person ka organizuar grupin 
për të kryer krime të gjenocidit dhe më pas edhe vetë kryen krime të gjenocidit, 
nuk do të konsiderohet se i ka kryer dy vepra penale në bashkim (organizimin e 
grupit i cili konsiderohet si veprim përgatitor i paraparë në nenin 160 dhe kryerjen 
e krimit të gjenocidit të paraparë në nenin 148 të Kodit Penal).210 

 
 
Neni 28 [Tentativa] 
 
1. Kushdo që me dashje ndërmerr veprime për kryerjen e veprës penale por 

vepra nuk është kryer ose elementet e veprës penale nuk janë realizuar, 
konsiderohet se ka tentuar të kryejë vepër penale.  

2. Tentativa për të kryer vepër penale për të cilën mund të shqiptohet dënimi me 
tre ose më shumë vjet burgim dënohet. Tentativa për të kryer ndonjë tjetër 
vepër penale dënohet vetëm nëse shprehimisht parashihet me ligj.  

3. Personi që tenton të kryejë vepër penale dënohet si të kishte kryer veprën 
penale, por dënimi mund të zbutet.  

 
                                                           
210 Po aty, fq. 296-297. 
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1. Në kuptimin e përgjithshëm, tentativa konsiderohet në rastet kur është filluar 
kryerja e veprës penale por e cila nuk përfundohet, nuk kryhet vepra. Tentativa 
është një situatë në tërë zinxhirin e ngjarjes kriminale e cila shprehet midis 
veprimeve përgatitore dhe veprës penale të përfunduar. Shikuar në aspektin e katër 
fazave nëpër të cilat zakonisht kalon kryerja e veprës penale, tentative është më 
afër veprimeve përgatitore dhe më larg nga përfundimi i veprës.  

2. Sipas nenit 28, par. 1, tentativa ekziston kur ndokush me dashje ndërmerr veprime 
të drejtpërdrejta për kryerjen e veprës penale dhe vepra nuk është kryer ose 
elementet e veprës së qëllimshme penale nuk janë realizuar. Sipas këtij përkufizimi 
ligjor, për t'u konsideruar se është kryer tentativa e veprës penale, medoemos duhet 
të përmbushen këto tri kushte: a) që të ndërmerret veprimi i kryerjes së veprës 
penale; b) që veprimi të ndërmerret me dashje dhe c) që vepra të mos përfundohet, 
përkatësisht që të mos shkaktohet pasoja e veprës penale. 
a) Kushti i parë për ekzistimin e tentativës është ndërmarrja e veprimit të 

kryerjes së veprës penale. Përkatësisht, që të jetë filluar kryerja e veprës 
penale. Çështja e përcaktimit të ndërmarrjes së veprimit të kryerjes së veprës 
penale-fillimit të kryerjes së saj, ka rëndësi të madhe kriminalo-politike, 
teorike dhe praktike. Rëndësia kriminalo-politike e përcaktimit të fillimit të 
veprimit të kryerjes qëndron në faktin se me këtë caktohet kufiri midis asaj që 
nuk është e ndëshkuar (veprimet përgatitore) dhe asaj që është e ndëshkuar 
(veprimi i kryerjes së veprës penale). Ky është në fakt kufiri prej ku fillon 
intervenimi i së drejtës penale për rastet e tentativës. Veçmas kjo ka rëndësi të 
madhe të drejtpërdrejtë praktike për kryesin (personin), meqë për veprimet 
përgatitore personi zakonisht nuk ndëshkohet, kurse për tentativë më shpesh 
dënohet. Andaj, vështruar në aspektin e parimit të legalitetit apo të 
ligjshmërisë dhe të sigurisë juridike të qytetarëve, ligjdhënësi duhet të 
shërbehet me aso formulime, në bazë të të cilave duhet të shihet qartë dallimi 
midis veprimeve përgatitore dhe tentativës dhe ky dallim të jetë vërtet çështje 
juridike, e jo çështje e vlerësimit të lirë të organeve shtetërore. 

b) Në aspektin e së drejtës penale, tentativa konsiderohet se është kryer vetëm në 
rastet kur veprimi i kryerjes është ndërmarrë me dashje. Përkatësisht, që 
personi të ketë vendosur të kryejë veprën dhe të ketë qenë i vetëdijshëm për të 
gjitha tiparet e veprës penale përkatëse. Ky kusht, siç cekëm më sipër, 
shprehimisht parashihet në paragrafin 1 të nenit 28. Ekzistimi i dashjes edhe te 
tentativa presupozon që personi të jetë i vetëdijshëm dhe të dëshirojë kryerjen 
e veprës penale të caktuar. Së këndejmi, nuk do të konsiderohet se ekziston 
dashja, madje as tentativa, nëse ndonjë person akoma nuk ka vendosur ta 
kryejë veprën e caktuar, edhe pse i ka ndërmarrë disa veprime. Për shembull, 
nëse personi nxjerr thikën nga këllëfi dhe i drejtohet tjetrit me të, mirëpo 
akoma nuk ka vendosur që t'i bjerë, apo nëse këtë veprim e ka ndërmarrë 
vetëm me qëllim që të kanoset. Lidhur me faktin se a është fjala për tentativën 
e veprës penale apo jo, kjo çështje duhet të konstatohet edhe në bazë të rre-
thanave konkrete, përkatësisht duke i marrë parasysh kushtet e caktuara. 
Kështu, p.sh. do të ekzistojë tentativa e veprës penale e vjedhjes nëse ndokush 
hyn në oborrin e shtëpisë me qëllim që të vjedhë, ndërsa vjedhjen ka pasur për 
qëllim ta kryejë vetëm nëse nuk gjendet askush në shtëpi. 
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Tentativa mund të kryhet me dashje direkte dhe eventuale. Mirëpo, në rastet 
kur për veprën penale të caktuar me ligj është paraparë se mund të kryhet 
vetëm me dashje direkte, atëherë kjo është e nevojshme edhe për tentativën. 
Kjo nga fakti se elementi subjektiv i tentativës nuk dallohet nga elementi 
subjektiv i veprës penale të kryer.211 
Nga përkufizimi në Kodin Penal dhe nga këto elaborime del qartë se për t'u 
konsideruar tentativa e veprës penale, ajo duhet të kryhet me dashje. Lidhur me 
këtë, duhet theksuar se në shkencën e së drejtës penale mbisundon mendimi se 
tentativa e veprës penale mund të kryhet edhe nga pakujdesia. Mirëpo, në rastet 
kur tentativa kryhet nga pakujdesia, nuk hyn në zonën kriminale, përkatësisht 
nuk ndëshkohet. Për shembull, do të ekzistojë tentativa nga pakujdesia në rastin 
e mbrojtjes së nevojshme putative, personi që në mbrojtje shkrep nga arma 
"sulmuesin" dhe nuk e godet. Pra, edhe këtu vendimi dhe qëllimi i kryesit nuk e 
realizojnë tiparin e veprës penale të vrasjes.  

c) Kushti i tretë i cili duhet të përmbushet për t'u konsideruar se ekziston 
tentativa, është që të mos shkaktohet pasoja e veprës penale të cilën personi 
ka dashur ta shkaktojë me veprimin e ndërmarrë. Përndryshe, nëse është 
shkaktuar pasoja e veprës penale, atëherë nuk mund të bëhet fjalë për fillimin e 
veprës penale, përkatësisht për tentativën, por për veprën penale të 
përfunduar/të kryer. 
Nëse përmbushen këto tri kushte, atëherë në të drejtën penale konsiderohet se 
është kryer tentativa e veprës penale. Mirëpo, meqë me tentativë nuk 
shkaktohet pasoja e veprës penale, në teorinë e së drejtës penale lindin dilema 
se cilat janë shkaqet që e arsyetojnë ndëshkimin për tentativë. Lidhur me këtë 
çështje, në shkencën e së drejtës penale janë parashtruar tri teori: a) teoria 
objektive; b) teoria subjektive dhe c) teoria objektivo-subjektive212. 
a) Sipas teorisë objektive, tentativa paraqet rrezikim të të mirës juridike që 

është e mbrojtur me të drejtën penale. Kjo në fakt paraqet sulm në të mirën 
juridike. Për këtë arsye tentativa konsiderohet vepër e rrezikshme 
shoqërore. Pra, rrezikimi i të mirës juridike është esenca e tentativës, 
rrezikim ky i cili e arsyeton ndëshkimin. Me fjalë të tjera, baza juridike e 
ndëshkimit të tentativës konsiston në rrezikimin e të mirës së caktuar 
juridike meqë ka ekzistuar mundësia reale që ajo të dëmtohet. Intensiteti i 
rrezikshmërisë së tentativës varet nga lloji dhe përshtatshmëria objektive e 
veprës së tentuar dhe nga masa apo vëllimi i realizimit të veprës.  

b) Sipas teorisë subjektive, esenca e tentativës, shkakut dhe arsyes për 
ndëshkimin e saj mbështetet në vullnetin e personit që të kryejë vepër penale, 
vullnet ky i cili është manifestuar në botën e jashtme me veprimet e drejtuara 
në kryerjen e veprës penale. Pra, sipas ithtarëve të kësaj teorie, personi duhet 
të dënohet për tentativën e veprës penale ngase e ka manifestuar vullnetin e tij 
kriminal. Sipas kësaj teorie, është irelevante se a kanë qenë veprimet të për-
shtatshme apo të papërshtatshme për kryerjen e veprës penale. 

c) Sipas teorisë objektivo-subjektive, kryesi i tentativës dënohet edhe për 
shkak se e ka rrezikuar të mirën juridike edhe për shkak se me atë rast e ka 

                                                           
211 Franjo Bačić, Krivično pravo, Opći dio, fq. 300. 
212 Po aty, fq. 307 
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manifestuar vullnetin e tij kriminal për të kryer veprën penale. Pra, sipas 
kësaj teorie, duhet të merren parasysh shkaqet edhe të teorisë objektive 
edhe të teorisë subjektive. Kodi i ynë Penal e përvetëson teorinë objektivo-
subjektive. 

3. Dallimi midis veprimeve përgatitore dhe tentativës. Dallimi midis veprimeve 
përgatitore dhe tentativës së veprës penale konsiston në faktin se me veprimet 
përgatitore vetëm krijohen kushtet për kryerjen efikase të veprës penale, ndërsa me 
tentativë fillohet kryerja e veprës penale, ndërmerret veprimi i kryerjes. 

4. Si veprime tipike përgatitore konsiderohen: furnizimi ose aftësimi i mjeteve për 
kryerjen e veprës penale; mënjanimi i pengesave për kryerjen e veprës penale; 
marrëveshja, planifikimi ose organizimit për kryerjen e veprës penale si dhe 
veprimet tjera me të cilat krijohen kushte për kryerjen e drejtpërdrejtë të veprës 
penale por të cilat nuk përbëjnë veprimin e kryerjes. 

5. Në të shumtën e rasteve dallimi midis tentativës, në njërën anë, dhe veprimeve 
përgatitore, në anën tjetër, në praktikë nuk paraqet vështirësi të madhe. Kështu, 
p.sh. nëse një grup personash formojnë organizatë kriminale me qëllim të kryerjes 
së veprës penale të trafikimit me drogë (neni 273), të veprës penale të trafikimit me 
njerëz (neni 171), ose për kryerjen e veprave penale të terrorizmit (neni 1, 1 të 
Kodit Penal, atëherë është fjala për veprimet përgatitore e jo për tentativën e kësaj 
vepre penale. Mirëpo, nëse ndokush shkrep me armë në drejtim të personit tjetër e 
nuk e godet, atëherë është e qartë se në këtë rast nuk është fjala për veprimet 
përgatitore por për fillimin e kryerjes së veprës penale, përkatësisht për tentativën e 
veprës penale të vrasjes. Mirëpo, në praktikë çdo herë nuk është lehtë të bëhet 
dallimi midis veprimeve përgatitore dhe tentativës. Për shembull, nuk është lehtë të 
jepet përgjigjja në pyetjen se a është fjala për veprimet përgatitore apo tentativën e 
veprës penale, në rastin kur personi ka dashur të nxjerrë revolen me qëllim që ta 
vrasë tjetrin, mirëpo revolja i ngatërrohet në këllëf dhe nuk mund ta nxjerrë; ose 
kur ndokush hip në vagonin e trenit i cili është duke ecur me qëllim që të kryejë 
vjedhje. Pra, në rastin e dallimit të veprimeve përgatitore nga tentativa, lindin 
vështirësi posaçërisht kur veprimet përgatitore janë shumë të afërta apo kufizohen 
me tentativën. 

6. Në të gjitha rastet kur veprimet përgatitore janë shumë afër apo puqen me 
tentativën duhet që, duke marrë parasysh figurën e veprës penale konkrete, në 
mënyrë komplekse të vlerësohet situata kriminale që është krijuar. Duhet të merren 
parasysh të gjitha rrethanat e rastit konkret. Së pari, duhet të merret për bazë 
lidhshmëria natyrale e veprimit të ndërmarrë me veprimin e kryerjes së figurës 
përkatëse të veprës penale. Më pas, duhet të merret për bazë plani i personit për 
kryerjen e veprës penale dhe së treti, duhet që në bazë të situatës konkrete, të 
konstatohet se a është fjala për sulmin në të mirën e mbrojtur.  
a) Sa i përket kriterit të parë, në rastet e kufizimit të ngushtë të veprimeve 

përgatitore dhe tentativës, ekziston rregulla që veprime të kryerjes së veprës 
penale, pra si tentativë duhet konsideruar edhe ato të cilat, marrë objektivisht, 
mund të kualifikohen si pjesë përbërëse të figurës së veprës penale të caktuar. 
Me fjalë të tjera, me veprimin e kryerjes apo si tentativë duhet konsideruar ato 
veprime që përbëjnë pjesë integrale, që përbëjnë pjesë të tërësisë e që janë 
organikisht pjesë e realizimit të figurës së veprës penale konkrete. Kështu, 
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p.sh. marrja në shenjë me revole apo pushkë në situatën e caktuar mund të jetë 
pjesë përbërëse e veprimit të kryerjes; pra, tentativë e veprës penale të vrasjes; 
ose nxjerrja e thikës dhe matja me të me qëllim të kryerjes së veprës penale të 
plagosjes; ose futja e dorës në xhepin e tjetrit me qëllim të vjedhjes etj.  

b) Kriteri i dytë, që mund të shërbejë për dallimin e veprimeve përgatitore nga 
tentative, është marrja për bazë e planit për kryerjen e veprës penale të caktuar. 
Rëndësia e planit për dallimin e këtyre dy fazave të kryerjes së veprës penale 
konsiston në faktin se në disa raste vetëm po qe se merren parasysh suazat e 
tërësishme të planit konkret për kryerjen e veprës penale përkatëse, mund të 
konstatohet se a është fjala për veprimin përgatitor apo për tentativë. 
Rrjedhimisht, meqë vepra penale mund të kryhet në mënyra të ndryshme, plani 
i kryerjes bën të mundshme të përcaktohet karakteri apo natyra e veprimit 
konkret. Përkatësisht që të konstatohet se a është fjala për veprimin e kryerjes 
apo për veprime përgatitore. Kështu, p.sh. nëse ndokush hyn me dhunë në 
banesën e huaj, ky veprim, varësisht prej planit të kryesit, mund të 
konsiderohet si tentativë e vjedhjes apo si përgatitje për të kryer veprën penale 
të marrëdhënies seksuale me dhunë.  

c) Si kriter i tretë është se duhet të merret parasysh situata konkrete për dallimin 
e veprimeve përgatitore nga tentativa në bazë të një qasjeje objektive. 
Përkatësisht, duhet të merren parasysh të gjitha rrethanat konkrete dhe në bazë 
të tërësisë dhe lidhshmërisë së tyre të konstatohet se a është fjala për veprimet 
përgatitore apo për tentativën e veprave penale. Në kompleksin e këtyre 
rrethanave, vendimtar është vëllimi apo intensiteti i rrezikshmërisë shoqërore 
të veprimit. Kësisoj, do të konsiderohet se është ndërmarrë veprim i kryerjes, 
pra tentativa e veprës penale, nëse në rastin konkret është rrezikuar e mira 
juridike, ka filluar sulmi në objektin që mbrohet me të drejtën penale. 

7. Duke u mbështetur në këto tri kritere, e veçmas në parimin e ligjshmërisë së veprës 
penale, si tentativë duhet konsideruar vetëm ato veprime që bëjnë pjesë në figurën 
e veprës penale. Kjo do të thotë se si tentativë duhet të konsiderohet, ashtu siç 
është konceptuar edhe në nenin 20 të Kodit Penal, vetëm ai veprim apo ato 
veprime, që në situatën konkrete paraqesin fillimin e kryerjes së veprës penale të 
caktuar. Në rastet e tjera, veprimet duhet konsideruar vetëm si përgatitje për 
kryerjen e veprës penale.  

8. Rastet e posaçme të tentativës. Çështja e përcaktimit nëse është fjala për tentativën 
apo për veprimet përgatitore duhet të zgjidhet për çdo rast konkret, veçmas duke 
marrë parasysh veprën penale të caktuar, natyrën dhe karakteristikat e saj.  

9. Tentativa e veprës penale mund të shprehet edhe në rastet e veprave penale 
formale. Kështu p.sh. do të konsiderohet se është kryer tentativa e veprës penale të 
dhënies së dëshmisë së rreme, nëse dëshmitari ka filluar të jep dëshminë e rreme, 
por marrja në pyetje e tij nuk është përfunduar nga se duhet me vazhduar në 
seancën e ardhshme gjyqësore.  

10. Për rastet e veprave penale të përbëra, të cilat konsiderohen se kryhen me 
ndërmarrjen e dy apo më shumë veprimeve, siç është p.sh. vepra penale e 
dhunimit, konsiderohet se është kryer tentativa e kësaj vepre me vetëm faktin e 
përdorimit të dhunës apo kanosjes me qëllim të kryerjes së aktit seksual. Nëse 
është fjala për kryesin indirekt, vepra konsiderohet se është tentuar në rastet kur 
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personi me të cilin kryesi indirekt “shërbehet” për kryerjen e veprës, e fillon 
veprimin e kryerjes (p.sh. tekniku medicinal në spital ia jep terapinë vdekjeprurëse 
pacientit të cilën ia ka caktuar mjeku). Në rastet kur mjeti apo mënyra e kryerjes 
është tipare (element) i veprës penale, konsiderohet se ekziston tentativa me 
përdorimin e atij mjeti apo asaj mënyre (kështu p.sh. te vepra penale e peshkimit të 
kundërligjshëm, do të konsiderohet se është kryer tentativa me faktin e përdorimit 
të eksplozivit apo të rrymës). Në rastet e veprave penale të cilat sipas ligjit kryhen 
me veprime alternative, tentativa konsiderohet se kryhet me faktin e ndërmarrjes 
së njërës nga veprimet alternative apo të disa prej tyre. Ndërsa në rastet kur 
veprimin e kryerjes nga e cila do të shkaktohet pasoja, duhet ta ndërmarrë 
viktima, konsiderohet se ekziston tentativa nëse është ndërmarrë ai veprim i cili 
duhet ta shpjerë viktimën që ta ndërmarr veprimin e kryerjes. Kështu p.sh. do të 
konsiderohet se është kryer tentativa e vrasjes nëse është vendosur eksploziv i cili 
duhet të aktivizohet me veprimin e subjektit pasiv – me ndezjen e motorit. Me një 
aktgjykim të ish-Gjykatës Federative (KZS. 26/91) është marrë qëndrim se nuk 
është fjala për tentativë por për veprën penale të kryer me faktin që kryesi sendet e 
vjedhura i ka gjuajt jashtë telave të ndërmarrjes me qëllim që më vonë t’i marrë.213 

11. Ndëshkimi i tentativës sipas të drejtës sonë penale. Duke marrë parasysh natyrën 
dhe peshën e veprës penale si dhe duke përvetësuar teorinë objektivo-subjektive, e 
drejta e jonë penale e zgjidhë çështjen e ndëshkimit për rastet e tentativës. 
Rrjedhimisht, sipas paragrafit 2 të nenit 28 të Kodit Penal, për tentativë personi 
dënohet kur është fjala për veprat penale për të cilat mund të shqiptohet dënimi me 
burgim më së paku tre vjet, ndërsa për tentativën e veprave të tjera penale më të 
lehta, vetëm atëherë kur me ligj shprehimisht parashihet se edhe për tentativë 
dënohet. Pra, këtu pesha e veprës penale apo intensiteti i rrezikshmërisë është 
përcaktuar me llojin dhe masën e dënimit të paraparë. 

12. Duke paraparë ndëshkim vetëm për tentativën e veprave penale të rënda, Kodi ynë 
Penal e përvetëson mendimin e teorisë objektive, ngase për ndëshkimin e personit 
që tenton të kryejë vepër penale kërkohet një shkallë apo vëllim i caktuar i 
rrezikshmërisë. Mirëpo, lidhur me ndëshkimin e tentativës, e përvetëson edhe 
teorinë subjektive, ngase në paragrafin 3 të nenit 28 parashihet se kryesi i veprës 
penale mund të dënohet më lehtë për tentativë, duke i marrë parasysh kushtet e 
parapara në nenin 74, paragrafi 2, pika 2.1-2,12.  

13. Përkundër faktit se Kodi ynë Penal, siç theksuam më sipër, parimisht e dënon 
vetëm tentativën e atyre veprave penale për të cilat mund të shqiptohet dënimi me 
burgim së paku tre vjet, në fjalinë e fundit të paragrafit 2 të nenit 28, parasheh 
mundësinë e ndëshkimit të tentativës edhe për veprat penale për të cilat është 
paraparë dënim më i lehtë se tre vjet, nëse kjo mundësi shprehimisht parashihet me 
ligj. Rast i tillë i ndëshkimit të tentativës së veprës penale për të cilën është 
paraparë dënim më i lehtë se tre vjet është p.sh. tentativa e veprës penale të marrjes 
së pasurisë së luajtshme (neni 331, par. 2), për të cilën është paraparë dënimi me 
gjobë apo me burgim deri në gjashtë muaj. 

14. Tentativa e plotë dhe e metë. Meqë tentativa konsiderohet se është kryer si në 
rastin kur veprimi i kryerjes ka përfunduar ashtu edhe në rastin kur vetëm ka 
filluar, por gjithherë me kusht që pasoja e veprës penale të mos jetë shkaktuar, në 

                                                           
213 Komentar Krivičnog Zakonika Crne Gore, Cetinje 2007. 
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të drejtën penale njihen dy lloje të tentativës: tentativa e plotë dhe tentativa e metë. 
15. Tentativa e plotë konsiderohet se ekziston në rastet kur veprimi i kryerjes ka filluar 

dhe ka përfunduar, mirëpo pasoja nuk është shkaktuar. Për shembull, personi A 
shkrep nga revolja në personin B mirëpo nuk e godet.  

16. Tentativa e metë konsiderohet se ekziston atëherë kur personi e fillon veprimin e 
kryerjes por nuk e përfundon. Për shembull, personi A merr në shenjë me pushkë 
personin B mirëpo nuk shkrep. 

17. Dallimi midis tentativës së plotë dhe të metë është i rëndësishëm lidhur me 
çështjen e heqjes dorë vullnetare nga kryerja e veprës penale dhe matjes së 
dënimit. Rrjedhimisht për tentativën e metë në praktikën gjyqësore shqiptohet 
dënimi më i butë në krahasim me tentativën e plotë. 

18. Tentativa e cilësuar. Në të drejtën penale konsiderohet se ekziston tentativa e 
cilësuar në rastet kur me veprimin e ndërmarrë është tentuar të kryhet vepra penale, 
mirëpo në fakt është kryer figura e një vepre penale tjetër, e cila është e përcaktuar 
me ligj si vepër penale e posaçme. Raste të tilla më së shpeshti ndodhin lidhur me 
veprat penale të tentativës së vrasjes. Për shembull, personi A shkrep me armë në 
personin B me qëllim që ta privojë nga jeta, mirëpo i shkakton vetëm lëndim të 
rëndë trupor. Në këtë rast personi A në fakt e ka kryer veprën penale të plagosjes 
së rëndë, mirëpo meqë dashja e tij ka qenë e orientuar që të kryejë veprën penale të 
vrasjes, në të drejtën penale ky person do të konsiderohet se e ka kryer veprën 
penale të tentativës së vrasjes, e jo veprën penale të plagosjes. Pra, në këso raste, 
për kualifikimin e veprës penale është vendimtare dashja e kryesit. Fakti që personi 
me këtë tentativë ka shkaktuar plagosjen do t'i merret parasysh si rrethanë rënduese 
me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit me ç'rast gjyqi do ta ketë parasysh 
edhe dënimin e paraparë për veprën e cila është kryer me tentativë. 

19. Veprat penale te të cilat nuk është e mundur tentativa. Në teorinë e së drejtës 
penale dhe në praktikën gjyqësore konsiderohet se te disa vepra penale nuk është e 
mundur tentativa. Lidhur me këtë kryesisht njihen dy grupe të veprave penale te të 
cilat nuk është e mundur tentativa. Në grupin e parë bëjnë pjesë ato vepra penale të 
cilat në të drejtën penale konsiderohen se janë kryer nëse janë ndërmarrë veprimet 
përgatitore apo tentativa. Vepra penale të këtilla janë p.sh. organizimi i grupit për 
të kryer krimin e gjenocidit, krime kundër njerëzimit, krime të luftës, pastaj 
trafikimin me njerëz etj.  

20. Në grupin e dytë të veprave penale te të cilat nuk është e mundur tentativa, bëjnë 
pjesë ato vepra penale te të cilat për shkak të natyrës së tyre, nuk është e mundur 
tentativa. Për shembull, nuk është e mundur tentativa e veprës penale pjesëmarrjes 
në rrahje, mandej te veprat penale nga pakujdesia (tek të cilat edhe pse është e 
mundur tentativa, ajo nuk është e ndëshkuar) etj. Kurse e vepra penale e shkaktimit 
të rrezikut të përgjithshëm parimisht është e mundur. Lidhur me këtë, Gjykata 
Supreme e Sllovenisë ka marrë qëndrim se është kryer tentativa e shkaktimit të 
rrezikut të përgjithshëm në rastin kur i fajësuari e vendosi bombën nën dritaren e 
viktimës, mirëpo meqë bomba është vënë në këndin e shtëpisë, edhe pse ka 
eksploduar për shkak të vendit ku është vënë, nuk ka mundur të shkaktojë lëndime 
trupore apo vrasjen e ndonjë personit.214 

21. Për shkak të natyrës specifike nuk është e mundur tentativa edhe te veprat penale të 
                                                           
214 Cituar sipas Bogdan Zlatarić, Krivični Zakonik u praktičnoj primjeni, Zagreb 1956, fq. 71. 



Ismet Salihu 

 136 

drejta të kryera me mosveprim, ngase momenti kur ato konsiderohen se kryhen dhe 
momenti kur ato hyjnë në zonën kriminale (kur ndëshkohen) është i njëjtë, siç është 
p.sh. rasti i veprës penale të mosdhënies së ndihmës mjekësore. Ndërsa te veprat 
penale jo të drejta të kryera me mosveprim, tentativa është e mundur. Rast i tillë 
është p.sh. nëse e ëma me qëllim që ta privojë nga jeta, nuk e ushqen fëmijën e vet. 

22. Në të drejtën penale është kontestuese se a do të konsiderohet se mund të kryhet 
tentativa te ato vepra penale te të cilat shkaktohet pasoja më e rëndë. Këtu është 
fjala për rastet kur vepra penale mbetet në tentativë, mirëpo nga kjo tentativë 
shkaktohet pasoja e rëndë. Për shembull, te vepra penale e dhunimit (neni 230) 
mund të ndodhë që kjo vepër të mbetet në tentativë, mirëpo të shkaktohet lëndimi i 
rëndë i femrës. 

23. Përkitazi me rastet e këtilla ekzistojnë mendime të ndryshme. Sipas një mendimi, 
në këso rastesh konsiderohet se është kryer tentativa e veprës penale të dhunimit e 
cilësuar me pasojë të rëndë. Sipas mendimit të dytë, në raste të këtilla ekziston 
vepra penale e përfunduar e dhunimit, sepse është shkaktuar pasoja e rëndë. Kurse 
sipas mendimit të tretë, i cili konsiderohet edhe më i qëlluar, në rastin e përmendur 
duhet konsideruar se është fjala për bashkimin e veprës penale tentativës së 
dhunimit dhe veprës penale të lëndimit të rëndë trupor. 

24. Tentativa duhet te lidhet gjithnjë me ndonjë vepër penale (p.sh. tentativa e vrasjes, 
e vjedhjes etj). 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Sipas ankesës në aktgjykimin e shkallës së pare, Gjykata e Qarkut në Prishtinë 

(AP.nr.367/2007) e ka liruar të akuzuarin për tentativën e veprës penale të 
shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, ngase për shkak të natyrës së saj te kjo 
vepër penale nuk mund të vijë në shprehje tentativa. 

 
 
Neni 29 [Tentativa e papërshtatshme] 
 

Gjykata mund ta lirojë nga dënimi personin i cili tenton të kryejë vepër 
penale me mjet të papërshtatshëm ose ndaj objektit të papërshtatshëm.  

 
1. Tentativa e papërshtatshme ekziston atëherë kur mjetet të cilat janë përdorur për 

kryerjen e veprës apo objekti ndaj të cilit është ndërmarrë veprimi i kryerjes, nuk 
kanë mundur të shkaktojnë pasojën e veprës penale. Me fjalë të tjera, tentativa e 
papërshtatshme ekziston në rastet kur personi dëshiron kryerjen e veprës penale 
dhe me atë qëllim ndërmerr veprimin e kryerjes, mirëpo me mjetet të cilat i 
përdorë, apo objekti ndaj të cilit është ndërmarrë veprimi i kryerjes, objektivisht ka 
qenë e pamundur të kryhet vepra penale.  

2. Tentativa e papërshtatshme lidhur me mjetet me të cilat është tentuar të kryhet 
vepra penale ekziston p.sh. kur pushka nuk shkrep ngase gjilpëra ka qenë e thyer; 
kur ndokush mundohet ta çelë derën e banesës së huaj për të kryer vjedhjen me 
çelësin e punuar fals, por me atë çelës nuk mund ta çelë derën; kur ndokush shkrep 
nga revolja e zbrazët kurse kryesi ka menduar se revolja është e mbushur; kur 
ndokush i qet helm tjetrit në pije, mirëpo helmi për shkak se ka qëndruar gjatë në 
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depo e ka humbur efektin; kur ndokush tenton ta ndërpresë shtatzënësinë me qaj të 
kamamilës; tentativa për të rrëzuar aeroplanin duke shkrep me revole.  

3. Tentativë e papërshtatshme lidhur me mjetin me të cilin tentohet të kryhet vepra 
penale konsiderohet se ekziston edhe në rastin kur mjeti është i përshtatshëm, por 
në rrethanat në të cilat është tentuar të kryhet ajo vepër nuk ka mund të shkaktojë 
pasojën e ndaluar. Rast i tillë është p.sh. nëse personi me pushkën e cila është 
plotësisht në rregull, është plotësisht funksionale, shkrep me te prej një distance të 
largët nga e cila kurrsesi nuk ka mund ta godasë personin të cilin ka dëshiruar që ta 
vret. Në këso raste gjykatat e Kosovës më vend kanë konsideruar se është kryer 
tentativa e papërshtatshme e vrasjes. 

4. Ndërsa tentativa e papërshtatshme lidhur me objektin ekziston kur objekti i veprës 
penale fare nuk ekziston, apo kur objekti nuk i ka ato tipare që janë të 
domosdoshme për të mundur të kryhet vepra penale. Për shembull, shkrep me 
pushkë në kufomë kurse kryesi mendon se është njeriu i gjallë; abortimi ndaj 
femrës që nuk është me barrë; dhënia e mitos personit që nuk është kompetent për 
të kryer ndonjë punë zyrtare; hedhja e bombës në dhomën në të cilën zakonisht në 
kohën e caktuar gjendet personi të cilin dëshiron ta privojë nga jeta, mirëpo ky 
rastësisht ka dalë jashtë; kur ndokush fut dorën në xhepin e tjetrit mirëpo në të nuk 
gjen asgjë, përkatësisht merr vetëm portofolin e zbrazët etj. 

5. Janë të mundura edhe rastet kur edhe mjetet edhe objekti janë të papërshtatshme 
për kryerjen e veprës penale. Për shembull, tentativa e veprës penale të dështimit të 
palejuar me mjete të papërshtatshme ndaj femrës që nuk është shtatzënë.  

6. Te të gjitha llojet e tentativave të papërshtatshme, qoftë lidhur me mjetet apo lidhur 
me objektin apo me të dyja, kryesi nuk është i vetëdijshëm për papërshtatshmërinë. 
Përkatësisht, nuk është i vetëdijshëm se nuk do të mund ta kryejë veprën penale. 
Në të kundërtën, nëse është i vetëdijshëm, e dinë se me mjetet të cilat i përdorë ose 
ndaj objektit ndaj të cilit e ndërmerr veprimin e kryerjes nuk mundet ta kryej 
veprën penale, në këso raste nuk do të konsiderohet se është kryer tentativa, ngase 
nuk ekziston vullneti për të kryer veprën penale.215 

7. Si kriter themelor për t'u konsideruar një tentativë e papërshtatshme është vlerësimi 
se me mjetet që janë përdorur ndaj objektit përkatës, në situatën dhe rrethanat 
konkrete, askush nuk do të mund të kryente veprën penale. Përkundrazi, nuk do të 
konsiderohet se ekziston tentativa e papërshtatshme nëse mjetet të cilat janë 
përdorur kanë mundur të shkaktojnë pasojën e veprës penale, mirëpo kryesi nuk ka 
ditur t'i përdorë ato. Për shembull, nëse personi nuk ka ditur të përdorë pushkën për 
të kryer veprën penale të vrasjes; apo nëse personi nuk ka ditur të përdorë çelësin 
fals për ta çelur banesën e huaj. Në këto raste është i papërshtatshëm subjekti, e jo 
mjetet apo objekti. Ndërkaq, për të drejtën penale është irelevante 
papërshtatshmëria e subjektit.216 

8. Në shkencën e së drejtës penale, si dhe në disa legjislacione penale, njihen dy lloje 
të tentativës së papërshtatshme: a) tentativa e papërshtatshme absolute dhe b) 
tentativa e papërshtatshme relative. 
a) Tentativa e papërshtatshme absolute ekziston atëherë kur mjetet me të cilat 

është tentuar kryerja e veprës penale apo objekti ndaj të cilit është tentuar të 
                                                           
215 Franjo Bačić, Krivično paravo, Opći dio, fq. 312. 
216 Po aty, fq. 313. 
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kryhet vepra penale, kurrsesi, në asnjë rast, nuk ka mundur të kryhet vepra 
penale. Për shembull, shkrepja nga pushka e zbrazët; shkrepja nga pushka në 
personin i cili pak më parë ka vdekur.  

b) Tentativa e papërshtatshme relative ekziston atëherë kur mjetet të cilat janë 
përdorur, apo objekti ndaj të cilit është ndërmarrë veprimi i kryerjes, marrë në 
përgjithësi, janë të përshtatshme për kryerjen e veprës penale, kanë mundur të 
shkaktojnë pasojën e ndaluar, mirëpo në rastin konkret, për shkak të ekzistimit 
dhe efektit të disa rrethanave, ato kanë qenë të papërshtatshme. Për shembull, 
me qëllim të kryerjes së veprës penale të vrasjes përdoret sasi shumë e vogël e 
helmit, apo rasti tjetër, ndokush shtie me pushkë në tjetrin, mirëpo fisheku nuk 
shkrep ngase ka qenë i lagur.  

9. Ndëshkimi për tentativën e papërshtatshme sipas Kodit Penal. Nga dispozita e 
nenit 29 rezulton qartë se Kodi ynë Penal nuk njeh dallimin midis tentativës së 
papërshtatshme absolute dhe asaj relative. Gjithashtu edhe teoritë bashkëkohore të 
cilat e akceptojnë tentativën e papërshtatshme e kanë flakur dallimin midis tenta-
tivës së papërshtatshme absolute dhe relative, ngase kriteret që përdoren për 
dallimin e këtyre llojeve të tentativës së papërshtatshme janë të pasigurta. Kjo nga 
fakti se shpeshherë, disa një tentativë e konsiderojnë të papërshtatshme absolute, 
kurse të tjerët e konsiderojnë të papërshtatshme relative. 

10. Lidhur me ndëshkimin për tentativën e papërshtatshme, Kodi Penal e ka përvetësuar 
koncepcionin e teorisë objektivo-subjektive. Rrjedhimisht, sipas nenit 29,kryes kryesi i 
tentativës së papërshtatshme parimisht në të shumtën e herëve mund të dënohet, 
mirëpo edhe mund të lirohet nga dënimi. Mendohet se zgjidhja e këtillë e çështjes së 
ndëshkimit, i bën të mundshme gjykatës realizimin e parimit të individualizimit të 
dënimit me ç'rast i jep mundësi gjykatës që varësisht prej rastit dhe rrethanave 
konkrete, ta lirojë kryesin edhe për tentativën e papërshtatshme relative. 

11. Fakti që me dispozitën e nenin 29 është paraparë mundësia e lirimit nga dënimi për 
rastet e tentativës së papërshtatshme, duke u bazuar në nenin 77, par. 2, gjykatat 
munden t’ia zbusin dënimin kryesit, madje edhe pa i marrë parasysh kufizimet e 
parapara për zbutjen e dënimit. 

12. Lidhur me ndëshkimin për tentativën e papërshtatshme mundemi të sajojmë një 
rezyme e cila mund të shprehet në këto tri mundësi: a) të shqiptojë dënim brenda 
kufijve ligjorë të parashikuar për veprën penale; të shqiptojë dënim më të butë pa 
qenë i kufizuar me dispozitat e nenit 76; ose ta lirojë kryesin nga dënimi.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Ekziston tentativa e veprës penale të vrasjes edhe nëse kryesi e ka vënë eksplozivin 

në hyrje të garazhës me qëllim që viktima ta aktivizojë me rastin e hyrjes me 
automobil në garazh.217 

2. Vepra penale e vjedhës së rëndë ka mbet në tentativë nëse kryesi ka heqë dorë nga 
kryerja e veprës penale për shkak se është aktivizuar sistemi alarmues në kafenenë 
në të cilën ka hyrë, duke e hapë dritaren me dhunë, dhe se pas hyrjes e ka 
shkaktuar aktivizimin e sistemit alarmues.218 

                                                           
217 Gjykata Supreme e Kroacisë, Kzh-733/94, Komentar KZ Bosne i Hercegovine, fq.163. 
218 Gjykata e Qarkut të Beogradit, Kzh.461/100, Komentar KZ Bosne i Hercegovine, fq.163. 
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Neni 30 [Heqja dorë vullnetare] 
 
1. Gjykata mund ta lirojë personin nga dënimi për tentativë të dënueshme të 

veprës penale nëse personi i tillë heq dorë vullnetarisht nga kryerja e veprës 
penale të cilën e ka filluar, ndonëse është i vetëdijshëm se në pajtim me të 
gjitha rrethanat ai mund të vazhdonte veprën ose nëse pas kryerjes së një 
vepre të tillë parandalon shkaktimin e pasojave.  

2. Në rastin e cekur në paragrafin 1. të këtij neni, kryesi dënohet për ato veprime 
të cilat përbëjnë vepër tjetër të veçantë penale.  

 
1. Nocioni i heqjes dorë vullnetare nga kryerja e veprës penale 

dhe kushtet që duhet të plotësohen 
 
1. Ekzistojnë rastet që ndokush të ketë ndërmarrë tentativën me qëllim të kryerjes së 

veprës penale, mirëpo përkundër faktit se mundet edhe ta kryejë veprën penale, 
vullnetarisht heq dorë, abstenon nga kryerja e saj. Këto raste në të drejtën penale 
quhen heqje dorë vullnetare nga kryerja e veprës penale. Nga kjo rezulton se heqja 
dorë duhet të jetë e vullnetshme, përkatësisht që vetë kryesi të vendosë të mos e 
kryejë veprën edhe pse e di se veprimin mund ta përfundojë dhe kësisoj të 
shkaktojë pasojën e ndaluar në botën e jashtme.  

2. Heqja dorë vullnetare më së shpeshti vjen në shprehje kur është fjala për kryesin e 
vetëm të veprës penale. Por heqja dorë vullnetare nga kryerja e veprës penale 
mund të vijë në shpëreje edhe në rastet e bashkëpunimit, përkatësisht nga shtytësi, 
ndihmësi dhe bashkëkryesi. 

3. Se a është fjala për heqjen dorë vullnetare nga kryerja e veprës penale është çështje 
faktike të cilën gjykata duhet ta konstatojë në çdo rast konkret sipas kushteve të 
parapara me ligj dhe postulateve të shkencës së të drejtës penale. 

4. Nga dispozita e nenit 30 shihet se heqja dorë vullnetare nga kryerja e veprës penale 
është bazë fakultative për lirimin nga dënimi. Lidhur me këtë duhet cekur se 
gjithashtu edhe shumica e kodeve penale të shteteve bashkëkohore, për situatat e 
këtilla parashohin që kryesi i cili vullnetarisht heq dorë nga kryerja e veprës penale 
mund të lirohet nga dënimi. Pra heqja dorë vullnetare sipas Kodit Penal është bazë 
fakultative për lirimin nga dënimi. Gjithashtu edhe legjislacionet penale të shteteve 
bashkëkohore e akceptojnë zgjidhjen fakultative të lirimit nga dënimi, në rastet e 
heqjes dorë vullnetare nga kryerja e veprës penale e parashohin si bazë 
obligative për lirimin nga dënimi.  

5. Shkaku kryesor kriminalo-politik i trajtimit të këtillë ndaj kryesit, i cili 
vullnetarisht ka hequr dorë nga kryerja e veprës penale, mbështetet në faktin se me 
këtë qartë i bëhet me dije se abstenimi i tij do të merret parasysh në favor të tij. 
Kësisoj me këtë edhe pse kryesit kanë filluar kryerjen e veprës penale nxiten dhe 
stimulohet që mos ta përfundojnë veprën e filluar, ose nëse veprimi i kryerjes ka 
përfunduar, ta parandalojnë shkaktimin e pasojës.219 

6. Heqja dorë vullnetare nga kryerja e veprës penale mund të shprehet në dy forma, 
varësisht se a është fjala për tentativën e metë apo të plotë. Edhe pse Kodi i ynë 
Penal, ndryshe nga disa ligje penale të shteteve tjera, si p.sh. Ligji Penal i 

                                                           
219 Po aty, fq. 147-148. 
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Kroacisë, shprehimisht nuk i parasheh këto dy lloje të heqjes dorë vullnetare, duhet 
bërë dallimin e heqjes dorë vullnetare nga tentativa e mëtejmë prej tentativës së 
plotë ngase ato thelbësisht dallohen. 
a) Heqja dorë vullnetare nga tentativa e mëtejmë shprehet në rastet kur personi 

me vullnetin e tij të lirë ndal veprimin e mëtejshëm, pushon së vepruari. Për 
shembull, kryesi i cili e ka rrëzuar viktimën me qëllim që ta privojë nga jeta 
me thikën që e mbanë në dorë, heqë dorë, dhe nuk e qëllon. Në këtë rast heqja 
dorë konsiston në ndërprerjen e veprimit dhe kjo është e mjaftueshme, ngase 
për shkak të kësaj ndërprerje nuk shkaktohet pasoja.  

b) Heqja dorë vullnetare nga tentativa e plotë shprehet në rastet kur personi pasi 
që të ketë përfunduar veprimin, ndërmerr një veprim tjetër me të cilin pengon 
shkaktimin e pasojës. Për shembull, dikush i qet tjetrit në ushqim apo në pije 
dozë vdekjeprurëse të helmit, mirëpo menjëherë i jep edhe kundërhelmin apo e 
dërgon në spital dhe kështu e pengon shkaktimin e pasojës së vdekjes. Ose 
rasti tjetër, nëse personi A ia dërgon me postë një paketë me eksploziv personit 
B, mirëpo ndërkohë e ndërron mendimin dhe e lajmëron para se ta ketë marrë 
paketën dhe kështu e parandalon shkaktimin e lëndimit apo të vdekjes. Siç 
shihet, te tentativa e plotë heqja dorë vullnetare nga kryerja e veprës penale 
konsiston në ndërmarrjen e kundërveprimit me të cilin parandalohet shkaktimi 
i pasojës. Parandalimi i pasojës mund të jetë rezultat i vetë angazhimit të 
kryesit, mirëpo kjo mund të bëhet edhe me ndihmën e tjetrit, p.sh. e thërret në 
ndihmë mjekun. Nëse pengimi i shkaktimit të pasojës është bërë me 
intervenimin e personit të tretë, në këso raste vendimi dhe iniciativa duhet të 
vijë nga kryesi. Andaj nuk do të konsiderohet se ekziston heqja dorë 
vullnetare, nëse pengimi i shkaktimit të pasojës është bërë nga personi tjetër pa 
dijen apo kundër vullnetit të kryesit.  

7. Heqja dorë vullnetare nga tentativa e plotë është e mundur vetëm te veprat penale 
materiale të cilat me kryerjen e tyre shkaktohen pasojat. Kjo nga fakti se te veprat 
penale formale (të cilat konsiderohen se kryhen pa u shkaktuar pasoja) nuk ka çka 
të parandalohet. Lidhur me këtë, te veprat penale formale heqja dorë vullnetare 
është e mundur vetëm në rastet e tentativës së metë. Gjithashtu nuk është e mundur 
heqja dorë vullnetare edhe te veprat penale momentale. Kësi rasti do te ekzistonte 
p.sh. nëse personi A shkrep me armë ndaj personit B me qëllim që ta privojë nga 
jeta, por me atë rast nuk e qëllon edhe pse ka mundësi që ta përsëritë shkrepjen me 
armë (sërish të shkrepë), nuk do të ekzistojë heqja dorë vullnetare nga vepra penale 
e vrasjes, por do të konsiderohet se është kryer tentativa e veprës penale të vrasjes. 

8. Nuk do të konsiderohet se ekziston heqja dorë vullnetare nga kryerja e veprës 
penale nëse kryesi ka ndërmarrë të gjitha masat me qëllim që të parandalojë 
shkaktimin e pasojës, mirëpo përkundër kësaj pasoja është shkaktuar. Për 
shembull, ia jep kundërhelmin apo e dërgon në spital personin që e ka helmuar, 
mirëpo përkundër kësaj shkaktohet pasoja e vdekjes. Në situatat e këtilla veprimet 
e kryesit që kanë pasur për qëllim të parandalojnë pasojën e ndaluar mund t'i 
merren vetëm si rrethanë lehtësuese me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit.  

9. Sipas nenit 30, par. 1, për të mundur ndokush të lirohet nga dënimi, heqja dorë nga 
kryerja e veprës penale duhet të jetë e vullnetshme. Heqja dorë konsiderohet e 
vullnetshme nëse personi me vullnetin e tij të lirë abstenon nga përfundimi i veprës 
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penale. Në parim, heqja dorë vullnetare ekziston kur kryesi edhe pse është i 
vetëdijshëm se veprën mundet ta kryej (përfundojë), abstenon nga kryerja e saj. 
Lidhur me këtë është e njohur formula e penalistit gjerman – Rajnhard Frankut, 
sipas të cilit heqja dorë ekziston në rastet kur kryesi i thotë vetit: nuk do ta 
përfundojë veprën penale, edhe pse do të mundem apo mundem ta përfundojë 
veprën penale, por nuk dua.220 Së këndejmi, nuk do të konsiderohet heqje dorë e 
vullnetshme nëse personi abstenon nga kryerja e veprës penale për shkak të 
ndikimit të rrethanave të jashtme, p.sh. për shkak se nuk mund ta thyejë kasafortën 
e bankës në të cilën gjenden të hollat, ose për shkak se në momentin kur është duke 
depërtuar në depo paraqitet rojtari, ose për shkak se bindet se mjetet të cilat i 
përdorë për të depërtuar në ndërtesë janë të papërshtatshme. Heqja dorë nuk është e 
vullnetshme edhe atëherë kur kryesi gabimisht mendon se janë duke vepruar disa 
faktorë të jashtëm të cilët në fakt nuk ekzistojnë, p.sh. personi pasi që ka depërtuar 
në shtëpinë e huaj me qëllim që të vjedhë, dëgjon një zë dhe duke menduar se 
gjendet dikush në shtëpi ikë, mirëpo zëri është dëgjuar nga shtëpia e fqinjit, i cili 
fare nuk i është drejtuar atij. Gjithashtu nuk do të ekzistojë heqja dorë vullnetare në 
rastet kur personi abstenon nga kryerja e veprës sepse bindet se ajo nuk do t'i sjellë 
dobinë që e ka paramenduar, p.sh. depërton në banesën e huaj, mirëpo sheh se në 
të gjenden sende të pavlefshme apo me vlerë shumë të vogël. Në këtë kontekst 
gjithashtu duhet theksuar se nuk do të konsiderohet heqje dorë vullnetare nëse 
kryesi vetëm përkohësisht ndërpret veprimin e kryerjes në mënyrë që pas një kohe 
ta vazhdojë. Për shembull, për të kryer vjedhjen sot heq disa tulla nga muri i depos 
dhe ndërpret veprimin me qëllim që ta vazhdojë të nesërmen. Pikërisht për shkak 
se mund të ndodhin situata të këtilla, për të mundur të konsiderohet se është bërë 
shprehja e këtij instituti, gjykata duhet të konstatojë në bazë të provave të 
administruara se personi përfundimisht ka hequr dorë nga kryerja e veprës penale. 

10. Motivet nga të cilat personi heq dorë nga kryerja e veprës penale mund të jenë të 
ndryshme, mirëpo për të drejtën penale nuk janë të rëndësishme. Kësisoj do të 
konsiderohet se personi ka hequr dorë vullnetarisht nga motivet e natyrës morale, 
p.sh. i dhimbset viktima. Por gjithashtu do të konsiderohet se personi ka hequr dorë 
vullnetarisht edhe në rastet kur e bën këtë për shkak të frikës nga dënimi ose nga 
turpi i cili e pret nëse zbulohet. Eventualisht vlerësimi i motivit të heqjes dorë 
mund të merret parasysh me rastin e matjes së dënimit. 

11. Ndryshe nga legjislacioni i mëparshëm, Kodi Penal nuk parasheh dispozita me të 
cilat do të rregullohej përgjegjësia penale dhe ndëshkueshmëria për veprimet 
përgatitore. Mirëpo në pjesën e posaçme të Kodit Penal, për shkak të 
rrezikshmërisë së madhe te disa vepra penale janë të inkriminuara edhe veprimet 
përgatitore, siç janë p.sh. organizimi i grupit për kryerjen e gjenocidi dhe të disa 
krimeve tjera kundër njerëzimit (neni 148 deri 156), pastaj prodhimi dhe përpunimi 
i paautorizuar i narkotikëve të rrezikshëm (neni 274), trafikimi me njerëz (neni 
171) etj. Meqë veprimet përgatitore për nga distanca e kryerjes janë më larg se 
tentativa, ndajmë mendimin e disa autorëve se është dashtë të parashihet 
shprehimisht mundësia e heqjes dorë edhe nga veprimet përgatitore. Kjo mundësi 
mendojmë se duhet të parashihet edhe në rastet kur veprimet përgatitore janë të 
inkriminuara në mënyrë të posaçme (delicta preparata). Përkundër kësaj, me anë 
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të interpretimit logjik të dispozitës së nenit 22, jemi të mendimit se instituti i 
heqjes dorë vullnetare mund të aplikohet edhe në rastet e veprimeve përgatitore. 
Kësi mendimi mbajnë edhe disa autorë të tjerë.221 

12. Përgjegjësia për veprën e pavarur penale të kryer me rastin e heqjes dorë 
vullnetare. Në paragrafin 2 të nenit 30 është përcaktuar se kryesi me rastin e heqjes 
dorë vullnetare do të dënohet për ato veprime të cilat përbëjnë vepër tjetër penale të 
veçantë, të pavarur. Në këtë dispozitë në masën më të madhe është rregulluar çështja 
e tentativës së cilësuar për të cilën folëm më sipër. Këtu në fakt janë në pyetje 
situatat kur personi heq dorë vullnetarisht, mirëpo me atë rast në bashkimin ideal apo 
fiktiv i realizon tiparet e ndonjë vepre penale tjetër. Në rastet e këtilla shtrohet pyetja 
e përgjegjësisë për veprën tjetër penale. Për shembull, nëse ndokush me ndihmën e 
dokumentit, që e ka falsifikuar vetë, tenton të kryejë veprën penale të mashtrimit apo 
të shpërdorimit, mirëpo vullnetarisht heq dorë nga kryerja e kësaj vepre, a do të 
dënohet për falsifikimin e dokumentit; apo nëse ndokush vullnetarisht heq dorë nga 
grabitja, a do të dënohet për përdorimin e dhunës; apo ai i cili ka hequr dorë nga 
vjedhja me anë të thyerjes, a do të dënohet për veprën penale të dëmtimit të sendit të 
huaj; apo personi i cili ka hequr dorë nga tentativa e vrasjes, me ç'rast ka shkaktuar 
pasojën e lëndimit të rëndë trupor, a do të dënohet për këtë pasojë etj. 

13. Në rastet e këtilla shtrohet pyetja se cilat veprime duhet konsideruar si vepra penale të 
veçanta kur shprehet heqja dorë vullnetare nga kryerja e veprës penale. Si vepra penale 
të veçanta, në raport me veprën nga e cila është abstenuar, sipas dispozitës së paragrafit 
2 të nenit 30, duhet konsideruar rastet e bashkimit ideal. Përkatësisht, si vepër penale të 
veçantë me rastin e heqjes dorë vullnetare, duhet konsideruar atë vepër e cila nuk është 
konsumuar me tentativë apo e cila nuk do të konsumohej edhe po qe se do të 
përfundohej vepra penale. Kështu, p.sh. në rastet e përmendura do të konsiderohet se 
është kryer vepra penale e veçantë e përdorimit të dokumentit të falsifikuar nëse personi 
ka tentuar të mashtrojë tjetrin, mirëpo ka hequr dorë vullnetarisht nga mashtrimi.222 

14. Ndërsa si vepër penale e natyrës jo të veçantë në raport me veprën nga e cila është 
abstenuar, konsiderohen rastet e bashkimit fiktiv. Përkatësisht, po qe se veprimet 
paraqesin ndonjë vepër penale e cila do të konsumohej nëse vepra do të përfundohej, 
në rastin e tillë nuk do të konsiderohet se është fjala për veprën penale të veçantë. Së 
këndejmi, vepra e kryer duhet të kualifikohet si tentativë e asaj vepre penale e cila 
është tentuar të kryhet. Në shembujt e përmendur nuk do të konsiderohen si vepra 
penale të veçanta, përkatësisht do të konsiderohet se ka ardhur në shprehje heqja dorë 
vullnetare nëse personi heqë dorë nga përdorimi i dhunës në raport me veprën penale 
të grabitjes; dëmtimi i sendit të huaj në raport me veprën penale të vjedhjes së rëndë 
me anë të thyerjes; lëndimi i rëndë trupor në raport me veprën penale të vrasjes. 
Përkatësisht në praktikën e gjykatave të Kroacisë është marrë qëndrim që në rastin e 
tentativës së vrasjes dhe heqjes dorë vullnetare nga vrasja, shkaktimi i lëndimit të 
rëndë trupor nuk paraqet vepër penale të veçantë/ autonome.223 

15. Kjo çështje posaçërisht është e rëndësishme në ato shtete legjislacioni i të cilave 
heqjen dorë vullnetare e trajtojnë si bazë obligative të lirimit nga dënimi. Andaj 
sipas Kodit tonë Penal nuk ka rëndësi të veçantë, nga fakti se heqja dorë është 
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vetëm bazë fakultative e lirimit nga dënimi, kështu që p.sh. nëse me rastin e heqjes 
dorë vullnetare nga tentativa e vrasjes, nëse me atë rast është shkaktuar lëndimi i 
rëndë trupor, gjykata nuk do ta lirojë nga dënimi, por do t’ia caktojë dënimin 
përafërsisht si për veprën penale të lëndimit të rëndë trupor. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. I akuzuari ka heqë dorë nga kryerja e veprës penale të dhunimit, pasi që ka marrë 

premtimin nga e dëmtuara se nuk do ta lajmërojë në polici. Nga Gjykata Supreme 
e Kroacisë (Kzh.348/90), ky rast është konsiderua si heqje dorë vullnetare nga 
kryerja e veprës penale e dhunimit.224 

 
 
BASHKËPUNIMI NË KRYERJEN E VEPRËS PENALE  
 
Neni 31 [Bashkëkryerja] 
 

Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë 
pjesë në kryerjen e veprës penale ose thelbësisht duke i kontribuar kryerjes së 
saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me 
dënimin e paraparë për vepër penale.  

 
1. Bashkëpunimit dhe kushtet për ekzistimin e tij. Në nënkapitullin e dytë të Kodit 

Penal është rregulluar tretmani juridiko-penal i pjesëmarrjes së dy apo më shumë 
personave në kryerjen e veprës penale. Elaborimi i bashkëpunimit është një ndër 
çështjet më komplekse në të drejtën penale. Kompleksiteti është i kushtëzuar me 
faktin se në kryerjen e veprës penale marrin pjesë dy apo më shumë persona. Kjo 
çështje edhe më shumë ndërlikohet ngase kontributi i pjesëmarrësve në kryerjen e 
veprës penale është i ndryshëm. Gjithashtu nuk është i njëjtë edhe kohezioni, 
lidhshmëria midis pjesëmarrësve në kryerjen e veprës penale. Në të shumtën e 
rasteve pjesëmarrësit paraprakisht merren vesh, madje ndodhë që paraprakisht e 
përpilojnë planin për aktivitetin e tyre. Mirëpo ka raste që momentalisht, aty për 
aty merren vesh, bashkohen me qëllim të kryerjes së veprës penale.  

2. Legjislacioni penal në mënyrë kontinuele ndeshet pranë sfidave serioze në 
ndërtimin e normave juridike-penale të fenomenit të bashkëpunimit, nga shkaku se 
format e bashkëpunimit, veçmas të krimit të organizuar si shkallë më e sofistikuar 
dhe më e rrezikshme e bashkëpunimit, i ndryshojnë dhe i avancojnë format e 
veprimit. Legjislacioni penal, praktika gjyqësore dhe shkenca e së drejtës penale, 
bashkëpunimit si formë të posaçme të kriminalitetit i kushton rëndësi të posaçme 
dhe me arsye e konsiderojnë si fushën më të ndërlikuar te krimit. Kjo edhe nga 
fakti, midis të tjerash, se kur vepra penale kryhet me pjesëmarrjen e shumë 
personave, është shumë më e rrezikshme se në rastet kur kryhet vetëm nga një 
person. Në situatat e këtilla akumulohet dhe shprehet një masë më e madhe e 
energjisë kriminale dhe jo rrallë, në situatat e bashkëpunimit në kryerjen e veprës 
penale, shprehet krimi i organizuar i cili për çdo shtet dhe për mbarë njerëzimin 
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paraqet formën më të rrezikshme të kriminalitetit. Zakonisht në bashkëpunim 
kryhen veprat penale të terrorizmit, trafikimit me njerëz, me drogë, me armë, 
mandej format e rënda të vrasjeve me motive politike apo për interes të pasurimit 
etj.225 

3. Pjesëmarrja e dy apo më shumë personave në kryerjen e veprës penale, para të 
drejtës penale shtron një varg çështjesh që duhet zgjidhur lidhur me përcaktimin e 
rolit dhe kontributit të çdo bashkëpunëtori në kryerjen e veprës penale si dhe 
përcaktimin e përgjegjësisë penale të tyre. Gjithashtu në dekadat e fundit, në të 
gjitha vendet, e sidomos në ato me zhvillim më të lartë shoqëror-ekonomik janë 
gjithnjë më të shpeshta rastet kur veprat penale kryhen me pjesëmarrjen e shumë 
personave, sidomos të veprave penale të rënda. Për këtë dhe shkaqet e tjera, për të 
cilat do të flasim në vazhdim, bashkëpunimi në të drejtën penale bashkëkohore 
konsiderohet si institut i posaçëm i cili rregullohet me dispozitat e përgjithshme të 
legjislacionit penal. Gjithashtu për shkak të rrezikshmërisë së madhe, edhe në 
pjesën e posaçme të Kodit Penal të Kosovës, është paraparë inkriminimi i posaçëm 
me titull – krimi i organizuar (neni 283). Madje në disa vepra penale themelore, 
është paraparë shprehimisht se do të konsiderohet formë më e rëndë e veprës, nëse 
kryesi vepron si anëtar i grupit, që do të thotë në bashkëpunim, p.sh. vepra penale e 
detyrimit (neni 340, par. 2), vepra penale e shantazhit (neni 341, par. 2) etj. 

4. Për t'u konsideruar në të drejtën penale se ekziston bashkëpunimi, nuk mjafton që 
në kryerjen e veprës penale të marrin pjesë shumë persona, ngase është e mundur 
situata që në kryerjen e veprës penale të marrin pjesë dy apo më shumë persona, 
mirëpo megjithatë të mos ekzistojë bashkëpunimi. Për shembull, nëse një person 
thyen xhamin e vitrinës së shitores dhe merr ca gjësende që kanë qenë të 
ekspozuara, mirëpo nëse diç më vonë personi tjetër, duke e parë vitrinën e thyer, 
edhe ai merr disa gjëra, në këtë rast këta dy persona në të drejtën penale nuk 
konsiderohen bashkëpunëtorë në kryerjen e veprës penale të vjedhjes së rëndë. 
Këta nuk konsiderohen bashkëpunëtorë në të drejtën penale ngase veprimtaria e 
tyre ka qenë e pavarur, për këtë nuk janë marrë vesh më parë. 

5. Për t'u konsideruar se ekziston bashkëpunimi në të drejtën penale, midis 
pjesëmarrësve duhet të shprehet lidhja e caktuar objektive dhe subjektive.  

6. Lidhja objektive qëndron në atë se secili bashkëpunëtor duhet të ndërmarrë ndonjë 
veprim me të cilin i kontribuon kryerjes së veprës penale. Të gjitha veprimet që i 
ndërmarrin bashkëpunëtorët, pa marrë parasysh a i ndërmarrin në të njëjtën kohë 
dhe në të njëjtin vend, duhet të jenë të lidhura midis tyre dhe të drejtuara që të 
arrihet rezultati i njëjtë, që të shkaktohet pasoja e caktuar. Me fjalë të tjera, pasoja 
e veprës penale duhet të jetë rezultat i përbashkët i veprimeve të të gjithë bashkë-
punëtorëve. 

7. Lidhja subjektive qëndron në atë se të gjithë bashkëpunëtorët duhet të jenë të 
vetëdijshëm se në kryerjen e veprës penale të caktuar do të marrin pjesë, do të 
veprojnë së bashku në mënyra të ndryshme. Me fjalë të tjera, për ekzistimin e 
bashkëpunimit është e nevojshme që bashkëpunëtorët të dinë për njëri-tjetrin. 
Mirëpo, lidhur me këtë duhet cekur se kjo nuk do të thotë se ata duhet edhe të 
njihen personalisht. Përkatësisht, këta mund të njihen personalisht mes vete por, 
kjo nuk është e domosdoshme sepse kjo nuk është relevante për t'u konsideruar se 

                                                           
225 Ljubo Bavcon-Alenka šelih, op. cit.., fq.342-343 



Ismet Salihu 

 145

ekziston bashkëpunimi. Kryesore është që çdo bashkëpunëtor të dijë që krahas tij, 
në kryerjen e veprës penale marrin pjesë edhe persona të tjerë të caktuar, ose që 
nga rrethi i caktuar i njerëzve do të rekrutohen kryesit e veprës penale, përkatësisht 
bashkëpunëtorët e tjerë. Për shembull, personi A duhet të dijë se përveç atij, në 
kryerjen e veprës penale të grabitjes apo të vrasjes, do të marrin pjesë edhe 
personat B dhe C dhe atë në atë mënyrë që personi A dhe B duhet t'i sigurojnë 
mjetet dhe t'i evitojnë pengesat, kurse personi C duhet ta kryejë veprën penale. Në 
këtë rast personi A mundet, por nuk është e domosdoshme, t'i njohë edhe 
personalisht personat B dhe C, por mjafton vetëm të dijë që me dy persona do të 
bashkëpunojë me ndërmjetësimin e organizatorit. 

8. Nocioni, format e bashkëpunimit si dhe llojet e bashkëpunëtorëve janë 
përcaktuar në nenet 31-36. Kodi ynë Penal përmes këtyre normave penale-juridike, 
njeh këto pesë lloje të bashkëpunimit: bashkëkryerjen, shtytjen, ndihmën, 
bashkimin kriminal dhe marrëveshjen për të kryer vepër penale. Kurse personat që 
marrin pjesë dhe veprojnë në këto forma të bashkëpunimit quhen bashkëkryesi, 
shtytës, ndihmës dhe organizatorë ose anëtarë të bashkimit kriminal (të organizatës 
kriminale). 

9. Këto pesë forma të bashkëpunimit, për shkak të veçorive të tyre mjaft të 
rëndësishme, në shkencën e së drejtës penale ndahen në bashkëpunim në kuptimin 
e gjerë dhe në bashkëpunim në kuptimin e ngushtë. 

10. Në bashkëpunim në kuptimin e gjerë bëjnë pjesë të gjitha llojet e bashkëpunimit që 
njihen në të drejtën tonë penale (bashkëkryerja, shtytja, ndihma, bashkimi kriminal 
dhe marrëveshja për të kryer vepër penale). 

11. Ndërsa në bashkëpunim në kuptimin e ngushtë bëjnë pjesë vetëm shtytja, ndihma, 
bashkimi kriminal dhe marrëveshja për të kryer vepër penale.  

12. Krahas kësaj ndarjeje, në teorinë e së drejtës penale, e tani edhe në Kodin Penal, 
bëhet dallimi midis bashkëkryerjes dhe formave të tjera të bashkëpunimit. Kjo 
ndarje mbështetet në realitetin shoqëror, ngase midis bashkëkryerjes dhe formave 
të tjera të bashkëpunimit në përgjithësi ekzistojnë dallime kualitative. Veçmas këto 
dallime janë të rëndësishme në aspektin e së drejtës penale. Rrjedhimisht, 
bashkëkryerja është formë primare dhe më e rëndë e bashkëpunimit. 

13. Sipas dispozitës së nenit 31, bashkëkryerja ekziston nëse dy apo më shumë 
persona së bashku e kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjes e veprës 
penale apo në ndonjë mënyrë tjetër thelbësisht (në masë të konsiderueshme) 
kontribuojnë në kryejnë veprës penale. Nga kjo rezulton se bashkëkryerja shprehet 
në dy situata: a) situata e parë e cila është edhe më e shpeshtë, është rasti kur dy 
apo më shumë persona së bashku ndërmarrin në veprimin e kryerjes së veprës 
penale, p.sh. dy persona e godasin me gjësende të forta personit të tretë dhe me 
këtë kryejnë vrasjen. b) Situata e dytë shprehet në rastet kur krahas personit i cili 
ndërmerr veprimin e kryerjes, personi tjetër në masë të konsiderueshme, apo 
thelbësisht siç shprehet ligji, kontribuon në kryerjen e veprës penale, p.sh. personi 
A me revole e privon nga jeta personin B, ndërsa personi C, në bazë të 
marrëveshjes paraprake dorasin e transporton me automobilin e tij nga vendi i 
ngjarjes në një qytet tjetër. Në këtë rast edhe pse personi C nuk ka marrë pjesë 
drejtpërdrejt në veprimin e kryerjes së kësaj vrasje, konsiderohet bashkëkryesi 
ngase në masë të konsiderueshme ka kontribuar në kryerjen e kësaj vepre penale. 
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14. Me fjalë të tjera, konsiderohet se ekziston bashkëkryerja jo vetëm në rastet kur 
edhe tjetri merr pjesë në veprimin e kryerjes, por edhe kur në ndonjë mënyrë tjetër 
në masë të konsiderueshme (thelbësisht, në mënyrë vendimtare) kontribuon në 
procesin e kryerjes së veprës penale, përkatësisht në realizimin e planit të 
përbashkët. Në këso situata shprehet një aktivitet i përbashkët funksional në tërë 
zinxhirin e ngjarjes lidhur me veprën penale, sepse nëse njëri nga bashkëkryesit 
nuk do ta kryente detyrën e vet, vepra penale nuk do të kryhej, apo nuk do të 
kryhej ashtu siç ka qenë e planifikuar. Ja edhe disa shembuj ku personi 
konsiderohet si bashkëkryes edhe pse nuk ka ndërmarrë veprim të kryerjes, mirëpo 
në masë të konsiderueshme, thelbësisht ka kontribuar në kryerjen e veprës penale: 
është bashkëkryes i veprës penale të vrasjes edhe vozitësi, nëse sipas marrëveshjes 
paraprake bashkudhëtari i tij, nga vetura që është në lëvizje shtien me armë dhe e 
vret personin tjetër; Gjykata Supreme e Kroacisë (me aktgjykimin i Kzh. 635/91); 
e ka kualifikuar personin si bashkëkryes në veprën penale të vjedhjes, ngase sipas 
marrëveshjes paraprake ka pasur për detyrë që t’i pres personat tjerë me automobil 
dhe pasi të marrin paratë dhe gjësendet tjera t’i transportojë deri në vendin e 
caktuar dhe pastaj paratë dhe gjësendet tjera t’i ndajnë mes veti.226 

15. Bashkëkryerja është formë e kryerjes e cila ekziston në rastet kur dy apo më shumë 
persona në bazë të vendimit të përbashkët, me vetëdije dhe me dëshirë, kryejnë 
veprën penale. Ndryshe nga bashkëpunimi në kuptimin e ngushtë, siç pamë në dy 
shembujt e mësipërm, bashkëkryesit nuk marrin pjesë në veprën të cilën e kryen 
ndonjë person tjetër (nuk marrin pjesë në veprën e huaj), por së bashku e kryejnë 
veprën e tyre të përbashkët, me ç’rast secili prej tyre jep kontribut të rëndësishëm 
pa të cilin vepra penale nuk do të realizohej apo nuk do të realizohej në mënyrën 
çfarë ka qenë e paramenduar. 

16. Nga përkufizimi ligjor i bashkëkryerjes shihet se, në krahasim me legjislacionin e 
mëparshëm, është akceptaur koncepti i ri i këtij institucioni i cili është ndërtuar 
sipas teorisë së pushtetit ndaj veprës, teori kjo e cila më së tepërmi është 
përvetësuar në legjislacionet penale bashkëkohore. Në sensin e institutit të 
bashkëkryerjes, emërtohet teori e pushtetit ndaj veprës ngase çdo pjesëmarrës e 
mbanë në duar të veta, e ka në kontroll procesin e realizimit të veprës penale së 
bashku me bashkëkryesit tjerë. Kontributi i çdonjërit është pjesë e rëndësishme e 
realizimit të planit kriminal. Kontributi i njërit plotësohet me kontributin e tjetrit 
dhe të gjithë përgjigjen për tërë veprën penale të kryer. 

17. Kjo teori edhe pse më për së afërmi e përcakton institucionin e bashkëkryerjes, 
prapë nuk i jep përgjigje në të gjitha pyetjet, veçmas nuk bën të qartë relacionin e 
bashkëkryerjes me ndihmën. Përkundër kësaj, teoria e pushtetit ndaj veprës 
nocionin e bashkëkryerjes, në krahasim me legjislacionin e mëparshëm, e 
përcakton më për së afërmi, më ngushtë, ngase pjesëmarrjen e cila nuk është 
veprim i kryerjes e kufizon vetëm në aso kontribute të cilat në mënyrë vendimtare 
(në masë të konsiderueshme) kontribuojnë realizimin e veprës penale.227 

18. Për ekzistimin e bashkëkryerjes në mënyrë kumulative duhet të shprehet a) 
elementi subjektiv i cili konsiston në vendimin e përbashkët për kryerjen e veprës 
penale dhe b) kryerja e veprës penale së bashku. 

                                                           
226 Cituar sipas Komentar Krivičnog Zakona Bosne i Hercegovine, Sarajevë 2005, fq.175. 
227 Franjo Bačić, krivično pravo. Opći dio, fq. 329.  



Ismet Salihu 

 147

a) Vendimi i përbashkët për kryerjen e veprës penale konsiston në faktin se të 
gjithë bashkëkryesit janë të vetëdijshëm dhe e dëshirojnë së bashku kryerjen e 
veprës. Ky parakusht qartë rezulton nga formulimi i ligjit në të cilin thuhet “dy 
apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale”. Së këndejmi, nuk do 
të konsiderohet se ekziston bashkëkryerja në rastet kur shumë persona “së 
bashku” e kryejnë veprën penale të cilët nuk kanë ditë për njërin tjetrin, dhe 
nuk ka ekzistuar vendimi apo pajtimi paraprak midis tyre. Në të kundërtën, 
nëse në veprimin e kryerjes kanë marrë pjesë dy apo më shumë persona pa e 
ditë për njëri tjetrin dhe pa vendim paraprak, në rastet e tilla është fjala për të 
ashtuquajturit bashkëkryes të rastësishëm apo bashkëkryes paralel, p.sh. duke 
mos ditë dhe duke mos u njohur njëri me tjetrin dhe pa kurrfarë marrëveshje 
paraprake, brenda një nate dy persona depërtojnë në depon e huaj dhe vjedhin 
gjësende. 
Në teorinë dhe praktikën gjyqësore konsiderohet se ekziston bashkëkryerja 
edhe në rastet kur gjatë kryerjes së veprës penale nga dy persona, kyçet edhe 
personi i tretë i cili më parë nuk ka qenë marrë veshë që së bashku të veprojnë. 
Rast i tillë do të ishte p.sh. nëse personi i tretë duke parë se dy persona e kanë 
thyer vitrinë dhe janë duke kryer vjedhjen, merr përsipër dhe i fshehë 
gjësendet e vjedhura. Nga kjo rezulton se bashkëkryerja mund të shprehet edhe 
në rastet kur nuk ka ekzistuar marrëveshja paraprake, por ajo në ndërkohë, 
gjatë kryerjes është shprehë. Lidhur me këtë, për ekzistimin e bashkëkryerjes, 
as ligjdhënësi nuk e parasheh marrëveshjen si kusht të domosdoshëm.  

b) Kryerja e veprës penale së bashku është element objektiv i bashkëkryerjes i 
cili është tregues se vepra penale është kryer nga dy apo më shumë persona. 
Kryerja e veprës penale së bashku më së shpeshti shprehet në rastet kur 
veprimin e kryerjes e ndërmarrin shumë persona. Mirëpo, në sensin e 
dispozitës së nenin 31, si bashkëkryes konsiderohen edhe personat të cilët në 
mënyrë vendimtare, thelbësisht kontribuojnë në kryerjen e veprës penale. 
Shembujt e cekur më sipër nën numrin 3 i ilustrojnë rastet kur edhe pse 
personi i caktuar nuk merr pjesë në veprimin e kryerjes konsiderohet 
bashkëkryes për shkak se në mënyrë vendimtare, thelbësisht ka kontribuar që 
të realizohet vepra penale. 
Mirëpo si bashkëkryes do të konsiderohet edhe ai person i cili e ka ndërmarrë 
vetëm një pjesë të kryerjes së veprës penale të caktuar. Kështu p.sh. do të 
konsiderohet bashkëkryes të vjedhjes, nëse sendet e vjedhura nga personat 
tjerë i vejnë në thasë dhe i transportojnë me automobil; nëse së bashku ia qesin 
helmin viktimës; apo rasti tjetër që mund të ndodhë më shpesh – nëse dy 
persona e godasin personin, ndërsa i treti e mbanë viktimën, do të konsiderohet 
se është bashkëkryes i vrasjes edhe personi i cili vetëm e ka mbajt viktimën. 
Krahas këtyre elaborimeve lidhur me përcaktimin e nocionit të bashkëkryerjes, 
veçmas dallimit të sakët midis bashkëkryerjes dhe ndihmës, me qëllim të 
përkufizimit më të sakët të institutit të bashkëkryerjes në shkencën e së drejtës 
penale janë paraqitur disa teori. Ndër to më të rëndësishmet janë: teoria 
formale-objektive, teoria subjektive, teoria e ndarjes së punës (rolit) dhe teoria 
mikse apo e përzier. 
a) Teoria formale-objektive. Kjo teori si bashkëkryes konsideron personin i 
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cili ka ndërmarrë veprimin e kryerjes apo një pjesë të veprimit të kryerjes 
që është tipar i veprës penale të caktuar. Pra, si kriter vendimtar për 
përcaktimin e bashkëkryerjes sipas teorisë formale-objektive është 
pjesëmarrja në veprimin e kryerjes. Së këndejmi, sipas kësaj teorie, 
bashkëkryes është personi i cili së bashku me tjetrin apo me të tjerët 
ndërmerr veprimin e kryerjes së veprës penale të caktuar. 
Sipas kësaj teorie del qartë se vetëm elementet objektive të figurës së 
veprës penale merren për bazë për përcaktimin e nocionit të saj nga format 
e tjera të bashkëpunimit. Andaj, sipas kësaj teorie, bashkëkryerja nga 
format e tjera të bashkëpunimit mund të dallohet në bazë të kritereve 
objektive. Kjo teori bashkëkryerjen nuk e konsideron si figurë të posaçme 
penale-juridike në krahasim me kryesin. Sipas kësaj teorie, çdo 
bashkëkryes është kryes i veprës. Kësisoj, bashkëkryerjen në tërësi e ide-
ntifikon me kryerjen e veprës penale. 
Përparësia kryesore e kësaj teorie konsiston në faktin se në mënyrë precize 
ndanë bashkëkryesin nga pjesëmarrësit e tjerë të veprës penale, posaçërisht 
nga ndihmësit. Sipas kësaj teorie, bashkëkryes nuk mund të konsiderohet 
personi i cili ka ndërmarrë ndonjë veprim që është jashtë figurës së veprës 
penale. Bartësi i veprimit të këtillë mund të jetë vetëm bashkëpunëtor në 
kuptimin e ngushtë. Nga mendimi i kësaj teorie, bashkëkryerja do të 
ekzistojë p.sh. kur shumë persona së bashku ia vejnë zjarrin shtëpisë së 
huaj, apo së bashku e qëllojnë me thikë apo me sëpatë personin tjetër. Në 
këta dy shembuj, sipas teorisë formale-objektive, pjesëmarrësi i cili ka 
bërë rojë gjatë kryerjes së këtyre veprave konsiderohet si ndihmës.  
E metë kryesore e kësaj teorie është se tepër ngushtë dhe në mënyrë shumë 
formale e përcakton kuptimin e bashkëkryerjes dhe kësisoj nuk është në 
harmoni, nuk i përgjigjet realitetit jetësor. Duke u mbështetur vetëm në 
kriteret formale-objektive, vetëm në veprimin e kryerjes, fare nuk i merr 
parasysh edhe mënyrat e tjera të kontributit në realizimin e veprës penale, 
që në disa raste mund të paraqesin kontribut të madh. Kësisoj sipas kësaj 
teorie, është vetëm ndihmës e jo bashkë personi i cili e mbanë viktimën 
derisa të tjerët e godasin dhe e privojnë nga jeta. 

b) Teoria subjektive. Kjo teori përfaqëson koncepcionin se sipas kritereve 
objektive nuk mund të bëhet dallimi midis bashkëkryerjes dhe formave të 
tjera të bashkëpunimit, sepse sipas ithtarëve të kësaj teorie, të gjithë 
pjesëmarrësit e veprës penale konsiderohen kryes. Në këtë mënyrë, teoria 
subjektive përcakton koncepcionin e kuptimit ekstensiv të kryesit të veprës 
penale. Përkatësisht, sipas mendimit ekstensiv të nocionit të kryesit, dhe në 
përgjithësi sipas teorisë subjektive, edhe ndihmësit dhe shtytësit 
konsiderohen si kryes, por në bazë të dispozitave të posaçme penale me të 
cilat rregullohet çështja e bashkëpunimit, përkitazi me ndëshkimin kanë 
trajtim të posaçëm, i cili dallohet nga kryesit e veprës penale. 
Duke u mbështetur në platformën e përgjithshme të teorisë subjektive, 
rezulton se kjo teori elaboron me shumë variante, mirëpo si karakteristikë 
e përbashkët e saj është se për të dalluar bashkëkryerjen nga format e tjera 
të bashkëpunimit, shërbehet ekskluzivisht me kriterin e pastër subjektiv. 
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Rrjedhimisht, sipas kësaj teorie, se a do të konsiderohet një person 
bashkëkryes apo pjesëmarrës tjetër në veprën penale, varet ekskluzivisht 
prej faktit se atë vepër a e ka dashur si të veten apo si të huajën, me ç'rast 
është plotësisht i parëndësishëm lloji apo mënyra e veprimit me të cilin ai 
ka marrë pjesë në veprën penale. Me fjalë të tjera, sipas kësaj teorie, 
bashkëkryes konsiderohet çdo bashkëpunëtorë (çdo pjesëmarrës) i cili e ka 
dëshiruar shkaktimin e pasojës, që veprën e ka konsideruar si të veten, 
përkatësisht i cili vepron cum animo auctoris. Në të kundërtën, nëse ndo-
një bashkëpunëtor i cili merr pjesë në kryerjen e veprës penale, nuk e 
dëshiron atë vepër si të veten, por e konsideron si të huajën, pra kur vepron 
cum animo socii, atëherë ai është vetëm bashkëpunëtor. Kjo është teoria e 
animusit, apo teoria e vullnetit, në bazë të së cilës duhet konstatuar se a 
është një person bashkë apo pjesëmarrës tjetër në veprën penale. 
Manifestimi i dëshirës apo vullnetit për të shkaktuar pasojën e veprës 
penale, sipas teorisë subjektive, nuk është i domosdoshëm të konsistojë në 
ndërmarrjen e veprimit të kryerjes, por mjafton që në çfarëdo mënyre tjetër 
të kontribuojë në realizimin e veprës penale. Nuk është e domosdoshme 
madje të manifestohet as veprimi fizik, por mjafton edhe veprimi psikik, 
siç janë p.sh. dhënia e këshillave, krijimi i planit, marrëveshja për kryerjen 
e veprës etj. Kështu, p.sh. po qe se personi A dëshiron kryerjen e veprës 
penale të asgjësimit të pasurisë së huaj, dhe për këtë qëllim ia jep lëndën 
djegëse personit B i cili do ta kryejë këtë vepër, atëherë personi A sipas 
kësaj teorie, do të konsiderohet si kryes e jo si ndihmës i kësaj vepre 
penale. 
Sipas kritereve me të cilat shërbehet, teoria subjektive nuk ofron 
argumente të mjaftueshme për dallimin e bashkëkryesit nga format e tjera 
të bashkëpunimit, veçmas të ndihmës. Në fakt këtë ia lë në kompetencë 
gjykatës. Kjo mënyrë e ofrimit të zgjidhjes së kësaj çështjeje rrezikon 
parimin e ligjshmërisë ngase teoria e animusit, apo vullnetit për të kryer 
veprën penale, është shumë e papërcaktuar dhe shumë vështirë mund të 
vërtetohet në praktikë, madje pothuajse është e pamundur të vërtetohet në 
praktikë. Të menduarit e këtillë të kësaj teorie është joreale, ngase vepra 
penale mund t'i atribuohet (mëveshët) vetëm atij që e ka kryer. 
Gjithashtu teorisë subjektive i zihet për të madhe se nuk e merr parasysh 
në masë të mjaftueshme kontributin objektiv të çdo personi në realizimin e 
veprës penale. Veprën e konsideron se e ka kryer edhe ai person i cili nuk 
ka ndërmarrë kurrfarë veprimi apo i cili ka ndërmarrë veprim të 
pamjaftueshëm. Për këtë dhe shkaqe të tjera, teoria subjektive nuk është 
përvetësuar në të drejtën tonë penale. Në asnjë dispozitë të Kodit tonë 
Penal, që i dedikohet bashkëpunimit, vullneti i kryesit nuk është cekur si 
kriter vendimtar për dallimin e bashkëkryesit prej formave të tjera të 
bashkëpunimit. 

c) Teoria e ndarjes së punës (rolit). Sipas kësaj teorie bashkëkryes është ai 
bashkëpunëtor i cili së bashku me tjetrin, në bazë të marrëveshjes mbi 
ndarjen e punës, realizon pjesën e vet në procesin e kryerjes së veprës 
penale, me ç'rast veprën e dëshiron si të veten dhe si të përbashkët. Sipas 
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kësaj teorie, cilido veprim i pjesëmarrësit e bën atë bashkëkryes, po qe se 
veprën e ka ndërmarrë në suaza të marrëveshjes paraprake, që është arritur 
lidhur me kryerjen e veprës penale dhe po qe se ai pjesëmarrës edhe e ka 
dëshiruar kryerjen e asaj vepre penale dhe thellësisht ka kontribuar në 
ndonjë mënyrë tjetër.  
Praktika jonë gjyqësore kryesisht përvetëson konceptin e teorisë së ndarjes 
së punës. Kështu, p.sh. në shumicën e rasteve, gjykatat tona e konsiderojnë 
si bashkëkryes edhe personin, i cili sipas marrëveshjes së mëparshme bën 
rojë gjatë kryerjes së veprës penale të vjedhjes. Gjithashtu, sipas kësaj 
teorie, bashkëkryes konsiderohet edhe personi, i cili në bazë të 
marrëveshjes paraprake eviton pengesat të cilat do të mundësojnë kryerjen 
e veprës penale. Kështu, p.sh. në një aktgjykim të Gjykatës Supreme të 
Serbisë, si bashkëkryes është konsideruar edhe personi i cili, në bazë të 
marrëveshjes për kryerjen e veprës penale, e ka ftuar të dëmtuarin në 
shëtitje gjatë kohës gjersa tjetri në banesën e tij e ka kryer veprën penale të 
vjedhjes. 228 
Përkundër faktit se praktika jonë gjyqësore kryesisht e përvetëson teorinë e 
ndarjes së punës, lidhur me zgjidhjen e dilemës se a është një person 
bashkëkryes apo pjesëmarrës tjetër në veprën penale, kjo teori nuk 
shërbehet me kritere sipas të cilave do të bëhej dallimi i qartë midis 
bashkëkryesit dhe bashkëpunëtorëve të tjerë. Kjo teori nuk e përcakton 
qartë nocionin e bashkëkryesit. Rrjedhimisht, si kriter vendimtar për t'u 
konsideruar një pjesëmarrës i veprës penale si bashkëkryes, merret ma-
rrëveshja paraprake dhe ndarja e punës apo rolit në procesin e kryerjes së 
veprës. Mirëpo, duhet theksuar se çështja e marrëveshjes dhe ndarja e 
punës me qëllim të kryerjes së veprës penale nuk është e natyrës dhe 
kualitetit të tillë e cila mund të shërbejë si moment vendimtar për përca-
ktimin e nocionit të bashkëkryesit dhe kriter për dallimin e tij nga format e 
tjera të bashkëpunimit.  
Kjo teori nuk e merr parasysh në masë të duhur rëndësinë e veprimit të 
kryerjes dhe kontributin real të individit në realizimin e veprës penale. Kjo 
nga fakti se është më se e qartë se objektivisht nuk duhet të kenë tretman 
të njëjtë penal personi që bën rojë dhe personi që kryen veprën penale të 
vjedhjes, të dhunimit, të vrasjes etj. Rrjedhimisht, marrëveshja paraprake e 
as ndarja e punës për shumë shkaqe kriminalo-politike nuk mund të 
njësohen me veprimin e kryerjes, për këtë arsye edhe nuk duhet të 
trajtohen si veprime të natyrës dhe vlerës së njëjtë. 
Në mes të tjerash, meqë teoria e ndarjes së punës nuk ofron kritere të qarta 
për dallimin e bashkëkryerjes prej formave të tjera të bashkëpunimit, është 
e mundur që, sipas kësaj teorie, veprimi i njëjtë në një rast të konsiderohet 
si bashkëkryerje, kurse në rastin tjetër si formë tjetër e bashkëpunimit, 
veçmas si ndihmë. 

d) Teoria mikste apo e përzier. Të metat dhe përparësitë e teorive të cekura 
lidhur me përcaktimin e nocionit të bashkëkryerjes dhe dallimit të saj nga 
format e tjera të bashkëpunimit, bëjnë me dije se në bazë të vetëm njërës 
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prej teorive të përmendura nuk mund të zgjidhen problemet. Siç e pamë, 
teoria formale-objektive ofron kritere mjaft të qarta formale dhe objektive 
që mund të shërbejnë për dallimin e bashkëkryerjes nga format e tjera të 
bashkëpunimit. Mirëpo, kjo përparësi e kësaj teorie dobësohet shumë 
ngase gjithmonë nuk është në harmoni me jetën reale. Rrjedhimisht, 
praktika tregon se momenti formalo-objektiv, që konsiston në ndërmarrjen 
e veprimit, nuk mund të merret gjithherë si kriter vendimtar për t'u 
konsideruar se ekziston bashkëkryerja. Në praktikën gjyqësore janë 
shënuar një mori rastesh që në procesin e kryerjes së veprës penale, rol 
shumë të rëndësishëm, madje dhe vendimtar, kanë pikërisht disa persona 
që nuk kanë marrë pjesë në veprimin e kryerjes, siç është p.sh. rasti me 
shefin e bandës kriminale i cili në vendin e ngjarjes udhëheq operacionet e 
kryerjes së veprës penale të plaçkitjes së bankës. Në anën tjetër, teoritë 
subjektive e minimizojnë në masë të madhe vlerën dhe efektin e kontri-
butit objektiv të individit në kryerjen e veprës penale. Kurse në praktikën 
gjyqësore kriteret e kësaj teorie pothuajse janë të paaplikueshme sepse 
është shumë vështirë të depërtohet në jetën shpirtërore të bashkëpunëtorit 
dhe të konstatohet se a e ka dashur veprën penale si të veten apo si të 
huajën. 
Për këto dhe arsye të tjera, në teorinë bashkëkohore të së drejtës penale 
dhe në praktikën gjyqësore, për përcaktimin e nocionit të bashkëkryerjes 
dhe dallimit të saj prej formave të tjera të bashkëpunimit, është përvetësuar 
mendimi objektivo-subjektiv, apo teoria e përzier. Kjo nga fakti se vetë 
natyra e veprimit në esencën e tij është një tërësi e pandashme e 
elementeve objektive dhe subjektive. Andaj, zgjidhjen për përcaktimin e 
bashkëkryerjes dhe dallimin e saj prej shtytjes dhe ndihmës, duhet kërkuar 
në sintezën e elementeve objektive dhe subjektive. Në kontekstin e kësaj 
sinteze, në radhë të parë duhet marrë parasysh veç e veç rëndësinë reale të 
kontributit të çdo individi në vazhdën e realizimit të veprës penale. Mbi 
këtë platformë duhet kërkuar nocionin e bashkëkryesit dhe pjesëmarrësve 
të tjerë të veprës penale. 

19. Bashkëkryerja e domosdoshme. Ashtu siç janë paraparë në ligj, veprat penale 
zakonisht mund të kryhen nga një person. Në të gjitha ato raste kur vepra penale 
mund të kryhet vetëm nga një person, por që në kryerjen e saj marrin pjesë dy a më 
shumë persona, atëherë në të drejtën penale kjo quhet bashkëkryerje-fakultative. 
Mirëpo, ekzistojnë disa vepra penale të cilat për shkak të natyrës së tyre mund të 
kryhen vetëm nëse në veprimin e kryerjes kanë marrë pjesë shumë persona. 
Bashkëkryerja e tillë quhet bashkëkryerje e domosdoshme. Vepër penale ku është e 
domosdoshme bashkëkryerja, është p.sh. kryengritja e armatosur.229 

20. Nga bashkëkryerja e domosdoshme duhet dalluar të ashtuquajturën bashkëkryerje 
fiktive. Bashkëkryerja fiktive ekziston në rastet kur dy apo më shumë persona së 
bashku realizojnë pasojën e veprës penale, por që me atë rast nuk kanë vepruar me 
vetëdije e as që e kanë dëshiruar apo pranuar pasojën që është shkaktuar. Për 
shembull, për shkak të fajit të dy vozitësve shkaktohet aksidenti në komunikacion, 
me ç'rast personi i tretë pëson lëndime të rënda trupore apo humb jetën. 
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21. Veprat penale, te të cilat është e domosdoshme bashkëkryerja, për shkak të veçorive 
të tyre, ndahen në dy grupe: në vepra penale konvergjente dhe divergjente. 
a) Vepra penale konvergjente të bashkëkryerjes së domosdoshme janë ato vepra 

penale të cilat mund të kryhen vetëm me pjesëmarrjen e shumë personave, me 
ç'rast veprimi i të gjithë bashkëkryesve ka për qëllim realizimin e qëllimit të 
njëjtë, kanë interes të përbashkët. Si vepra të këtilla janë p.sh. vepra penale e 
pjesëmarrjes në kryengritjen e armatosur, marrja apo dhënia e ryshfetit, 
bigamia, vepra penale e incestit (e gjaktrazimit) etj. 

b) Vepra penale divergjente të bashkëkryerjes së domosdoshme konsiderohen ato 
vepra penale për kryerjen e të cilave gjithashtu është e domosdoshme 
pjesëmarrja e shumë personave, mirëpo te këto vepra interesat e pjesëmarrësve 
janë të kundërta, interesat e tyre janë në konflikt. Si vepra të këtilla konside-
rohen vepra penale e pjesëmarrjes në rrahje, luajtja bixhoz etj. 

22. Krahas këtyre llojeve të bashkëkryerjes, në teorinë e së drejtës penale dhe në 
praktikën gjyqësore njihen edhe disa lloje, përkatësisht nënlloje të tjera të 
bashkëkryerjes. Një ndër to janë edhe bashkëkryerja sukscesive, bashkëkryerja te 
veprat penale të përbëra dhe bashkëkryerja te veprat penale me mosveprim. 
a) Bashkëkryerja sukscesive shprehet në rastet kur ndonjë person, që është duke 

kryer veprën penale, i bashkëngjitet personi tjetër dhe me veprimet e tij merr 
pjesë në kryerjen e asaj vepre penale. Për shembull, pasi që personi A thyen 
vitrinën e shitores, personi B i bashkëngjitet këtij dhe së bashku e kryejnë veprën 
penale të vjedhjes. 

b) Bashkëkryerja te veprat penale të përbëra konsiderohet se ekziston edhe në 
rastet kur personi tjetër e ka ndërmarrë vetëm njërin prej veprimeve që e 
përbëjnë figurën e veprave penale. Vepër e tillë është p.sh. grabitja apo vjedhja 
grabitqare apo dhunimi. Në këso raste do te konsiderohet se ekziston 
bashkëkryerja nëse janë përmbushë edhe kushtet tjera të bashkëkryerjes. 

c) Bashkëkryerja te veprat penale me mosveprim shprehet në rastet kur dy apo 
më shumë persona së bashku janë të detyruar të ndërmarrin ndonjë veprim, 
mirëpo ata nuk e ndërmarrin këtë. Pra, këtu është fjala për abstenimin nga 
veprimi që kanë qenë të detyruar ta ndërmarrin. Për shembull, dy persona 
përgjegjës në organizatën ndërtimore, që janë të detyruar t'i ndërmarrin masat 
e duhura për mbrojtjen e punëtorëve, nuk i ndërmarrin ato dhe për shkak të 
kësaj shkaktohet lëndimi apo humbja e jetës së një apo të shumë punëtorëve. 

23. Kryesi indirekt. Në teorinë e së drejtës penale, me termin kryes indirekt 
nënkuptojmë rastet kur një person shfrytëzon tjetrin si mjet për ta realizuar 
qëllimin e vet kriminal, për ta kryer veprën penale. Ose, me fjalë të tjera, kur një 
person përdor tjetrin si dorë të zgjatur për të kryer veprën penale. Te kryesi 
indirekt esenciale është se një person qeveris veprimet e tjetrit. Rrjedhimisht, mund 
të ndodhë që ndokush të përpilojë planin e kryerjes së veprës penale në aso mënyre 
që veprimet kryesore apo të gjitha veprimet e kryerjes së veprës penale t'i 
ndërmarrë personi tjetër, i cili nuk është i vetëdijshëm për rëndësinë e veprimeve të 
tij. Këto janë rastet kur një person keqpërdor papërgjegjësinë, mosdijen apo 
lajthimin e personit tjetër dhe kështu me ndihmën e tij kryen veprën penale, është 
vetëm instrument në duart e tjetrit, qëllimin e të cilit e realizon.230 
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24. Nga kjo që u tha del se kryes indirekt konsiderohet personi i cili qeveris procesin e 
kryerjes së veprës penale nga ana e personit tjetër. Kryesi indirekt qeveris tjetrin 
me qëllim të kryerjes së veprës penale ngase kryesi i drejtpërdrejtë posedon disa 
mangësi që e bëjnë të pavetëdijshëm dhe që këto mangësi i di kryesi indirekt. Për 
shembull, mjeku i cili dëshiron të mbysë të sëmurin që është i shtrirë në spital, i 
cakton dozë më të fortë helmi dhe këtë dozë ia jep të sëmurit infermierja me ç'rast 
shkaktohet vdekja e pacientit. Në këtë rast kryes i veprës penale të vrasjes me 
dashje është mjeku, kurse infermierja eventualisht mund të konsiderohet si kryese 
e vrasjes nga pakujdesia; ose kur personi A ia jep ndihmesës shtëpiake 100 EUR të 
falsifikuara që me to të blejë gjësende në vetëshërbim, ndërsa ajo nuk e dinë se ato 
para janë të falsifikuara; ose në rastin tjetër kur personit të sëmurë psikik i thotë 
tjetri se shtëpia e A është përplot fantazma dhe se ata mund të largohen me zjarr 
dhe në këtë mënyrë e shtytë këtë ta ndezë shtëpinë e personit A; ose kur personi A 
ia jep revolen e mbushur fëmijës gjashtëvjeçar për të luajtur, dhe nëse revolja 
shkrep dhe me atë rast vret njërin prej anëtarëve të familjes.  

25. Siç shihet nga këta shembuj, kryesi i drejtpërdrejtë është vetëm mjet apo vegël në 
duart e tjetrit. 

26. Lidhur me këtë duhet theksuar se nuk konsiderohet kryes indirekt rasti kur një 
person përdor tjetrin si mjet mekanik për kryerjen e veprës penale. Për shembull, 
nëse personi A e shtytë personin B me ç'rast ky i shkakton lëndim të lehtë apo të 
rëndë personit C, në këtë rast personi A konsiderohet kryes i drejtpërdrejtë i kësaj 
vepre penale. Kjo vlen edhe në rastet kur vepra penale kryhet nën ndikimin e 
dhunës fizike të paevitueshme ndaj personit tjetër. 

27. Përndryshe, legjislacioni penal me normat penale nuk njeh në mënyrë eksplicite 
kryesin indirekt, mirëpo për shkaqe praktike që imponon jeta e përditshme, këtë 
institucion e njeh praktika dhe shumica e shkencëtarëve të së drejtës penale. Së 
këndejmi, siç rezulton nga kjo që thamë, institucioni i kryesit indirekt nuk është 
ndonjë krijesë juridike. Përkundrazi, kjo është një kategori e kushtëzuar nga jeta 
reale dhe të cilën e arsyetojnë edhe shkaqet kriminale-politike, sepse me anë të 
këtij institucioni bëhet e mundur që të konsiderohet penalisht përgjegjës dhe të 
dënohet kryesi indirekt i veprës penale. 

28. Përgjegjësia dhe ndëshkimi i bashkëkryesit. Sipas nenit 31 të Kodit Penal, secili 
bashkëryes ndëshkohet me dënimin e parashikuar për veprën penale të kryer. Me 
fjalë të tjera, të gjithë bashkëkryesit përgjigjen për të njëjtën vepër si po ta kishte 
kryer një person dhe parimisht ndëshkohen në bazë të dispozitës së njëjtë. Mirëpo 
është e mundur, duke marrë parasysh nenin 36, e veçmas nenin 73 në të cilin janë 
paraparë rregullat e përgjithshme të matjes së dënimit, që bashkëkryesit për të 
njëjtën vepër të përgjigjen sipas dispozitave të ndryshme të Kodit Penal. Kjo nga 
fakti se ndodhë që të gjithë bashkëkryesit nuk kontribuojnë në masë të njëjtë në 
kryerjen e veprës penale.  

29. Bashkëkryesi përgjigjet penalisht brenda kufijve të dashjes apo pakujdesisë (neni 
36 par. 1). Prej kësaj dispozite del se bashkëkryesit në kryerjen e veprës penale 
mund të veprojnë me forma të ndryshme të fajit. Është e mundur që njëri të veprojë 
me dashje direkte, kurse tjetri me dashje eventuale. Gjithashtu është e mundur që 
te njëri bashkëkryes të ekzistojë dashja direkte, kurse te tjetri pakujdesia. Së 
këndejmi, përgjegjësia penale dhe dënimi përcaktohen veçmas për secilin 
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bashkëkryes, varësisht prej formës së fajit me të cilin kanë vepruar dhe varësisht sa 
kanë kontribuar në kryerjen e veprës penale. Më fjalë të tjera, legjislacioni ynë 
penal e ka përvetësuar parimin e përgjegjësisë individuale të bashkëkryesve. 

30. Sipas parimit të përgjegjësisë individuale, marrëdhëniet personale, vetitë dhe 
rrethanat personale mund të merren parasysh si rrethana lehtësuese apo rënduese, 
apo për shkak të të cilave Kodi Penal parasheh përjashtimin e përgjegjësisë penale 
apo lejon lirimin nga dënimi vetëm atij bashkëkryesi te i cili janë të pranishme 
këto. Për këtë shkak është e mundur që një vepër penale, në kryerjen e së cilës 
kanë marrë pjesë dy persona, siç theksuam më sipër, kualifikimi juridiko-penal të 
jetë i ndryshëm. Për shembull, nëse i ati dhe e ëma së bashku e mbysin fëmijën e 
tyre të porsalindur, në këtë rast e ëma do të përgjigjet për veprën penale të vrasjes 
së privilegjuar, kurse i ati për veprën penale të vrasjes së rëndomtë apo të rëndë 
varësisht prej mënyrës apo motivit të kryerjes.  

31. Veti të tjera personale relevante lidhur me përgjegjësinë dhe ndëshkimin e 
bashkëkryesit janë p.sh. edhe papërgjegjësia, përgjegjësia e zvogëluar, lajthimi 
real, lajthimi juridik, mituria, recidivi, personi zyrtar, personi përgjegjës, motivi, 
tronditja e rëndë psikike te vepra penale e vrasjes në afekt etj. 

32. Parimi që çdo bashkëkryes përgjigjet brenda kufijve të dashjes së tij, nënkupton 
edhe këtë se bashkëkryesi nuk përgjigjet për eksesin e bashkëkryesit tjetër. Se a ka 
ekzistuar eksesi i bashkëkryesit, vendimtare është marrëveshja që është arritur 
midis tyre lidhur me kryerjen e veprës penale. Bashkëkryerja shtrihet në masën e 
nevojshme për realizimin e vendimit të përbashkët. Përndryshe, po qe se gjatë 
realizimit të vendimit të përbashkët të bashkëkryesve shkaktohet eksesi kualitativ, 
që nënkupton kryerjen e një vepre, që në thelb dallohet prej marrëveshjes që është 
arritur, atëherë përjashtohet bashkëkryerja. Për shembull, po qe se dy persona 
merren vesh që të kryejnë vjedhjen në shtëpinë e personit A dhe nëse pas vjedhjes 
së kryer, njëri prej tyre edhe e dhunon femrën që është gjendur në atë shtëpi, 
atëherë për veprën penale të dhunimit do të përgjigjet vetëm dhunuesi e jo edhe 
bashkëkryesi tjetër. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Gjykata Komunale në Ferizaj i ka shpallë fajtor si bashkëkryes D. I. dhe F.M. për 

veprën penale të vjedhjes së rëndë, ngase së bashku kanë depërtuar me dhunë, 
duke e thyer derën e zyrës së drejtorit të shkollës, e më pas kanë thyer sirtarët dhe 
sefin e shkollës, me ç’rast kanë marrë 837 EUR (P. Nr. 183/2007)  

 
 
Neni 32 [Shtytja] 
 
1. Kushdo që me dashje e shtytë personin tjetër të kryejë vepër penale dënohet 

sikurse ta kishte kryer vet atë vepër penale nëse vepra penale është kryer.  
2. Kushdo që me dashje shtytë personin tjetër të kryejë vepër penale dënohet 

sikurse ta kishte kryer vet atë vepër penale nëse vepra penale është tentuar por 
nuk është kryer.  
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3. Kushdo që me dashje shtytë personin tjetër të kryejë vepër penale të 
dënueshme me së paku pesë (5) vjet burgim dhe vepra penale as që është 
tentuar, shtytësi dënohet për tentativë.  

 
1. Bashkëpunimi në kuptimin e ngushtë. Siç kemi cekur edhe më parë, me nocionin 

bashkëpunim në kuptimin e ngushtë nënkuptojmë shtytjen, ndihmën, bashkimin 
kriminal dhe marrëveshjen për të kryer vepër penale. Përndryshe, kur në të drejtën 
penale përdoret termi bashkëpunim, zakonisht mendohet në këto katër forma të 
bashkëpunimit. 

2. Me bashkëpunimin në kuptimin e ngushtë nënkuptojmë ato veprime me të cilat 
kontribuohet në kryerjen e veprës penale. Me këto veprime nuk merret pjesë 
drejtpërdrejt në kryerjen e veprës penale, por me to një person shtytë, apo ndihmon 
tjetrin në kryerjen e veprës penale, apo organizon bashkimin kriminal shprehimisht 
apo merret vesh me një apo shumë persona për të kryer një apo disa vepra penale. 
Këtu dhe qëndron dallimi kualitativ midis bashkëkryerjes, si formë të bashkëpunimit 
në kuptimin e gjerë dhe bashkëpunimit në kuptimin e ngushtë. Ndryshe nga 
bashkëkryerja, te bashkëpunimi në kuptimin e ngushtë, bashkëpunëtorët nuk marrin 
pjesë në veprimin e kryerjes së veprës penale, por me veprimet e tyre, që zakonisht 
ndërmerren para se të fillojë ose gjatë kryerjes se veprës penale, vetëm ndihmohet 
apo lehtësohet kryerja e veprës penale nga personi tjetër. 

3. Koncepcioni i përvetësuar në të drejtën penale se me bashkëpunimin apo 
bashkëpunëtorët në kuptimin e ngushtë nënkuptojmë ato veprime me të cilat 
ndihmohet kryerja e veprës penale, nënkupton edhe këtë se nga kjo formë e 
bashkëpunimit duhet përjashtuar veprimet të cilat ndërmerren pasi që është kryer 
vepra penale. Përkatësisht, veprimet që ndërmerren nga ana e personave të tjerë 
pasi që ka përfunduar vepra penale, p.sh. fshehja e kryesit të veprës penale etj., në 
të drejtën penale bashkëkohore nuk konsiderohen veprime të bashkëpunimit, por 
ato zakonisht konsiderohen si vepra penale të posaçme.  

4. Ndryshe nga bashkëkryerja, shtytja, ndihma dhe bashkimi kriminal, si forma të 
bashkëpunimit në kuptimin e ngushtë, me të cilat veprime i kontribuohet që tjetri të 
kryejë veprën penale, mund të kryhen vetëm me formën më të rëndë të fajit - me 
dashje. 

5. Natyra juridike e bashkëpunimit. Lidhur me natyrën juridike të bashkëpunimit 
dhe bazës së ndëshkimit të bashkëpunëtorëve, në shkencën e së drejtës penale janë 
dhënë mendime të ndryshme. Këto mendime apo koncepcione mund të sistemohen 
në dy grupe teorish. Në grupin e parë bën pjesë teoria aksesore apo e varur e 
bashkëpunimit, e në të dytin teoria e pavarur apo principiale e bashkëpunimit.231 
a) Teoria aksesore apo e varur e bashkëpunimit,e cila ndryshe quhet dhe teori 

monistike, mbështetet në koncepcionin se baza e përgjegjësisë penale të të 
gjithë bashkëpunëtorëve që marrin pjesë në kryerjen e një vepre penale gjendet 
në veprën penale të kryesit, me ç'rast bashkëpunëtorët e kanë shtytur, i kanë 
ndihmuar, e kanë këshilluar që kryesi të kryejë veprën penale. 
Sipas kësaj teorie, te çdo vepër penale, ku marrin pjesë shumë bashkëpunëtorë, 
ekzistojnë veprimi kryesor (principial) dhe veprimet ndihmëse apo sekondare, 
të cilat ndryshe quhen veprime të varura apo aksesore në raport me veprimin 

                                                           
231 Zoran Stojanović, op. cit. fq. 162-163. 
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kryesor. Me veprimin kryesor apo principial kryhet vepra penale, kurse në 
veprimet ndihmëse apo aksesore (të varura) nuk kryhet vepra penale, por 
vetëm ndihmohet kryerja e saj. Nga kjo rezulton se personi që ndërmerr 
veprimin e kryerjes është subjekt, kryes i veprës penale. Personat e tjerë që 
ndërmarrin veprimet ndihmëse apo aksesore, nuk janë kryes të veprës penale. 
Ata janë vetëm bashkëpunëtorë në kryerjen e veprës penale. Në aspektin e 
kauzalitetit, vetëm veprimi kryesor (principial) është shkaktar i pasojës së 
veprës penale, kurse veprimet e bashkëpunëtorëve konsiderohen vetëm si 
veprime ndihmëse apo aksesore dhe si të tilla nuk paraqiten si shkaktarë të pa-
sojës së veprës penale, por ato shfaqen vetëm si kusht i pasojës së shkaktuar.  
Duke u mbështetur në këtë që u tha, meqë veprimet e bashkëpunëtorëve për 
shkak të natyrës së tyre janë të varura nga veprimet e kryesit, ato ndëshkohen 
vetëm kushtimisht dhe atë vetëm po qe se ndëshkohen veprimet e kryesit. Me 
fjalë të tjera, bashkëpunëtorët (shtytësi, ndihmësi dhe personi që arrin 
marrëveshjen për të kryer vepër penale) për veprimet e tyre përgjigjen 
penalisht dhe dënohen vetëm atëherë kur kryesi i veprës me veprimet e tij e ka 
realizuar veprën penale ose ka tentuar ta kryejë. Mirëpo, akscesoriteti i 
bashkëpunimit, siç do të shohim, nuk do të thotë se gjithherë, përgjegjësia dhe 
ndëshkimi i bashkëpunëtorëve varen nga fakti se a është dënuar kryesi për 
veprën e vet. Rrjedhimisht, në rastet kur shtytësi apo ndihmësi e shtyjnë apo i 
ndihmojnë personit të papërgjegjshëm apo fëmijës që të kryejë si p.sh. veprën 
penale të vrasjes, për këtë vepër penale do të dënohen vetëm këta 
bashkëpunëtorë e jo edhe kryesi. Gjithashtu për bashkim kriminal dhe për 
marrëveshjen për të kryer vepër penale, personi dënohet edhe vetëm nëse janë 
ndërmarrë veprimet përgatitore (neni 34-35). 
Teoria aksesore apo e varësisë e bashkëpunimit është shfaqur në Gjermani në 
gjysmën e dytë të shekullit XIX. Meqë akscesoriteti apo varshmëria midis 
bashkëpunëtorëve dhe kryesit mund të manifestohet në masë të ndryshme, në 
doktrinën gjermane njihen disa variante të kësaj teorie. Ndër to më të njohurat 
janë: teoria aksesore minimale, teoria aksesore e limituar apo e kufizuar dhe 
teoria aksesore ekstreme.232 
a) Sipas teorisë aksesore minimale, për të ekzistuar përgjegjësia penale e 

bashkëpunëtorëve është e domosdoshme që kryesi të ketë ndërmarrë 
veprimin e kryerjes së veprës penale, pa marrë parasysh se a është ai 
veprim i kundërligjshëm apo jo. E drejta jonë penale dhe legjislacioni ynë 
penal nuk e përvetësojnë këtë teori, ngase sipas saj mund të konsiderohen 
si bashkëpunëtorë dhe të ndëshkohet ndihma apo shtytja e personit i cili 
ndërmerr veprimin në kushtet e mbrojtjes së nevojshme.  

b) Sipas teorisë aksesore të limituar (të kufizuar), përgjegjësia penale e 
bashkëpunëtorëve varet prej faktit se kryesi a e ka kryer veprimin i cili 
është i kundërligjshëm, që parashihet si vepër penale dhe për të cilën është 
paraparë dënimi. Me fjalë të tjera, sipas kësaj teorie, bashkëpunëtor 
konsiderohet vetëm ai person që ndihmon apo shtyn tjetrin që të kryejë 
vepër penale. Kjo teori është përvetësuar në shumicën e kodeve penale të 
botës. Gjithashtu kjo teori është përvetësuar edhe në Kodin tonë Penal. 
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c) Sipas teorisë aksesore ekstreme, përgjegjësia dhe ndëshkimi i ba-
shkëpunëtorit varet prej përgjegjësisë dhe ndëshkimit të kryesit të veprës. 
Kjo do të thotë se që të mund të konsiderohet penalisht i përgjegjshëm dhe 
që të mund të dënohet bashkëpunëtori, duhet të jetë penalisht përgjegjës 
dhe të dënohet edhe kryesi. Kjo teori ka qenë përvetësuar në Kodin Penal 
të Gjermanisë të vitit 1871. Sipas këtij Kodi Penal, bashkëpunëtori nuk 
është konsideruar penalisht i përgjegjshëm dhe nuk është dënuar po qe se 
nuk ka qenë penalisht i përgjegjshëm dhe nuk është dënuar edhe vetë 
kryesi i veprës penale. Përvetësimi i teorisë aksesore ekstreme ka 
kushtëzuar që në të drejtën penale gjermane të futet nocioni i kryesit 
indirekt të veprës penale. Kjo ka qenë më se e domosdoshme, në mënyrë 
që të evitohen mundësitë që bashkëpunëtorët me qëllim të kryerjes së 
veprës penale të shërbehen me persona penalisht të papërgjegjshëm dhe në 
këtë mënyrë t'i ikin përgjegjësisë penale.233 

Siç u cek më sipër, Kodi ynë Penal e ka përvetësuar teorinë aksesore të 
limituar. Përkatësisht, marrëdhëniet personale, rrethanat për shkak të të cilave 
ligji përjashton përgjegjësinë penale, ose lejon lirimin nga dënimi, zbutjen ose 
ashpërsimin e dënimit, mund t'i merren parasysh vetëm atij kryesi, 
bashkëkryesi ose ndihmësi tek i cili ekzistojnë marrëdhëniet, vetitë dhe 
rrethanat e tilla. Lidhur me këtë, në paragrafin 2 të nenit 34, në rastet e 
bashkimit kriminal, për shkaqe kriminalo-politike është paraparë: “Gjykata 
mund ta zbus dënimin ose ta lirojë personin i cili është penalisht përgjegjës 
nëse vullnetarisht heq dorë nga marrëveshja për të kryer vepër penale ose nëse 
vullnetarisht ndërmerr veprime për parandalimin e ekzistencës të bashkimit 
kriminal ose vullnetarisht ia zbulon policisë njohuritë e marrëveshjes në kohën 
kur vepra penale e planifikuar mund të parandalohet.” Jemi të mendimit se kjo 
dispozitë me të cilën është paraparë mundësia e zbutjes apo e lirimit nga 
dënimi është dashtë të parashihet edhe për format tjera të bashkëpunimit, për 
bashkëkryerjen, shtytjen, ndihmën marrëveshjen për të kryer vepër penale, e jo 
të kufizohet vetëm për rastet e bashkimit kriminal. Këso mundësie te zbutjes 
apo lirimit nga dënimi ka qenë e paraparë në nenin 27 të Kodit Penal të 
Kosovës deri me një janar të vitit 2013. Gjithashtu këso mundësie të zbutjes 
apo të lirimit të dënimit e parashohin edhe të gjitha kodet penale të shteteve të 
regjionit.  

b) Teoria e pavarur apo principiale e bashkëpunimit, e cila ndryshe quhet dhe teori 
plurale, niset nga mendimi se të gjitha veprimet e bashkëpunëtorëve si dhe të 
kryesit konsiderohen si shkak i pasojës së veprës penale. Sipas kësaj teorie, çdo 
bashkëpunëtor i veprës përkatëse penale përgjigjet pavarësisht për veprimet e tij 
sikur në rastet kur vetë e kryen veprën penale. Me fjalë të tjera, sipas teorisë 
principiale, në rastet e bashkëpunimit, konsiderohet se janë kryer aq vepra 
penale sa veta edhe kanë marrë pjesë në kryerjen e saj. Në këtë mënyrë, sipas 
kësaj teorie, ekziston: vepra penale e kryesit, për të cilën përgjigjet kryesi; vepra 
penale e shtytësit, për të cilën përgjigjet shtytësi; vepra penale e ndihmësit, për të 
cilën përgjigjet ndihmësi dhe vepra penale e bashkimit kriminal, për të cilën 
përgjigjet organizatori, themeluesi.  
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Edhe pse në legjislacionet penale të botës, si dhe në legjislacionin tonë penal, 
është përvetësuar teoria aksesore, përkatësisht teoria aksesore e limituar, 
megjithatë për shkak të natyrës së posaçme te disa vepra penale, veçmas për 
shkak të rrezikshmërisë shoqërore shumë të madhe të tyre, ka shmangie nga kjo 
teori. Përkatësisht, sikundër edhe në legjislacionet e huaja, edhe Kodi ynë Penal, 
në disa raste përvetëson teorinë e pavarur apo principiale. Këto raste i ndeshim si 
në pjesën e përgjithshme, ashtu edhe në pjesën e posaçme të Kodit Penal. 
Kështu, për shembull, në pjesën e përgjithshme të Kodit Penal (neni 34, par. 1), 
është paraparë se kush shprehimisht apo në mënyrë të heshtur merret vesh me 
një apo shumë persona për të kryer apo për të shtytur që të kryejë një vepër 
penale për të cilën ligji parasheh të paktën pesë vjet burgim dhe nëse ndërmerr 
veprime përgatitore për realizimin e marrëveshjes, dënohet me dënimin e 
paraparë për atë vepër penale. 
Kurse në pjesën e posaçme të Kodit Penal, në krahasim me pjesën e 
përgjithshme, teoria principiale është përvetësuar me më shumë raste. 
Rrjedhimisht teoria principiale është përvetësuar te vepra penale e ndihmës në 
kryerjen e akteve terroriste (neni 137), mandej te vepra penale e organizimit 
dhe pjesëmarrjes në grup terrorist (neni 143), te vepra e organizimit të grupit 
për kryerjen e gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës 
(neni 160), te vepra e shtytjes për luftë agresive ose konflikt të armatosur (neni 
162), te vepra e trafikimit me njerëz (neni 171, par. 3) etj. Në të gjitha këto 
vepra penale, veprimet e shtytësit, ndihmësit dhe organizatorit, janë të 
paraparë si vepra penale të posaçme. Përkatësisht, shtytësi, ndihmësi dhe 
organizatori i akteve terroriste apo organizatorin e grupit për kryerjen e 
gjenocidit apo krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës, konsiderohen 
se i kanë kryer këto vepra penale edhe në rastet kur kryesi fare nuk ka filluar 
kryerjen e tyre.  

6. Disa çështje të posaçme të bashkëpunimit në kuptimin e ngushtë.  
a) Përderisa bashkëkryerja, siç pamë, mund të kryhet si me dashje ashtu edhe nga 

pakujdesia, shtytja, ndihma, organizimi i bashkimit kriminal dhe marrëveshja 
për kryerjen e veprës penale, mund të kryhen vetëm me dashje. Kjo mënyrë e 
përcaktimit të përgjegjësisë penale për bashkëpunimin në kuptimin e ngushtë, 
është e determinuar nga vetë natyra e veprimeve të këtij lloji të bashkëpunimit. 
Gjithashtu edhe për shkak se shtytësi, ndihmësi, organizatori i bashkimit kri-
minal dhe marrëveshja për kryerjen e veprës penale janë në distancë më të 
largët nga veprimi i kryesit, në legjislacionin penal është paraparë 
shprehimisht se kjo formë e bashkëpunimit mund të kryhet vetëm me dashje. 

b) Bashkëpunimi në kuptimin e ngushtë është i mundur përderisa të kryhet vepra 
penale. Bashkëpunimi nuk është i mundur kur vepra penale kryhet, përfundohet. 
Meqë shumica e veprave penale janë të natyrës momentale te të cilat me 
ndërmarrjen e veprimit shkaktohet edhe pasoja e ndaluar, me përfundimin e 
veprimit, nuk është i mundur bashkëpunimi. Te veprat penale permanente, 
bashkëpunimi është i mundur përderisa zgjat gjendja e kundërligjshme. Për 
shembull, te vepra penale e privimit të kundërligjshëm të lirisë, bashkëpunimi 
është i mundur derisa personit tjetër i është hequr liria e lëvizjes. 

c) Bashkëpunimi në kuptimin e ngushtë te delicta propria. Bashkëpunimi në 
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kuptimin e ngushtë është i mundur edhe te ato vepra penale te të cilat ligji 
parasheh për kryesin cilësi apo veti të posaçme. Kështu, për shembull, personi 
A shtyn personin zyrtar që në mënyrë të kundërligjshme të hyjë në banesën e 
tjetrit. Me këtë rast personi A do të përgjigjet penalisht për shtytjen në kryerjen 
e veprës penale të cenimit të paprekshmërisë së banesës (neni 200, par. 1), 
kurse personi zyrtar do të përgjigjet për formën e cilësuar të kësaj vepre penale 
(neni 200, par. 3). 

d) Bashkimi i shumë formave të bashkëpunimit të një personi në të njëjtën vepër. 
Ekziston mundësia që një person të marrë pjesë në kryerjen e veprës penale në 
shumë forma, p.sh. si shtytës, ndihmës dhe bashkëkryes. Lidhur me këtë, në të 
drejtën penale është përvetësuar zgjidhja se forma më e rëndë e bashkëpunimit 
e konsumon (absorbon) formën më të lehtë dhe personi i këtillë konsiderohet 
se ka kryer vetëm një vepër penale. Në këso raste bashkimi i veprave penale 
është vetëm fiktiv. Për shembull, nëse personi A shtyn tjetrin, mandej i 
ndihmon, dhe në fund edhe merr pjesë si bashkëkryes në kryerjen e veprës 
penale. Në këtë rast personi A do të përgjigjet vetëm si bashkëkryes, meqë 
bashkëkryerja është forma më e rëndë e bashkëpunimit dhe si e tillë ajo 
konsumon format e tjera. Kurse nëse paraqitet vetëm si shtytës dhe ndihmës, 
atëherë do të përgjigjet vetëm si shtytës, për shkak se shtytja është formë më e 
rëndë se ndihma. Natyrisht, me rastin e matjes së dënimit, gjykata do të marrë 
parasysh si rrethanë rënduese faktin se një person ka marrë pjesë në kryerjen e 
veprës penale në dy apo më shumë forma të bashkëpunimit. 

e) Bashkëpunimi i domosdoshëm. Kur folëm për bashkëkryerjen, pamë se për 
shkak të natyrës së disa veprave penale, bashkëkryerja është e domosdoshme. 
Edhe te bashkëpunimi në kuptimin e ngushtë, në disa raste të veprave penale, 
bashkëpunimi është i domosdoshëm, përkatësisht vepra penale mund të kryhet 
vetëm me pjesëmarrjen e dy personave. Mirëpo, ndryshe nga bashkëkryerja e 
domosdoshme, te bashkëpunimi i domosdoshëm, edhe pse edhe këtu në 
kryerjen e veprës penale marrin pjesë dy veta, vetëm njëri prej tyre përgjigjet 
penalisht dhe atë si kryes i veprës penale, kurse pjesëmarrësi tjetër, sipas të 
drejtës penale, nuk konsiderohet se ka marrë pjesë në kryerjen e veprës penale. 
Për shembull, te vepra penale e marrëdhënies seksuale duke keqpërdorur 
detyrën zyrtare, ose te vepra penale e rrëmbimit të të miturit. Në këto raste, 
edhe pse vepra penale është kryer me pjesëmarrjen e dy personave, si kryes i 
veprës penale do të konsiderohet vetëm personi zyrtar dhe rrëmbyesi i të 
miturit, ngase në këto raste personi tjetër është viktimë e veprës penale. 

7. Shtytja. Shtytja është njëra ndër format e bashkëpunimit në kuptimin e ngushtë. 
Kjo formë e bashkëpunimit është paraparë në nenin 32. Në këtë nen nuk është 
përcaktuar nocioni i shtytjes dhe as mënyra se si kryhet, por vetëm thuhet - kushdo 
që me dashje e shtynë tjetrin të kryejë vepër penale.  

8. Meqë ligjdhënësi nuk e ka përcaktuar nocionin e shtytjes, këtë e ka bërë teoria dhe 
praktika gjyqësore. Përkatësisht, në teori dhe praktikë shtytja përkufizohet 
ndërmarrje e veprimeve të atilla me të cilat te personi tjetër me dashje shkaktohet 
ose forcohet vendimi për të kryer veprën penale.  

9. Nga ky përkufizim del se shtytja mund të kryhet në dy forma: a) forma e parë 
kryhet në rastet kur ndaj një personi, i cili fare nuk ka ndërmend të kryejë vepër 
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penale, me veprime të caktuara ndikohet që të formojë vendimin (të vendosë) të 
kryejë vepër penale. b) Kurse forma e dytë e shtytjes kryhet në rastet kur personi 
tjetër ka ndërmend të kryejë vepër penale, por ai akoma nuk ka vendosur 
definitivisht, përkatësisht kur vendimi i tij është i luhatshëm, apo ende është në 
dilemë se a do të kryejë veprën penale dhe nëse personi tjetër me veprimet e tij 
ndikon që vendimi i tij të forcohet, të vendosë për të kryer vepër penale. Në këtë 
formë të dytë, siç shihet, iniciativa për të kryer veprën penale nuk fillon nga 
shtytësi. Lidhur me këtë, shtytja konsiderohet se ekziston edhe në rastet kur 
personi ka përpiluar planin për të kryer veprën penale, mirëpo ende nuk ka 
vendosur për ta realizuar atë plan. Përndryshe, po qe se ndokush shtyn personin i 
cili tashmë ka vendosur për të kryer veprën penale, atëherë në të drejtën penale nuk 
konsiderohet se është kryer shtytja. Në këso raste është fjala për të ashtuquajturën 
shtytje të pasuksesshme.234 

10. Kodi Penal nuk përcakton mënyrat dhe mjetet me të cilat mund të kryhet shtytja. 
Mirëpo, në teori dhe në praktikë është përvetësuar mendimi se shtytja mund të 
kryhet me çdo lloj veprimi me të cilin te tjetri mund të formohet apo të forcohet 
vendimi për të kryer veprën penale. Si veprime të shtytjes mund të konsiderohen 
p.sh. veprimet me të cilat bindet tjetri, dhënia apo premtimi i dhuratës, lutja, 
kanosja, dhënia e këshillave, përqeshja për shkak të mosvendosmërisë, bërja me 
dije për të mirat që do të realizohen me kryerjen e veprës penale etj. Kryesore është 
që nga veprimet e këtilla te personi tjetër të formohet apo forcohet vendimi për të 
kryer veprën penale.  

11. Shtytja mund të ndërmerret nga një apo më shumë persona. Në rastet kur shtytja 
ndërmerret nga dy apo më shumë persona, atëherë kjo në të drejtën penale quhet 
bashkështytje. Në këso raste, çdonjëri prej bashkështytësve do të përgjigjet penalisht, 
mirëpo me kusht që çdonjëri prej tyre të ketë ndikuar që i shtyturi të kryejë vepër 
penale. 

12. Shtytja mund të kryhet me një dhe me shumë veprime. Edhe në rastet kur shtytësi 
me shumë veprime ka arritur që te personi tjetër të ndikojë që të kryejë veprën 
penale, konsiderohet se ekziston vetëm një shtytje. 

13. Mirëpo, është e mundur që me një shtytje të ndikohet te dy apo më shumë persona 
të kryejnë dy apo më shumë vepra penale. Në këso raste shprehet bashkimi ideal i 
shtytjes. Gjithashtu është i mundur edhe bashkimi real i shtytjes. Ky ekziston në 
rastet kur shtytësi me dy apo me më shumë veprime ndikon te i njëjti person të 
kryejë dy apo më shumë vepra penale. Ky këto dy apo më shumë vepra penale 
mund t'i ketë kryer në bashkëpunimin ideal apo real. Kurse në rastet kur personi 
me një shtytje ndikon te dy apo më shumë persona që të kryejnë së bashku një 
vepër penale, atëherë konsiderohet se ekziston një shtytje. 

14. Shtytja duhet të jetë e drejtuar ndaj personit të caktuar si kryes i ardhshëm dhe me 
qëllim që të kryhet vepra penale e caktuar. Lidhur me kushtin e parë, shtytësi duhet 
ta njohë personin të cilin e shtynë që të kryejë veprën penale. Me fjalë të tjera, çdo 
shtytje nënkupton adresatin, personin që i dedikohet. Mirëpo, kjo nuk do të thotë se 
shtytësi duhet patjetër ta njohë personalisht personin që e shtynë. Gjithashtu, për t'u 
konsideruar se ekziston shtytja, nuk kërkohet që shtytja të jetë e drejtuar ndaj 
personit konkret. Lidhur me këtë, në të drejtën penale konsiderohet se është kryer 
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shtytja edhe në rastet kur ajo është e drejtuar ndaj rrethit të caktuar të njerëzve nga 
të cilët njëri prej tyre nën ndikimin e shtytjes e kryen veprën penale. Ky rreth i 
personave duhet të jetë i caktuar në mënyrë të qartë dhe konkrete. Për shembull, 
konsiderohet se shtytja ka qenë e drejtuar ndaj rrethit të caktuar të njerëzve nëse 
ajo ushtrohet ndaj personave që gjenden në ndonjë lokal, shkollë, konvikt, kazermë 
apo ndaj pjesëtarëve që i përkasin ndonjë shoqate, partie, apo ndaj punëtorëve të 
një fabrike etj. Në këso raste, për t'u konsideruar se është kryer shtytja, mjafton që 
vetëm njëri prej rrethit të këtyre personave të ketë kryer vepër penale nën ndikimin 
e shtytësit.235 

15. Krahas kushtit që shtytja të jetë e drejtuar ndaj personit të caktuar apo rrethit të 
caktuar të njerëzve për t'u konsideruar se ekziston shtytja, siç pamë, ajo duhet të 
jetë e drejtuar me qëllim që të kryhet vepra penale e caktuar, vepra konkrete. Së 
këndejmi, nuk mund të bëhet fjalë për shtytjen nëse një person shtytë tjetrin që të 
kryejë në përgjithësi ndonjë vepër penale. Për shembull, nuk do të konsiderohet se 
ekziston shtytja nëse ndokush shtytë tjetrin që të kryejë vjedhje, nëse fare nuk i 
konkretizon se cilat vjedhje duhet t'i kryejë, ose nëse qytetarët shtytën që 
problemet e tyre materiale t’i zgjidhin duke kryer vjedhje ose duke mos e paguar 
tatimin. Gjithashtu nuk do të konsiderohet se është kryer shtytja në rastin kur një 
person e shtynë tjetrin për të krye vrasje, por nuk e përcakton se kush duhet të 
vritet. Pra shtytja duhet të jetë e drejtuar me qëllim të kryerjes së veprës penale të 
caktuar. Mirëpo, gjithashtu nuk kërkohet që shtytja e tillë t'i përfshijë të gjitha 
detajet e kryerjes së veprës penale të caktuar, siç janë p.sh. mënyra, mjeti, vendi, 
koha e kryerjes, natyrisht nëse këto rrethana nuk janë përcaktuar në ligj si tipare të 
figurës së veprës penale. 

16. Në të shumtën e rasteve shtytja kryhet në mënyrë të drejtpërdrejtë. Mirëpo, shtytja 
mund të kryhet edhe në mënyrë indirekte, me ndërmjetësimin e personit të tretë. Së 
këndejmi, në të drejtën penale njihet edhe shtytja indirekte. Shtytja indirekte 
ekziston në rastet kur një person me dashje shtytë tjetrin që të ndikojë në personin 
e tretë për të kryer vepër penale. Në këtë rast shtytës konsiderohen të dy personat, 
si shtytësi, ashtu edhe shtytësi tjetër që ka ndikuar te i treti për të kryer vepër 
penale. Lidhur me këtë, midis shtytësit të parë dhe kryesit të veprës penale mund të 
ekzistojë një zinxhir i tërë i shtytësve (shtytja zinxhirore). Në këso raste është e 
mundur që një shtytës të mos i njohë të gjithë shtytësit, por gjithsesi edhe në këso 
rastesh të gjithë këta persona përgjigjen si shtytës.236 

17. Përgjegjësia penale e shtytësit. Shtytja mund të kryhet vetëm me dashje. Edhe pse 
shtytja më së shpeshti kryhet me dashje direkte, është e mundur të kryhet edhe me 
dashje eventuale. Sipas nenit 32, dënohet ai i cili me dashje shtytë tjetrin që të 
kryejë vepër penale. Me fjalë të tjera, shtytja ekziston në rastet kur e bindë tjetrin 
që të kryejë veprën penale dhe e dëshiron kryerjen e asaj vepre. Pra këtu shprehet 
dashja e dyfishtë (dashja për ta bindë kryesin dhe dashja për të kryer veprën 
penale). 

18. Shtytësi duhet të jetë i vetëdijshëm se me veprimin e tij shtyn tjetrin të kryejë 
vepër penale dhe njëherit dëshiron kryerjen e saj. Shtytja gjithherë është e drejtuar 
në kryerjen e veprës penale të caktuar. Shtytësi pra, është personi i cili dëshiron 
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ose pranon realizimin e veprës penale të caktuar me ndërmjetësimin e kryesit. Ky 
duhet të jetë i vetëdijshëm për ato tipare të veprës penale që janë të parapara me 
ligj dhe për të cilat kërkohet vetëdija edhe te kryesi. Përndryshe, në vetëdijen dhe 
dashjen e shtytësit nuk kërkohet të përfshihen edhe ato rrethana apo tipare të cilat 
nuk konsiderohen elemente konstitutive të figurës së posaçme të veprës penale. 
Kështu, dashja e shtytësit nuk duhet të përfshijë detajet e veprës penale të cilat i 
përkasin p.sh. mënyrës, vendit, kohës së kryerjes, kuptohet nëse rrethanat e këtilla 
nuk janë tipare të figurës së veprës. Nëse për ndonjë vepër penale të caktuar te 
kryesi kërkohet qëllimi apo motivi i posaçëm, apo ndonjë moment tjetër subjektiv, 
nuk është e domosdoshme që kjo të ekzistojë edhe te shtytësi. Mirëpo, në këto 
raste shtytësi duhet të dijë se qëllimi apo ndonjë element tjetër subjektiv duhet të 
ekzistojë te kryesi. Kurse sa i përket elementit volitiv të dashjes, shtytësi duhet ta 
dëshirojë apo të japë pëlqimin që të kryhet vepra penale.  

19. Duhet theksuar se shtytja është e mundur të kryhet edhe nga pakujdesia, mirëpo 
kjo sipas Kodit Penal nuk ndëshkohet, nuk hyn në zonën kriminale. Kjo nga fakti 
se po të aprovohej mendimi se edhe për shtytjen nga pakujdesia duhet dënuar, 
atëherë në të drejtën penale do të zgjerohej përgjegjësia penale jashtë suazave të 
duhura. Kjo njëherit do të kërkonte që qytetarët në kontaktet dhe raportet e tyre të 
përditshme të jenë jashtëzakonisht të matur. Krahas kësaj, po të aprovohej 
mendimi se edhe për shtytjen nga pakujdesia duhet dënuar, atëherë qytetarët do të 
detyroheshin që ta shikojnë apo ta supozojnë tjetrin si kriminel potencial, mënyrë 
kjo e cila për shumë shkaqe është e papranueshme për një shoqëri.237 

20. Lidhur me përgjegjësinë penale të shtytësit, në teorinë e së drejtës penale dhe në 
praktikën e policisë përmendet edhe i ashtuquajturi provokatori agjent. Ky është 
person i policisë i cili shtyn tjetrin të kryejë veprën penale, por jo edhe që me 
qëllim që i shtyturi ta përfundojë, por me qëllim që të kapet duke kryer veprën 
penale, të kapet në flagrancë (in flagranti). Agjenti provokator është një metodë 
apo mënyrë e luftës kundër kriminalitetit që e shfrytëzon policia në botë në rastet 
kur paraqiten kryes të atillë të veprave penale të cilët shumë vështirë mund të 
zbulohen apo mund të kapen (hasen) duke kryer veprën penale, siç është 
korrupsioni, tregtia me drogë, terrorizmi etj. Në aspektin moral kjo metodë 
gjithsesi nuk rekomandohet, edhe pse për interesin e përgjithshëm të shoqërisë 
mund të jetë e arsyeshme ngase zbulohet dhe parandalohet kriminaliteti. 

21. Në teorinë e së drejtës penale është mjaft kontestuese se a konsiderohet penalisht i 
përgjegjshëm dhe a duhet dënuar provokatori agjent. Sipas një koncepcioni, ky lloj 
i shtytjes nuk duhet dënuar për shkak se dashja e personit të këtillë nuk ka pasur 
për qëllim përfundimin e veprës penale, por vetëm që të hyhet në zonën kriminale 
dhe të tentohet kryerja e veprës penale. Sipas mendimit të dytë, edhe veprimet e 
agjentit provokator duhet të ndëshkohen për shkak se edhe me këtë mënyrë bëhet 
rrezikimi i të mirës së mbrojtur. Në teorinë e së drejtës penale është përvetësuar 
mendimi i dytë. Mirëpo, legjislacionet penale të shteteve bashkëkohore, në këtë 
çështje janë të ndara. Disa e parashohin agjentin provokator si metodë të lejuar të 
policisë për zbulimin e kriminalitetit, ndërsa disa e ndalojnë. 

22. Gjykata evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg e ka shqyrtuar çështjen e 
agjentit provokator, në aspektin nëse i cenon të drejtat e njeriut. Lidhur me këtë, 
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duke u mbështetë në nenin 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, ka 
konstatua se personi i cili është i involvuar në tregtinë e palejuar (do të thotë në 
kryerjen e veprave penale në fushën ekonomike), i cili e jep pëlqimin se në këtë 
bazë mund të bjerë në kontakt me personin e tretë, është i vetëdijshëm për rrezikun 
se në mes të partnerëve afarist mund të jenë futur agjentë. Nga kjo rezulton se vetë 
personi e zgjedhë një procedurë e cila sjellë rrezik, prandaj këtu nuk vjen në 
shprehje cenimi i integritetit të individit nga ana e shtetit. Për këtë arsye nuk është 
e nevojshme kurrfarë baze legale sipas nenit 3, par. 2 të Konventës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut.238 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1 është përcaktuar ndëshkimi i shtytësit. Sipas kësaj dispozite, 

shtytësi dënohet për çdo lloj vepre penale, si në rastet po ta kishte kryer vetë 
veprën penale.  

2. Përndryshe, edhe pse parashihet se shtytësi dënohet sikurse edhe kryesi, nuk 
përjashtohet mundësia që shtytësi të dënohet më rëndë se kryesi i veprës penale. 
Kjo do të shprehet në rastet kur shtytësi e keqpërdorë raportin e varshmërisë, 
subordinacionit, autoritetin si prind, ose kur e shtynë personin e mitur ose personin 
me përgjegjshmëri të zvogëluar. Në këso raste, siç shihet, ndikimi i shtytësit është 
vendimtar në tërë procesin e kryerjes së veprës penale. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në dispozitën e paragrafit 2 është rregulluar situata kur personi i shtytur nuk ka 

sukses që ta kryej veprën penale, përkatësisht kur vepra mbetet në tentativë. Në 
këso raste shtytësi përgjigjet sikur të ishte kryer vepra penale. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në krahasim me legjislacionin e mëparshëm, në paragrafin 3 është paraparë edhe 

shtytja e pasuksesshme dhe në këtë mënyrë zona e ndëshkimit për shtytje është 
zgjeruar. Kjo lloj shtytje ekziston në rastet kur personi i shtyrë për arsye të 
ndryshme, jo vetëm që nuk e kryen veprën penale por për arsye të ndryshme as nuk 
tenton që ta kryej veprën penale. Në këso raste shtytësi dënohet për tentativë nëse 
për atë vepër penale parashihet dënimi së paku pesë vjet burgim. Në rastet kur 
gjykata konstaton se është kryer shtytja e pasuksesshme dhe se për këtë kryesi 
duhet ndëshkuar, atëherë domosdoshmërisht duhet të ceket se për cilën vepër 
penale ka qenë e dedikuar shtytja, ngase shtytësi në këso raste përgjigjet penalisht 
vetëm për veprën penale për të cilën mund të shqiptohet dënimi së paku pesë vjet 
burgim. 

2. Paragrafi 3 në fakt e rregullon situatën e cila në teorinë e së drejtës penale 
emërtohet shtytje e pasuksesshme. 

3. Shtytja e pasuksesshme ekziston në rastet kur personi i shtytur nuk e ka kryer e as 
nuk ka tentuar të kryejë veprën penale. Shkaqet që mund të shpijnë në shtytjen e 
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pasuksesshme mund të jenë të shumta dhe të natyrës së ndryshme. Për shembull, 
shtytja e pasuksesshme ekziston kur shtytësi nuk ka pasur sukses të bindë tjetrin 
për të kryer vepër penale ose kur shtytësi ka sukses që të bindë, mirëpo i shtyturi 
ndërron mendimin (vendimin) para se të ketë filluar kryerjen e veprimeve që hyjnë 
në zonën kriminale, që konsiderohen vepër penale. Gjithashtu, shtytja e pasukse-
sshme shprehet edhe atëherë kur për shkaqe objektive i shtyturi nuk ka mundur të 
kryejë veprën penale. Do të bëhet fjalë për shtytjen e pasuksesshme edhe atëherë 
kur i shtyturi i ka ndërmarrë vetëm veprimet përgatitore, të cilat sipas Kodit Penal 
nuk ndëshkohen. Shtytja e pasuksesshme do të ekzistojë edhe në rastet kur 
"shtytësi" e ka shtyrë personin i cili më parë ka vendosur të kryejë vepër penale, 
ose kur i shtyturi fare nuk e ka kuptuar shtytësin. 

4. Duhet theksuar se si shtytje e pasuksesshme konsiderohet edhe rasti kur i shtyturi 
kryen krejtësisht tjetër vepër penale nga ajo për të cilën ka qenë i shtytur. Në këso 
rastesh konsiderohet se është shprehur i ashtuquajturi ekses kualitativ i shtytjes, i 
cili sipas teorisë aksesore të limituar nuk ka bazë për përgjegjësinë e 
bashkëpunëtorit, përkatësisht të shtytësit. Rast i tillë është p.sh. nëse personi A e 
shtynë personin B që të kryejë veprën penale të marrëdhënies seksuale me dhunë, 
ndërsa personi B e kryen lëndimin e rëndë trupor apo vjedhjen grabitqare. 

5. Siç del nga kjo që u tha, për t'u konsideruar se ekziston shtytja e pasuksesshme 
lypset që “shtytësi” me veprimet e tij të ketë ndikuar drejtpërdrejt në personin 
tjetër me qëllim që ky (i shtyturi) të kryejë vepër penale. Andaj në të drejtën penale 
nuk mund të bëhet fjalë për shtytjen e pasuksesshme nëse p.sh. ndokush me anë të 
letrës ka pasur për qëllim të shtyjë tjetrin për të kryer vepër penale, mirëpo letra 
nuk i ka rënë në dorë, atij që i është dedikuar. Kjo është një lloj i tentativës së 
shtytjes. 

6. Shtytja si vepër e posaçme penale. Për shkak të rrezikshmërisë shumë të madhe të 
disa veprave penale dhe natyrës specifike të tyre, në disa raste Kodi ynë Penal 
shtytjen e parasheh si vepër penale të posaçme, të pavarur. Në rastet kur shtytja 
parashihet si vepër penale e posaçme, Kodi Penal shmanget nga parimi i 
varshmërisë apo akscesoritetit të bashkëpunimit. 

7. Në pjesën e posaçme të Kodit Penal, në shumë norma shtytja është paraparë si 
vepër penale e posaçme. Kështu, p.sh. në nenin 147 është paraparë shtytja (nxitja) 
e urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar ose etnik. Në nenin 162 
është inkriminuar shtytja për luftë agresive ose konflikt të armatosur. Në nenin 
247, par. 2 është paraparë si vepër penale nëse prindi, adoptuesi apo ndonjë person 
tjetër, që ka autoritet prindëror e shtynë personin e mitur nën gjashtëmbëdhjetë 
vjeç që të jetojë në bashkësi jashtëmartesore me personin tjetër. Gjithashtu, si 
vepër penale e posaçme është paraparë edhe shtytja në vetëvrasje (neni 183) etj. Në 
këso raste, vetëm veprimi i shtytjes konsiderohet vepër penale e veçantë. 

8. Në të gjitha rastet kur shtytja është paraparë në ligj si vepër penale e posaçme, 
konsiderohet se vepra është kryer, pa marrë parasysh se a është kryer vepra penale 
apo ka mbetur në tentativë. Me fjalë të tjera, në këso raste vepra penale 
konsiderohet se është kryer me vetë faktin se është përfunduar shtytja, pa marrë 
parasysh se a ka pasur sukses shtytësi që ta shtytë personin tjetër që ta kryejë 
veprën penale. Rrjedhimisht, në rastet kur shtytja është paraparë si vepër e 
posaçme penale edhe shtytja e suksesshme dhe ajo e pasuksesshme konsiderohen 
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si vepër penale e kryer, e përfunduar. Kjo nga fakti se për t'u konsideruar se është 
kryer shtytja e pasuksesshme, është irelevante se a ka pasur sukses shtytësi që të 
formojë apo ta forcojë vendimin te tjetri për të kryer vepër penale, sepse në rastet e 
këtilla përgjegjësia penale e shtytësit përcaktohet plotësisht në mënyrë të pavarur 
në krahasim me përgjegjësinë penale të kryesit.  

9. Në të gjitha rastet kur shtytja është paraparë si vepër penale e posaçme, kryesi nuk 
do të gjykohet sipas dispozitave mbi bashkëpunimin, por do të gjykohet si për çdo 
vepër penale të pavarur. Kështu është vepruar ngase në rastet kur shtytja është 
paraparë si vepër penale e posaçme, shtytësi konsiderohet si kryes i veprës penale 
dhe përgjigjet si çdo kryes tjetër i veprës penale. 

10. Për heqjen dorë vullnetare nga shtytja shih komentet lidhur me nenin 30. 
 
 
Neni 33 [Ndihma] 
 
1. Kushdo që me dashje ndihmon personin tjetër për kryerjen e veprës penale 

dënohet më dënim më të butë.  
2. Ndihma për të kryer një vepër penale përfshin, por nuk kufizohet në: dhënien 

e këshillave ose udhëzimeve se si të kryhet vepra penale; vënien në dispozicion 
të mjeteve për kryerjen e veprës penale; krijimin e kushteve ose mënjanimin e 
pengesave për kryerjen e veprës penale; ose premtimi paraprak se do të fshehë 
provat e kryerjes së veprës penale, kryesin apo identitetin e kryesit, mjetet e 
përdorura për kryerjen e veprës penale ose përfitimet që rrjedhin nga kryerja 
e veprës penale.  

 
1. Ndihma është formë e dytë e bashkëpunimit në kuptimin e ngushtë, e cila është 

paraparë në nenin 33. Në këtë nen nuk përkufizohet ndihma. Në paragrafin 2 
vetëm ceket një numër i veprimeve tipike të ndihmës. Këto në fakt janë veprime 
me të cilat personi tjetër ndihmohet apo i lehtësohet kryerja e veprës penale. Këto 
janë veprime me të cilat përgatitet kryerja e veprës (siç janë p.sh. prokurimi i 
mjeteve për kryerjen e veprës, heqja e pengesave, kontrollimi i vendit ku duhet të 
kryhet vepra) apo veprime të cilat ndërmerren gjatë kohës së kryerjes së veprës me 
të cilat lehtësohet kryerja e saj, duke i përfshirë edhe veprime pas përfundimit të 
veprës.  

2. Veprimet e kësaj forme të bashkëpunimit konsistojnë në ndërmarrjen e veprimeve 
të tilla me të cilat nuk kryhet vepra penale por vetëm ndihmohet kryerja e saj. Pra 
veprimet të cilat e përbëjnë ndihmën gjenden jashtë veprimit të kryerjes. Ndihmësi 
nuk merr pjesë në veprimet e kryerjes së veprës penale, por vetëm ndihmon, 
kontribuon që ajo të kryhet. Në të kundërtën, nëse veprimet e ndihmësit në asnjë 
mënyrë nuk i kanë kontribuar personit tjetër që të kryejë veprën penale, atëherë 
është fjala vetëm për tentativën e ndihmës apo ndihmën e pasuksesshme, të cilat 
Kodi Penal nuk i ndëshkon. Për shembull, nuk do të përgjigjet penalisht ndihmësi 
nëse personi A mbaron çelësin fals me qëllim që personi B ta përdorë këtë, mirëpo 
personi B fare nuk e përdorë këtë çelës, por e thyen dritaren e banesës së huaj dhe 
kështu kryen veprën penale të vjedhjes.239 
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3. Ndihma mund të kryhet vetëm pasi që personi tjetër të ketë vendosur të kryejë 
vepër penale. Së këndejmi, në rastet kur veprimet ndërmerren para se të ketë 
vendosur personi tjetër të kryejë vepër penale, mund të kualifikohen vetëm si 
shtytje e jo si ndihmë. Nga kjo del edhe dallimi kualitativ midis shtytjes dhe 
ndihmës, sepse shtytja mund të kryhet përderisa personi tjetër nuk ka vendosur të 
kryejë veprën penale, ndërsa ndihma mund të kryhet vetëm pasi që personi tjetër të 
ketë vendosur të kryejë veprën penale. Andaj i njëjti veprim, në të drejtën penale, 
mund të kualifikohet si shtytje apo si ndihmë, varësisht prej faktit se a është 
ndërmarrë para apo pasi që personi tjetër të ketë vendosur të kryejë vepër penale. 
Për shembull, premtimi që i jepet personit tjetër se do ta fshehë veprën penale apo 
kryesin, nëse është bërë para se tjetri të ketë vendosur të kryejë veprën, do të 
kualifikohet si shtytje, e nëse është bërë pasi që ai të ketë vendosur, do të 
kualifikohet si vepër e ndihmës. Koncepti i këtillë i përgjigjet natyrës aksesore të 
bashkëpunimit.240 

4. Në nenin 33, par. 2 vetëm në mënyrë ekzemplare janë cekur disa mënyra apo 
forma me të cilat mund të kryhet ndihma. Sipas kësaj dispozite, si ndihmë në 
kryerjen e veprës penale konsiderohen sidomos dhënia e këshillave ose 
udhëzimeve se si të kryhet vepra penale, vënia në dispozicion të kryesit mjetet për 
kryerjen e veprës penale, mënjanimi i pengesave për kryerjen e veprës penale si 
dhe fshehja e premtuar që më parë e veprës penale, ekryesit, e mjeteve me të cilat 
është kryer vepra penale, e gjurmëve të veprës penale ose përfitimet që rrjedhin 
nga kryerja e veprës penale.  

5. Nga dispozita e nenit 33 par. 2 rezulton se ndihma kryesisht mund të jetë dy 
llojesh, ndihma fizike dhe psikike.  

6. Si ndihmë fizike është ndihmë materiale apo ndihmë fizike në kryerjen e veprës 
penale. Në praktikë si forma më të shpeshta të ndihmës fizike janë: vënia apo 
dhënia në dispozicion të kryesit mjetet për kryerjen e veprës penale dhe mënjanimi 
i pengesave për kryerjen e veprës penale. Si ndihmë fizike mund të konsiderohen 
edhe të gjitha ato veprime të tjera me të cilat objektivisht ndihmohet personi tjetër 
që të kryejë veprën penale. Kështu, p.sh. si ndihmë fizike mund të konsiderohet 
edhe bërja rojë gjatë kohës së kryerjes së veprës penale, bartja apo dërgimi i 
personit gjer në vendin ku duhet kryer vepra penale, kontrollimi i gatishmërisë së 
mjeteve me të cilat duhet të kryhet vepra penale etj..Ndihma mund të shprehet 
edhe gjatë kryerjes së veprës penale, kështu p.sh. Gjykata Supreme e Kroacisë 
(VSH,I Kzh-795/90) e ka kualifikuar ndihmë fizike dhënien e thikës gjatë kohës së 
rrahjes, ndërsa Gjykata e Qarkut të Beogradit e ka kualifikua si ndihmë fizike 
dhënien me qira të lokalit për ushtrimin e tregtisë së palejuar.241 

7. Si ndihmë psikike mund të konsiderohet: dhënia e këshillave apo udhëzimeve si të 
kryhet vepra penale (p.sh. si të kryhet vepra penale e falsifikimit të parasë, 
mashtrimit etj), ose premtimi paraprak se do të fshehët vepra penale, kryesi i saj, 
gjurmët e veprës penale ose përfitimet që rrjedhin nga kryerja e veprës penale. 
Gjithashtu si ndihmë psikike mund të konsiderohen edhe veprimet e tjera me të 
cilat personi tjetër ndihmohet apo kurazhohet psikikishtë të kryejë veprën penale. 
Për shembull, përpilimi i planit për të kryer veprën penale, veprimet me të cilat 
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forcohet vullneti për të kryer veprën penale, evitimi i skrupujve apo dhembjes ndaj 
viktimës etj. Siç cekëm më sipër këshillat apo udhëzimet, nëse ndërmerren para se 
personi të ketë vendosë të kryejë vepër penale, mund të konsiderohen si shtytje.242 

8. Ndryshe nga shtytja, e cila për shkak të natyrës së saj mund të kryhet vetëm me 
veprim, ndihma mund të kryhet me veprim dhe me mosveprim. Ndihma kryhet me 
mosveprim në ato raste kur personi nuk ndërmerr atë veprim që ka pasur për 
detyrë, e ka pasur obligim ta ndërmarrë, dhe në këtë mënyrë ndihmon tjetrin të 
kryejë vepër penale. Për shembull, rojtari i ndonjë depoje të mallrave, me qëllim që 
t'i ndihmojë tjetrit në kryerjen e veprës penale të vjedhjes, nuk e mbyll derën 
anësore të ndërtesës. 

9. Nëse një person ndihmon tjetrin në shumë mënyra për të kryer një vepër penale, p.sh. 
i jep këshilla, pastaj ia jep mjetin dhe e mëson si duhet ta përdorë, konsiderohet se ka 
kryer vetëm një ndihmë, vetëm një vepër penale të ndihmës. Kurse në rastet kur një 
person me një veprim u ndihmon dy a më shumë personave që të kryejnë dy apo më 
shumë vepra penale, atëherë do të ekzistojë bashkimi ideal i ndihmës. Mirëpo, në ra-
stet kur një person së pari shtyn tjetrin që të kryejë vepër penale, mandej edhe i 
ndihmon që të kryejë të njëjtën vepër, nuk konsiderohet se ka kryer dy vepra penale 
në bashkim, ngase shtytja në krahasim me ndihmën është formë më e rëndë e 
bashkëpunimit dhe si e tillë e konsumon ndihmën. Andaj në këso raste personi 
konsiderohet se ka kryer vetëm shtytjen.243 

10. Ndihma më së shpeshti kryhet në mënyrë të drejtpërdrejtë. Mirëpo, kjo mund të 
kryhet edhe në mënyrë indirekte. Ndihma në mënyrë indirekte kryhet në aso raste 
kur personi ndihmon kryesin e veprës nëpërmjet personit tjetër. Kjo në fakt është 
dhënie ndihme ndihmësit. Në rastet e ndihmës indirekte mund të angazhohen 
shumë persona që i japin ndihmë njëri-tjetrit. Në rastet e këtilla të gjithë këta 
persona konsiderohen penalisht të përgjegjshëm dhe dënohen. 

11. Lidhur me kohën, ndihma jepet zakonisht para se të fillojë kryerja e veprës penale. 
Kjo ndryshe quhet edhe ndihmë paraprake. Mirëpo, ndihma mund të kryhet edhe 
gjatë kohës së kryerjes së veprës penale derisa nuk ka përfunduar vepra penale në 
kuptimin material. Veprimet që ndërmerren pasi të jetë kryer vepra penale nuk 
mund të konsiderohen si ndihmë, me kusht që të mos jenë premtuar më parë, para 
se të ketë filluar kryerja e veprës penale. Përkatësisht, do të konsiderohet si ndihmë 
nëse p.sh. një person i premton tjetrit se pas kryerjes së veprës penale të vjedhjes 
do ta fshehë atë dhe pasurinë e vjedhur. Në të kundërtën, nëse dikush e fsheh 
kryesin e veprës penale, edhe pse nuk i ka premtuar më parë, atëherë personi i 
këtillë do të përgjigjet si kryes i posaçëm i veprës penale të fshehjes së kryesit pas 
kryerjes së veprës penale.244 

12. Ndihma e pasuksesshme do të ekzistojë atëherë nëse personit që i është dhënë 
ndihma nuk e ka kryer veprën penale ose nuk ka tentuar ta kryejë, apo nuk ka 
ndërmarrë veprimet përgatitore të cilat ndëshkohen. Ndihmë e pasuksesshme 
konsiderohet edhe rasti kur kryesi e refuzon ndihmën. Gjithashtu do të konsiderohet 
se ekziston ndihma e pasuksesshme edhe atëherë kur me rastin e kryerjes së veprës 
penale, kryesi i veprës fare nuk i ka shfrytëzuar veprimet e ndihmësit. Për shembull, 
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personi A veprën penale të vrasjes e kryen me pushkë, e jo me helmin që ia ka dhënë 
ndihmësi. Ose rasti tjetër, personi A veprën penale të vjedhjes e kryen duke e thyer 
dritaren, e jo me çelësin fals që ia ka dhënë ndihmësi.245 

13. Kodi ynë Penal nuk përmban ndonjë normë me të cilën do të rregullonte çështjen e 
ndëshkimit për ndihmën e pasuksesshme. Andaj mund të konkludojmë se ndihma e 
pasuksesshme nuk ndëshkohet. Zgjidhja e këtillë është edhe e arsyeshme. 
Përkatësisht, sipas përkufizimit që është dhënë në Kodin Penal, ndihma e 
pasuksesshme nuk konsiderohet bashkëpunim, ngase nuk paraqet kontribut kauzal 
në kryerjen e veprës penale. Me fjalë të tjera, në rastin e ndihmës së pasuksesshme, 
veprimet e ndihmësit nuk inkorporohen në rezultatin kriminal, ngase është bërë 
ndërprerja e rrjedhës së kauzalitetit, sipas vullnetit të kryesit apo nën ndikimin e 
rrethanave të tjera (për shembull, nëse revolja të cilën ia ka dhënë kryesit të vrasjes 
ka dështuar, nuk ka funksionuar dhe për këtë arsye nuk është përdorur për kryerjen 
e veprës). Mirëpo, ndihma e pasuksesshme mund të inkriminohet si vepër penale e 
posaçme. Rasti i tillë është p.sh. me veprën penale të furnizimit me pajisje ose 
materiale që janë të destinuara për prodhimin apo trafikimin e substancave na-
rkotike ose psikotropike ose analoge (neni 274, par. 3).  

14. Raporti apo lidhja subjektive midis ndihmësit dhe kryesit të veprës penale. 
15. Në mes ndihmësit dhe kryesit të veprës penale duhet të ekzistojë një raport apo 

lidhje e caktuar. Kjo lidhje konsiston në faktin se ndihmësi medoemos duhet të dijë 
se cilit person të caktuar është duke i ndihmuar, apo nga cili rreth i personave do të 
rekrutohet kryesi. Mirëpo, duhet theksuar se për t'u konsideruar se është shprehur 
ky lloj i bashkëpunimit, mjafton që vetëm ndihmësi të dijë se kujt i është dedikuar 
ndihma. Pra, nuk është e domosdoshme që edhe kryesi të dijë se i ka ndihmuar apo 
është duke i ndihmuar personi tjetër. Përndryshe, nuk është e domosdoshme që 
ndihmësi ta njohë personalisht kryesin. Kështu p.sh. nëse rojtari i ndërmarrjes e din 
se një person të kryejë vjedhjen, e ndërpret rrymën elektrike me qëllim që ta 
lehtësojë vjedhjen, do të konsiderohet ndihmës edhe pse nuk e njeh kryesin e as 
kryesi nuk e din se ndokush i ka ndihmuar në kryerjen e veprës. Rasti i tillë quhet 
ndihmë e fshehtë.  

16. Në kuptimin e së drejtës penale konsiderohet se është shprehur ndihma vetëm nëse 
ajo është dhënë me qëllim që të kryhet vepra penale e caktuar. Me këtë rast 
ndihmësi nuk është e domosdoshme t'i dijë të gjitha detajet e veprës penale, siç 
janë p.sh. vendi dhe koha e kryerjes, mënyra dhe mjeti me të cilin do të kryhet, 
ndaj kujt do të kryhet vepra etj. 

17. Përgjegjësia penale dhe ndëshkimi i ndihmësit. Sipas nenit 33, par. 1, kush me 
dashje e ndihmon tjetrin të kryejë vepër penale, dënohet me dënim më të butë në 
krahasim me kryesin e veprës. Siç shihet, në këtë dispozitë është rregulluar në 
mënyrë eksplicite çështja e përgjegjësisë penale dhe ndëshkimit të ndihmësit. 
Rrjedhimisht, sipas kësaj dispozite, ndihmësi në mënyrë obligative dënohet më 
lehtë në krahasim me kryesin. 

18. Sa i përket përgjegjësisë penale, siç shihet, ndihma mund të kryhet vetëm me 
dashje, madje me dashje të drejtpërdrejtë dhe eventuale. Ndihma nga pakujdesia, 
sikundër edhe shtytja, edhe pse është e mundur, nuk konsiderohet ndihmë në 
aspektin e së drejtës penale dhe si e tillë ajo nuk ndëshkohet. 
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19. Lidhur me ndëshkimin e ndihmësit, sipas dispozitës së sipërpërmendur, mund të 
konkludohet se ndihmësi ndëshkohet gjithherë për çdo lloj të veprës penale, pa 
marrë parasysh peshën e saj. Nëse vepra për të cilën është dhënë ndihma ka mbetur 
në tentativë, ndihmësi do të dënohet vetëm nëse është fjala për aso vepre penale 
për të cilën ligji parasheh dënim edhe për tentativë (neni 28, par. 2). Gjithashtu, 
ndihmësi dënohet edhe në rastet kur kryesi ka ndërmarrë veprime përgatitore, po 
qe se edhe për të është paraparë ndëshkimi me ligj. 

20. Koncepcioni/mendimi i përvetësuar në Kodin Penal se ndihmësi dënohet më butë, 
është i arsyeshëm, ngase në krahasim me format e tjera të bashkëpunimit në të 
shumtën e rasteve ndihma është forma më e lehtë e bashkëpunimit. Kjo nga fakti 
se në të shumtën e rasteve veprimet e ndihmëse, për nga karakteri dhe dimensioni i 
tyre, janë përgatitore dhe në zinxhirin e tërë procesit të kryerjes së veprës penale 
janë veprime të dorës së dytë. Mirëpo, kjo është vetëm zgjidhje parimore që është 
përvetësuar në Kodin Penal, ngase dënimi që i shqiptohet ndihmësit, varet prej të 
gjitha rrethanave objektive dhe subjektive të çdo rasti konkret. Në kuadrin e këtyre 
rrethanave, lloji dhe masa e dënimit veçmas duhet të jetë në proporcion me 
shkallën e kontributit të ndihmësit në kryerjen e veprës penale dhe të vetive 
personale të vetë kryesit. Andaj edhe këtu, sikundër edhe te shtytja, mund të 
shprehet që ndihmësi të dënohet edhe më rëndë se vetë kryesi i veprës penale. Kjo 
do të ndodhë në rastin kur p.sh. ndihma për të kryer veprën penale i jepet personit 
të mitur apo personit me përgjegjësi të zvogëluar. 

21. Sipas nenit 30, par. 2, ndihmësi sikundër edhe shtytësi, do të lirohet nga dënimi po 
qe se vullnetarisht ka hequr dorë nga kryerja e veprës penale, e ka parandaluar 
kryerjen e veprës penale. Konsiderohet se është shprehur heqja dorë vullnetare 
nëse ndihmësi me veprimet e tij aktive ka pasur sukses të parandalojë kryerjen e 
veprës penale. 

22. Ndihma si vepër e posaçme penale. Për shkak të natyrës së disa veprave penale, 
për të cilat jepet ndihma dhe për disa shkaqe kriminalo-politike, ndihma mund të 
konsiderohet si vepër e posaçme dhe e pavarur penale nga vepra penale e kryesit. 
Rastet e tilla janë p.sh. ndihma në vetëvrasje (neni 183), ndihma gruas shtatzënë që 
ta ndërpresë shtatzënësinë (neni 184), dhënia ndihmë kryesit pas kryerjes së veprës 
penale (neni 388), mundësimi i arratisjes së personit të privuar nga liria (neni 406). 

23. Ndihma si vepër penale e posaçme në disa raste mund të inkriminohet për vepra 
për të cilat kryesi nuk dënohet, përkatësisht kur vepra e kryesit nuk konsiderohet si 
vepër penale. Rast i tillë është p.sh. dhënia ndihmë personit tjetër që të kryejë 
vetëvrasje ose dhënia ndihmë gruas me barrë që ajo vetë të bëjë ndërprerjen e 
shtatzënësisë. Në këto dy raste, personi që tenton të bëjë vetëvrasje, apo gruaja që 
në trupin e vet bën ndërprerjen e shtatzënësisë, nuk konsiderohet se kanë kryer 
vepër penale, kurse personi që u ndihmon konsiderohet se ka kryer vepër penale 
dhe dënohet. 
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Neni 34 [Bashkimi kriminal] 
 
1. Kushdo që shprehimisht apo në mënyrë të heshtur merret vesh me një apo me 

më shumë persona për të kryer ose për të nxitur kryerjen e një vepre penale të 
dënueshme me së paku pesë (5) vjet burgim dhe ndërmerr veprime përgatitore 
për realizimin e marrëveshjes së tillë, dënohet me dënimin e paraparë për atë 
vepër penale.  

2. Gjykata mund ta zbusë dënimin ose ta liroj nga dënimi personin i cili është 
penalisht përgjegjës sipas paragrafit 1. të këtij neni nëse personi i tillë:  
2.1. vullnetarisht heq dorë nga marrëveshja;  
2.2. vullnetarisht ndërmerr veprime për parandalimin e ekzistencës së 

vazhdueshme të bashkimit kriminal ose të kryerjes së veprës penale në 
pajtim me qëllimet e saj; ose  

2.3. vullnetarisht ia zbulon policisë njohuritë e marrëveshjes në kohën kur 
vepra penale e planifikuar ende mund të parandalohet.  

 
1. Veprimet përgatitore në relacion me bashkimin kriminal. Në nenin 27, par. 1 është 

paraparë se veprimet përgatitore të cilat ndërmerren me qëllim të kryerjes së veprës 
penale dënohen vetëm nëse parashihet shprehimisht me ligj. Pikërisht në rastet e 
bashkimit kriminal (neni 34, par. 1), do të konsiderohen të ndëshkuara edhe 
veprimet përgatitore të cilat ndërmerren nga anëtarët e bashkimit kriminal, nëse ato 
veprime përgatitore janë ndërmarrë me qëllim të kryerjes së veprave penale për të 
cilat është paraparë dënimi me burgim të paktën pesë vjet. 

2. Bashkimi kriminal është forma më e rëndë e bashkëpunimit dhe për nga natyra e tij 
juridike dhe kriminalo-politike, në shumë aspekte dallohet nga format e tjera të 
bashkëpunimit. Specifikat e bashkimit kriminal kanë kontribuar që ky lloj 
bashkëpunimi nga disa shkencëtarë me arsye të trajtohet si bashkëpunim sui 
generis.246 

3. Në teorinë e së drejtës penale, qysh herët është iniciuar çështja e organizimit të 
formave të ndryshme të shoqatave (organizatave) kriminale si forma të posaçme të 
bashkëpunimit të cilat me një shprehje të përbashkët emërtohen si bashkim kriminal 
në legjislacionin anglo-amerikan, në Kodin Penal të Kosovës dhe në shumë kode 
penale të shteteve të Evropës. 

4. Në Kodin Penal me termin bashkim kriminal nënkuptohet organizata kriminale, grupi 
i personave, të cilët janë marrë vesh për të kryer vepër penale, rrjeti i personave me 
qëllime kriminale si dhe format e tjera të ngjashme të bashkëpunimit për kryerjen e 
veprave penale. 

5. E veçanta e krimit të organizuar nëpërmjet të bashkimit kriminal, është se me këtë 
formë të bashkëpunimit kryhen vepra penale shumë të rënda, siç janë trafikimi me 
drogë, me armë, me njerëz, terrorizmi, format e rënda të vrasjeve, vepra kundër 
pasurisë në formë të grabitjes, shantazhe, korrupsioni, larja e parave, kriminaliteti 
kompjuterik, si dhe krimet e kryera kundër njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare 
gjatë konflikteve të armatosura apo luftërave në vende të ndryshme të botës. 

6. Përmasat, serioziteti dhe pasojat shumë të dëmshme të krimit të organizuar, i cili 
kryhet nëpërmjet bashkimit kriminal si formë e bashkëpunimit, më së miri ilustrohen 

                                                           
246 Zoran Sojanović, Komentar, fq. 738. 
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me krimin e trafikimit të drogës dhe të njerëzve, të cilat kanë arritur shkallë alarmante. 
Rrjedhimisht, sipas vlerësimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në vitet e 
fundit, vetëm qarkullimi nga tregtia me drogë vlerësohet në 400 miliardë dollarë. 
Ndërsa në vitet e fundit, mesatarisht për çdo vit trafikohen rreth 700 mijë njerëz, dhe 
sipas disa analistëve, fitimi nga ky trafikim i qenieve njerëzore, sidomos femrave, 
është edhe më i madh se trafikimi me drogë. Në disa raste është konstatuar se në 
bashkimin kriminal janë involvuar edhe pushtetarë të lartë të organeve shtetërore. 

7. Për shkak të kompleksitetit të tij, krimi i organizuar akoma edhe sot e kësaj dite 
nuk është përkufizuar me një nocion unik i cili do të ishte i pranueshëm për çdo 
shtet dhe për të drejtën penale ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në 
vitin 1970 e kanë aprovuar ligjin e posaçëm për kontrollin e krimit të organizuar, 
në të cilin, në vend të nocionit unik, i kanë cekur llojet e veprave penale të cilat e 
përbëjnë këtë nocion (e kanë aplikuar nocionin deskriptiv të krimit të 
organizuar).247 

8. Duke parë rëndësinë, ndërlikueshmërinë dhe rrezikshmërinë shumë të madhe të 
krimit të organizuar, i cili kryhet nga shumë forma të ndryshme të bashkimit 
kriminal, si dhe faktit se rregullat, dispozitat e gjertanishme të legjislacionit penal 
nuk janë të mjaftueshme për parandalimin dhe ndëshkimin e krimit të organizuar, 
kjo çështje në dekadën e fundit është objekt i observimeve intensive në 
legjislacionet penale të shteteve në drejtim të zgjerimit dhe ashpërsimit të 
përgjegjësisë penale për organizimin dhe anëtarësimin në bashkimin kriminal. 
Tendenca e këtillë është përkrahur edhe në të drejtën penale ndërkombëtare. 
Kështu, në Rezolutën XVI të Kongresit ndërkombëtar për të drejtën penale, 
mbajtur në Budapest në vitin 1999, u rekomandua inkriminimi i bashkimit kriminal 
për kryerjen e veprave penale të rënda dhe përcaktimi i rregullave të posaçme të 
përgjegjësisë penale. Me këto rregulla u rekomandua që të konsiderohet penalisht 
përgjegjës çdo person i cili organizon bashkimin kriminal, pa marrë parasysh a 
është kryer ndonjë vepër penale. Pra edhe në rastet kur fare nuk kryhet ndonjë 
vepër penale, organizatori dhe anëtarët e bashkimit kriminal do të dënohen, vetëm 
për faktin se e kanë themeluar apo janë anëtarësuar në organizatën kriminale.248 

9. Në hierarkinë e strukturës së bashkimit kriminal mund të bëhet dallimi midis 
personave që kanë pozita vendimtare apo drejtuese dhe anëtarëve të tjerë të 
organizatës dhe të merren parasysh me rastin e parashikimit të dënimeve. 
Gjithashtu u rekomandua që të inkriminohet si vepër penale e veçantë anëtarësimi 
(pjesëmarrja) në bashkimin kriminal dhe të përkufizohen me ligj format e 
ndryshme të bashkimit. Në rastet kur kryhet vepra penale konkrete nga bashkimi 
kriminal, u rekomandua që me ligj të akceptohen njëra nga këto tri metoda: 
1) inkriminimi i pjesëmarrjes (anëtarësimit) në organizatën kriminale; 
2) ndëshkimi i dyfishtë – vetëm për pjesëmarrje, anëtarësim në organizatën 

kriminale dhe për veprën e kryer; 
3) bashkimi real – për pjesëmarrje (anëtarësim) në bashkimin kriminal dhe për 

veprën e kryer, dhe për këto dy vepra të shqiptohet dënimi unik. 
10. Këto tendenca dhe ecuri në legjislacionet penale nacionale dhe në suaza 

ndërkombëtare, janë prova bindëse se rregullat e përgjithshme të gjertanishme të 
                                                           
247 Ismet Salihu, E drejta penale, Pjesa e përgjithshme, fq. 406. 
248 Po aty, fq. 405. 
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inkriminimit të veprave penale të kryera në bashkëpunim të shumë personave nuk 
janë të mjaftueshme. Për këtë arsye tani në shumë legjislacione të shteteve të 
Evropës është braktisur koncepti i ndëshkimit restriktiv i bashkimit kriminal. 
Kështu në vitin 1994 në legjislacionin penal të Gjermanisë dhe të Zvicrës është 
aprovuar dispozita e cila i referohet bashkimit kriminal. Në këtë dispozitë bashkimi 
kriminal është përkufizuar si organizatë e fshehtë, e cila ka për qëllim kryerjen e 
veprave penale të dhunshme apo realizimin e fitimit të kundërligjshëm. Dispozita 
të ngjashme kanë paraparë edhe disa shtete të tjera të Evropës Perëndimore dhe 
Qendrore, siç janë Çekia, Lituania, Polonia etj.  

11. Bashkimi kriminal sipas Kodit Penal. Kodi Penal i kushton rëndësi të posaçme 
krimit të organizuar, i cili kryhet në forma të ndryshme të bashkimit kriminal. Kjo 
nga fakti se sikundër në shtet e tjera, edhe në Kosovë nga bashkimi kriminal 
kryhen llojet më të rënda të veprave penale, siç janë vrasjet, kidnapimet, tregtia me 
drogë, trafikimi i njerëzve, terrorizmi etj. Krahas kësaj, rregullimin e bashkimit 
kriminal me norma të posaçme penale, ndryshe nga format e tjera të 
bashkëpunimit, e ka determinuar edhe fakti se në legjislacionet bashkëkohore dhe 
në shkencën e së drejtës penale, siç cekëm më sipër, rregullat e përgjithshme të 
cilat i dedikohen pjesëmarrjes së shumë personave në kryerjen e veprave penale, 
nuk janë të mjaftueshme, ngase krimi i organizuar është fenomen i posaçëm për të 
cilin duhet të përcaktohen rregulla të posaçme. Suazat juridike penale për rregullat 
e këtilla duhet të sigurojnë inkriminimin e formave të ndryshme të kryerjes së 
veprave penale në mënyrë të organizuar. Në frymën e këtij koncepti, tani një 
numër i konsiderueshëm i legjislacioneve penale të Evropës i kanë braktisur 
rregullat restriktive të ndëshkimit të bashkimit kriminal. Në këtë drejtim në 
dekadën e fundit janë bërë ndryshime në Kodin penal të Gjermanisë, Zvicrës, 
Italisë, Francës etj. 

12. Sipas modeleve të kodeve penale të disa shteteve të Evropës Perëndimore dhe 
konceptit anglo-amerikan që e inkriminojnë krimin e organizuar, edhe Kodi Penal i 
Kosovës e ka braktisur konceptin restriktiv të ndëshkimit të krimit të organizuar, të 
bashkimit kriminal. Duke u mbështetur në njohuritë bashkëkohore se krimi i 
organizuar mund të kryhet nëpërmjet formave të ndryshme dhe të shumta të 
bashkimit kriminal, Kodi Penal i Kosovës bashkimin kriminal, si formë specifike 
të bashkëpunimit, e parasheh në dispozitat e pjesës së përgjithshme dhe në një 
numër relativisht të madh të dispozitave në pjesën e posaçme, me të cilat janë 
paraparë veprat penale të veçanta, të cilat mund të kryhen nga kjo formë e 
bashkëpunimit. 

13. Në pjesën e përgjithshme të Kodit Penal, në paragrafin 1 të nenit 34, është 
përcaktuar nocioni i bashkimit kriminal. Në Kodin tonë Penal përkufizimi i 
bashkimit kriminal është bërë sipas modelit anglo-amerikan të institutit 
“conspiracy”. Duhet theksuar se tani këtë model janë duke e përvetësuar gjithnjë 
më tepër edhe kodet penale të shteteve të tjera të Evropës. 

14. Nocioni bashkim kriminal është nocion gjenerik, nocion i përgjithshëm, me të cilin 
nënkuptohet kryerja e veprës penale në bashkëpunim nga dy apo më shumë 
persona. Kodi i ynë Penal, si dhe kodet penale të shteteve të tjera, nuk i cek format 
e bashkimit kriminal nëpërmjet të cilit kryhen së bashku veprat penale, mirëpo këtë 
e bën teoria dhe praktika gjyqësore. Përkatësisht, sipas shkencës së të drejtës 
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penale dhe praktikës gjyqësore, me nocionin gjenerik të bashkimit kriminal duhet 
nënkuptuar: marrëveshjen, grupin, organizatën, bandën, rrjetin apo ndonjë lloj 
bashkimi tjetër me qëllim të kryerjes së veprave penale. Këta terma si forma të 
bashkimit kriminal, nëpërmjet të cilit kryhet krimi i organizuar i ndeshim edhe në 
pjesën e posaçme të Kodit Penal dhe atë si forma të kualifikuara të veprave penale. 

15. Përgjegjësia penale dhe ndëshkimi i anëtarëve të bashkimit kriminal. Bashkimi 
kriminal si institut i përgjithshëm i së drejtës penale, është paraparë me qëllim të 
inkriminimit të fazës më të hershme të kryerjes së veprës penale, në fazën e 
përgatitjes së veprës penale. Me këtë institut në fakt ndëshkohen veprimet 
përgatitore, vepra këto të cilat ndryshe quhen delicta preparata. Në frymën e këtij 
koncepti, sipas dispozitës së paragrafit 1 të nenit 34, personat hyjnë në zonën 
kriminale, ndëshkohen vetëm nëse merren vesh, arrijnë marrëveshje që të kryejnë 
apo shtyjnë të tjerët për të kryer vepër penale për të cilën me ligj është paraparë 
dënimi me burgim së paku pesë vjet dhe nëse ndërmarrin edhe veprimet përgatitore 
për realizimin e marrëveshjes.  

16. Sipas kësaj dispozite, rezulton se në rastin e bashkimit kriminal, personi 
konsiderohet penalisht përgjegjës dhe dënohet nëse janë plotësuar këto kushte: 
-  nëse ka arritur marrëveshje në mënyrë shprehimore apo të heshtur me një apo 

me shumë persona që të kryejë vepër penale; 
- nëse ka arritur marrëveshje me një apo me shumë persona që të shtyjnë të 

tjerët që të kryejnë vepra penale; 
- kjo marrëveshje në të drejtën penale konsiderohet relevante vetëm nëse është 

kryer me dashje; 
- vepra penale për të cilën është arritur marrëveshja për t’u kryer duhet të jetë e 

dënueshme së paku me pesë vjet burgim dhe 
- nëse me qëllim të kryerjes së veprës penale, për të cilën është arritur 

marrëveshja, janë ndërmarrë edhe veprimet përgatitore për realizimin e 
marrëveshjes, për shembull, është bërë furnizimi me armë me qëllim të 
kryerjes së vrasjes, apo janë blerë automjete me qëllim të trafikimit të drogës. 

17. Të gjitha këto kushte duhet të përmbushen në mënyrë kumulative për t’u 
konsideruar se ekziston bashkimi kriminal dhe që të mund të ndëshkohen personat 
për këtë formë të bashkëpunimit. Lidhur me këtë duhet veçmas të theksohet se 
sipas Kodit Penal kjo formë e bashkëpunimit do të konsiderohet se ekziston dhe 
pjesëmarrësit e tij do të dënohen, edhe pse nuk është kryer apo nuk është tentuar të 
kryhet vepra penale për të cilën janë marrë vesh. Mjafton që të jetë arritur 
marrëveshja dhe që të jenë ndërmarrë veprimet përgatitore me qëllim të realizimit 
të marrëveshjes. 

18. Tentativën e marrëveshjes, në formë të propozimit apo ofertës për marrëveshje që i 
drejtohet personit tjetër, por i cili nuk pranohet, Kodi Penal nuk e ndëshkon. 

19. Nëse në bazë të marrëveshjes edhe kryhet vepra penale, kryesit dhe anëtarët e tjerë 
të bashkimit kriminal nuk do të konsiderohen se kanë kryer dy vepra penale – 
bashkimin kriminal dhe veprën e kryer, p.sh. të trafikimit me drogë, por do të 
konsiderohet se kanë kryer vetëm veprën penale të trafikimit me drogë, ngase në 
këto raste shprehet bashkimi fiktiv, përkatësisht supsidiariteti. Mirëpo, edhe këtu 
duhet theksuar se krahas kryesit të veprës penale konkrete, do të dënohen edhe 
anëtarët e tjerë të bashkimit kriminal për çdo vepër penale të kryer nga bashkimi 
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kriminal. Me fjalë të tjera, pjesëtarët e bashkimit kriminal do të dënohen vetëm për 
faktin se janë anëtarë, pa marrë parasysh nëse kanë marrë pjesë në kryerjen e 
veprës penale dhe pa marrë parasysh nëse kanë ditur se kush dhe kur e ka kryer 
veprën penale.249 

20. Në dispozitën e përmendur të Kodit Penal, në të cilën është inkriminuar bashkimi 
kriminal, nuk ceket në mënyrë të veçantë pozita dhe trajtimi penalo-juridik i 
iniciuesit apo organizatorit të kësaj forme të bashkëpunimit, apo pozitës së personit 
që ka pasur rol dominues në kontrollimin apo qeverisjen e bashkimit kriminal si 
dhe kontributin e veçantë të njërit apo disa anëtarëve në kryerjen e veprave penale. 
Mirëpo, kjo nuk është pengesë që gjykata me rastin e matjes së dënimit, të marrë 
parasysh si rrethanë rënduese për personin i cili ka qenë iniciator apo organizator i 
bashkimit kriminal, apo për anëtarin përkatës të këtij bashkimi i cili p.sh. më së 
tepërmi ka qenë i angazhuar në veprimtari kriminale. 

21. Nga dispozita që e inkriminon bashkimin kriminal, siç cekëm më sipër, anëtarët e 
kësaj forme të bashkëpunimit, në rastet kur kryhen veprat penale, përgjigjen 
penalisht për të gjitha veprat penale për të cilat është arritur marrëveshja, por anëtarët 
e bashkimit kriminal gjithashtu përgjigjen edhe për veprat penale të cilat kanë 
rezultuar nga ajo marrëveshje. Si vepra penale që kanë rezultuar, apo janë rrjedhojë e 
marrëveshjes, konsiderohen ato vepra të cilat janë ngushtë të lidhura me realizimin e 
marrëveshjes kriminale, apo shërbejnë si mjet për kryerjen e veprave penale që janë 
të parapara me marrëveshjen kriminale. Si vepër e cila ka rezultuar nga marrëveshja 
kriminale është p.sh. vjedhja e armëve, e cila kryhet me qëllim që të organizohet 
kryengritja e armatosur, vepër kjo e cila është paraparë me marrëveshje apo me 
planin kriminal. Ose çdo anëtar i bashkimit kriminal me rastin e vjedhjeve grabitqare 
të parapara me marrëveshje, do të përgjigjet, përveç vjedhjeve edhe për lëndimet 
trupore që u janë shkaktuar personave që kanë tentuar të pengojnë kryerjen e veprave 
penale, ose lëndimin e policëve që kanë intervenuar. 

22. Në të kundërtën, nëse njëri prej anëtarëve të bashkimit kriminal kryen ndonjë 
vepër penale që nuk është paraparë me marrëveshjen kriminale, e as që rezulton 
nga realizimi i marrëveshjes, atëherë për këtë vepër përgjigjet vetëm anëtari i 
bashkimit kriminal që e ka kryer atë vepër e jo edhe anëtarët e tjerë. Ky është i 
ashtuquajturi ekses i anëtarit të bashkimit kriminal. Për shembull, nëse me 
marrëveshje është paraparë kryerja e veprës penale të vjedhjes në shtëpinë e huaj, 
mirëpo nëse me rastin e kryerjes së kësaj vjedhje, njëri prej anëtarëve të bashkimit 
kriminal, përkatësisht të kësaj organizate kriminale e dhunon gruan të cilën e ka 
hasur në këtë shtëpi, atëherë për veprën e dhunimit do të përgjigjet vetëm anëtari i 
cili edhe e ka kryer këtë vepër, e jo edhe anëtarët e tjerë. 

23. Meqë krimi i organizuar, i cili kryhet nga forma të ndryshme të bashkimit 
kriminal, vështirë zbulohet nga organet e ndjekjes, ngase organizohet në mënyrë 
shumë sekrete, konspirative, në paragrafin 2 të nenit 34 është paraparë një 
dispozitë e karakterit kriminal politik me qëllim të lehtësimit të zbulimit dhe të 
luftës më efikase kundër krimit të organizuar, përkatësisht të bashkimit kriminal. 
Në këtë dispozitë është paraparë shprehimisht se gjykata mund t’ia zvogëlojë 
dënimin apo ta lirojë tërësisht nga dënimi anëtarin e bashkimit kriminal i cili është 
penalisht përgjegjës në këto raste: 
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- nëse vullnetarisht heq dorë nga marrëveshja; 
- nëse vullnetarisht ndërmerr veprime për parandalimin e ekzistimit të 

vazhdueshëm të bashkimit kriminal ose të kryerjes së veprës penale në pajtim 
me qëllimet e saj, ose 

- nëse vullnetarisht ia zbulon policisë njohuritë e marrëveshjes në kohën e duhur 
kur veprat penale të planifikuara ende mund të parandalohen. 

24. Bashkimi kriminal si vepër penale e posaçme në Kodin penal. Në disa raste për 
shkak të rrezikshmërisë shumë të madhe dhe për shkaqe të caktuara kriminalo-
politike, në pjesën e posaçme të Kodit Penal, format e ndryshme të bashkimit 
kriminal janë paraparë si vepra penale të veçanta. Numri i inkriminimeve të 
bashkimit kriminal, të cilat janë të parapara si vepra penale të posaçme apo si 
forma të rënda të këtyre veprave penale, në Kodin Penal është relativisht i madh. 
Sa për ilustrim po i cekim vetëm disa prej tyre: organizimi, përkrahja dhe 
pjesëmarrja në grupet terroriste (neni 143); organizimi i grupit për kryerjen e 
krimit të gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës (neni 160); 
organizimi i personave apo pjesëmarrja në trafikimin e njerëzve (neni 171, par. 3); 
prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve të rrezikshëm dhe i 
substancave psikotropike nga anëtari i një grupi (neni 274, par. 4, pika 1); 
organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të ndaluar (neni 300); pjesëmarrja 
ose organizimi i grupit kriminal të organizuar (neni 283) etj. 

25. Në të gjitha këto raste të përmendura ku bashkimi kriminal është paraparë si 
vepër penale e posaçme, anëtari i bashkimit kriminal dënohet edhe në rastet kur 
ai vetë si individ nuk ka marrë pjesë në kryerjen e veprës penale. Me fjalë të 
tjera, konsiderohet penalisht përgjegjës dhe dënohet vetëm për faktin se është 
anëtarësuar, është anëtar i organizatës kriminale, përkatësisht i bashkimit 
kriminal. 

26. Në kodet penale të Kroacisë (neni 333); të Maqedonisë (neni 394); dhe të Serbisë 
(neni 346) bashkimi kriminal është paraparë si vepër penale e posaçme në kuadrin 
e kapitullit të veprave penale kundër rendit publik. Gjithashtu sipas këtyre kodeve 
bashkimi kriminal konsiderohet se ekziston nëse është formuar organizata 
kriminale. Pra si veprim i kryerjes së bashkimit kriminal konsiderohet formimi i 
bashkimit kriminal, e jo marrëveshja për të kryer vepër penale, siç thuhet në Kodin 
Penal të Kosovës, ngase marrëveshja për kryerjen e veprës penale është paraparë 
në nenin tjetër (neni 35).  

27. Mendoj se zgjidhjet lidhur bashkimin kriminal janë më adekuate në kodet penale të 
cekura, andaj do të ishte mirë që me rastin e amendamentimit të akceptohen këto 
zgjidhje.  

 
 
Neni 35 [Marrëveshja për të kryer vepër penale] 
 
1. Kushdo që merret vesh me një apo me më shumë persona për të kryer vepër 

penale dhe një apo më shumë nga ata persona ndërmerr çfarëdo veprimi të 
rëndësishëm për kryerjen e veprës penale dënohet me dënimin e paraparë për 
atë vepër penale.  

2. Për qëllime të këtij neni, shprehja “veprim i rëndësishëm drejt kryerjes së 
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veprës penale” nuk duhet të jetë veprim penal por duhet të jetë hap i 
rëndësishëm përgatitor drejtë kryerjes së veprës penale të cilën personat janë 
pajtuar që ta kryejnë.  

 
1. Në kodet penale të Kroacisë (neni 332), të Serbisë (neni 345) dhe të Maqedonisë 

(neni 393), marrëveshja për të kryer vepër penale është paraparë si vepër penale e 
posaçme në kapitullin e veprave kundër rendit publik. Në Kodin tonë Penal është 
paraparë si institut i pjesës së përgjithshme. Mendoj se zgjidhja në kodet penale të 
përmendura është më adekuate. Është më adekuate nga fakti se në kushtet e 
caktuara me ligj, vetëm arritja e marrëveshjes së dy apo më shumë personave 
konsiderohet se është kryer vepra penale. 

2. Marrëveshja për kryerjen e veprës penale bën pjesë në delictum preaparatum, 
përkatësisht në llojin e veprimeve përgatitore të cilat janë të ndëshkuara. Meqë 
parimisht, në të shumtën e rasteve veprimet përgatitore nuk janë të inkriminuara, 
është dashtë që në këtë dispozitë të thuhet në mënyrë specifike se për rastet e 
arritjes së marrëveshjes për kryerjen e veprës penale, personi dënohet vetëm në 
rastet kur për veprën penale për të cilën është arrit marrëveshja për kryerjen e saj 
është paraparë dënimi së paku pesë vjet. E jo të lihet kështu e papërcaktuar dhe të 
nënkuptohet se për çdo lloj vepre penale, madje edhe për ato më të lehta, arritja e 
marrëveshjes është e inkriminuar. Kështu siç është paraparë dispozita e nenin 35, 
duhet të zbatohet vetëm në rastet kur për veprën penale të caktuar është e 
inkriminuar edhe përgatitja, përkatësisht edhe arritja e marrëveshje për kryerjen e 
veprës penale të caktuar. 

3. Konsiderohet se është arritur marrëveshja për kryerjen e veprës penale nëse dy apo 
më shumë persona dakordohen që të kryejnë vepër penale. Marrëveshja duhet të 
arrihet së paku në mes dy personave dhe kjo marrëveshje duhet t’i dedikohet 
kryerjes së veprës penale të caktuar.250 

4. Në sensin e kësaj dispozite, marrëveshja duhet të përfshijë jo vetëm elementet 
kryesore të veprës penale, por edhe ato të cilat nuk janë të përcaktuara në ligj. 
Përkatësisht, marrëveshja duhet t’i përfshijë së paku elementet konkrete të veprës 
penale. Së këndejmi, në sensin e kësaj dispozite nuk do të konsiderohet se është 
arritur marrëveshja, për shembull nëse dy persona merren vesh që të kryejnë vepër 
penale të vrasjes, por me atë rast nuk merren vesh se cilin person do ta privojnë 
nga jeta, apo së paku nëse nuk e caktojnë rrethin e personave nga i cili njërin prej 
tyre do ta vrasin. Ose rasti tjetër ku nuk do të konsiderohet se është arritur 
marrëveshja, për shembull, nëse dy persona merren vesh se në rrethana të 
volitshme do të ia vjedhin ndonjë personi pushkën e gjuetisë.  

5. Nga kjo që u tha rezulton se për t’u konsideruar se është arritur marrëveshja, nuk 
është e mjaftueshme që kjo marrëveshje t’i përfshijë tiparet abstrakte të veprës 
penale të përcaktuar me ligj, por është e domosdoshme që në marrëveshje të 
përfshihen, të përcaktohen së paku disa elemente të cilat e konkretizojnë veprën 
edhe në aspektin e rrethanave konkrete. Thënë ndryshe, në marrëveshje duhet të 
përcaktohen edhe disa elemente të rëndësishme faktike.251 

6. Në sensin e kësaj dispozite, konsiderohet se është arritur marrëveshja edhe nëse 
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nuk është kryer vepra penale. Nëse përkundër përpjekjeve marrëveshja nuk është 
arritur, do të konsiderohet tentativë e cila nuk është e ndëshkuar. Mirëpo, meqë 
zakonisht një person është iniciator për t’u arritur marrëveshja, mund të bëhet fjalë 
për shtytjen e pasuksesshme. 

7. Marrëveshja do të konsiderohet se është arritur edhe në rastet kur është arritur 
marrëveshja për kryerjen e dy apo më shumë veprave penale, mirëpo është kryer 
vetëm një vepër penale.252 

8. Për shkak të përmbajtjes dhe natyrës së saj, marrëveshja për kryerjen e veprës 
penale mund të arrihet vetëm me dashje. 

 
 
Neni 36 [Kufijtë e përgjegjësisë penale dhe ndëshkimi për bashkëpunim] 
 
1. Bashkëkryesi është penalisht përgjegjës brenda kufijve të dashjes apo të 

pakujdesisë së vet.  
2. Personi i cili shtytë ose ndihmon në kryerjen e veprës penale është penalisht 

përgjegjës brenda kufijve të dashjes së tij.  
3. Rrethanat personale, përfshirë marrëdhëniet dhe cilësitë të cilat mund të 

rezultojnë në përjashtimin nga përgjegjësia penale, lirimin nga dënimi, 
ekzistimin e formave të rënda apo të lehta të veprës penale ose që ndikojnë në 
përcaktimin e dënimit, mund të merren parasysh vetëm ndaj personit për të 
cilin vlejnë. Nëse rrethanat personale të cilat ndërlidhen me kryesin kanë 
ndikim në zbutjen ose ashpërsimin e dënimit dhe këto rrethana konstituojnë 
element të veprës penale, bashkëkryesi, shtytësi ose ndihmësi është përgjegjës 
për dënimin e paraparë për vepër penale kur ai ka ditur për këtë rrethanë, 
edhe nëse nuk ka pasur lidhshmëri me të. 

 
1. Për shumicën e çështjeve të përgjegjësisë penale dhe të ndëshkimit për veprat 

penale të kryera në bashkëpunim kemi bërë komentet lidhur me bashkëkryerjen, 
shtytjen dhe ndihmën (shih komentet për nenin 31, 32 dhe 33). Andaj lidhur me 
paragrafin 1 të nenit 36 do ta bëjmë elaborim më të hollësishëm vetëm për rastet e 
eksesit kualitativ dhe kuantitativ.  

2. Siç u cek më sipër, për format e bashkëpunimit, sipas teorisë së akcesoritetit të 
limituar, teori kjo e cila është përvetësuar në Kodin Penal, vlen rregulla parimore 
se bashkëpunëtorët përgjigjen brenda kufijve të dashjes së tyre, pavarësisht nga 
përgjegjësia e kryesit kryesor. Brenda këtyre kufijve për përgjegjësinë është me 
rëndësi shkalla e realizimit të veprës. Nga kjo rezulton se nëse vepra është 
përfunduar nga kryesi, shtytësi dhe ndihmësi përgjigjen për veprën e kryer sipas 
dispozitave të nenit 32 dhe 33. Nëse vepra penale ka ngelë në tentative edhe 
bashkëpunëtorët do të përgjigjen sipas shkallës së realizimit, përkatësisht për 
tentative.  

3. Në të shumtën e rasteve dashja e bashkëpunëtorëve dhe e kryesve përputhen, jo 
rrallë ndodhin të ashtuquajtur eksese nga kryesi. Eksese të kryesit konsiderohen 
rastet kur p.sh. midis dashjes së shtytësit apo ndihmësit, në një anë, dhe kryesit, në 
anën tjetër, shprehet një diskrepancë e madhe midis dashjes (vullnetit) të tyre. Kjo 
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diskrepancë apo shmangie mund të shprehet në disa aspekte dhe në masë të 
ndryshme. Varësisht nga aspektet dhe masës së mospërputhjes midis dashjes së 
bashkëpunëtorëve dhe kryesit, në teorinë dhe praktikë njihet i ashtuquajturi a) 
eksesi kualitativ dhe b) eksesi kuantitativ. 
a) Eksesi kualitativ shprehet në rastet kur kryesi kryen krejtësisht tjetër vepër 

penale në krahasim me veprën për të cilën ka qenë i shtytur apo i ndihmuar. 
Rast i tillë është p.sh. nëse shtytësi e ka shtytë që të kryejë vjedhje, ndërsa i 
shtyturi kryen veprën penale të dhunimit. Në këso raste është përjashtuar 
bashkëpunimi, përkatësisht shtytësi nuk përgjigjet ngase vepra për të cilën 
është kryer shtytja as nuk është tentuar të kryhet. Në rastet e këtilla ndërpritet 
lidhja midis shtytësit dhe kryesit. Ndërsa lidhur me ndihmën do të ekzistojë 
eksesi kualitativ, nëse p.sh. ndihmësi i jep mjetet kryesit për të kryer vjedhjen, 
ndërsa kryesi me ato mjete kryen vrasjen. 

b) Eksesi kuantitativ ekziston p.sh. në rastet kur kryesi kryen llojin e veprës për të 
cilën është shtytë apo ndihmuar nga tjetri, por me atë rast kryen formë më të 
rëndë të asaj vepre penale. Për shembull në mënyrë të qartë, në mënyrë precize 
kryesi shtyhet apo ndihmohet që të kryejë vjedhje të rëndomtë, ndërsa me atë 
rast kryhen vjedhje të rëndë. Në këso raste shtytësi apo ndihmësi përgjigjen 
vetëm në kuadër të dashjes së tyre, përkatësisht përgjigjen për vjedhje të 
rëndomtë.  

4. Ndryshe nga situatat e eksesit kualitativ dhe kuantitativ, nëse shtytësi apo ndihmësi 
i japin liri të plotë kryesit, p.sh. me rastin e shtytjes apo dhënies së ndihmës, 
kryesit i thuhet që me çdo kusht, gjithsesi të kryejë veprën penale të vjedhjes, në 
këso raste shtytësi apo ndihmësi do të përgjigjen edhe për format e rënda të 
vjedhjes, varësisht prej formës që është kryer.  

5. Në teori dhe praktikë është i njohur edhe i ashtuquajturi eksesi negativ kuantitativ i 
cili ekziston në rastet kur kryesi kryen formë më të lehtë të veprës në krahasim me 
formën e veprës për të cilën ka qenë i shtyrë apo i ndihmuar. Situatë e tillë është 
p.sh. nëse është i shtyrë apo ndihmuar për të kryer vjedhjen grabitqare, ndërsa 
kryesi kryen vjedhjen e rëndomtë, apo është shtyrë që të kryejë vrasjen, ndërsa 
kryesi kryen vetëm rrëmbimin. Në rastet e këtilla shtytësi apo ndihmësi përgjigjen 
vetëm për atë lloj të veprës penale e cila është kryer.  

6. Në Kodin Penal të pa amendamentuar (neni 27, par. 2) ka qenë paraparë mundësia 
e heqjes dorë vullnetare e bashkëpunëtorëve nga kryerja e veprës penale. Edhe pse 
tani me Kodin Penal në fuqi nuk është paraparë kjo mundësi në mënyrë decidive, 
mundësia e heqjes dorë ekziston dhe mund të vijë në shprehje por me disa dallime 
nga instituti i përgjithshëm i heqjes dorë vullnetare. Kështu për ekzistimin e këtij 
instituti, në sensin e dispozitës së nenit 36, nuk është e mjaftueshme ndërprerja e 
aktivitetit nga bashkëpunimi, por këtu është e domosdoshme që bashkëpunëtori të 
ketë penguar kryerjen e veprës. Kështu p.sh. heqja dorë vullnetare nga shtytja do të 
konsiderohet se ekziston nëse shtytësi ka arritur që ta ndryshojë vendimin te i 
shtyri. Lidhur me këtë, kjo vlen edhe për rastet e veprimeve përgatitore. 

7. Në paragrafin 3 është paraparë se rrethanat personale, mundësia e lirimit nga dënimi, 
ekzistimi i formave të rënda apo të lehta të veprës penale etj., merren parasysh vetë 
ndaj atij bashkëpunëtori tek i cili ekzistojnë. Kështu p.sh. nëse njëri prej 
bashkëpunëtorëve është i mitur, rrethana personale e miturisë do t’i merret parasysh 



Ismet Salihu 

 179

vetëm të miturit. Ose nëse për shembull vetëm njëri prej bashkëkryesve të vjedhjes e 
ka armën me qëllim të sulmit apo të mbrojtjes, ndërsa bashkëkryesit tjerë të vjedhjes 
këtë nuk e dinin, në këso raste vetëm ai që ka poseduar me armë do të përgjigjet për 
vjedhje të rëndë. Ose nëse tek njëri nga bashkëpunëtorët ekzistojnë motive të 
ndryshme të cilat sajojnë rrethana kualifikuese, atëherë vetëm atij do t’i atribuohen. 
Kështu për shembull nëse dy persona në formë të bashkëkryerjes e privojnë nga jeta 
personin e tretë, dhe nëse njëri prej tyre ka marrë pjesë në këtë vrasje me qëllim që ta 
trashëgojë pasurinë e tij, ndërsa tjetri vetëm për shkak të ndonjë zënke apo fyerje të 
rëndë, atëherë personi i parë do të përgjigjet për vrasje të kualifikuar me motiv 
pasuror ndërsa i dyti për vrasje të rëndomtë.  
 
Nenet 37, 38 dhe 39 me të cilat kanë qenë të rregulluara çështjet e përgjegjësisë 
penale të kryera me anë të medieve, janë abroguar me Ligjin për Ndryshimin dhe 
Plotësimin e Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr. 04/L-082. 

 
 
Neni 40 [Përgjegjësia penale e personave juridik] 
 
1. Personi juridik është përgjegjës për veprën penale të personit përgjegjës, i cili 

ka kryer vepër penale duke vepruar në emër të personit juridik brenda 
autorizimeve të tij, me qëllim të përfitimit të dobisë apo ka shkaktuar dëm për 
atë person juridik. Përgjegjësia e personit juridik ekziston edhe nëse veprimet 
e personit juridik kanë qenë në kundërshtim me politikat e afarizmit ose me 
urdhrat e personit juridik.  

2. Sipas kushteve të parapara në paragrafin 1. të këtij neni, personi juridik po 
ashtu është përgjegjës për veprën penale në rastin kur personi përgjegjës që ka 
kryer vepër penale nuk dënohet për atë vepër penale.  

3. Përgjegjësia e personit juridik bazohet në fajësinë e personit përgjegjës.  
4. Elementi subjektiv i veprës penale i cili ekziston vetëm për personin 

përgjegjës, vlerësohet në lidhje me personin juridik, nëse është përmbushur 
baza e përgjegjësisë e paraparë në paragrafin 1. të këtij neni.  

 
1. Legjislacioni penal i mëparshëm i Kosovës nuk e ka njohur personin juridik si 

kryes të veprës penale, duke u mbështetë në parimin se personi juridik nuk mund të 
përgjigjet për vepër penale (societas delinquere non potest). Këso koncepti ka qenë 
i pranishëm edhe në legjislacionet e shteteve të Evropës. Mirëpo ky koncept 
ndryshoj në dekadat e fundit, ngase u lajmëruan forma të atilla të kriminalitetit që 
u kushtëzuan nga korporatat e ndryshme biznesore. Lajmërimin e formave të reja 
të veprave penale, madje edhe shumë të rrezikshme me pasoja dhe përmasave të 
mëdha e kushtëzoi edhe fuqizimi i rolit të këtyre korporatave jo vetëm në sferën 
ekonomike por edhe në sektorin publik, në ndërmarrjet publike dhe ente, në paranë 
publike, tender etj. Këto dhe rrethanat tjera e shtruan domosdoshmërinë që edhe 
personat juridik të konsiderohen subjekt të veprës penale.253 

2. Obligimi që shtetet në legjislacionet e tyre ta akceptojnë konceptim që edhe 
personat juridik të konsiderohen subjekt i veprës penale, ka rrjedhë edhe nga 
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konventat ndërkombëtare në të cilat janë të inkriminuara format e reja të 
kriminalitetit siç janë; krimi i organizuar, korrupsioni, larja e parasë, ndotja e 
mjedisit etj. Konventa të tilla me të cilat shtetet obligohen që në legjislacionet e 
tyre ta akceptojnë konceptin se edhe personat juridikë të konsiderohen kryes të 
veprave penale të caktuara, janë p.sh. Konventa e Këshillit të Evropës për larjen e 
parasë si dhe zbulimin, ngrirjen dhe konfiskimin e fitimit nga vepra penale (1990) 
si dhe Konventa më e re - Konventa për larjen e parasë, ngrirjen dhe konfiskimin e 
fitimit pasuror të realizuar nga kriminaliteti dhe financimin e terrorizmit (2005); 
Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin e korrupsionit (1999) dhe 
Konventa e Organizatës së Kombeve të Bashkuar për parandalimin e korrupsionit 
(2003.254 

3. Tani një numër i madh i shteteve të Evropës, në legjislacionet e tyre e kanë 
përvetësuar konceptin se edhe personat juridikë duhet të konsiderohen kryes të 
veprave të caktuara penale dhe gjithashtu parashihen edhe llojet të atilla dënimeve të 
cilat ndryshojnë nga dënimet e parapara për personat fizikë. Konceptin e këtillë p.sh. 
e kanë përvetësuar Anglia, Irlanda, Norvegjia, Qipro, Franca, Belgjika, Finlanda, 
Sllovenia, Kroacia etj. Sipas ecurive të gjertanishme mund të thuhet se po vërehet një 
trend ndërkombëtar për akceptimin e konceptit jo vetëm në shtetet e Evropës por 
edhe më gjerë se edhe personi juridik duhet të konsiderohet subjekt i veprës penale.  

4. Edhe në të drejtën penale të Kosovës është pranuar koncepti se edhe personi juridik 
mund të konsiderohet subjekt, kryes i veprës penale. Kështu Kodi Penal i Kosovës i 
cili hyri në fuqi me 6 prill të vitit 2004, në nenin 106 parashikonte se çështja e 
përgjegjësisë penale e personave juridikë do të rregullohet me ligj të veçantë. Tani 
me ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Penal të cilat hynë në fuqi me 1 janar të vitit 
2013, është paraparë neni 4o me katër paragrafë me të cilin është paraparë edhe 
përgjegjësia penale e peronave juridikë. Krahas kësaj dispozite, Kuvendi i Kosovës e 
ka aprovuar Ligjin për përgjegjësinë e personave juridikë për vepra penale i cili hyri 
në fuqi me 1, janar 2013.255 Në këtë Ligj, sipas modeleve të avancuara të shteteve të 
Bashkimit Evropian, në 34 nene në mënyrë gjithëpërfshirëse është rregulluar çështja 
e përgjegjësisë së personave juridikë për veprat penale. 

5. Dispozita e nenit 40 të Kodit Penal, për nga natyra dhe përmbajtja e saj është e 
karakterit parimor dhe bazik. E njëjta dispozitë e paraparë në këtë nen, është e 
paraparë edhe në nenin 5 të Ligjit për përgjegjësinë e personave juridikë për vepra 
penale. 

6. Për shkak të specifikave të veprave të kundërligjshme të cilat i kryejnë personat 
juridikë, vepra këto të cilat konsiderohen vepra penale, çështja e përgjegjësisë së 
tyre është rregulluar në mënyrë specifike dhe ndryshe nga përgjegjësia e personave 
juridikë. Marrë në përgjithësi, ndryshe nga përgjegjësia e personit fizik, 
përgjegjësia e personit juridik supozohet. Lidhur me këtë, përgjegjësia e personit 
juridik bazohet në teorinë e identifikimit (alter ego), teori kjo e cila e pranon 
konceptin se vepra e personit përgjegjës është vepër edhe e personit juridik.256. 
Këtë teori e ka përvetësuar neni 40 i Kodi Penal Kosovës dhe Ligji për 
përgjegjësinë e personave juridikë për veprat penale.  
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7. Ne në vazhdim do ta komentojmë vetëm nenin 40 të Kodit Penal dhe do t’i cekim 
vetëm llojet e dënimeve dhe masave të cilat mund t’u shqiptohen personave 
juridikë për veprat penale të kryera. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në dispozitën e paragrafit 1, ajo që u tha edhe më sipër, është përvetësuar koncepti 

i përgjegjësisë së supozuar të personit juridik. Kjo përgjegjësi e personit juridik 
sajohet dhe mbështetet në përgjegjësinë e personit përgjegjës në personin juridik. 
Kjo është paraparë në mënyrë të decidive në par. 1 ku thuhet se personi juridik 
është përgjegjës për veprën penale të kryer nga personi përgjegjës. Sipas kësaj 
dispozite, për t’u konsideruar personi juridik përgjegjës për veprën penale të kryer 
nga personi përgjegjës duhet të plotësohen këto kushtet vijuese: 
- Së pari, veprën penale duhet ta ketë kryer personi përgjegjës i personit juridik. 

Statusi i kryesit të veprës penale si person përgjegjës përcaktohet në çdo rast 
konkret në bazë të ligjit dhe akteve të përgjithshme të personit juridik dhe 
përkufizimit të nenit 120, par. 5 të Kodit Penal; 

- Së dyti, personi përgjegjës duhet të ketë vepruar në emër të personit juridik të 
cilin kryesi i veprës e përfaqëson; - Së treti, personi përgjegjës duhet të ketë 
vepruar në kuadër të autorizimeve të përcaktuara nga personi përgjegjës. Në të 
kundërtën, nëse personi përgjegjës ka vepruar jashtë autorizimeve të tija, 
atëherë personi juridik nuk përgjigjet. Mirëpo, nëse vepra e kryer në 
kundërshtim me autorizimet ka qenë në interes të personit juridik, në këso 
raste personi juridik do të konsiderohet bashkëpunëtor nëse organi qeverisës 
apo personi tjetër përgjegjës nuk ka ndërmarrë masa për zbulimin dhe 
ndëshkimin e personit përgjegjës për veprën e kryer;  

- Së katërti, personi përgjegjës me rastin kryerjes së veprës penale, duhet t’i ketë 
sjellë dobi apo t’i ketë shkaktuar dëm personit juridik. Dobia mund të jetë 
materiale apo ndonjë benefit tjetër lidhur me statusin etj; 

2. Në fjalinë e fundit të paragrafit 1, është paraparë se do të konsiderohet se ekziston 
përgjegjësia e personit juridik edhe në rastet kur konstatohet se veprimi i personit 
juridik ka qenë në kundërshtim me politikën afariste apo me urdhrat e personit juridik. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë se personi juridik përgjigjet për veprën penale edhe 

në rastet kur personi përgjegjës i cili ka kryer veprën penale nuk është dënuar për 
atë vepër. Këso situate mund të ndodhë nëse p.sh. personi përgjegjës është në 
arrati, apo ka vdekur, apo për çfarëdo shkaqeve të tjera nuk është zhvilluar 
procedura penale apo nuk është dënuar. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në këtë paragraf thuhet shprehimisht se përgjegjësia e personit juridik sajohet nga 

përgjegjësia e personit përgjegjës. Thënë ndryshe, personi juridik përgjigjet për 
veprën penale, vetëm nëse personi përgjegjës veprën penale e ka kryer me dashje 
apo nga pakujdesia. 
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Paragrafi 4. 
 
1. Në paragrafin 4 është përcaktuar se elementet subjektive të personit përgjegjës, siç 

janë dashja, pakujdesia, përgjegjësia e zvogëluar dhe elementet tjera, do të 
konstatohen dhe vlerësohen në raport me personin juridik.  

2. Në Ligjin për Përgjegjësinë e Personave Juridikë për Vepra Penale është rregulluar 
edhe çështja e përgjegjësisë së personit juridik për veprën penale të kryer në rastet 
kur e ndryshon statusin apo kur falimenton (shih nenin 6. të këtij Ligji). 

3. Në nenin 8 të Ligjit për Përgjegjësinë e Personave Juridikë për Veprat Penale, janë 
paraparë llojet e dënimeve dhe sanksioneve tjera të cilat mund t’u shqiptohen 
personave juridikë. Në këtë Ligj janë paraparë këto lloje të dënimeve: dënimi me 
gjobë (neni 8); pushimi i personit juridik (neni 11) dhe dënimi me kusht (neni 12).  

4. Përveç dënimeve, si lloje tjera të sanksioneve tjera penale, për personin juridik janë 
paraparë: ndalimi i ushtrimit të veprimtarisë dhe punëve të caktuara; marrja e 
sendit, konfiskimi i dobisë pasurore; dhe shpallja publikisht e aktgjykimit (shih 
nenin 13 të këtij Ligji). 

5. Në dispozitat tjera të Ligjit për Përgjegjësinë e Personave Juridikë për Vepra 
Penale është e rregulluar çështja e tentativës, parashkrimit, evidenca për dënimet e 
shqiptuara, pasojat juridike të dënimit si dhe procedura e cila zhvillohet ndaj 
personave juridikë.  
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Kapitulli III: Dënimet 
 
 
1. Dënimet janë në epiqendër të vëmendjes të së drejtës penale dhe të politikës 

kriminale. Çështjet e tjera, të cilat i rregullon legjislacioni penal, sado të rëndësishme 
që të jenë, i referohen parakushteve për zbatimin e dënimeve dhe sanksioneve tjera 
apo çështjeve të tjera lidhur me zbatimin e tyre. 

2. Dënimet janë masa që i ndërmerr shteti me qëllim të mbrojtjes nga kriminaliteti. 
Këto janë një lloj i reagimit i shtetit ndaj kryesve të veprave penale dhe ndërmerren 
me qëllim të mbrojtjes së qytetarëve dhe shoqërisë nga veprat e dëmshme. Dënimet 
kanë për qëllim që të sigurojnë kushtet elementare të jetës së përbashkët në shoqërinë 
e organizuar. Në të kundërtën, nëse zbatimi i dënimeve nuk është në funksion të 
luftimit të kriminalitetit, por i shërben interesave të ngushta burokratike apo partive 
politike, gjykatat bëhen vegël e tyre.  

3. Dënimi është i arsyeshëm vetëm në atë masë e cila është e nevojshme për 
funksionimin e jetës së përbashkët. Dënimi është mjet i fundit i shoqërisë për 
luftimin e kriminalitetit. Ndëshkimi është i arsyeshëm vetëm atëherë kur nuk ka 
mënyrë më të mirë për mbrojtjen e qytetarit dhe të shoqërisë (klauzozla ultima ratio). 
Por kjo domosdoshmëri e aplikimit të dënimit kërkon që ndëshkimi të realizohet 
vetëm në mënyrën dhe në formën e cila i përgjigjet konceptit të shoqërisë së kohës 
sonë, të jetë në pajtim me perceptimin e tërësishëm të kulturës së sotme dhe 
postulateve demokratike. Këto postulate njëherit i ndalojnë dënimet e vrazhda, 
nënçmuese dhe tretmanin johuman të kryesit të veprës penale.257 

4. Dënimet janë masa shtrënguese që zbatohen me dhunë dhe paraqesin represion ndaj 
kryesit të veprës penale. Me anë të dënimeve kryesit të veprës penale i kufizohen apo 
i merren të drejtat, liritë dhe vlerat e tjera shumë të rëndësishme, siç është liria e 
lëvizjes, pasuria, ndalimi i ushtrimit të profesionit etj. Dënimet, madje edhe ato ndër 
më të lehtat, në një masë janë një e keqe që godasin personin që ka kryer vepër 
penale. Gjithashtu, dënimet, për shkak të natyrës, peshës dhe implikimeve të tyre 
ndaj qytetarëve dhe shoqërisë në përgjithësi, janë çështje edhe të interesit të opinionit 
të gjerë. 

5. Meqë dënimet janë çështje themelore të së drejtës penale dhe janë në epiqendër të 
saj, këto janë edhe pjesa më dinamike e kësaj dege të drejtësisë. Rrjedhimisht, gjatë 
historisë së të drejtës penale, ndryshimet më të shpeshta dhe më të mëdha janë 
shprehur pikërisht në fushën e dënimeve. Këto ndryshime janë shprehë veçmas në 
gjysmën e dytë të shekullit njëzet. Në vazhdën e këtyre ndryshimeve të rëndësishme 
janë shprehur tendenca dhe procese të reja të cilat kanë pasur ndikim në legjisla-
cionin penal bashkëkohor. Tendencat e reja në zhvillimin e dënimeve dhe në 
përgjithësi të sanksioneve penale veçmas konsistojnë në këto segmente: në vënien e 
një raporti të ri të shoqërisë ndaj delikuentit që ky të mos trajtohet si armik i 
shoqërisë, por që me trajtimin adekuat penalo-juridik të kthehet si anëtar i barabartë 
dhe i dobishëm i shoqërisë; në parashikimin e dënimeve alternative, sidomos të disa 
varianteve të dënimeve si supstitute të dënimit me burgim siç janë dënimi me kusht, 
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puna në interesin e përgjithshëm, gjysmëliria (semi liberte) etj.; në përforcimin e 
mëtejshëm të preventivës speciale në të drejtën penale, veçmas në formë të 
risocializimit; në dobësimin e elementeve klasike retributive të dënimit, me kusht që 
nga brendia dhe qëllimi i dënimit të mos humbasin elementet sociale, etike dhe vlerat 
- drejtësia dhe drejtëria; që dënimi të ketë elemente të mjaftueshme të satisfaksionit 
edhe ndaj palës së dëmtuar nga vepra penale; që dënimi të shqiptohet vetëm në rastet 
e pashmangshme dhe të domosdoshme, me fjalë të tjera që dënimi të jetë legjitim.258 
Nëse përmbushen këto postulate, atëherë llojet dhe natyra e sanksioneve penale do të 
integrohen në suazat e shtetit demokratik dhe juridik. Kësisoj, në fushën e 
sanksioneve penale, fushë kjo më e ndjeshme për sigurinë e qytetarëve dhe të 
shoqërisë, do të forcohet më tepër parimi i ligjshmërisë dhe do të evitohet arbitrariteti 
i organeve shtetërore.259 

6. Karakteristikat themelore të dënimit në të drejtën penale bashkëkohore260. Duke 
pasur parasysh natyrën e figurës së dënimit si dhe qëllimin e tij, dënimi në të drejtën 
penale bashkëkohore duhet t’i përmbushin këto kërkesa:  
a) Dënimi duhet të jetë i përcaktuar në ligj. Ky është parimi i ligjshmërisë së 

dënimit i sublimuar në maksimën e mirënjohur latine nulla poena sine lege.  
b) Dënimin mund ta shqiptojë vetëm gjykata sipas procedurës së përcaktuar me ligj. 

Kjo procedurë duhet të garantojë të drejtat e të pandehurit dhe rregullsinë e shqi-
ptimit të dënimit. Asnjë organ tjetër nuk mund t'i shqiptojë dënim kryesit të 
veprës penale.  

c) Sipas brendisë së tij, dënimi duhet të paraqesë vlerësim negativ moralo-etik ndaj 
veprës penale dhe kryesit. 

d) Si masë e dhunshme, dënimi duhet të paraqesë një të keqe, e cila e godet 
personin i cili ka kryer vepër penale. Kjo e keqe konsiston në marrjen apo 
kufizimin e të mirave të caktuara juridike, siç janë, liria, pasuria, ndalimi i 
ushtrimit të profesionit, veprimtarisë, detyrës apo funksionit etj. Ky është 
element retributiv i dënimit. Në krahasim me sanksionet e tjera penale, 
retribucioni te dënimi është në formën më të theksuar. 

e) Dënimi mund të shqiptohet vetëm ndaj kryesve të veprave penale që janë 
penalisht të përgjegjshëm. Përkatësisht, dënimi mund t'u shqiptohet vetëm atyre 
personave të cilët në kohën e kryerjes së veprës penale kanë qenë të 
përgjegjshëm dhe të fajshëm. Kjo karakteristikë është në fakt implementim i 
parimit nulla poena sine culpa (nuk ka dënim pa fajësi, përkatësisht askush nuk 
mund të dënohet nëse nuk konstatohet se kryesi i veprës nuk është i fajshëm, 
nuk e ka kryer veprën me dashje apo nga pakujdesia). Kjo nga fakti se vetëm 
personi penalisht i përgjegjshëm mund të përjetojë dënimin si një të keqe e cila e 
godet për shkak të veprës së dëmshme që e ka kryer dhe vetëm ndaj personit të 
këtillë dënimi mund të ketë efekt që ai në të ardhmen të mos kryejë vepra 
penale. 

f) Dënimi duhet të jetë personal. Ndryshe nga të drejtat penale primitive, sipas të 
cilave dënimi e ka goditur jo vetëm kryesin e veprës penale por edhe të afërmit e 

                                                           
258 Lidhur me legjitimitetin e dënimeve dhe në përgjithësi të sanksioneve penale shih edhe 
komentet lidhur me nenin 1 i cili i përcakton bazat dhe kufijtë e sanksioneve penale. 
259 Po aty, fq. 395. 
260 Ljubo Bavcon-Alenka šelih, op. ct. fq. 389-392. 
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tij, anëtarët e familjes apo të fisit të tij, sipas të drejtave penale bashkëkohore, 
dënimi duhet të jetë personal. Kjo do të thotë që dënimi duhet ta godasë vetëm 
kryesin e veprës penale, e jo edhe personat e tjerë. Mirëpo, duhet theksuar se 
përkundër këtij parimi dhe synimeve të politikës ndëshkuese bashkëkohore që të 
përmbushet ky kusht, që dënimi duhet të jetë personal, ta godasë vetëm kryesin e 
veprës penale, edhe tani pothuaj çdo dënim në një formë dhe masë godet edhe 
personat e tjerë, sidomos anëtarët e familjes dhe të afërmit e tjerë të fajtorit. Për 
shembull, pasojat negative të dënimit janë të pashmangshme në rastin kur i ati i 
fëmijëve kryen vepër penale dhe dënohet. Pasojat negative, ato materiale, 
psikologjike e të tjera, gjithsesi në një formë dhe masë i godasin fëmijët, 
bashkëshorten, madje edhe të afërmit e tjerë. Andaj pasojat indirekte të 
dënimeve të cilat janë të paevitueshme, duhet të zvogëlohen sa më tepër që është 
e mundshme. 

g) Dënimi duhet të jetë human. Kjo do të thotë se dënimi nuk guxon të paraqet trajtim 
mizor, çnjerëzor ose poshtërues, si dhe nuk guxon të shkaktojë dëmtimin e 
shëndetit. Në këtë drejtim konventat ndërkombëtare, kodi i procedurës penale dhe 
ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale garantojnë respektimin e personalitetit 
dhe dinjitetin e njeriut në procedurën penale dhe gjatë fazës së ekzekutimit të 
dënimit. Gjithashtu, edhe disa konventa ndërkombëtare, që u referohen lirive dhe 
të drejtave të njeriut dhe qytetarit, siç janë Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat 
civile dhe politike (neni 7) Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (neni 3). 
Gjithashtu edhe në nenin 27 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës janë të 
ndaluara dënimet mizore, çnjerëzore ose poshtëruese. 

h) Dënimi duhet të jetë legjitim. Rrjedhimisht për të qenë dënimi human, ai duhet të 
jetë edhe legjitim. Dënimi është legjitim vetëm nëse gjykata shqipton asi lloji 
dhe lartësie të dënimit, i cili është i domosdoshëm për mbrojtjen e shoqërisë nga 
kriminaliteti dhe për përmirësimin e fajtorit. Lidhur me këtë është mjaft impresiv 
konstatimi vijues: "Një represion, që nuk është i preokupuar me risocializimin e 
delikuentit, bën një punë të kotë dhe johumane."261 Përkatësisht, nëse shqiptohen 
dënime drakoniane, të cilat në masë të theksuar kanë premisa retributive dhe 
shprehin hakmarrje, madje dhe urrejtje ndaj delikuentit, atëherë ato dënime nuk 
janë legjitime dhe në brendinë e tyre janë edhe kundërligjore. Me fjalë tjera, nëse 
gjykatat shqiptojnë aso dënime, të cilat kanë për qëllim vetëm hakmarrjen, janë 
vetëm qëllim në vete dhe shkaktues të së keqes sa më të madhe kryesit të veprës 
penale, atëherë në atë shtet dhe në ato gjykata penale do të dominojë 
arbitrarizmi, vrazhdësia dhe do të shprehen deformimet. Arbitrarizmi, 
vrazhdësia dhe deformimet nga jurisprudenca penale janë në kundërshtim të 
drejtpërdrejtë me parimin e legalitetit dhe të legjitimitetit në të drejtën penale.  
Përndryshe, edhe në botën bashkëkohore pjesa dërrmuese e penalistëve, 
penologëve dhe sociologëve janë të mendimit se shoqëria bashkëkohore nuk do 
të mund të ekzistonte pa zbatimin edhe të dënimeve dhe të llojeve të tjera të 
sanksioneve penale. Kjo është një domosdoshmëri. Nëse nuk do të zbatoheshin 
dënimet ndaj kryesve të veprës penale në shtetet veç e veç, si dhe në tërë botën, 
do të mbisundonte anarkia dhe kaosi dhe kësisoj, funksionimi normal i shoqërisë 
do të rrezikohej seriozisht. 

                                                           
261 Messine, L’egalite et l’individualisation de la peine, Volume IV, Bruxelles 1975, fq. 20. 
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i) Brenda suazave ligjore që lejojnë individualizimin e dënimit, dënimi duhet t'i 
godasë njësoj kryesit e veprave penale, në mënyrë të barabartë, pa marrë para-
sysh përkatësinë nacionale, fetare, racore, politike, sociale etj. Ky tipari dënimit 
në fakt konsiston në realizimin e parimit të legalitetit (barazisë) së qytetarëve 
para ligjit dhe gjykatës dhe në realizimin e politikës ndëshkuese unike.262 Kjo 
çështje është posaçërisht e rëndësishme në të drejtat penale bashkëkohore, sepse 
në legjislacionet penale në fuqi sanksionet penale, në kuadrin e tyre edhe 
dënimet, janë ashtu të parapara saqë gjyqeve u japin autorizime të mëdha lidhur 
me zgjedhjen e llojit dhe masës së dënimit që mund t'i shqiptohet kryesit të 
veprës penale. Ky tipar implikon në vete kërkesën që kryesit e veprave penale 
identike të dënohen me dënime identike. Në të kundërtën, nëse ndodhin zgjidhje 
kontradiktore në fushën e politikës ndëshkuese ndër aktgjykime të të njëjtit gjyq 
apo të gjyqeve të viseve të ndryshme të shtetit, për të njëjtat vepra të kryera nga 
kryes të ngjashëm, atëherë ky është shembull tipik i pabarazisë së qytetarëve në 
jurisprudencën penale. 263 

j) Dënimi duhet të jetë proporcional me peshën e veprës penale dhe shkallën e 
përgjegjësisë penale të kryesit. Me këtë tipar përmbushet edhe postulati i 
drejtësisë së dënimit. Përpjesëtueshmëria dhe drejtësia e dënimit shprehet duke 
marrë parasysh jo vetëm peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë penale, por 
edhe rrethanat e tjera objektive dhe subjektive, siç janë p.sh. jeta e mëparshme e 
kryesit, sjellja pas kryerjes së veprës, qëllimet gjenerale dhe speciale të dënimit 
etj.  

k) Dënimi duhet të jetë i ndarë. Dënimi është i ndarë nëse ai mund të shqiptohet në 
masë më të vogël apo më të madhe, varësisht nga pesha e veprës penale, 
rrethanat në të cilat ajo është kryer dhe rrezikshmërisë së kryesit të veprës. Ky 
tipar shprehet te dënimi me heqje të lirisë dhe te dënimi me të holla, por jo edhe 
te dënimi me vdekje.  

l) Dënimi duhet të jetë i revokueshëm. Përkatësisht, në rastet kur konstatohet se 
dënimi është shqiptuar në kundërshtim me ligjin, për shkak të lajthimit të gjyqit 
apo provave të rrejshme, ai duhet të abrogohet.  

m) Dënimi duhet të jetë i përmirësueshëm. Edhe ky tipar duhet të shprehet në rastet 
kur dënimi është shqiptuar në kundërshtim me ligjin për shkak të dëshmisë së 
rrejshme apo ndonjë rrethane tjetër. Dënimet pasurore janë të përmirësueshme, 
mirëpo dënimi me vdekje, nëse është ekzekutuar, nuk mund të përmirësohet. 
Gjithashtu, për shkak të pasojave të shumta dhe të natyrës së ndryshme, sipas 
shumicës së shkencëtarëve të së drejtës penale, edhe dënimi me burg, i cili 
pjesërisht apo në tërësi është ekzekutuar, nuk mund të përmirësohet, ngase të 
dënuarit nuk mund t'i kthehet liria gjatë asaj kohe sa ka qëndruar në burg. 
Kompensimi në të holla, që zakonisht jepet për këso raste, më tepër ka karakter 
të dëmshpërblimit material, dëmshpërblim ky i cili nuk mund t'i eliminojë të 
gjitha pasojat e shkaktuara të dënimit me burgim. 

7. Për qëllimet e dënimit shih komentet në nenin 41. 

                                                           
262 Michel Danti-Juan, L’egalite en droit penal, tezë e doktoratës, Poiters 1984, fq. 34. 
263 Michel Danti-Juan, A propo du principe de l’egalite en droit penal Français, Revue de droit 
penale et criminologie, No. 3, Bruxelles 1958, fq. 217-237. 
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Neni 41 [Qëllimi i dënimit] 
 
1. Qëllimet e dënimit janë:  

1.1. të parandalojë kryesin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe 
të bëjë rehabilitimin e tij;  

1.2. të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale;  
1.3. të bëjë kompensimin e viktimave ose të komunitetit për humbjet ose 

dëmet e shkaktuara nga vepra penale; dhe  
1.4. të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe 

forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit.  
 
1. Në të drejtën penale çështja e qëllimit të dënimit, sikundër edhe çështja e bazës juridike 

të dënimit, është në qendër të vëmendjes së shkencëtarëve. Kjo çështje është studiuar 
në aspektin juridik dhe filozofik. Rrjedhimisht, me rastin e parashikimit të dënimit me 
ligj, është shtruar pyetja se çka dëshirohet dhe çka arrihet me zbatimin e dënimit. Në 
shqyrtimin e kësaj çështjeje, në dy shekujt e kaluar, janë shfaqur mendime dhe teori të 
ndryshme filozofike dhe juridike. Të gjitha këto mendime dhe teori, duke i marrë 
parasysh tiparet e tyre të përbashkëta, mund të radhiten në tri grupe themelore:teoritë 
absolute, teoritë relative dhe teoritë e përziera apo eklektike.264 

2. Sipas teorive absolute, qëllimi i dënimit është hakmarrja ndaj personit që kryen 
vepër penale. Me kryerjen e veprës penale, individi i shkakton një të keqe shoqërisë, 
për këtë shkak shoqëria ia kthen këtë të keqe me zbatimin e dënimit. 

3. Sipas ithtarëve të këtyre teorive, vepra penale është rezultat i vullnetit të lirë të 
njeriut, andaj edhe hakmarrja paraqitet si i vetmi qëllim i dënimit. Së këndejmi, 
dënimi është qëllim në vete, është i domosdoshëm dhe për këtë shkak është edhe 
absolut. Me fjalë të tjera, sipas ithtarëve të teorive absolute, dënimi nuk është asgjë 
tjetër por vetëm hakmarrje, shpagim i mëkateve për shkak të veprës penale të kryer. 

4. Autorët e teorive metafizike dhe idealiste lidhur me bazën juridike të dënimit, në të 
njëjtën kohë janë edhe autorë të teorive absolute të dënimit. Përkatësisht, sipas 
autorëve të së drejtës hyjnore, hakmarrja paraqitet si detyrim i perëndisë, ndërsa 
sipas përfaqësuesve të drejtësisë morale, dënimi është domosdo i kategorisë 
imperativ (Kanti), kurse sipas autorëve të drejtësisë ligjore (Hegeli), dënimi është 
domosdo dialektike. 

5. Si e metë kryesore e teorive absolute është se këto në tërësi injorojnë qëllimet sociale 
të dënimit. Këto fare nuk i marrin parasysh qëllimet e shoqërisë që duhet të 
realizohen me rastin e parashikimit dhe zbatimit të dënimit. Përkatësisht, këto teori 
nuk marrin parasysh fare rolin dhe detyrat e shtetit dhe të shoqërisë për t'i mbrojtur 
nga kriminaliteti vlerat vitale të qytetarëve dhe të kombit në tërësi. Duke u nisur nga 
postulati i drejtësisë absolute, këto teori, të drejtën penale dhe dënimin e ndajnë në 
tërësi nga njerëzit, shteti koha dhe hapësira. Lidhur me këtë duhet theksuar se është 
domosdo e pamohueshme se dënimi duhet të jetë i drejtë, mirëpo ky nuk është i 
vetmi kusht që duhet të përmbushet. Dënimi medoemos duhet të jetë edhe utilitar (i 
dobishëm), duhet të realizojë edhe qëllimin e preventivës individuale dhe gjenerale, e 
jo të jetë vetëm qëllim në vete, vetëm të hakmerret duke i shkaktuar të keqe kryesit të 
veprës penale. 
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6. Përfaqësuesit e teorive relative janë të mendimit se dënimi duhet të ketë qëllim të 
caktuar social dhe se hakmarrja dhe shpagimi i mëkateve për veprën penale të kryer, 
për të keqen e shkaktuar, nuk duhet të jetë i vetmi qëllim i dënimit. Me fjalë të tjera, 
sipas përfaqësuesve të këtyre teorive, dënimi nuk duhet të jetë qëllim në vete, por 
mjet për mbrojtjen e shoqërisë nga kriminaliteti. Platformë kryesore e teorive relative 
është preventiva e kriminalitetit. Kuptimi i dënimit është ushtrimi i luftës së 
suksesshme kundër kriminalitetit. Efekti represiv i dënimit duhet të jetë rezultat 
sekondar e jo qëllim kryesor. 

7. Sipas këtyre teorive, qëllimi kryesor i dënimit pra është preventiva, që kryesi i veprës 
penale në të ardhmen të mos kryejë vepra penale të këtilla. Dënimi nuk është një 
domosdo absolute, por nevojë relative. Këto teori janë të njohura si teori utilitare, që 
dënimi duhet të arrijë efekte pozitive ndaj kryesit të veprës penale dhe për shoqërinë. 
Qëllimi kryesor dhe i fundit i dënimit duhet të jetë mbrojtja e shoqërisë nga 
kriminaliteti. 

8. Teoritë relative ndahen në dy nëngrupe themelore: në nëngrupin e parë bëjnë pjesë të 
ashtuquajturat teori të preventivës individuale apo speciale, kurse në nëngrupin e 
dytë bëjnë pjesë teoritë e preventivës së përgjithshme apo gjenerale.265 

9. Sipas teorive të preventivës individuale apo speciale, qëllimi i dënimit është që 
kryesin e veprës penale ta pengojë që në të ardhmen sërish të kryejë vepër penale. 
Disa përfaqësues të këtyre teorive janë të mendimit se ky qëllim mund të arrihet 
duke e frikësuar kryesin me ekzekutimin e dënimit. Pra për shkak të frikës nga 
dënimi, të mos kryejë vepër penale. Ndërsa, përfaqësuesit e tjerë të këtyre teorive 
janë të mendimit se qëllimi i dënimit arrihet duke e përmirësuar, duke i evituar vetitë 
negative të kryesit, është një lloj terapie në mënyrë që në të ardhmen të mos kryejë 
përsëri vepra penale. Teoritë e preventives speciale nënkuptojnë gatishmërinë e 
shoqërisë që pasi kryesi i veprës penale ta vuajë dënimin, ta konsiderojnë atë si 
anëtar të barabartë të shoqërisë. 

10. Sipas teorive të preventivës së përgjithshme apo gjenerale,qëllimi i dënimit është që 
të ushtrojë efekt frikësues ndaj kryesve të mundshëm të veprave penale dhe në këtë 
mënyrë t'i zmbrapsë nga kriminaliteti. Dënimi i paraparë në ligj, sipas përfaqësuesve 
të këtyre teorive, ia bën me dije çdo qytetari se do ta godasë e keqja (dënimi) nëse 
kryen vepër penale. Kësisoj, kanosja që ushtrohet me dënimin e paraparë me ligj 
është një lloj presioni psikik që qytetarët të mos kryejnë vepër penale.  

11. Në një mënyrë, sipas teorive të preventivës së përgjithshme, dënimi duhet të ushtrojë 
efektin e higjienës sociale. Lidhur me këtë, filozofi Fokon thotë se "dobishmëria e 
dënimit në brendinë e vet nuk konsiston në masën që ndërmerret ndaj kriminelit, por 
në efektet që duhet të arrihen në shoqëri."266Shikuar në aspektin historik, teoritë e 
preventivës gjenerale janë më të lashta se teoritë relative. Në periudhat e mëparshme, 
këto teori janë realizuar duke zbatuar dënime të vrazhda (ekzemplare), në mënyrë që 
t'i frikësojnë të tjerët dhe kështu t'i zmbrapsin nga krimet. Kjo ishte koha kur dënimi 
kishte për qëllim vetëm hakmarrjen. 

12. Teoritë e përziera janë paraqitur duke i përvetësuar elementet pozitive të teorive 
absolute dhe relative. Pra janë sintezë e teorive absolute dhe të teorive të preventivës 
individuale dhe gjenerale. Sipas përfaqësuesve të këtyre teorive, qëllimi i dënimit 
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nuk mund të arrihet vetëm me represion (vetëm me hakmarrje), por jo edhe vetëm 
me preventivë. Përkundrazi, dënimi duhet të ketë qëllim represionin (hakmarrjen) 
dhe preventivën. Kryesi i veprës penale duhet të dënohet për shkak se ka gabuar, ka 
kryer vepër të dëmshme, por ai duhet të dënohet edhe me qëllim që në të ardhmen të 
mos kryejë vepër të këtillë, të mos gabojë (të përmirësohet). 

13. Meqë në legjislacionin penal dhe në shkencën e së drejtës penale kërkohet që dënimi 
duhet medoemos të jetë në një relacion të caktuar me shkallën e rrezikshmërisë 
shoqërore të veprës penale dhe të fajësisë, dhe njëherit duhet të jetë në funksion të 
qëllimeve sociale (të riedukimit dhe të preventivës), del qartë se teoritë e përziera më 
së miri e përcaktojnë qëllimin që duhet të arrijë dënimi. Koncepti i këtillë i qëllimit 
të dënimit më së miri u përgjigjet kërkesave bashkëkohore kriminalo-politike dhe 
përvojës jetësore dhe praktikës. 

14. Qëllimi i dënimit sipas Kodit Penal. Kodi Penal l i përvetëson teoritë e përziera 
lidhur me qëllimin e dënimit. Përfundimi i këtillë del nga dispozitat e nenit 41 të 
Kodit Penal. Në këto dispozita është paraparë se qëllimet e dënimit janë:  
1) Të parandalojë kryesin që në të ardhmen të mos kryejë vepra penale dhe të bëjë 

rehabilitimin e tij; 
2) Të parandalojë personat e tjerë të mos kryejnë vepra penale; 
3) Të bëjë kompensimin e viktimave ose të komunitetit për humbjet ose dëmet e 

shkaktuara nga vepra penale; dhe  
4) Të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin 

e detyrimit për respektimin e ligjit. 
15. Nga dispozitat e sipërpërmendura të Kodit Penal, del qartë se e drejta jonë e 

përvetëson preventivën e posaçme (speciale) dhe të përgjithshme (gjenerale) si 
qëllim të dënimit.  

16. Preventiva e posaçme shprehet në pikën 1 të nenit 41, në të cilën si qëllim i dënimit 
parashihet "parandalimi i kryesit të veprës të kryejë vepra penale dhe rehabilitimi i 
tij".  

17. Preventiva e përgjithshme është përcaktuar në pikën 2 të nenit të njëjtë, ku thuhet se 
qëllimi i dënimit është të parandalojë personat e tjerë që të mos kryejnë vepra penale, 
përkatësisht ndikimi preventiv ndaj të tjerëve që të mos kryejnë vepra penale. 

18. Në pikën 3 të kësaj dispozite është paraparë shprehimisht se qëllim i dënimit është 
edhe kompensimi i viktimave ose të komunitetit për humbjet ose dëmet e shkaktuara 
nga vepra penale. Qëllimi edhe i këtillë i dënimit është paraparë ngase çdo vepër 
penale shkakton një të keqe, i shkakton dëm individit ose komunitetit. Kompensimi i 
viktimës së veprës penale është në harmoni me konceptin bashkëkohor të drejtësisë 
restorative. Drejtësia restorative niset nga koncepti se çdo vepër penale është në 
kundërshtim me ligjin dhe shkakton pasoja të dëmshme, andaj dënimi duhet të ketë 
edhe qëllim që ta restaurojë, riparojë, ta ndreqë dëmin e shkaktuar me vepër penale, 
duke e bërë kompensimin e viktimës.  

19. Në pikën 4 thuhet se qëllim i dënimit është edhe që të shprehë gjykimin shoqëror për 
veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. Në 
kohën e fundit këtij aspekti të qëllimit të dënimit i kushtohet rëndësi e madhe. Ky 
qëllim ndryshe emërtohet si preventiv pozitive gjenerale. Synimi i këtillë i dënimit 
ka për qëllim që t’i përforcojë normat e moralit dhe të shoqërisë. Përforcimi i këtyre 
normave është diga më e fortë në parandalimin e kriminalitetit. Koncepti i ngritjes së 
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moralit dhe të ndjesisë për respektimin e ligjit është koncept modern i preventivës 
gjenerale përforcimit të moralit.267 

20. Qëllimi i preventivës së përgjithshme apo gjenerale të dënimit, i cili është sublimuar 
në Kodin Penal me postulatin që të ushtrojë ndikim edukativ ndaj të tjerëve, që të 
ndikojë në ndërgjegjësimin e qytetarëve për pasojat e dëmshme të veprës penale. Kjo 
arrihet edhe me një atribut të dënimit, i cili shprehimisht nuk është theksuar në Kodin 
Penal, mirëpo ai është imanent në të. Ky është në fakt efekti frikësues i dënimit ndaj 
kryesve të mundshëm të veprave penale. Rrjedhimisht, me faktin se për çdo vepër 
penale është paraparë dënimi që do t'i shqiptohet kryesit të veprës penale, kjo është 
një lloj kanosje, një lloj vërejtje dhe si e tillë ushtron edhe efekte frikësuese. Ushtron 
aso efekte që njerëzit të mos kryejnë vepra penale. I zmbraps ata nga kryerja e veprës 
penale. Lidhur me këtë, disa autorë me të drejtë theksojnë se nuk mund të ushtrohet 
preventiva gjenerale pa frikësim. Kjo në brendinë e saj do të thotë se ata, të cilët nuk 
kanë kryer vepra penale, duhet të frikësohen duke i ndëshkuar fajtorët. Krahas kësaj, 
shumë persona nuk kryejnë vepra penale ngase e dinë se do të ndëshkohen dhe 
kështu krahas privimeve të tjera, do ta humbasin edhe autoritetin që gëzojnë në 
shoqëri.268 Koncepti i këtillë i efektit frikësues të dënimeve me vetëm faktin që janë 
paraparë në legjislacionin penal është i pranishëm edhe në literaturën juridike të 
Francës. 

21. Ndërsa në kuadër të preventivës gjenerale, edhe pse nuk është thënë shprehimisht, e 
drejta penale aspiron që të ushtrojë funksionin etik dhe përgjegjësinë në shoqëri. 
Përkatësisht, me faktin se dënimi u shqiptohet atyre personave që cenojnë moralin e 
shoqërisë, i cili është shkelur me kryerjen e veprës penale, del se qëllimi i dënimit 
është edhe mbrojtja e moralit në shoqëri. 

22. Krahas preventivës speciale dhe gjenerale si qëllim i dënimit, në shkencën e së 
drejtës penale shtrohet pyetja se a është edhe hakmarrja, retribucioni qëllim i 
dënimit. Disa autorë në mënyrë kategorike ia mohojnë dënimit këtë qëllim, disa nuk 
flasin fare për këtë, ndërsa grupi i tretë i autorëve pohojnë se dënimi ka edhe qëllim 
hakmarrës.  

23. Përgjigjja valide në këto dilema nuk mund të jepet duke u mbështetur vetëm në 
dispozitat e nenit 41, në të cilin shprehimisht flitet për qëllimin e dënimit, por duhet 
të merren parasysh të gjitha dispozitat e Kodit Penal si dhe disa parime të 
përgjithshme të së drejtës penale, të cilat në mënyrë të tërthortë i referohen dhe e 
zgjidhin këtë çështje. Rrjedhimisht, në legjislacionin penal të çdo shteti, ashtu edhe te 
ne, ekziston dispozita e përgjithshme penale juridike, sipas së cilës lloji dhe lartësia e 
dënimit përcaktohet sipas intensitetit dhe sasisë së të keqes (dëmit), që kryesi i 
veprës penale ia ka shkaktuar individit dhe shoqërisë. Një dispozitë dhe parim i 
këtillë ka ekzistuar që nga lindja e së drejtës penale e gjer më sot, kuptohet me 
transformimet e kohëpaskohshme, veçmas në drejtim të humanizmit të represionit 
penal. Së këndejmi, del qartë se edhe sot e kësaj dite, edhe pse në përmasa më të 
vogla në krahasim me të kaluarën, dënimi përmban në vete edhe një dozë të 
hakmarrjes. Pohimi i këtillë gjen mbështetje në tërë legjislacionin penal, ngase për 
vepra penale më të rënda parashihen dhe shqiptohen edhe dënime më të rënda. 
Mirëpo, hakmarrja, si qëllim i dënimit, nuk mund të kuptohet ashtu çfarë ka qenë 
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para disa shekujve, e sidomos në mesjetë. Përkundrazi, në të drejtën penale 
bashkëkohore, hakmarrja duhet kuptuar dhe trajtuar si qëllim që në shoqëri të arrihet 
drejtësia, ngase akoma jetojmë në kohën e cila kërkon që për vepra penale më të 
rënda të shqiptohen dënime më të rënda. Mirëpo, përmbushja e këtij postulati duhet 
të sendërtohet në mënyrë racionale e jo afektive për t'u përmbushur qëllimet e 
dënimit si preventiv, jo vetëm individuale por edhe si preventivë e përgjithshme.269 

24. Nga gjithë që u tha më sipër, mund të përfundojmë se dënimi, krahas qëllimit të 
preventivës individuale dhe të përgjithshme, duhet të përmbushë edhe qëllimin e 
drejtësisë. Duhet të jetë i drejtë. E i drejtë do të jetë ai lloj dhe ajo lartësi e dënimit, 
që në një masë të caktuar do t'i shkaktojë edhe të keqe kryesit të veprës penale. Këtë 
e kërkon nga jurisprudenca penale opinioni publik i të gjitha shtresave, sepse vetëm 
dënimi i drejtë mund të shuajë ndjenjën e hakmarrjes private, hakmarrjen e individit 
apo palës së dëmtuar nga kryesi i veprës penale. Së këndejmi, riedukimi dhe 
përmirësimi në përgjithësi i kryesit të veprës penale nuk është i vetmi qëllim i 
dënimit. Duhet gjithsesi të kihet parasysh edhe fakti se si do të reagojë opinioni, 
madje edhe vetë pala e dëmtuar ndaj dënimit të shqiptuar. Se a do ta pranojë llojin 
dhe masën e dënimit të shqiptuar si të drejtë. Mendojmë se koncepti i këtillë gjen 
mbështetjen në faktin se edhe në rastet kur kryesi i veprës penale sigurisht pendohet 
për veprën e kryer, apo që në fillim të mbajtjes së dënimit shihet qartë se është 
përmirësuar dhe se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale, ai, përkundër kësaj, 
duhet të qëndrojë në burg një kohë të caktuar.  

 
 
Neni 42 [Llojet e dënimeve] 
 
1. Llojet e dënimeve janë:  

1.1. dënimet kryesore;  
1.2. dënimet alternative; dhe  
1.3. dënimet plotësuese.  

 
1. Çdo shtet përcakton politikën kriminale, me anë të së cilës ka për qëllim luftimin sa 

më efikas të kriminalitetit. Në bazë të kësaj politike kriminale përcaktohet edhe 
sistemi i dënimeve.  

2. Sistemi i dënimeve në Kodin Penal është ndërtuar sipas modelit të legjislacioneve 
penale të shteteve të Evropës Perëndimore. Në dispozitën e nenit 42, Kodi i ynë 
Penal e përvetëson sistemin pluralist të dënimeve duke i paraparë tetëmbëdhjetë lloje 
të dënimeve të cilat janë sistemuar në tri kategori: në dënime kryesore, dënime 
alternative dhe dënime plotësuese.  

3. Ky spektër relativisht i madh i llojeve të dënime, u mundëson gjykatave të shqiptojnë 
lloj dhe lartësi të dënimit i cili do të mundësojë luftën më efikase kundër 
kriminalitetit dhe ushtrimin më efektiv të preventives speciale dhe gjenerale. Veçmas 
duhet theksuar dënimet alternative të cilat janë paraparë për veprat penale jo të rënda 
si supstitute, zëvendësim i dënimit me burgim. 

4. Sistemi i dënimeve i paraparë në këtë dispozitë vlen për të gjithë kryesit madhorë të 
veprave penale dhe penalisht të përgjegjshëm. Ndaj kryesve të veprave penale të cilët 
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nuk janë të përgjegjshëm për shkak të sëmundjeve psikike, çrregullimeve apo 
ngecjes në zhvillimin mendor nuk mund të shqiptohet asnjë prej këtyre llojeve të 
dënimeve. Ndaj këtyre personave mund të shqiptohen vetëm masat e trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik (shih komentet lidhur me nenet 87- 91). 

5. Çështja e kryesve të mitur të veprave penale në Kosovë është rregulluar me ligj të 
veçantë – Me Kodin e Drejtësisë për të Mitur.270 Në krahasim me legjislacionin që 
ishte në fuqi, Kodi i Drejtësisë për të Mitur çështjen e kryesve të mitur të veprave 
penale e rregullon në baza dhe koncept tërësisht të ri, sipas modeleve më të 
avancuara të legjislacionit penal të shteteve të perëndimit. 

6. Sipas Kodit të Drejtësisë për të Mitur, ndaj kryesve të mitur të veprave penale mund 
të shqiptohen masat e diversitetit dhe masat edukuese. Ndërsa ndaj të miturve të cilët 
e kanë mbushur moshën gjashtëmbëdhjetëvjeçare, mund t’u shqiptohen këto tri lloje 
të dënimeve: dënimi me gjobë, urdhri për punë në dobi të përgjithshme, burgimi për 
të mitur,dënimi me kusht, disa nga dënimet plotësuese të parapara në nenin 62 të 
Kodit Penal. 

7. Çështja e trajtimit të kryesve të veprave penale – masat e diversitetit, masat 
edukative dhe llojet e dënimeve, nuk janë lëndë e komentarit në këtë botim, ngase siç 
u theksua, kjo çështje është rregullua me ligj të veçantë.  

8. Ndryshe nga legjislacioni i mëparshëm, Kodi Penal nuk e njeh dënimin me 
konfiskim të pasurisë. 

9. Kategoria dhe llojet e dënimeve të parapara në dispozitën e nenit 42 janë sistemuar 
sipas peshës dhe rëndësisë së tyre. Përveç tjerash, ky sistem ka rëndësi praktike, 
posaçërisht në rastet e zbutjes së dënimit. 

10. Dënimet kryesore janë lloje të cilat mund të shqiptohen si të vetme dënime, 
pavarësisht prej llojit tjetër të dënimeve dhe me zbatimin e tyre në tërësi mund të 
realizohet qëllimi i ndëshkimit. Këto dënime mund t’u shqiptohen vetëm kryesve 
madhor të veprave penale dhe të cilët janë penalisht të përgjegjshëm. 

11. Për llojet e dënimeve kryesore, duke përfshirë edhe dënimin me gjobë, kushtet për 
shqiptimin e tyre dhe çështje tjera, më gjerësisht shih komentet lidhur me nenet 43, 
44, 45, 46, 47dhe 48.  

12. Dënimet alternative në brendinë e tyre janë substitute, zëvendësim i dënimit me 
burgim. Spektri i tyre është mjaftë i gjerë dhe i llojllojshëm. Këto lloje të dënimeve 
në fakt janë lloj i posaçëm i masave parapenale, me të cilat në të gjitha rastet e 
mundshme, kryesi i veprës penale në vend që të dënohet me burgim, atij i tërhiqet 
vërejtja dhe njëherit i caktohen obligime të cilat duhet t’i përmbushë Brenda afatit të 
caktuar. Nëse nuk i përmbushë obligimet e caktuara nga gjykata, siç do të shohim në 
vazhdim, dënimet alternative mund të revokohen dhe të shëndrrohen në dënim me 
burgim. 

13. Për llojet e dënimeve alternative, arsyeshmërinë dhe çështjet tjera, shih komentet 
lidhur me nenet 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 dhe 61. 

14. Dënime plotësuese janë ato lloje të dënimeve të cilat mund të shqiptohen vetëm së 
bashku me dënimin kryesor apo alternativ. Dënimet plotësuese në fakt janë dënime 
komplementare dhe duhet ta sforcojnë efektin e dënimit kryesor. Rrjedhimisht, në 
rastet kur gjykata konstaton se vetëm me shqiptimin e dënimit kryesor nuk mund të 
ushtrohet funksioni i luftës kundër kriminalitetit dhe nuk mund të arrihet qëllimi i 
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dënimit, do ta shqiptojë edhe njërin nga dënimet plotësuese. Gjer me hyrjen në fuqi 
të Kodit Penal, shumica dërrmuese e nëntë llojeve të dënimeve plotësuese të 
parapara në nenin 62, janë konsideruar si masa siguruese. 

15. Për llojet e dënimeve plotësuese dhe kushtet që duhet të plotësohen për shqiptimin e 
tyre dhe çështjet tjera, shih komentet lidhur me nenet 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70 71 dhe 72.  

 
 
DËNIMET KRYESORE  
 
Neni 43 [Dënimet kryesore] 
 
1. Llojet e dënimeve kryesore janë:  

1.1. dënimi me burgim të përjetshëm;  
1.2. dënimi me burgim dhe  
1.3. dënimi me gjobë.  

 
1. Rendradhitjae dënimeve në Kodin Penal e përcakton relacionin e tyre me rastin e 

shqiptimin. Ky sistem është përcaktuar sipas peshës së dënimeve dhe njëherit ka 
rëndësi praktike në rastet kur shtrohet çështja e zbutjes së dënimit.  

2. Dënimet kryesore janë ato të cilat ligji i parasheh se mund të shqiptohen si masë 
kryesore e ndëshkimit. Këto janë ato lloje të dënimeve që mund të shqiptohen si të 
vetme ndaj kryesit të veprës penale, pavarësisht prej llojit tjetër të dënimit. Kryesisht 
këto janë dënime të tilla me të cilat gjykata vlerëson se me zbatimin e tyre si të vetme 
mund ta realizojnë funksionin e ndëshkimit.  

3. Në të gjitha sistemet ndëshkimore të legjislacioneve penale të shteteve 
bashkëkohore, dënimi me burgim zë vend qendror, ngase për numrin më të madh të 
veprave penale është paraparë ky lloj dënimi. Edhe në Kodin Penal të Kosovës, 
përkundër parashikimit të një numri të konsiderueshëm të dënimeve alternative si 
supstitute të dënimit me burgim, për numrin më të madh të veprave penale është 
paraparë dënimi me burgim. 

4. Dënimi me burgim të përjetshëm apo me burgim është gjithherë dënim kryesor. 
Ndërsa dënimi me gjobë, përkatësisht me të holla, mund të jetë edhe kryesor edhe 
plotësues. Dënimi me gjobë në asnjë dispozitë të Kodit Penal nuk është paraparë si i 
vetmi dënim kryesor, por gjithherë është paraparë në mënyrë alternative me dënimin 
me burgim. Në rastet kur dënimi me gjobë me ligj është paraparë në mënyrë 
alternative me dënimin me burgim, do të jetë kryesor nëse gjykata e shqipton si të 
vetmin dënim, ndërsa do të jetë plotësues nëse gjykata, krahas dënimit me burgim, 
shqipton edhe dënimin me gjobë. Kurse dënimi me gjobë është plotësues në rastet 
kur për një vepër është paraparë në mënyrë kumulative me dënimin me burgim. 
Gjithashtu dënimi me gjobë mund të shqiptohet si dënim plotësues krahas dënimit 
me burgim me kusht (neni 52, par. 5). Në rastet kur gjykata krahas dënimit me 
burgim me kusht e shqipton edhe dënimin me gjobë pa kusht, atëherë dënim kryesor 
konsiderohet dënimi me kusht, ndërsa dënimi me gjobë është e karakterit plotësues. 

5. Kodi Penal për një vepër penale ka paraparë mundësinë e shqiptimit të dënimeve në 
mënyrë kumulative apo alternative. Në mënyrë kumulative janë të përcaktuara 
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dënimet atëherë kur gjykata është e obliguar që t'ia shqiptojë të gjitha ato dënime 
kryesit të veprës penale. Për shembull, në mënyrë kumulative është paraparë dënimi 
për veprën penale të shmangies nga tatimi – neni 313 (dënimi me burgim dhe dënimi 
me gjobë). Në mënyrë alternative dënimet janë të parapara kur gjykata mund të 
shqiptojë vetëm njërin prej tyre. Në mënyrë alternative janë të parapara shumica e 
dënimeve, sepse kështu bëhet e mundshme shkalla më e madhe e individualizimit të 
dënimit. Ndërsa dënimi me burgim të përjetshëm në të drejtën tonë penale është 
paraparë gjithherë në mënyrë alternative me dënimin me burgim. Nëse për një vepër 
penale janë të parapara shumë dënime, vetëm njëri prej tyre mund të jetë kryesor. 

6. Kodi i ynë Penal nuk e njeh dënimin me vdekje. Ky lloj dënimi është abroguar më 
12 dhjetor të vitit 1999 me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 1999/24. Ndërsa me 
Rregulloren nr. 2000/59, në vend të dënimit me vdekje, është paraparë dënimi me 
burgim afatgjatë prej 21 deri në 40 vjet, mirëpo me amendamentet e Kodit Penal të 
cilat hynë në fuqi me 1 janar 2013, në vend të burgimit afatgjatë, është paraparë 
burgimi i përjetshëm. Sipas Kodit Penal, dënimi më i rëndë i cili mund t’u shqiptohet 
kryesve të veprave penale më të rënda është dënimi me burgim të përjetshëm. 

7. Në Ligjin Penal të ish-Federatës së Jugosllavisë (neni 36, par. 2) që është zbatuar në 
Kosovë gjer me hyrjen në fuqi të Kodit Penal, dënimi me gjobë ka mund të 
shqiptohet si dënim plotësues krahas dënimit me burgim edhe në rastet kur nuk ka 
qenë i paraparë me ligj, nëse vepra penale është kryer nga motivet e interesit 
material. Kjo mundësi tani me Kodin Penal nuk ekziston ngase është në kundërshtim 
me parimin e legalitetit. 

 
 
Neni 44 [Dënimi me burgim të përjetshëm] 
 
1. Ligji mund të parasheh dënimin me burgim të përjetshëm për veprat më të 

rënda penale të kryera në rrethana veçanërisht rënduese ose për vepra penale 
që kanë shkaktuar pasoja shumë të rënda.  

2. Ligji nuk mund të parasheh dënimin me burgim të përjetshëm si të vetmin 
dënim kryesor për një vepër të veçantë penale.  

3. Dënimi me burgim të përjetshëm nuk mund t’i shqiptohet personit i cili në 
kohën e kryerjes së veprës penale nuk i ka mbushur njëzetenjë (21) vjet ose 
personit i cili në kohën e kryerjes së veprës penale ka pasur aftësi esencialisht 
të zvogëluar mendore.  

 
1. Parashikimi i dënimit me burgim të përjetshëm në Kodin Penal është rrjedhojë e 

abrogimit të dënimit me vdekje në Kosovë. Të gjitha shtetet të cilat e kanë hequr 
dënimin me vdekje, në vend të tij, në legjislacionet e tyre penale, e kanë paraparë 
dënimin me burgim afatgjatë deri në 30 apo 40 vjet, kurse disa shtete të tjera e kanë 
paraparë dënimin me burgim të përjetshëm. Siç shihet, kështu është vepruar edhe në 
Kodin penal të Kosovës. 

2. Në Kodin Penal që pushoj së vepruari me 31 dhjetor 2012, dënimi më i rëndë ka 
qenë dënimi me burgim afatgjatë në kohëzgjatje prej 21 deri në 40 vjet. Përkundër 
faktik se ky dënim ishte mjaftë i rëndë, në këto dhjetë vjet e fundit u kryen edhe 
vepra penale jashtëzakonisht të rënda për kryesit e të cilave as ky dënim nuk ishte 
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adekuat. Gjithashtu arsyeshmëria e ashpërsimit të politikës ndëshkimore e cila është 
manifestuar me parashikimin e burgimit të përjetshëm në vend të burgimit afatgjatë 
konsiston në faktin se akoma edhe sot e kësaj dite mund të gjenden asi kryes të 
veprave penale jashtëzakonisht të rënda, kështu që parashikimi e burgimit të 
përjetshëm është edhe një lloj vërejtje dhe kërcënimi për kësi kryesi potencial. Për 
parashikimin e burgimit të përjetshëm, duke i marrë parasysh të gjitha këto që u 
thanë dhe arsyet tjera, në radhën e eksperteve kosovarë si dhe të atyre 
ndërkombëtarë, pa kurrfarë hezitimi u morr qëndrim që në Kodin Penal që hyri në 
fuqi me 1. janar 2013 të parashihet burgimi i përjetshëm për veprat penale shumë të 
rënda.  

3. Në Kodin Penal dënimi me burgim të përjetshëm është paraparë për format më të 
rënda të veprave penale ose të kryera në rrethana veçanërisht të rënda ose që kanë 
shkaktuar pasoja shumë të rënda (neni 44, par. 1). 

4. Kufizimet për paraparjen dhe shqiptimin e burgimit të përjetshëm, janë të ngjashme 
me ato të cilat kanë qenë të parapara në legjislacionin penal të mëparshëm për 
dënimin me vdekje. Këto kufizime janë të ngjashme edhe për veprat penale, ngase ky 
dënim kryesisht është paraparë për llojet dhe format më të rënda të veprave penale 
për të cilat më parë ka mundë të shqiptohet dënimi me vdekje. Meqë dënimi me 
burgim të përjetshëm është lloji më i rendë i dënimit në Kodin Penal, është e 
kuptueshme që ligjdhënësi ka caktuar një varg kufizime për parashikimin dhe 
shqiptimin e tij. 

5. Sipas paragrafit 1, për parashikimin dhe shqiptimin e burgimit të përjetshëm duhet të 
plotësohen këto kushte: a) që veprat penale të jenë të rënda ose të jenë kryer në 
rrethana veçanërisht rënduese; b) të kenë shkaktuar pasoja shumë të rënda. Në këtë 
paragraf për shqiptimin e burgimit të përjetshëm nuk është paraparë si kusht i 
domosdoshëm që vepra të jetë kryer me dashje. Mendoj se kjo është një e metë e 
kësaj dispozite, ngase në Kodin e mëparshëm (neni 37), si kusht për shqiptimin e 
burgimit afatgjatë, përveç kushteve të tjera ka qenë paraparë edhe kushti që vepra të 
jetë kryer me dashje. Gjithashtu edhe kodet e rajonit për shqiptimin e këtij lloj 
dënimi më të rëndë, si kusht e kanë paraparë që vepra të jetë kryer me dashje. Kusht 
të këtillë parasheh p.sh. Kodi Penal i Maqedonisë (neni 35. par. 2) 

6. Në paragrafin 2 është përcaktuar një kusht i karakterit parimor, në të cilin thuhet se 
dënimi me burgim të përjetshëm në asnjë rast nuk mund të parashihet si lloj i vetëm i 
dënimit për një vepër penale të veçantë, madje as për llojet më të rënda të veprave 
penale, siç janë veprat penale kundër të drejtës ndërkombëtare, për vrasjet e rënda 
etj. Nga ky kusht rezulton se dënimi me burgim të përjetshëm në të gjitha rastet 
mund të parashihet vetëm në mënyrë alternative me dënimin me burgim, kështu që i 
lihet mundësia gjykatës të zgjedhë në mes të këtyre dy llojeve të dënimit për çdo rast 
konkret të veprës penale. 

7. Lidhur me personalitetin e kryesit të veprës penale, në paragrafin 3 janë paraparë 
edhe dy kufizime për shqiptimin e burgimit të përjetshëm. Këto janë:  
- burgimi i përjetshëm nuk mund t’i shqiptohet personit i cili në kohën e kryerjes 

së veprës penale nuk i ka mbushë njëzetenjë vjet dhe 
- burgimi i përjetshëm nuk mund t’i shqiptohet peronit i cili në kohën e kryerjes së 

veprës penale ka pasur aftësi esenciale të zvogëluara mendore.  
8. Meqë dënimi me burgim të përjetshëm është paraparë dhe mund të shqiptohet vetëm 
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për veprat penale jashtëzakonisht të rënda, në mënyrë që ky dënim ta ruajë 
ashpërsinë, represionin e domosdoshëm, në Kodin Penal kriteret për mundësinë e 
lirimit me kusht janë shumë të ashpra. Përkatësisht, sipas nenit 94, par. 2. personi i 
dënuar me burgim të përjetshëm mund të lirohet me kusht pasi të ketë mbajtur dyzet 
(40) vjet. Mundësinë e lirimit me kusht të personave të dënuar me burgim të 
përjetshëm e parashohin edhe disa kode penale të rajonit. Kështu p.sh. Kodi Penal i 
Maqedonisë e ka paraparë mundësin e lirimit me kusht edhe për personin e dënuar 
me burgim të përjetshëm pasi që t‘i ketë mbajtur së paku pesëmbëdhjetë vjet burgim. 

 
 
Neni 45 [Dënimi me burgim] 
 
1. Dënimi me burgim nuk mund të shqiptohet në kohëzgjatje më pak se tridhjetë 

(30) ditë e as më tepër se njëzet e pesë (25) vjet.  
2. Dënimi me burgim shqiptohet në vite dhe në muaj të plotë, e në rastet kur 

dënimi është deri në gjashtë (6) muaj, dënimi shqiptohet në ditë të plota.  
 
1. Përkundër të metave dhe kritikave të cilat i referohen dënimit me burgim, ky lloj 

dënimi zë vend qendror në sistemin e sanksioneve penale të legjislacioneve penale të 
shteteve bashkëkohore. Trajtimi i këtillë i këtij dënimi është rezultat i perceptimit se 
ky është sanksioni më i përshtatshëm dhe më efektiv i reagimit për veprat penale të 
rënda, siç janë veprat me elemente të dhunës, krimit të organizuar, të vrasjeve, të 
tregtisë me qenie njerëzore apo me drogë etj. Ndërsa për vepra penale të lehta dhe 
kriminalitet mesatar, më të përshtatshme janë sanksionet tjera penale të cilat janë 
supstitute të dënimit me burgim, siç janë dënimi me gjobë dhe llojet e masave dhe të 
dënimeve alternative.271 

2. Për llojet e veprave penale të lehta dhe të ashtuquajturin kriminalitet mesatar, në këto 
tri dekadat e fundit, në legjislacionet penale të shumë shteteve gjithnjë e më tepër 
është duke u kufizuar mundësia e shqiptimit të dënimeve me burgim, dhe është duke 
u masivizuar dhe konsoliduar shqiptimi i masave dhe dënimeve alternative. Në disa 
shtete, për një numër relativisht të madhe të veprave penale, është duke u zgjeruar 
mundësia e shqiptimit të dënimeve me gjobë. Për shembull në Austri, Gjermani dhe 
në Japoni nga numri i tërësishëm i dënimeve, rreth 80% janë dënime me gjobë.272 

3. Sikundër në legjislacionet e shteteve tjera, edhe në Kodin Penal të Kosovës, në 
krahasim me dënimet të tjera, dënimi me burgim është paraparë për të gjitha veprat 
penale. Në shumicën e rasteve është paraparë si i vetmi dënim, ndërsa në disa raste 
është paraparë në mënyrë alternative apo kumulative me dënimin me gjobë. Ndërsa, 
në raport me dënimet plotësuese, dënimi me burgim gjithherë është paraparë në 
mënyrë kumulative. 

4. Në paragrafin 1 është përcaktuar minimumi i përgjithshëm dhe maksimumi i 
përgjithshëm i dënimit me burgim. Minimumi i përgjithshëm i dënimit me burgim 
është tridhjetë ditë, ndërsa maksimumi i përgjithshëm është njëzetepesë vjet. 
Profesori Baqiç, është i mendimit që minimumi i përgjithshëm i dënimit me burgim 
të ngritët në tre muaj, në mënyrë që të kufizohet shqiptimi i dënimeve afatshkurtra të 

                                                           
271 Vlado Kambovski, Komentar, fq. 394 
272 Komentar Krivičnog Zakona Bosne I Hercegovine, Sarajevo 2005, fq. 247. 
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burgimit dhe në këtë mënyrë të stimulohet më tepër shqiptimi i dënimeve tjera, 
mendohet në dënime apo masa alternative.273 

5. Për veprat penale veç e veç, në legjislacionin penal më së shpeshti caktohet në 
mënyrë decidive minimumi dhe maksimumi i posaçëm i këtij lloj dënimi. Nëse 
minimumi i posaçëm nuk është caktuar, atëherë si kohëzgjatje më e shkurtër e 
dënimit me burgim konsiderohet minimumi i përgjithshëm (tridhjetë ditë). Ndërsa, 
nëse nuk është caktuar maksimumi i posaçëm, atëherë si kufi më i lartë i 
kohëzgjatjes së dënimit me burgim konsiderohet maksimumi i përgjithshëm i këtij 
dënimi (njëzetepesë vjet). 

6. Sipas paragrafit 2, dënimi me burgim shqiptohet në vite dhe muaj të plotë. Ndërsa, 
nëse këtë lloj dënimi gjykata e shqipton në kohëzgjatje deri në gjashtë muaj, atëherë 
mund ta shqiptojë edhe në ditë të plota. 

7. Në pajtim me trendët bashkëkohore të shkencës së të drejtës penale dhe të 
legjislacionit penal, në Kodin Penal është përvetësuar koncepti që në të gjitha rastet e 
mundshme për veprat penale të lehta apo jo shumë të rënda, në vend të dënimit me 
burgim, sidomos të burgimit afatshkurtër, të shqiptohen dënimet alternative apo 
dënimi me gjobë, me të cilat kryesi nuk privohet nga liria.  

8. Në trendin bashkëkohor të kufizimeve të shqiptimit të dënimeve me burgim 
afatshkurtër, Kodi penal i Kroacisë (neni 53, par. 6) e ka paraparë edhe këtë 
dispozitë: “Kur për veprën penale parashihet dënimi me burgim pa e përcaktuar 
minimumin e posaçëm, ndërsa maksimumi i posaçëm nuk është më i lartë se tre vjet, 
krahas këtij dënimi detyrimisht të parashihet mundësia e shqiptimit edhe të dënimit 
me gjobë”. Mendojmë se kjo dispozitë e karakterit kriminalo-politik, do të ishte mire 
të akceptohet edhe në Kodin tonë Penal. 

 
 
Neni 46 [Dënimi me gjobë] 
 
1. Dënimi me gjobë nuk mund të jetë më pak se njëqind (100) Euro evropiane (në 

tekstin e mëtejmë “EURO”). Dënimi me gjobë nuk mund të tejkalojë njëzet e 
pesëmijë (25.000) Euro ndërsa për veprat penale lidhur me terrorizëm, 
trafikim me njerëz, krim të organizuar ose veprat penale të kryera me qëllim 
të përfitimit të dobisë pasurore nuk mund të tejkalojë pesëqind mijë (500.000) 
Euro.  

2. Në aktgjykim caktohet afati i pagesës së dënimit me gjobë. Afati nuk mund të 
jetë më i shkurtër se pesëmbëdhjetë (15) ditë e as më i gjatë se tre (3) muaj, 
mirëpo në rrethana të arsyeshme gjykata mund të lejojë që dënimi me gjobë të 
paguhet me këste për një periudhë që nuk tejkalon dy (2) vjet. Aktgjykimi po 
ashtu duhet të përcaktojë se kur duhet të paguhen këstet dhe duhet të cek se 
mundësia e pagesës me këste do të revokohet nëse personi i dënuar nuk e 
paguan këstin me kohë. 

3. Nëse personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën, gjykata 
mund të zëvendësojë dënimin me gjobë me dënim me burgim. Kur dënimi me 
burgim zëvendësohet me dënimin me gjobë, një ditë burgim llogaritet me 
njëzet (20) Euro gjobë. Dënimi me burgim nuk mund të tejkalojë tre (3) vjet.  
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4. Nëse personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën në tërësi, 
gjykata do ta zëvendësojë pjesën e mbetur të gjobës me dënim me burgim, siç 
parashihet në paragrafin 3. të këtij neni. Nëse personi i dënuar e paguan 
pjesën e mbetur të gjobës, ekzekutimi i dënimit ndërpritet.  

5. Nëse personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën, gjykata 
mundet, me pëlqimin e personit të dënuar, në vend të shqiptimit të dënimit me 
burgim, ta zëvendësojë dënimin me gjobë me urdhër për punë në dobi të 
përgjithshme. Urdhri për punë në dobi të përgjithshme llogaritet ashtu që tetë 
(8) orë të punës në dobi të përgjithshme llogariten me njëzet (20) Euro gjobë. 
Kohëzgjatja e punës në dobi të përgjithshme nuk mund të tejkalojë dyqind e 
katër dhjetë (240) orë.  

6. Dënimi me gjobë nuk ekzekutohet pas vdekjes së personit të dënuar.  
 
1. Dënimi me gjobë bën pjesë në llojet e dënimeve pasurore. Me anë të këtij dënimi, 

kryesi i veprës penale detyrohet që brenda afatit të caktuar të paguajë një shumë të 
hollash në dobi të shtetit.  

2. Dënimin me gjobë apo me të holla e njohin të gjitha legjislacionet penale të shteteve 
bashkëkohore. Dënimi me gjobë është një ndër dënimet më të vjetra. Në mesin e 
dënimeve kryesore, për nga pesha, dënimi me gjobë në sistemin tonë ndëshkimor 
është lloji më i lehtë i dënimit. Pas Luftës së Dytë Botërore ky lloj dënimi ka filluar 
të shqiptohet në përmasa më të gjëra. Për shkak të tipareve dhe përparësive, në 
legjislacionet penale bashkëkohore, dënimi me gjobë gjithnjë e më tepër është duke u 
afirmuar dhe duke u masivizuar. Si rrjedhojë e këtij trendi, dënimin me gjobë disa 
autorë me të drejtë e konsiderojnë sanksion penal të së ardhmes.274 

3. Dënimi me gjobë posaçërisht është duke u shqiptuar në përmasa të gjera në shtetet 
me shkallë më të lartë të zhvillimit ekonomik. Kështu sipas të dhënave statistikore, 
nga i tërë numri i dënimeve të shqiptuara, dënimi me gjobë në Francë është shqiptar 
në 35% të rasteve, në Finlandë -67%, Danimarkë -75%,në Suedi -68%, në Austri -
70%, në Gjermani më tepër se 80%, Në Britaninë e Madhe mbi 85%, në shtetin e 
Njujorkut –Amerikë mbi 85%.275 Në Slloveni gjatë viteve 1990- 2000 dënimet me 
gjobë në tërë strukturën e dënimeve kanë marrë pjesë me rreth 9% në vit.276 Në 
Kosovë mungojnë të dhënat për participimin e dënimit me gjobë në strukturën e 
përgjithshme të dënimeve të shqiptuara, por sipas disa indikacioneve, numri i këtyre 
dënimeve nuk e arrin 10%. Përkundër gjendjes së vështirë materiale të kryesve të 
veprave penale, edhe në Kosovë duhet të bëhen përpjekje nga ana e gjykatave që të 
shqiptojnë numër më të madh të dënimeve me gjobë, ngase kjo është në interes si të 
personave të dënuar ashtu edhe të shtetit. 

4. me gjobë është veçanërisht i përshtatshëm për rastet e veprave penale të lehta, 
mirëpo në mënyrë restriktive mund të zbatohet edhe në lëmin e kriminalitetit të 
mesëm. Në shkencën e së drejtës penale si përparësi të dënimit me gjobë veçmas 
ceken këto arsye: është më human në krahasim me dënimin me burgim; është mjet 
adekuat për të mos u zbatuar dënimi me burgim afatshkurtër; i dënuari nuk e mbanë 
vulën e të burgosurit, nuk stigmatizohet pa nevojë; është i ndarë dhe lehtë mund t'i 
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përmbushë postulatet e individualizimit të dënimit; për ekzekutimin e tij shteti nuk 
ka nevojë të shpenzojë mjete materiale siç është rasti me dënimin me burgim; i 
dënuari nuk i ekspozohet ndikimit të delinkuentëve të rrezikshëm; të dënuarin nuk e 
ndanë nga familja; i dënuari nuk e humbë vendin e punës.277 

5. Duke i parë përparësitë e dënimit me gjobë, e drejta penale bashkëkohore është e 
orientuar që në të gjitha rastet e veprave penale, ku nuk është më se i domosdoshëm 
dënimi me burgim, të shqiptohen dënime me gjobë, kompensimi material i dëmit dhe 
surrogatet e tij. Kështu, duke e respektuar konceptin e kufizimit të dënimit me 
burgim, tani në të drejtat penale bashkëkohore, siç u cek më sipër, dënimi me gjobë 
është njëri ndër dënimet më të rëndësishme dhe më të shpeshta. Për këtë arsye tani i 
kushtohet rëndësi e madhe dënimit me gjobë dhe çështjeve lidhur me këtë dënim me 
qëllim që të rritet efekti i tij. 

6. Qëllimi i dënimit me gjobë është që kryesit të veprës penale t'i bëhet me dije në 
mënyrë serioze se ka kryer vepër të kundërligjshme dhe njëherit që për një kohë të 
caktuar ta godasë standardin e tij jetësor, goditje kjo e cila në mënyrën e tanishme të 
jetës, në kushtet e shoqërisë konsumuese, ka rëndësi të madhe. Lidhur me rëndësinë 
e dënimit me gjobë, në perceptimin e mentalitetit të konsumues, Makijaveli në 
mënyrë spirituoze e shprehë këtë mendim:”Njeriu më shpejtë e harron vdekjen e të 
atit, se humbjen e parasë”.278 

7. Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit me gjobë, veçmas duhet të kihet parasysh 
gjendja e tërësishme materiale e kryesit, në mënyrë që personat me gjendje materiale të 
ndryshme, peshën e këtij lloji të dënimit ta ndiejnë njësoj. Në të kundërtën, nëse ky 
dënim do të jetë shumë i rëndë për të varfrit, ndërsa shumë i lehtë për të pasurit, atëherë 
ky lloj dënimi do ta humbë kuptimin dhe qëllimin e vet. Në këso raste do të 
shndërrohet në dënim asocial dhe do të jetë në kundërshtim e parimin e drejtësisë dhe 
barazisë së qytetarëve. Për këtë arsye, edhe pse vlejnë parimet e përgjithshme për 
matjen e dënimit për të gjithë kryesit e veprave penale, në paragrafin 5 të nenit 73, në të 
cilin janë përcaktuar rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit, në mënyrë specifike 
është paraparë që me rastin e matjes së dënimit me gjobë, gjykata duhet të merr 
parasysh edhe gjendjen pasurore të kryesit dhe posaçërisht shumën e të ardhurave 
personale dhe të ardhurat e tjera. Veçmas duhet theksuar një risi që ka ardhur në 
shprehje me amendamentet e Kodit Penal që kanë hy në fuqi me 1 janar 2013. 
Rrjedhimisht, në paragrafin 5 të nenit 73, përveç faktit që gjykata me rastin e caktimit 
të lartësisë së dënimit me gjobë e merr parasysh gjendjen materiale të kryesit, në këtë 
dispozitë veçmas ceket se gjykata nuk cakton gjobë në lartësinë të cilën kryesi nuk 
mund ta paguaj. Në këtë drejtim disa shtete (p.sh. Austria, Gjermania, Suedia, 
Sllovenia, Kroacia) njohin sistem të tillë ndëshkimor, ku lartësia e dënimit me gjobë 
caktohet varësisht prej mëditjes, sa fiton për një ditë pune.279 

8. Funksioni i dënimit me gjobë nuk duhet të jetë që kryesit t’i merret fitimi pasuror i 
realizuar me veprën penale. Kjo nga fakti se gjoba është dënim dhe matja e tij duhet 
të bëhet sipas dispozitave të cilat vlejnë për matjen e dënimit (neni 73). Ndërsa 
çështja e marrjes së fitimit të realizuar me veprën penale bëhet sipas dispozitave të 
nenit 96-99.  

                                                           
277 Vlado Kambovski, Kazneno pravo, Opšt del, fq. 885. 
278 Ibid. fq. 884. 
279 Po aty, fq.  
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9. Me qëllim të gjetjes së zgjidhjeve më të mira në mënyrë që dënimi me gjobë të jetë 
sa më i drejtë dhe më efektiv, t’i godas njësoj si kryesit e varfër ashtu dhe të pasurit, 
në legjislacionet penale janë të njohura sisteme të ndryshme për parashikimin dhe 
shqiptimin e këtij dënimi. Këto sisteme kryesisht janë tri lloje: a) sistemi fiks; b) 
sistemi sipas mëditjes dhe c) sistemi sipas të ardhurave mujore mesatare dhe ç) 
sistemi i përzier. 
a) Sistemi fiks i parashikimit dhe i shqiptimit të dënimit me gjobë është sistemi më i 

vjetër. Ky sistem konsiston në parashikimin dhe caktimin e shumës fikse të 
parasë që në formë të dënimit me gjobë, brenda suazave të minimumit dhe të 
maksimumit të caktuar me ligj.  

b) Sistemi sipas mëditjes (frengjisht- zhur amand) së pari lajmërohet në vitet 1920 
dhe 1930 në Finlandë, Suedi dhe Danimarkë, ndërsa pas Luftës së Dytë Botërore 
është përvetësuar në shumë vende të Evropës. Sipas këtij sistemi, lartësia e 
dënimit me gjobë parashihet dhe shqiptohet varësisht sipas shumës së parave të 
cilën e fiton për çdo ditë, sipas mëditjes. Për shembull, nëse kryesi i veprës 
penale të cilit i është shqiptuar dënimi me gjobë mëditja e tij është 100 EUR, 
sipas këtij sistemi gjykata mund të vendosë t’i shqiptoj 30 apo 150 mëditje 
gjobë, përkatësisht 3000 apo 15.000 EUR. Koncepti i këtij sistemi mbështetet në 
barazinë e kryesve të veprave penale, varësisht prej gjendjes së tyre materiale. 
Ky sistem garanton shkallë më të lartë të drejtësisë dhe barazisë. Njëherit ky 
sistem mundëson individualizim më adekuat të këtij dënimi.280 

c) Sistemi sipas të ardhurave mesatare mujore dënimin me gjobë e përcakton sipas 
lartësisë së pagës mesatare në nivel të vendit. 

d) Sistemi i përzier konsiston në atë që në rastet kur është vështirë ose e pamundur 
të caktohet lartësia e dënimit me gjobë sipas lartësisë së të ardhurave sipas 
mëditjes, atëherë shqiptohet dënimi në shumë fikse. Këtë sistem e kanë 
përvetësuar shumë shtete, në mesin e tyre edhe Kodi Penal i Sllovenisë sipas 
ndryshime të vitit 1999. Gjithashtu edhe Ligji Penal Bosnjës dhe Hercegovinës 
(neni 46, par. 1) e ka përvetësuar sistemin e përzier të këtij dënimi me këtë 
formulim: “Dënimi me gjobë shqiptohet në shuma ditore, e nëse kjo nuk është e 
mundur mund të shqiptohet në shumën e caktuar.”  

10. Kodi ynë Penal e përvetëson sistemin fiks të dënimit me gjobë. Gjatë punës për 
përgatitjen e këtij kodi, ka pasur mendime që të parashihet sistemi sipas mëditjes, por 
meqë në Kosovë shkalla e papunësisë është e madhe (rreth 45%), u vendos për 
sistemin fiks. Sipas përvojës së gjertanishme në Kosovë, ky sistem nuk është treguar 
efikas dhe i drejtë. Andaj mendojmë që edhe në Kosovë, ngjashëm me zgjidhjet e 
disa legjislacioneve penale të disa shteteve të Evropës (sidomos të Bosnjës dhe 
Hercegovinës dhe Sllovenisë), do të ishte mire që edhe në Kodin tonë Penal të 
akceptohet sistemi i përzier. Zgjidhja e këtillë do të ishte më adekuate, më efektive 
dhe në harmoni me parimin e drejtësisë dhe barazisë. 

11. Sipas paragrafit 1, minimumi i përgjithshëm i dënimit me gjobë është 100 euro, 
ndërsa maksimumi i përgjithshëm është 25.000 euro. Ndërsa, në rastet veprave 
penale të kryera lidhur me terrorizmin, trafikimin me njerëz, krim të organizuar ose 
me qëllim fitimi të dobisë pasurore, maksimumi i gjobës është 500.000 EUR. 

12. Dënimi me gjobë është i vetmi lloj dënimi në të drejtën tonë penale, i cili mund të 
                                                           
280 Po Aty, fq. 884-885. 
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shqiptohet si dënim kryesor dhe plotësues. Dënimi me gjobë është dënim kryesor kur 
shqiptohet si sanksion i vetëm për veprën e caktuar. Ndërsa ky dënim është 
plotësues, kur për një vepër të caktuar është paraparë në mënyrë kumulative me 
dënimin me burg. Krahas kësaj, dënimi me gjobë mund të parashihet edhe në mënyrë 
alternative me dënimin me burgim. Në këso raste, dënimi me gjobë mund të 
shqiptohet si dënim kryesor apo plotësues. Kryesor do të jetë atëherë kur në këtë 
alternativë gjykata e shqipton si të vetmin dënim, ndërsa plotësues atëherë kur si 
dënim kryesor e shqipton dënimin me burgim, ndërsa dënimin me gjobë e shqipton 
krahas dënimit me burgim. Dhe së fundi, dënimi me gjobë mund të shqiptohet si 
sanksion plotësues penal së bashku me dënimin me kusht (neni 51, par. 4).  

13. Në shumë raste kur është paraparë mundësia e shqiptimit të dënimit me gjobë, qoftë 
ai si kryesor apo plotësues, alternativ apo kumulativ, Kodi Penal nuk parasheh 
lartësinë e tij për çdo vepër penale veç e veç, siç veprohet te dënimi me burgim. Në 
këso raste në Kodin Penal vetëm në përgjithësi është caktuar minimumi dhe 
maksimumi i përgjithshëm i këtij lloji të dënimit.  

14. Me rastin e matjes së dënimit me gjobë, caktimit të lartësisë së tij, gjykata do t'i 
marrë parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara në nenin 73, 
par. 1, 2 dhe 3, rrethana këto që i referohen të gjitha llojeve të dënimit që mund t'u 
shqiptohen kryesve të veprave penale. Mirëpo, në paragrafin 5 të këtij neni, për 
shkak të specifikës së dënimit me gjobë, në mënyrë të veçantë është paraparë matja e 
këtij dënimi. Rrjedhimisht, në këtë paragraf është paraparë shprehimisht se krahas të 
gjitha rrethanave rënduese dhe lehtësuese, gjykata është e obliguar të marrë parasysh 
edhe gjendjen materiale (pasurore) të kryesit dhe posaçërisht shumën e të ardhurave 
personale dhe të ardhurat e tjera të tij, pasurinë dhe detyrimet e tij.  

15. Në paragrafin 2 të nenit 46 është përcaktuar afati i pagimit të dënimit me gjobë, i cili 
nuk mund të jetë më i shkurtër se 15 ditë e as më i gjatë se 3 muaj. Mirëpo, në raste 
të arsyeshme, gjykata mund të vendosë që dënimi me gjobë të paguhet edhe me 
këste, me kusht që afati i pagesës të mos jetë më i gjatë se dy vjet. Në rastet kur 
gjykata vendosë që dënimi me gjobë të paguhet me këste, atëherë cek edhe se kur 
duhet të paguhen këstet dhe njëherit në aktgjykim cek në mënyrë shprehëse se 
mundësia e lejuar që dënimi me gjobë të paguhet me këste do të revokohet nëse 
personi i dënuar nuk e paguan këstin me kohë. 

16. Me rastin e aplikimit të dispozitës me të cilën lejohet dënimi me gjobë të paguhet me 
këste, duhet pasur parasysh se në të drejtën penale bashkëkohore është rregull e 
përgjithshme se të gjitha aktgjykimet me të cilat është shqiptuar dënimi me gjobë 
ekzekutohen në tërësi menjëherë. Qëllimi i këtij dënimi është që në masë të 
konsiderueshme ta zvogëlojë standardin e të dënuarit, që këtë ta përjetojë seriozisht. 
Për këtë arsye, lejimi i mundësisë që të paguhet me këste duhet të jetë përjashtim. Në 
të kundërtën, lejimi i pagesës së gjobës brenda një periudhe të gjatë e humbë 
qëllimin e këtij dënimi. 

17. Në paragrafin 3, 4 dhe 5 është rregulluar çështja e ekzekutimit të dënimit me gjobë. 
Nga këto dispozita shihet se Kodi Penal, ndryshe nga legjislacioni i mëparshëm, nuk 
e ka paraparë mundësin e ekzekutimit të dënimit me gjobë me dhunë.  

18. Sipas paragrafit 3, nëse i dënuari refuzon të paguajë gjobën ose nuk është në gjendje 
ta paguajë atë, gjykata mund të zëvendësojë dënimin me gjobë me dënim me burgim. 
Kur dënimi me gjobë zëvendësohet me burgim, një ditë burgim gjykata e llogaritë 20 
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euro gjobë. Por në këso raste dënimi me burgim nuk mund të tejkalojë tre vjet. 
19. Edhe në paragrafin 4 është rregulluar çështja kur kryesi i veprës penale nuk dëshiron 

ose nuk mundet ta paguajë jo në tërësi por një pjesë të gjobës. Në këso raste gjykata 
do ta zëvendësojë pjesën e mbetur të gjobës me dënim me burgim, sipas kushteve të 
parapara në par. 3. Por nëse i dënuari e paguan pjesën e mbetur të gjobës, ekzekutimi 
i dënimit ndërpritet. 

20. Në paragrafin 5 është rregulluar situata kur personi i dënuar me gjobë, këtë lloj 
dënimi nuk dëshiron apo nuk mund ta paguaj, Në këso raste, edhe pse gjykata 
mundet gjobën ta shndërrojë në burgim, gjykata përkundër kësaj, nëse pajtohet i 
dënuari, mund të vendosë, që dënimin me gjobë ta zëvendësojë me dënim me urdhër 
për punë në dobi të përgjithshme. Në këso raste urdhri për punë të përgjithshme 
llogaritet ashtu që 8 orë punë në dobi të përgjithshme llogariten me 20 euro gjobë. 
Por në pajtim me nenin 60, par. 2, urdhri për punë në dobi të përgjithshme nuk mund 
të zgjatë më tepër se 240 orë.  

21. Kur gjykata vendos ta zëvendësojë gjobën me një urdhër për punë në dobi të 
përgjithshme, duhet të merr parasysh që kryerja e punës në interes të përgjithshëm, 
sa të jetë e mundur të mos paraqesë pengesë në aktivitetet e tij të rregullta të punës. 
Ndërsa, nëse i dënuari nuk pajtohet me zëvendësimin e dënimit me gjobë me punë në 
dobi të përgjithshme, apo nuk e zbaton dënimin e shqiptuar me punë në dobi të 
përgjithshme, edhe pse është dakorduar më parë, gjoba i zëvendësohet me dënim me 
burgim. Në këso raste, gjykata cakton një ditë burgim për çdo 20 euro të gjobës, me 
kusht që afati i burgimit nuk tejkalon gjashtë muaj (par. 4). 

22. Dënimi me gjobë nuk do të ekzekutohet pas vdekjes së të dënuarit (par. 6).  
 
 
Neni 47 [Zëvendësimi i dënimit me burgim me dënim me gjobë] 
 

Kur gjykata shqipton dënimin me burgim deri në gjashtë (6) muaj, gjykata 
njëkohësisht mund të vendosë që dënimi me burgim të zëvendësohet me 
dënim me gjobë, me pëlqimin e personit të dënuar.  

 
1. Sipas qëllimit dhe frymës së kësaj dispozite, në rastet kur gjykata e cakton dënimin 

me burgim deri në gjashtë muaj, nëse është e mendimit se qëllimi i dënimit me 
burgim mund të arrihet edhe me dënimin me gjobë, me pëlqimin e të dënuarit dënimi 
me burgim mund t’i zëvendësohet me dënim me gjobë. 

2. Mirëpo me rastin e interpretimit dhe zbatimit të kësaj dispozite, në shumë raste 
gjykatat e Kosovës nuk vepruan kështu por ua shqiptuan dënimin me burgim. 
Mirëpo pas një kohe, madje edhe pas një viti, edhe kur aktgjykimi ishte bërë i 
plotfuqishëm, me angazhimin e avokatëve dhe të dënuarve, gjykatat e Kosovës ua 
kanë mundësuar zëvendësimin e dënimit me burgim me dënimin e gjobë. Duke e 
parë këtë praktikë të gabuar të gjykatave, Gjykata Supreme e Kosovës mori qëndrim 
që dënimi i caktuar me burgim, mund të zëvendësohet me gjobë në të njëjtën seancë, 
posa të shpallet vendimi, e jo pas një kohe, përkatësisht pasi që aktgjykimi të bëhet i 
plotfuqishëm. 
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Neni 48 [Zëvendësimi i dënimit me burgim me urdhrin për punë në dobi 
të përgjithshme] 

 
1. Gjykata, me pëlqimin e personit të dënuar, mund të zëvendësojë dënimin me 

burgim deri në gjashtë (6) muaj me urdhrin për punë në dobi të përgjithshme.  
2. Nëse e shqipton urdhrin për punë në dobi të përgjithshme, gjykata e urdhëron 

personin e dënuar të kryejë punë në dobi të përgjithshme pa pagesë për një 
periudhë të caktuar kohore prej tridhjetë (30) deri në dyqind e katërdhjetë 
(240) orë pune. Shërbimi sprovues vendos për llojin e punës në dobi të 
përgjithshme që duhet kryer nga personi i dënuar, cakton organizatën e 
veçantë për të cilën personi i dënuar do të kryejë punën në dobi të 
përgjithshme, vendos për ditët e javës gjatë të cilave puna në dobi të 
përgjithshme duhet të kryhet dhe e mbikëqyrë kryerjen e punës në dobi të 
përgjithshme.  

3. Puna në dobi të përgjithshme duhet të kryhet brenda kohës së caktuar nga 
gjykata dhe kjo kohë nuk mund të jetë me gjatë se një (1) vit.  

4. Nëse pas kalimit të kohës së caktuar personi i dënuar nuk e ka kryer punën në 
dobi të përgjithshme ose e ka kryer vetëm pjesërisht punën e tillë në dobi të 
përgjithshme, gjykata urdhëron dënimin me burgim. Një ditë burgim do të 
urdhërohet për çdo tetë (8) orë pune në dobi të përgjithshme që nuk është 
kryer.  

 
1. Dënimi me urdhër për punë në dobi të përgjithshme është lloj i dënimit alternativ i 

paraparë në nenin 49, par. 1, pika 3 dhe nenin 60. Ky lloj dënimi që për herë të parë 
është paraparë në Kodin Penal të vitit 2004, në brendinë e tij është supsitut i dënimit 
me burgim. Për historikun e shkurtër, arsyeshmërinë, kushtet për shqiptimin dhe 
çështjet tjera lidhur me këtë dënim, shih komentet lidhur me nenet 49 dhe 60. Këtu 
do të flasim vetëm për zëvendësimin e dënimit me burgim me dënimin me punë në 
dobi të përgjithshme. 

2. Sipas paragrafit 1, me pëlqimin e të dënuarit, gjykata mund të caktojë urdhrin për 
punë në dobi të përgjithshme si zëvendësim të dënimit me burgim sipas dispozitave 
të nenit 46, par. 5.  

3. Në paragrafin 2 është përcaktuar një dispozitë e karakterit urdhërues. Sipas kësaj 
dispozite, kur gjykata e zëvendëson dënimin me burgim me punë në interes të 
përgjithshëm, i cakton edhe numrin e orëve gjatë të cilave duhet të kryhet puna pa 
pagesë. Minimumi i orëve të punës është 30 ndërsa maksimumi 240 orë. Pasi që 
gjykata ta caktojë numrin e orëve të punës, shërbimi sprovues është ai organ i cili e 
cakton llojin e punës që personi i dënuar duhet ta kryejë si dhe organizatën e veçantë 
në të cilën duhet të kryhet kjo punë. Gjithashtu shërbimi sprovues vendos për ditët e 
javës gjatë të cilave kjo punë duhet të kryhet si dhe e mbikëqyrë kryerjen e sajë. Për 
kryerjen e tërësishme apo të pjesërishme të punës, apo fare për moskryerjen e punës, 
shërbimi sprovues e informon gjykatën e cila ka vendosë për këtë çështje. Çështjet 
më të përafërta lidhur me ekzekutimin e dënimit me punë në interes të përgjithshëm, 
janë të rregulluara me Ligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale (neni 157-160).  

4. Në paragrafin 3 është paraparë që puna në dobi të përgjithshme duhet të kryhet 
brenda kohës së caktuar nga gjykata, por jo më gjatë se një vit. Në këtë paragraf 
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është dashtë të caktohet edhe minimumi i kohës brenda të cilit duhet të kryhet puna 
në dobi të përgjithshme. Kodi Penal i Kroacisë (neni 54, par. 3), këtë minimum e ka 
paraparë një muaj, ndërsa maksimumin si edhe Kodi ynë Penal – një vit.  

5. Në paragrafin 4 është rregulluar çështja në rastet kur i dënuari nuk e kryen në tërësi 
punën në dobi të përgjithshme apo nëse e kryen vetëm pjesërisht. Në këso raste 
gjykata e cakton një afat të burgimit në proporcion me kohëzgjatjen e punës në dobi 
të përgjithshme që nuk është kryer. Në këso raste një ditë burgim do të urdhërohet 
për çdo tetë orë pune në dobi të përgjithshëm që nuk është kryer. 

 
 
DËNIMET ALTERNATIVE  
 
Neni 49 [Dënimet alternative] 
 
1. Dënimet alternative janë:  

1.1. dënimi me kusht; 
1.2. gjysmëliria; dhe  
1.3. urdhri për punë në dobi të përgjithshme.  

2. Kur shqipton dënimin me kusht, gjykata po ashtu mund të shqiptojë:  
2.1. urdhrin për trajtim të detyrueshëm rehabilitues; dhe  
2.2. urdhrin për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues.  

 
1. Nocioni, rëndësia dhe perspektiva e dënimeve alternative. Dënimet alternative janë 

rezultat i trendëve bashkëkohore në të drejtën penale dhe paraqesin reformë të 
rëndësishme kualitative në konceptin dhe sistemin e sanksioneve penale. Spektri i 
tyre është mjaft i gjerë dhe i llojllojshëm. Këto dënime në brendinë e tyre janë 
sanksione parapenale dhe kanë për qëllim që në të gjitha rastet e mundshme të para-
para me ligj, në vend të dënimit me burgim, të shqiptohen dënimet alternative, që 
janë dënime, jo me burgim dhe jo izoluese. Ky trend i humanizimit të së drejtës 
penale është shprehur edhe në Kodin Penal.  

2. Përkundër faktit se dënimi me burgim, apo siç quhet ndryshe, dënimi me heqje të 
lirisë, u aplikua në përmasa të gjera ndaj shumicës së kryesve të veprave penale për 
më se dy shekuj në të gjitha shtetet e botës, tani ky lloj dënimi në këto tridhjetë vjetët 
e fundit, në shkencën e së drejtës penale i është nënshtruar një kritike serioze për 
shumë shkaqe. Në radhë të parë, për shkak se dënimi me burgim nuk është duke 
kontribuar në zvogëlimin e kriminalitetit. Përkundrazi, kriminaliteti në shumë shtete 
të Evropës dhe të botës është duke u rritur. Është duke u rritur kriminaliteti i 
organizuar dhe janë duke u paraqitur forma të reja dhe shumë të rrezikshme të 
kriminalitetit, siç është tregtia me njerëz, sidomos me femra dhe fëmijë, trafikimi i 
drogës, larja e parave, hedhja e mbeturinave të rrezikshme, krimi kibernetik dhe 
vjedhja e makinave. Gjithnjë më tepër janë duke u involvuar në kriminalitet fëmijët 
dhe të rinjtë, madje është duke u rritur kriminaliteti te femrat e reja. Një numër i 
atyre që kanë vuajtur dënimin me burgim, sërish po kryejnë vepra penale.281 

3. Si rrjedhojë e tërë kësaj, është duke u rritur frika nga kriminaliteti në shumë vende të 
botës. Frika nga kriminaliteti është duke u rritur edhe te ne në Kosovën e pasluftës. 

                                                           
281 Po aty, fq. 870-871 
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Gjithashtu, është duke u rritur edhe numri i të burgosurve dhe kohëzgjatja e 
dënimeve me burgim. Këtu bëjnë përjashtim vetëm shtetet skandinave, sidomos 
Finlanda, ku është duke u zvogëluar numri i të burgosurve. Sipas Komitetit të 
Këshillit të Evropës për Çështjen e të Burgosurve, aktualisht llogaritet se në tërë 
botën në mbajtje të dënimit me burgim gjenden rreth tetë milionë njerëz (burra, gra 
dhe fëmijë). Në Itali, aktualisht janë rreth 58.000 veta në burgje, në Francë rreth 
63.000 veta etj. Edhe në Kosovë, pas luftës është duke u rritur gjithnjë më tepër 
numri i të burgosurve. Në Kosovë janë rreth 1600 persona të cilët janë duke e 
mbajtur dënimin me burgim.282 

4. Ky numër alarmant i të burgosurve, përveç pasojave të tjera negative, i ka shtuar në 
mënyrë enorme shpenzimet buxhetore të shteteve. Sipas disa vlerësimeve në SHBA 
shpenzimet vjetore për një të burgosur janë rreth 10.000 dollarë. Në Kosovë 
shpenzimet vjetore për një të burgosur arrijnë shumën rreth 8.000 EUR. Këto 
shpenzime konsistojnë në sigurimin e vendosjes së të burgosurve, ushqimin, 
veshmbathjen, përkujdesjen mjekësore dhe një varg shpenzimesh të tjera të 
administratës dhe të personelit tjetër zyrtar, i cili është i domosdoshëm për 
garantimin e sigurisë dhe ruajtjen e të burgosurve. Lidhur me këtë barrë të rëndë për 
buxhetin e shtetit dhe angazhimet e tjera, sipas disa hulumtimeve që janë bërë, 
aplikimi i dënimeve alternative, si supstitute (zëvendësim) i dënimit me burgim, 
përveç anëve të tjera pozitive, në aspektin material është dymbëdhjetë herë më i lirë 
se aplikimi i dënimit me burgim. 

5. Mirëpo duhet cekur se në kohën në të cilën jetojmë, përkundër kritikave dhe anëve 
negative të dënimit me burgim, ky lloj dënimi nuk mund të abrogohet menjëherë për 
shumë kryes të veprave penale, ngase edhe sot e kësaj dite është i domosdoshëm. 

6. Konstatimi i anëve negative të dënimit me burgim, në shkencën e së drejtës penale 
dhe në praktikë, në një anë, si dhe përpjekjet për gjetjen e masave më efikase të 
luftimit të kriminalitetit dhe koncepti i humanizimit të së drejtës penale dhe 
riedukimit më efektiv të kryesve të veprave penale, në anën tjetër, kontribuon që në 
këto tridhjetë vjetët e fundit, në legjislacionet penale të Evropës, të Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës dhe në disa vende të tjera të botës, të parashihen sanksione 
dhe masa alternative si zëvendësime të dënimit me burgim. Kësisoj, tani shekulli 
XXI karakterizohet si një etapë e re në zhvillimin e së drejtës penale, duke i konso-
liduar dhe masivizuar dënimet dhe masat alternative, si masa më efektive në luftë 
kundër kriminalitetit si dhe koncept më human në trajtimin e delikuentëve. Me 
siguri, ky orientim në të ardhmen do të pranohet dhe do të begatohet në përmasa 
edhe më të gjera në të gjitha shtetet e botës.283 

7. Në parashikimin e sanksioneve dhe masave alternative prijnë shtetet e Evropës 
Perëndimore, Anglia, Suedia, Danimarka, Franca dhe Italia, sidomos me punën në 
dobi të përgjithshme.  

8. Karakteristikë themelore e sistemit bashkëkohor të dënimeve dhe perspektivat e tij 
është trendi i bifurkacionit – ndarjes në dy drejtime dhe atë: dënimi me burgim, për 
vepra penale më të rënda, dënimet alternative dhe masat alternative, për vepra penale 
më të lehta.  

9. Trendi i përcaktimit në ligje dhe aplikimit të sanksioneve dhe masave alternative 
                                                           
282 Ismet Salihu, E drejta penale, Pjesa e përgjithshme, fq. 449 
283 Po aty, fq. 449-450 
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është në fazën e konsolidimit dhe të masivizimit në shtetet aktuale të Evropës dhe të 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu, këtë trend është duke e sforcuar 
sidomos aktiviteti intensiv në planin ndërkombëtar. Veçmas kontribut të rëndësishëm 
në këtë fushë ka dhënë Organizata e Kombeve të Bashkuara. Kështu, në Kongresin 
IV, mbajtur në Karakas në vitin 1980, është miratuar Rezoluta me të cilën 
rekomandohet aplikimi më i gjerë i sanksioneve dhe masave alternative në vend të 
dënimit me burgim. Në Kongresin VII, mbajtur në Milano në vitin 1985, është 
miratuar Rezoluta për reduktimin e numrit të njerëzve të burgosur, për gjetjen e 
sanksioneve alternative në vend të dënimit me burgim dhe për integrimin social të 
personave të dënuar. 

10. Në mesin e dokumenteve të miratuara në Kongresin VIII, mbajtur në Havanë në vitin 
1990, rëndësi të posaçme për sanksione alternative kanë: standardet minimale të 
rregullave për masat jondëshkuese (jo me burg), të njohura si Rregullat e Tokios dhe 
parimet e qëllimet e hulumtimit në lëmin e llojeve të sanksioneve, në vend të dënimit 
me burgim. Rregullat e Tokios janë aprovuar me Rezolutën e Asamblesë së Përgji-
thshme të OKB-së në dhjetor të vitit 1990. Këto rregulla përcaktojnë sistemin e 
normave dhe standardeve, të cilat bazohen në konceptin se dënimi me burgim duhet 
të konsiderohet mjet i fundit dhe se duhet të stimulohen masat dhe sanksionet e tjera, 
në vend të dënimit me burgim, të cilat do të sigurojnë ekuilibrin midis të drejtave të 
kryesit të veprës penale, të drejtat e viktimës dhe interesit të shoqërisë.284 

11. Në dispozitat numër 8 të Rregullores së Tokios si alternativa të dënimit me burgim 
janë paraparë këto lloje të sanksioneve dhe masave: dënimet verbale apo admonitive, 
siç janë qortimi, vërejtja dhe paralajmërimi; lirimi me kusht; ndëshkimet lidhur me 
statusin; gjoba dhe gjoba ditore; dëmshpërblimi për viktimën apo urdhri për 
kompensim; variante të ndryshme të dënimit me kusht apo dënimit të shlyer; 
sprovimi dhe mbikëqyrja gjyqësore; puna në dobi të përgjithshme; burgu shtëpiak, 
etj. Gjithashtu Rregullat e Tokios parashohin dispozita shumë të rëndësishme, me të 
cilat përcaktohet një korpus i gjerë i masave alternative postpenale. Këto masa 
postpenale janë dalja në liri dhe strehimi i përkohshëm; gjysmëliria; format e 
ndryshme të lirimit me kusht, dhe amnistia. Në disa legjislacione të shteteve të 
Evropës perëndimore janë afirmuar edhe disa alternativa të privimit preventiv të 
lirisë, siç janë: kufizimi i lirisë; mbikëqyrja; kaucioni dhe lirimi me fjalën e dhënë se 
i akuzuari do të paraqitet në gjykatë. 

12. Me qëllim që të stimulohet ky orientim i ri i politikës kriminale, në shtetet e Evropës, 
në vitin 1992, edhe Këshilli i Evropës e ka miratuar Rekomandimin (No. R (92) 16) 
për aplikimin e rregullave evropiane për sanksionet dhe masat alternative.  

13. Dënimet alternative sipas Kodit Penal. Duke u mbështetur në dispozitat e 
Rregullave të Tokios, si dhe Rekomandimet e Këshillit të Evropës për aplikimin e 
tyre, dhe në bazë të modeleve të kodit penal të Italisë, Francës, Zvicrës, Gjermanisë 
dhe të disa shteteve të tjera të Evropës Perëndimore, në Kodin penal të Kosovës janë 
bërë përpjekje që të anticipohet shumica e korpusit të këtyre dënimeve dhe masave 
alternative.  

14. Duke e përfillur këtë koncept dhe filozofi të re në të drejtën penale dhe duke marrë 
parasysh edhe rrethanat konkrete në Kosovë, në Kodin Penal janë paraparë tri lloje të 
dënimeve alternative, të cilat mund të shqiptohen në vend të dënimit me burgim.  

                                                           
284 Po aty. fq. 450. 
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15. Në nenin 49 të Kodit Penal, janë paraparë këto tri lloje të dënimeve alternative: 
- dënimi me kusht; 
- gjysmëliria; dhe  
- urdhri për punë në dobi të përgjithshme  

16. Në dispozitat e posaçme të Kodit Penal, këto lloje të dënimeve alternative mund të 
shqiptohen ndaj një numri relativisht të madh të kryesve të veprave penale. Natyrisht, 
në këto dispozita janë paraparë edhe kushtet të cilat duhet të përmbushen për të 
mundur të shqiptohen këto dënime alternative. Veçmas duhet theksuar se me hyrjen 
në fuqi të këtij Kodi Penal, në Kosovë për herë të parë parashihen si lloje të 
dënimeve alternative, urdhri për punë në dobi të përgjithshme dhe gjysmëliria.  

17. Në nenin 49, ku janë paraparë dënimet alternative, në paragrafin 2 të këtij neni është 
paraparë se në rastet kur gjykata shqipton dënimin me kusht, së bashku me këtë 
dënim alternativ, mund ta shqiptojë edhe urdhrin për trajtim të detyrueshëm apo 
urdhrin për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues.  

18. Për natyrën, qëllimin, rëndësinë dhe kushtet për shqiptimin e dënimeve alternative, 
shih komentet lidhur me nenet 50 – 61. 

 
 
Neni 50 [Qëllimi i dënimit me kusht] 
 

Qëllimi i dënimit me kusht është që të mos zbatohet dënimi për vepra të lehta 
penale, kur vlerësohet se tërheqja e vërejtjes me kërcënimin e dënimit është e 
nevojshme të ndalojë që kryesi të mos kryejë vepër penale.  

 
1. Në paragrafin 1 të nenit 4 të Kodit Penal, janë përcaktuar të gjitha llojet e 

sanksioneve penale, Këto janë: dënimet kryesore, dënimet alternative dhe dënimet 
plotësuese dhe vërejtja gjyqësore. Në mesin e dënimeve alternative është paraparë 
dënimi me kusht. Me dispozitat për llojet e sanksioneve penale dhe për qëllimin e 
dënimit me kusht, ligjdhënësi e manifeston qëndrimin e vet për natyrën e dënimit 
me kusht, si dhe funksionin e tij në tërë sistemin e mbrojtjes juridiko-penale të 
lirive dhe të drejtave të njeriut dhe të vlerave tjera. Rrjedhimisht, me anë të dënimit 
me kusht ligjdhënësi e realizon parimin i cili konsiston në postulatin që zbatimi i 
dhunës penalo-juridike duhet të vijë në shprehje vetëm kur është e domosdoshme 
dhe në proporcion me shkallën e rrezikut ndaj të mirës, vlerës së mbrojtur. Së 
këndejmi, dispozita e nenit 50, në të cilën është përcaktuar qëllimi i dënimit me 
kusht, ka rëndësi praktike ngase për gjykata është udhërrëfyes, tregon se në të cilat 
raste është arsyeshme që kryesit konkret t’i shqiptohet dënimi me kusht. 

2. Sipas dispozitës së nenit 50 dhe frymës së saj, nëse gjykata formon bindje se do të 
arrihet qëllimi i dënimit, kryesin e veprës penale e qorton, ia tërheq vërejtjen për 
veprën penale dhe me atë rast ia shqipton dënimin, por dënimi nuk ekzekutohet, 
pezullohet, me kusht që brenda afatit të caktuar të mos kryejnë vepër tjetër penale 
dhe të përmbushin ndonjë obligim të caktuar nga gjykata. Thënë ndryshe, qëllimi 
kryesor i këtij dënimi është që me anë të qortimit dhe kanosjes së do të zbatohet 
dënimi i shqiptuar, të arrihet qëllimi i dënimit.  

3. Në këtë dispozitë është përcaktuar vetëm kryesi konkret, personaliteti, ndaj të cilit 
gjykata formon bindje se vetëm me anë të qortimit do të arrihet qëllimi i dënimit. 
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Ndërsa llojet e veprave penal për të cilat mund të shqiptohet dënimi me kusht janë 
përcaktuar në 52, sipas të cilit ky lloj dënimi mund të shqiptohet vetëm për rastet 
kur gjykata shqipton dënimin me gjobë apo me burgim deri në dy vjet.  

4. Qëllimi i drejtpërdrejt i dënimit me kusht është që të mos zbatohet dënimi ndaj 
kryesit penalisht të përgjegjshëm në rastet kur mbrojtja juridike-penale mund të 
realizohet edhe në mënyrë tjetër – duke e qortuar kryesin dhe duke iu kërcënuar se 
do të ekzekutohet dënimi i caktuar nëse kryen vepër tjetër penale. Njëherit ky lloj 
dënimi u shqiptohet vetëm atyre kryesve për të cilët gjykata formon bindje, 
prognozon se në të ardhmen nuk do të kryejnë vepër penale.  

5. Ndryshe nga dënimi me burgim i cili është sanksion retributiv-preventiv, dënimi 
me kusht është dënim preventiv, tek i cili elementi retributiv është vënë në 
funksion të kanosjes dhe në këtë mënyrë e fuqizon efektin e preventivës 
speciale.285 

6. Ky lloj i dënimit është në pajtim me parimin e legjitimitetit të sanksioneve penale i 
cili konsiston në faktin se ndaj kryesve të veprave penale duhet të shqiptohen 
vetëm ato lloje të dënimeve të cilat janë të domosdoshme për mbrojtjen e shoqërisë 
nga kriminaliteti dhe arritjen e përmirësimit dhe të risocializimit. 

7. Në dispozitën e nenit 50, nuk ceket në mënyrë të drejtpërdrejtë qëllimi i 
preventives gjenerale. Mirëpo, meqë edhe dënimi me kusht është lloj i dënimit, 
gjykata me rastin e vendosjes nëse do ta shqiptojë këtë dënim, medoemos duhet të 
ketë parasysh qëllimin e dënimit (shih komentet lidhur me nenin 41). 

8. Nga dispozita e nenit 50 rezulton edhe karakteristika se dënimi me kusht mund t’u 
shqiptohet kryesve penalisht të përgjegjshëm. Andaj fajësia është bazë për qortim, 
për vërejtje të shoqërisë. Qortimi është vlerësim negativ, me të cilin kryesit në 
mënyrë serioze i bëhet me dije se ka kryer një vepër amorale, joetike dhe njëherit i 
tërhiqet vërejta se shoqëria ka mundësi të mëdha që të reagojë më ashpër ndaj 
delikuentëve dhe se në rast se kryen sërish vepër penale do të shqiptohet sanksion 
më i rëndë.  

 
 
Neni 51 [Dënimi me kusht] 
 
1. Gjykata mund t’ia shqiptojë kryesit dënimin me kusht në përputhje me 

dispozitat e këtij Kodi.  
2. Me dënimin me kusht, gjykata ia cakton kryesit të veprës penale dënimin dhe 

në të njëjtën kohë urdhëron që ky dënim të mos ekzekutohet nëse personi i 
dënuar nuk kryen vepër tjetër penale për kohën e verifikimit të cilën e cakton 
gjykata. Koha e verifikimit nuk mund të jetë më e shkurtër se një (1) vit dhe as 
më e gjatë se pesë (5) vjet.  

3. Në dënimin me kusht, gjykata mund të caktojë që dënimi të ekzekutohet, nëse 
në afatin e caktuar personi i dënuar nuk e kthen dobinë pasurore të fituar me 
kryerjen e veprës penale, nuk e kompenson dëmin që e ka shkaktuar me vepër 
penale ose nuk i përmbush detyrimet e tjera të parapara me dispozitat e këtij 
Kodi. Gjykata cakton afatin për përmbushjen e këtyre kushteve në kuadër të 
kohës së verifikimit.  

                                                           
285 Vlado Kambovski, Krivično pravo, Opšt del, fq. 943. 



Ismet Salihu 

 209

4. Kur gjykata shqipton dënimin me burgim ose dënimin me gjobë, gjykata 
mund të shqiptojë dënimin me kusht për të dy këto dënime ose vetëm për 
dënimin me burgim.  

 
1. Dënimi me kusht është pezullim i ekzekutimit të dënimit të shqiptuar për një kohë të 

caktuar dhe me kushte të caktuara. Ky është një lloj sanksioni parapenal. Nëse 
personi i dënuar me kusht nuk kryen vepër penale të re brenda afatit të caktuar dhe 
nëse i përmbushë kushtet të cilat ia ka caktuar gjykata, dënimi i shqiptuar nuk do të 
ekzekutohet. Por sipas nenit 105, personit të cilit i është shqiptuar dënimi me kusht 
konsiderohet i dënuar. 

2. Nëse personi i dënuar me kusht gjatë afatit të pezullimit të këtij dënimi, kryen vepër 
të re penale, apo nuk i përmbushë kushtet e tjera të cilat ia ka caktuar gjykata me 
rastin e shqiptimit të dënimit me kusht, ky lloj i sanksionit penal mund të revokohet, 
përkatësisht do të revokohet dhe personi i dënuar me kusht do të detyrohet ta mbajë 
dënimin. 

3. Në brendinë e tij, dënimi me kusht konsiston në faljen me kusht të dënimit kryesit të 
veprës penale nga ana e shoqërisë. Kjo është falje e mbështetur në bindje se kryesi i 
veprës në të ardhmen do të respektojë ligjin, nuk do të kryejë vepra penale.286 

4. Dënimi me kusht, si lloj i sanksionit të posaçëm penal, është paraqitur në shekullin 
XIX. Për herë të parë është paraqitur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në 
Angli me emrin "probation" (sprovim). Ky lloj sanksioni u paraqit nën ndikimin e 
lëvizjes për zëvendësimin e dënimeve afatshkurtra me burgim.287 

5. Dënimi me kusht është paraqitë si rezultat i njohurive se, një numër i personave 
kryejnë vepra penale më pak të rrezikshme për shoqërinë si dhe personat të cilët për 
herë të parë kryejnë vepër penale dhe të cilët veprën e kryejnë rastësisht, për shkak të 
gjendjes së vështirë materiale apo të afektit momental, mendjelehtësisë apo 
pamaturisë së tyre. 

6. Qëllimi i dënimit me kusht është risocializimi i delikuentit me anë të pezullimit të 
dënimit. Me anë të dënimit me kusht, në fakt kryesit të veprës penale i tërhiqet 
vërejtja seriozisht dhe me anë të këtij dënimi i bëhet me dije se nëse kryen vepër 
tjetër penale, dënimi i suspenduar për një kohë të caktuar, do të ekzekutohet. Ky lloj 
sanksioni penal paraqitet si metodë e posaçme psikologjike-pedagogjike me atribute 
të kërcënimit në luftë kundër kriminalitetit. (Për qëllimet e dënimit me kusht shih 
komentet lidhur me nenin 42). 

7. Duke u mbështetur në shumë përparësi të këtij lloji të sanksionit penal për rastet e 
veprave penale që i cekëm më sipër dhe personalitetit të kryesit, dhe rezultatet që 
janë arritur me zbatimin e tij, në të drejtat penale të shteteve bashkëkohore është një 
tendencë që zbatimi i dënimit me kusht të zgjerohet në numër më të madh të veprave 
penale. Këtë koncept e ka përvetësuar edhe Kodi ynë Penal. 

8. Sistemet e dënimit me kusht. Në legjislacionet penale janë të njohura tri sisteme të 
dënimit me kusht: a) sistemi anglo-amerikan; b) sistemi evropian kontinental dhe c) 
sistemi i përzier.288 
a) Sistemi anglo-amerikan apo "probation" (i sprovimit) është paraqitur në disa 

                                                           
286 Po aty, fq. 947. 
287 Ismet Salihu, E drejta penale, Pjesa e përgjithshme, fq. 456. 
288 Vladi Kambovski, Krivično pravo, Opšt del, fq. 944-945. 
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shtete të Amerikës dhe në Angli në fund të shekullit XIX, si formë e zëvendësimit 
të dënimit me burgim. Së pari ky sistem i dënimit me kusht është paraparë për 
kryesit e mitur të veprave penale, e më pas edhe për kryesit madhorë. Si 
karakteristikë e këtij sistemi është se ndaj kryesit të veprës penale zhvillohet 
procedura penale, konstatohet fajësia e tij, mirëpo nuk i shqiptohet dënimi. 
Shqiptimi i dënimit pezullohet për një kohë dhe caktohen kushtet që duhet 
përmbushur. Gjithashtu, personi i këtillë gjatë kohës së pezullimit të shqiptimit të 
dënimit, vihet nën mbikëqyrje të posaçme, të cilën e ushtron personi zyrtar i 
emëruar nga ana e gjyqit. Nëse kryesi gjatë kohës që e ka caktuar gjykata nuk 
kryen vepër të re penale dhe nëse i përmbushë kushtet e tjera të caktuara nga ana e 
gjykatës, dënimi nuk do t'i shqiptohet fare. Gjithashtu me skadimin e kohës gjatë 
së cilës personi i dënuar me kusht ka qenë në sprovim, pushon çdo mbikëqyrje të 
cilën e kanë ushtruar personat zyrtarë (këshilltarët zyrtarë). 

b) Sistemi evropian kontinental është paraqitur në fund të shekullit XIX, së pari në 
Belgjikë dhe Francë dhe për atë quhet edhe sistem belgo-francez. Më pas, ky 
sistem përvetësohet edhe në shtetet e tjera të Evropës.  
Karakteristikë e këtij sistemi të dënimit me kusht është se kryesin e veprës 
penale gjykata e shpall fajtor dhe ia shqipton dënimin, mirëpo dënimin e 
shqiptuar nuk e ekzekuton, këtë e pezullon për një kohë të caktuar me kusht që 
kryesi gjatë kësaj kohe të mos kryejë vepër të re penale dhe t'i përmbushë 
kushtet e tjera të cilat gjykata mund t'ia caktojë me aktgjykim. 
Ndryshe nga sistemi anglo-amerikan, në sistemin evropiano-kontinental, gjatë 
kohës së sprovimit - të pezullimit të ekzekutimit të dënimit me kusht, kryesit të 
veprës penale nuk i caktohet kurrfarë mbikëqyrje nga personi zyrtar, ky person i 
lihet vetvetes pa kurrfarë mbikëqyrje, këshille dhe ndihme. Kjo karakteristikë e 
sistemit evropiano-kontinental e dënimit me kusht konsiderohet si e metë e 
madhe, ngase personi i dënuar me kusht lehet në tërësi pa kurrfarë ndihme dhe 
për këtë shkak mund të hasë në aso rrethana dhe vështirësi të cilat mund të 
kontribuojnë që ky sërish të kryejë vepër penale. 
Secili prej këtyre dy sistemeve, ai anglo-amerikan dhe evropian-kontinental i 
kanë përparësitë dhe të metat e tyre. Përparësi e sistemit anglo-amerikan është se 
ky e njeh mbikëqyrjen, të cilën siç e pamë e ushtron personi zyrtar, mbikëqyrje 
kjo e cila ofron mundësi më të mëdha për risocializimin e personit të dënuar. 
Kurse si e metë e këtij sistemi është se në rast të revokimit të dënimit me kusht, 
duhet të administrohen provat për matjen e dënimit - që është punë e vështirë, 
ngase me kalimin e kohës provat që duhet marrë parasysh me rastin e matjes së 
dënimit, shumë më vështirë administrohen. 
Kurse përparësia e sistemit kontinental qëndron në atë se procedura penale 
përfundohet me aktgjykim në kohën kur ekzistojnë të gjitha provat, të cilat me 
kalimin e kohës shumë më vështirë administrohen. Gjithashtu, ky sistem është 
më i lirë ngase nuk kërkon caktimin e personit zyrtar për përcjelljen dhe 
kujdesin ndaj personit të dënuar me kusht. Ndërsa, si e metë e këtij sistemi, me 
të drejtë ceket se ky fare nuk kujdeset për personin e dënuar me kusht, nuk 
parasheh kurrfarë mbikëqyrje, kujdesi dhe ndihme dhe pikërisht për këtë, 
personi i dënuar me kusht mund të gjendet sërish në aso rrethana të cilat mund të 
kontribuojnë që ky prapë të kryejë vepër penale. 



Ismet Salihu 

 211

c) Sistemi i përzier. Duke pasur parasysh përparësitë e dy sistemeve të 
sipërpërmendura të dënimit me kusht, legjislacionet e shteteve të Evropës që nga 
fillimi i shekullit XIX e përvetësojnë një sistem të përzier, i cili përmban si 
elemente të sistemit kontinental ashtu edhe elemente të sistemit anglo-amerikan. 
Sipas këtij sistemi të përzier, ndaj kryesit të veprës penale zhvillohet procedura 
penale, i shqiptohet dënimi dhe pezullohet ekzekutimi i tij, por gjykata mund t'i 
caktojë edhe masë të posaçme të mbikëqyrjes për një kohë të caktuar. 
Gjithashtu, personit të dënuar me kusht mund t’i caktohen obligime të cilat 
duhet t’i përmbushë ai. Në këtë sistem të përzier të dënimit me kusht, evitohen të 
metat e sistemit kontinental dhe përvetësohen përparësitë e sistemit anglo-
amerikan. 

9. Dënimi me kusht në Kodin Penal të Kosovës. Dënimi me kusht është lloji i parë i 
dënimeve alternative, i cili është paraparë në nenin 51 të Kodit Penal. Sipas natyrës, 
përmbajtjes, kushteve dhe detyrimeve që mund t’i caktohen të veprës penale, është i 
njëjtë me dënimin me kusht, i cili parashihej me legjislacionin penal të mëparshëm, 
që veproi në Kosovë gjerë me hyrjen në fuqi të Kodit Penal. 

10. Në pajtim me trendin bashkëkohor të akceptimit të dënimeve alternative, krahas 
sistemit kontinental të dënimit me kusht të paraparë në nenin 49 dhe 51, Kodi ynë 
Penal i ka paraparë mundësinë që së bashku me dënimin me kusht, gjykata ta 
shqiptojë edhe:  
- urdhrin për trajtim të detyrueshëm rehabilitues (neni 57) dhe  
- urdhrin për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues (neni 58). 

11. Me parashikimin e dënimit me kusht me urdhër për trajtim të detyrueshëm 
rehabilitues, të dënimit me kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues, 
Kodi Penal e ka përvetësuar sistemin anglo-amerikan të dënimit me kusht me disa 
specifika të cilat janë rezultat i të arriturave në shkencën e së drejtës penale dhe 
praktikën gjyqësore.  

12. Sipas Kodit Penal, dënimi me kusht mund t’i shqiptohet kryesit penalisht të 
përgjegjshëm të veprës penale. Kur gjykata konstaton se kryesit oportun t’i 
shqiptohet dënimi me kusht si lloj i dënimit alternativ, ia shqipton dënimin, mirëpo 
ekzekutimin e tij e pezullon për një kohë të caktuar, e cila mund të jetë prej një deri 
pesë vjet, dhe me atë rast ia cakton edhe një apo disa kushte apo obligime të cilat 
duhet t’i përmbushë gjatë kohëzgjatjes së dënimit me kusht. Njëherit, personit të 
këtillë gjykata ia bën me dije se nëse nuk i përmbushë kushtet apo obligimet e 
caktuara, dënimi me kusht do të revokohet dhe dënimi do të bëhet efektiv, 
përkatësisht kryesi i veprës penale do të detyrohet ta mbajë dënimin me burgim apo 
të paguajë gjobën. Kësisoj, dënimi me kusht i përmban elementet e vërejtjes dhe të 
kërcënimit, ngase gjykata ia bën me dije në mënyrë serioze kryesit të veprës penale 
se nëse nuk i përmbushë obligimet gjatë kohë zgjatjes së dënimit me kusht, 
posaçërisht që të mos kryejë vepër tjetër penale si dhe t’i përmbushë obligimet apo 
kushtet e tjera të cilat gjykata ia cakton me dënimin me kusht. 

13. Në dispozita të këtij neni është paraparë sistemin kontinental i dënimit me kusht, 
ngase këtu gjykata e shqipton dënimin me gjobë apo me burgim dhe e pezullon 
ekzekutimin e tij për një kohë të caktuar, por me atë rast personit të dënuar nuk i 
caktohet kurrfarë mbikëqyrje, kurrfarë kontrolli nga ana e ndonjë personi zyrtar të 
shtetit. 
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14. Nga paragrafi 2 rezulton se dënimi me kusht është lloj i mëvetësishëm i sanksionit 
penal i paraparë në Kodin Penal. Ky nuk është ndonjë lloj i surrogat i dënimit, edhe 
pse me rastin e shqiptimit të tij, mundet ta zëvendësojë ekzekutimin e dënimit. 
Mirëpo duhet veçmas të theksohet se dënimi me kusht prodhon efekte juridike si 
sanksion i mëvetësishëm përderisa kryesi i përmbahet kushteve të caktuara. Në të 
kundërtën, nëse kryesi nuk i përmbahet kushteve të përcaktuara me dënimin me 
kusht (kryen vepër tjetër penale apo nuk e përmbushë ndonjë obligim të caktuar), 
dënimi me kusht nuk shëndrrohet në dënim, por në këso raste nuk është valit dhe 
ekzekutohet dënimi i cili deri atëherë ka qenë i suspenduar. 

15. Sipas nenit 7, par. 5 të Kodit të Drejtësisë për të Mitur, dënimi me kusht mund t’u 
shqiptohet edhe të miturve në rastet kur u është shqiptuar dënimi me burgim për të 
mitur apo masa e dërgimit në institucionin edukativ apo edukativo-korrektues deri në 
dy vjet. 

16. Së bashku me këtë lloj të dënimit me kusht, si dhe dy llojet tjera të dënimeve 
alternative të parapara në Kodin Penal, mund të shqiptohet edhe masa e marrjes së 
fitimit pasuror (neni 96). 

17. Së bashku me dënimin me kusht mund të shqiptohet edhe çdo lloj i dënimit plotësues 
(neni 62, par. 1).  

18. Dënimi me kusht shënohet në evidencën e ndëshkimeve, ndërsa shlyhet nga kjo 
evidence sipas kushteve të parapara në nenin 103, par. 2, pika 2.2. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në këtë dispozitë thuhet se gjykata mund t’ia shqiptojë dënimin me kusht kryesit 

sipas kushteve të parapara në këtë Kod. Meqë edhe dënimi me kusht është lloj i 
sanksionit penal, kjo dispozitë është e tepërt, ngase kjo çështje është rregulluar në 
mënyrë parimore në paragrafin 1 të nenit 2 të Kodit Penal, ku në mënyrë specifike 
parashihet se sanksionet penale përcaktohen vetëm me ligj. 

2. Nga përkufizimi i dënimit me kusht me ligj, rezulton se personit të dënuar me kusht, 
gjykata ia cakton kushtet dhe detyrimet e caktuara të cilat duhet t’i përmbushë ai. 
Këto kushte dhe detyrime janë të përgjithshme dhe të posaçme. Mospërmbushja e 
kushteve dhe e detyrimeve mund të shpie në revokimin e dënimit me kusht. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është përcaktuar kushti i përgjithshëm të cilin gjykata duhet ta 

caktojë në çdo aktgjykim, me të cilin shqiptohet dënimi me kusht. Me këtë personit 
të dënuar i vihet kushti që, për kohën që e cakton gjykata, e cila nuk mund të jetë më 
e shkurtër se një vit dhe as më e gjatë se pesë vjet, të mos kryejë vepër tjetër penale. 
Kjo kohë konsiderohet kohë e verifikimit. Koha e verifikimit e caktuar nga ana e 
gjykatës, fillon të rrjedhë prej ditës kur vendimi i gjykatës me të cilin është shqiptuar 
dënimi me kusht bëhet i plotfuqishëm. 

2. Nëse personi të cilit i është shqiptuar dënimi me kusht, gjatë kohës së verifikimit nuk 
kryen vepër tjetër penale dhe nëse i ka përmbushë kushtet apo detyrimet e posaçme, 
kjo do të thotë se me sukses e ka mbajt sprovën. Në këso raste dënimi me kusht nuk 
mund të revokohet. 
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Paragrafi 3 
 
1. Në dispozitën e paragrafit 3 janë përcaktuar llojet e detyrimeve të posaçme të cilat 

gjykata mund t’ia caktojë personit të dënuar me kusht. Krahas detyrimit të 
përgjithshëm, gjykata i cakton detyrimet e posaçme në rastet kur vlerëson se ato janë 
të nevojshme për sforcimin e vërejtjes dhe arritjen e qëllimit të dënimit me kusht. 
Gjykata mund të shqiptojë vetëm aso lloje të detyrimeve të posaçme të cilat janë të 
parapara me ligj.  

2. Në rastet e mospërmbushjes së detyrimeve, obligimeve të cilat ia cakton gjykata të 
dënuarit, në kushtet e parapara me ligj mund të vendosë që të ekzekutohet dënimi. 
Për përmbushjen e detyrimeve të caktuara i caktohet afati brenda kohës së 
verifikimit.  

3. Detyrimet e posaçme nuk mund të ekzekutohen me dhunë. 
4. Afati i përmbushjes së obligimeve duhet të caktohet në vite të plota. 
5. Detyrimet e posaçme, të cilat gjykata mund t’ia caktojë të dënuarit me kusht, janë që:  

a) ta kthejë përfitimin pasuror të fituar me veprën penale, 
b) ta kompensojë dëmin e shkaktuar me veprën penale, dhe 
c) t’i përmbushë detyrimet e tjera të parapara me dispozitat e ligjit penal. Nëse i 

dënuari me kusht nuk i përmbushë këto kushte, gjykata mund ta revokojë 
dënimin me kusht. Afati për përmbushjen e këtyre detyrimeve caktohet nga 
gjykata, në kuadrin e kohës së caktuar të verifikimit. 

6. Detyrime të posaçme të cilat gjykata ia cakton të dënuarit me kusht janë edhe ato, të 
cilat rezultojnë: a) nga disa dënime plotësuese, të cilat janë shqiptuar, dhe ato të cilat 
janë b) të parapara për disa vepra penale (neni 43, par. 3). 
a) Detyrimet të cilat rezultojnë nga disa dënime plotësuese të shqiptuara, janë 

ndalesat që i caktohen së bashku me dënimin me kusht, të cilat kryesi i veprës 
penale duhet t’i respektojë. Ndalesat e këtilla janë p.sh. ndalimi i ushtrimit të 
funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik, ndalimi i 
ushtrimit të profesionit ose aktiviteteve të tjera, ndalimi për të drejtuar 
automjetin etj.  
Nëse krahas dënimit me kusht, gjykata shqipton ndonjë dënim plotësues, i cili 
konsiston në ndonjë ndalesë, mund të vendosë që dënimi me kusht të revokohet, 
nëse i dënuari me kusht nuk e respekton ndalesën e caktuar. Këtë kusht shtesë, 
gjykata duhet ta caktojë në mënyrë të posaçme në dënimin me kusht. Në rastin e 
tillë, është e mundshme që dënimi me kusht të revokohet, nëse i dënuari nuk e 
respekton ndalesën e caktuar. Këso raste, siç u theksua më sipër, janë ndalimi i 
ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik, 
ndalimi i ushtrimit të profesionit ose aktiviteteve të tjera, ndalimi për të drejtuar 
automjetin etj. 

b) Detyrimet të cilat janë të parapara për rastet e disa veprave penale, janë ato të 
cilat gjykata mund t’ia caktojë të dënuarit, me kusht që duhet t’i përmbushë gjatë 
kohës së verifikimit. Me atë rast, të dënuarit me kusht mund t’ia urdhërojë vetëm 
ato lloje të obligimeve të cilat janë të përcaktuara në Kodin Penal dhe vetëm për 
ato vepra penale për të cilat shprehimisht është paraparë kjo mundësi. Kështu, 
p.sh. Kodi Penal parasheh këso obligime për veprën penale të shkeljes së 
detyrimeve familjare (neni 251, par. 4), ku thuhet shprehimisht se me rastin e 
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shqiptimit të dënimit me kusht, gjykata mund t’i parashtrojë kusht kryesit që 
rregullisht t’i kryejë obligimet e veta të përkujdesjes, edukimit dhe sigurimit të 
mjeteve të jetesës për anëtarin e familjes, i cili nuk është në gjendje që vetë të 
kujdeset për vete. Gjithashtu, nëse është kryer vepra penale e shmangies nga 
sigurimi i mjeteve të jetesës, sipas nenit 252, par. 4, gjykata mund t’ia caktojë 
kryesit obligimin që t’i paguajë detyrimet e papaguara dhe rregullisht të paguajë 
mjetet e jetesës. Nëse është kryer vepra penale e dëmtimit, asgjësimit dhe heqja 
e pajisjeve mbrojtëse, të dënuarit me kusht gjykata mund t’i vërë kusht që në 
afatin e caktuar t’i instalojë pajisjet mbrojtëse (neni 367, par. 8). 
Të dënuarit me kusht gjykata mund t’i shqiptojë edhe dënim plotësues, ndalimin 
e ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (neni 66); ndalimin e drejtimit 
të automjetit (neni 67, par. 3) etj. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në dispozitën e par. 4 është paraparë mundësia që në rastet e shqiptimit të dënimit 

me burgim ose me gjobë, gjykata mundet të shqiptojë dënimin me kusht për këto dy 
lloje të dënimit ose vetëm për dënimin me burgim. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Gjykata Komunale e Prishtinës me aktgjykimin P. nr. 220/2004, e ka shpallë fajtor të 

pandehurin XH. R. për kryerjen e veprës penale të shmangies nga alimentacioni të 
paraparë në nenin 89 të Ligjit Penal të Kosovës (tani kjo vepër penale në Kodin 
Penal emërtohet shmangie nga sigurimi i mjeteve të jetesës). Kjo gjykatë kryesit të 
kësaj vepre ia ka shqiptuar dënimin me kusht me burgim në kohëzgjatje prej pesë 
muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse i dënuari brenda afatit prej një viti 
nuk kryen vepër tjetër penale.  

2. Kjo Gjykatë me këtë aktgjykim ka bërë një lëshim, ngase edhe sipas nenit 89, par. 3, 
të ligjit të mëparshëm, sikurse edhe sipas nenit 251, par. 4 të Kodit Penal në fuqi, 
është paraparë mundësia që gjykata së bashku me dënimin me kusht t’ia caktojë 
detyrimin e posaçëm që i dënuari të paguaj rregullisht mjetet për jetesë si dhe 
detyrimet e papaguara. 

 
 
Neni 52 [Kushtet për shqiptimin e dënimit me kusht] 
 
1. Dënimi me kusht mund t’i shqiptohet kryesit të veprës penale për të cilën me 

ligj është paraparë dënimi me burgim deri në pesë (5) vjet.  
2. Dënimi me kusht mund t’i shqiptohet kryesit të veprës penale për të cilën me 

ligj është paraparë dënimi me burgim deri në dhjetë (10) vjet, nëse zbatohen 
dispozitat e zbutjes së dënimit.  

3. Dënimi me kusht mund t’i shqiptohet kryesit sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij 
neni nëse gjykata shqipton dënimin me gjobë ose me burgim deri në dy (2) 
vjet, qoftë për një vepër penale ose për disa vepra në bashkim.  

4. Me rastin e marrjes së vendimit për shqiptimin e dënimit me kusht, gjykata 
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merr posaçërisht parasysh qëllimin e dënimit me kusht, sjelljen e mëparshme 
të kryesit, sjelljen e tij pas kryerjes së veprës penale, shkallën e përgjegjësisë 
penale dhe rrethanat e tjera në të cilat është kryer vepra penale.  

5. Kur gjykata shqipton dënimin me burgim ose dënimin me gjobë, gjykata 
mund të shqiptojë dënimin me kusht për të dy këto dënime ose vetëm për 
dënimin me burgim. 

 
1. Gjykata mund ta shqiptojë dënimin me kusht, nëse plotësohen kushtet të cilat i 

parasheh Kodi Penal në nenin 52. Për nga natyra e tyre, këto kushte mund të ndahen 
në dy grupe. a) Në grupin e parë bëjnë pjesë kushtet, të cilat i referohen dënimit të 
paraparë në ligj dhe dënimit të shqiptuar nga ana e gjykatës. b) Në grupin e dytë 
bëjnë pjesë kushtet, të cilat i referohen personalitetit të kryesit të veprës penale dhe 
qëllimit të dënimit me kusht. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1 përcaktohet se për cilat vepra penale, duke marrë parasysh lartësinë e 

dënimit, mund të shqiptohet dënimi me kusht. Në këtë dispozitë thuhet shprehimisht 
se kryesit mund t’i shqiptohet dënimi me kusht për veprën penale, për të cilën është 
paraparë dënimi me burgim deri në pesë vjet.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Sipas kësaj dispozite është e mundur shqiptimi i dënimit me kusht edhe për veprën 

penale më të rëndë, për të cilën është paraparë dënimi deri në dhjetë vjet burgim, 
nëse zbatohen dispozitat për zbutjen e dënimit. Nga kjo dispozitë shihet se dënimi 
me kusht mund të shqiptohet edhe për vepra penale të rënda. Madje edhe për veprën 
penale të vrasjes së kryer nga pakujdesia. Lidhur me këtë, profesori Baqiç me të 
drejtë thotë se kjo mundësi kaq e madhe e shqiptimit të dënimit me kusht është e 
paarsyeshme, ngase është fjala për vepra penale të rënda289. Andaj në rastet e 
veprave penale të rënda, gjykatat duhet të kenë kujdes dhe këtë lloj dënimi ta 
shqiptojnë vetëm në rastet shumë të arsyeshme, posaçërisht duhet marrë parasysh 
pasojën e shkaktuar dhe ndjesinë e viktimës dhe të mjedisit në mënyrë që të mos 
shkaktojë pakënaqësi, përkatësisht që edhe për viktimën të paraqet satisfaksion. Në 
këso raste, satisfaksioni për viktimën me dënimet të këtilla duhet të konsistojë edhe 
me kompensimin e dëmit të shkaktuar me veprën penale.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Mundësia shumë e gjerë e shqiptimit të dënimit me kusht e paraparë në paragrafin e 

mësipërm, është kufizuar me dispozitën e paragrafit 3. Në këtë dispozitë është 
paraparë se dënimi me kusht mund t’i shqiptohet kryesit vetëm nëse gjykata e cakton 
dënimin me gjobë ose me burgim më së tepërmi deri në dy vjet, qoftë për një vepër 
penale, qoftë për bashkim të veprave penale. 

2. Në rastet e bashkimit të veprave penale, nuk është e mundur që për një vepër penale 
                                                           
289 Franjo Bačić-Šime Pavlović, Komentar, fq. 360. 
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të shqiptohet dënimi, ndërsa për veprën tjetër penale të shqiptohet dënimi me kusht, 
ngase siç dihet, sipas dispozitave penale, për matjen e dënimit për veprat penale në 
bashkim, gjykata duhet të caktojë dënimin unik i cili mund të jetë efektiv, të zbatohet 
apo të shqiptojë dënim me kusht.290 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në dispozitën e këtij paragrafi janë paraparë kushtet të cilat i referohen personalitetit 

të kryesit të veprës penale dhe qëllimit të dënimit me kusht. Këto janë kushte 
materiale, të cilat duhet të përmbushen për të mundë të shqiptohet dënimi me kusht. 
Këto kushte do të konsiderohen se janë përmbushur nëse gjykata formon bindje se 
kryesi në të ardhmen nuk do të kryejë vepër tjetër penale. Gjykata do të bindet se 
kryesin penalisht të përgjegjshëm të veprës penale, vepra e të cilit është më pak e 
rrezikshme, nuk duhet detyruar ta mbajë dënimin dhe njëkohësisht duhet të formojë 
bindje se tërheqja e vërejtjes duke iu kanosur me zbatimin e dënimit, do të ndikojë 
mjaft në kryesin që të mos kryejë sërish vepër penale. Lidhur me këtë, te gjykata 
duhet të formohet prognoza pozitive e sjelljes në të ardhmen e personit të cilit i 
shqiptohet dënimi me kusht.291 Me këtë rast, duke u mbështetur në kriteret e posaçme 
të natyrës përmbajtjesore, të cilat janë të parashikuara në paragrafin 3, prognozon 
dhe konstaton se aplikimi i dënimit me kusht është i drejtë dhe legjitim. Këto kritere 
dhe kushte, të cilat duhet të përmbushen për të mundë gjykata të shqiptojë dënimin 
me kusht, Kodi Penal i radhitë në katër grupe. 
1) Sjellja e mëparshme e kryesit është kriteri i parë, të cilin gjykata duhet ta marrë 

parasysh me rastin e vendimit nëse do ta shqiptojë dënimin me kusht. Gjykata 
veçmas do të marrë parasysh nëse kryesi i veprës penale më parë ka qenë i 
dënuar, përkatësisht nëse më parë i është shqiptuar dënimi me kusht apo vërejtja 
e gjykatës. Gjithashtu, në kontekstin e këtij kriteri, gjykata mund t’i marrë 
parasysh edhe rrethanat e tjera të jetës së mëparshme të kryesit, të cilat janë të 
rëndësishme për prognozën e sjelljes së ardhshme të kryesit 

2) Sjellja e kryesit pas kryerjes së veprës penale, të cilën e parasheh Kodi Penal si 
kriter, është shumë e rëndësishme për gjykatën, nëse do ta shqiptojë dënimin me 
kusht. Lidhur me këtë kriter, sjellja e kryesit të veprës penale ndaj të dëmtuarit, 
siç është kompensimi i dëmit me të holla, kërkimi i faljes nga i dëmtuari apo 
familja e tij, përkujdesja e tij, p.sh. derisa i dëmtuari gjendet në mjekim, dhe 
sjelljet e ngjashme, janë tregues të rëndësishëm për të formuar bindje gjykata se 
kryesi do të sillet mirë në të ardhmen dhe se shqiptimi i dënimit me kusht do ta 
arrijë qëllimin e dënimit.292 

3) Shkalla e përgjegjësisë penale e kryesit është me rëndësi të posaçme në të 
drejtën penale, ngase në fakt manifeston masën e vullnetit kriminal (mens rea), e 
cila e reflekton edhe shkallën e rrezikshmërisë së veprës penale dhe kryesit të 
sajë. Së këndejmi, se a do ta shqiptojë gjykata dënimin me kusht, do të varet 
edhe nga lloji dhe intensiteti i fajit, p.sh. nëse është kryer vepra penale me dashje 
apo nga pakujdesia, apo në gjendje mendore substancialisht të zvogëluar, si dhe 

                                                           
290 Po aty, fq. 359. 
291 Vlado Kambovski, Komentar, fq. 493. 
292 Po aty, fq. 494. 
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rrethanat e tjera, të cilat tregojnë se shkalla e përgjegjësisë penale është më e 
madhe apo më e vogël. 

4) Rrethanat e tjera në të cilat është kryer vepra penale, Kodi Penal i përcakton 
gjithashtu si kriter për mundësinë që gjykata të caktojë dënimin me kusht. Këto 
rrethana mund të jenë të natyrës subjektive dhe objektive në të cilat është kryer 
vepra penale. Kështu, si rrethana të natyrës subjektive mund të jenë p.sh. nëse 
vepra penale është kryer në afekt, nga pamaturia, për shkak të gjendjes së rëndë 
materiale etj. Ndërsa, si rrethana të karakterit objektiv, mund të jenë p.sh. nëse 
kryesi ka qenë i provokuar rëndë nga i dëmtuari, nëse vepra është kryer për 
shkak të presionit të madh të mjedisit familjar apo shoqëror etj. 

2. Veçmas duhet theksuar se për të mundë gjykata të shqiptojë dënimin me kusht, duhet 
të përmbushen në mënyrë kumulative, si kushtet të cilat i referohen dënimit të 
paraparë dhe dënimit të shqiptuar, po ashtu edhe kushtet të cilat i referohen 
personalitetit të kryesit të veprës penale. 

 
Paragrafi 5. 

 
1. Në dispozitën e paragrafit 5 është paraparë situata kur gjykata kryesit të veprës 

penale ia cakton në mënyrë kumulative dënimin me burgim dhe dënimin me gjobë, 
dënimin me kusht mund t’ia shqiptojë për të dy dënimet apo vetëm për dënimin me 
burgim. Në këso raste dënimi me gjobë ekzekutohet sipas dispozitave në fuqi, 
mirëpo ligji nuk e thotë si të veprohet nëse i dënuari nuk e paguan gjobën. Sipas 
paragrafit 5 dënimi me gjobë mund të jetë shqipëtuar si dënim plotësues së bashku 
me dënimin me burgim.  

 
 
Neni 53 [Revokimi i dënimit me kusht për shkak të veprave të reja penale] 
 
1. Gjykata e revokon dënimin me kusht nëse personi i dënuar gjatë kohës së 

verifikimit kryen një apo më shumë vepra penale për të cilat është shqiptuar 
dënimi me burgim prej dy (2) apo më tepër vjet.  

2. Gjykata mund ta revokojë dënimin me kusht nëse personi i dënuar gjatë kohës 
së verifikimit kryen një apo shumë vepra penale për të cilat është shqiptuar 
dënimi me burgim me më pak se dy (2) vjet ose dënimi me gjobë, pasi t’i ketë 
vlerësuar të gjitha rrethanat të cilat u përkasin veprave penale të kryera si dhe 
personit të dënuar dhe sidomos ngjashmëritë e veprave penale të kryera, 
rëndësinë e tyre dhe motivet për kryerjen e veprave penale.  

3. Kur revokon dënimin me kusht, gjykata shqipton dënimin unik për veprën 
penale të kryer më parë edhe për veprën e re penale, në pajtim me nenin 80 të 
këtij Kodi dhe trajton dënimin e revokuar me kusht si të përcaktuar.  

4. Nëse gjykata nuk e revokon dënimin me kusht, mund ta shqiptojë dënimin me 
kusht apo dënimin me burgim ose dënimin me gjobë për veprën e re penale. 
Nëse gjykata shqipton dënim me kusht për veprën e re penale, gjykata zbaton 
dispozitat e nenit 80 të këtij Kodi për ta shqiptuar dënimin e bashkuar me 
kusht për veprën penale të kryer më parë dhe për veprën e re penale dhe po 
ashtu e cakton një periudhë të bashkuar të verifikimit e cila nuk mund të jetë 
më pak se një (1) vit e as më shumë se pesë (5) vjet, duke filluar prej ditës kur 
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vendimi për dënimin bëhet i plotfuqishëm. Nëse gjykata shqipton dënim me 
burgim për veprën e re penale, periudha kohore që kalohet në mbajtjen e 
dënimit me burgim nuk hiqet nga koha e verifikimit e vendosur me dënimin 
me kusht për veprën penale të kryer më parë.  

 
1. Dënimi me kusht do të dëshmohet sanksion i arsyeshëm dhe me vend, i qëlluar, nëse 

personi, ndaj të cilit është shqiptuar, e përmbushë kushtin e përgjithshëm – të mos 
kryejë vepër tjetër vepër penale dhe nëse i përmbushë detyrimet (kushtet) e posaçme 
të cilat i janë caktuar. Mirëpo, ka raste që i dënuari me kusht nuk i respekton kushtet 
dhe nuk i përmbushë detyrimet e caktuara nga ana e gjykatës. Në rastet e tilla nuk 
është realizuar qëllimi i dënimit me kusht. Në këso raste, ligjvënësi ka paraparë 
mundësinë e revokimit të dënimit me kusht. Revokimi i dënimit me kusht konsiston 
në ekzekutimin e dënimit të shqiptuar me kusht. 

2. Në nenet 53, 54 dhe 55 Kodi Penal i parasheh tri kushte, për shkak të cilave dënimi 
me kusht mund të revokohet: nëse i dënuari gjatë periodës së verifikimit kryen vepër 
të re penale; nëse pas shqiptimit të dënimit me kusht vërtetohet se i dënuari ka kryer 
vepër penale, para se të jetë dënuar me kusht; nëse i dënuari nuk i ka përmbushur 
detyrimet, të cilat i janë caktuar me dënimin me kusht. 

3. Kushti themelor dhe më i rëndësishëm për shqiptimin e dënimit me kusht është që 
personi i dënuar gjatë kohës së caktuar, të mos kryejë vepër tjetër penale (neni 51, par. 
2). Nëse personi i dënuar gjatë kësaj kohe nuk e respekton këtë kusht, përkatësisht nëse 
kryen vepër tjetër penale, gjykata mund ta revokojë dënimin me kusht. 

4. Në rastet e kryerjes së veprës penale gjatë kohëzgjatjes së dënimit me kusht, sipas 
nenit 53, revokimi i dënimit me kusht mund të jetë obligator dhe fakultativ. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në dispozitën e paragrafit 1 është paraparë revokimi i dënimi me kusht mënyrë të 

obliguar nëse i dënuari gjatë kohës së verifikimit kryen një apo shumë vepra penale 
për të cilat i është shqiptuar dënimi me burgim prej dy apo më shumë vjetësh. 

2. Gjykata duhet medoemos ta revokoj dënimin me kusht nëse është kryer një vepër 
penale apo më shumë vepra penale për të cilat kryesit i është shqiptuar dënimi me 
burgim prej së paku dy vjet apë më tepër. Nuk është me rëndësi se për çfarë vepre 
penale është fjala dhe çfarë dënimi është i paraparë për atë vepër. Vendimtare është 
lartësia e dënimit të caktuar me burgim. Kjo do të thotë se vendimi për revokimin e 
dënimit me kusht është në duar të gjykatës, sepse ai mund ta përshatë dënimin në aso 
mase e cila nuk do të shpie në revokim të obliguar, të shqiptojë dënim nën dy vjet 
burgim.  

3. Dënimin me kusht e revokon gjykata e cila vendosë për veprën e re penale. Vendimi 
për revokim duhet të shënohet në dispozitivin e aktgjykimit për veprën e re. 

4. Nëse vepra e re penale është kryer pas caktimit të dënimin me kusht, por para 
aktgjykimit të plotfuqishëm, sipas profesorit Baqiç, rastet e këtilla duhet vendosë në 
të njëjtën mënyrë sikur të ishte kryer vepra e re penale pasi që aktgjykimit për 
dënimin me kusht ta ketë marrë formën e plotfuqishme. Mirëpo situata e këtillë sipas 
profesorit Baqiç duhet të rregullohet me ligj.293 

                                                           
293 Franjo Bačić-Šime Pavlović, Komentar, fq. 364. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Në dispozitën e paragrafit 2 është paraparë revokimi i dënimi me kusht në mënyrë 

fakultative. Kjo situatë do të shprehet nëse i dënuari gjatë kohës së verifikimit kryen 
një apo më shumë vepra penale për të cilat është shqiptuar dënimi me burgim më pak 
se dy vjet apo dënimi me gjobë. Në raste të tilla, gjykata do të vendosë nëse do ta 
revokojë dënimin me kusht, pasi t’i vlerësojë të gjitha rrethanat të cilat i përkasin 
veprës penale të kryer dhe kryesit, e sidomos ngjashmërinë e veprës penale të kryer, 
peshën e veprës së kryer, rëndësinë e sajë, motivet nga të cilat është kryer, a është 
kryer vepra me dashje apo nga pakujdesia, sa kohë ka kaluar nga vepra e kryer më 
parë etj.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Nëse gjykata e revokon dënimin me kusht, për të gjitha veprat penale e shqipton një 

dënim unik, duke i zbatuar dispozitat e matjes së dënimit për veprat penale në 
bashkim (neni 80). Me atë rast dënimi i shqiptuar më parë me kusht merret si i 
caktuar, ndërsa për veprën penale të kryer gjatë kohës së verifikimit, shqiptohet 
dënimi tjetër, dhe në bazë të tyre shqiptohet dënimi unik. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në paragrafin 4 është rregulluar çështja kur gjykata nuk e revokon dënimin me 

kusht. Në këso situata mund të shprehen dy situata: 
a) Situata e parë është rasti nëse për veprën penale të kryer gjatë kohës së 

verifikimit (kohëzgjatjes së dënimit me kusht), është shqiptuar dënimi me 
burgim apo me gjobë, atëherë në mënyrë paralele ekzistojnë dy dënime – dënimi 
me kusht dhe dënimi. Në këso raste, nëse është shqiptuar dënimi me burgim, 
koha e kaluar në burg nuk i llogaritet në kohën e verifikimit të caktuar me 
dënimin me kusht. 

b) Situata e dytë është rasti kur gjykata edhe për veprën penale të re shqipton 
dënimin me kusht. Në këso raste nuk do të ishte e arsyeshme që paralelisht të 
ekzistojnë dy dënime me kusht, të cilat do të ekzekutoheshin në mënyrë 
sukscesive. Për këtë arsye ligji parasheh që gjykata në këso raste do të shqiptojë 
një dënim me kusht, duke i zbatuar dispozitat për matjen e dënimit për veprat 
penale në bashkim (duke e zbatuar nenin 80), dhe e shqipton një dënim unik 
edhe për veprën penale të mëparshme edhe për veprën penale të re. Në këso 
raste dënimin me kusht të shqiptuar më parë e merr si të caktuar. Në situata të 
tilla, gjykata e cakton edhe kohën e re të verifikimit, e cila gjithashtu nuk mund 
të jetë më e shkurtër se një vit dhe as më e gjatë se pesë vjet. Kjo kohë llogaritet 
prej ditës së plotfuqishmërisë së aktgjykimit me të cilin është shqiptuar dënimi i 
ri me kusht. 
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Neni 54 [Revokimi i dënimit me kusht për shkak të veprave penale të kryera 
më parë] 

 
Gjykata e revokon dënimin me kusht nëse pas shqiptimit të dënimit me kusht, 
me aktgjykim të plotfuqishëm konstaton se personi i dënuar ka kryer një 
vepër penale tjetër para se të jetë dënuar me kusht dhe nëse gjykata vlerëson 
se nuk do të kishte bazë për shqiptimin e dënimit me kusht po të dihej për atë 
vepër penale. Në rastin e këtillë zbatohen dispozitat e paragrafit 3. të nenit 53 
të këtij Kodi. 

 
1. Pas shqiptimit të dënimit me kusht, mund të ndodhë që gjykata ndërkohë të zbulojë 

se personi ka kryer edhe ndonjë vepër penale, për të cilën nuk ka ditur në kohën e 
shqiptimit të dënimit me kusht. Këtë situatë ligjvënësi e zgjidhë me dispozitën e 
nenit 54. Sipas kësaj dispozite, në raste të tilla, gjykata mund të revokojë dënimin me 
kusht nëse vlerëson se nuk do të kishte bazë për shqiptimin e dënimit me kusht po të 
dihej për atë vepër.  

2. Me rastin e vendosjes nëse do ta revokojë dënimin me kusht, gjykata do të marrë 
parasysh kriteret, të cilat janë paraparë për revokimin e dënimit me kusht për shkak 
të veprës penale të re (neni 53, par. 2). Nëse gjykata e revokon dënimin me kusht, e 
shqipton dënimin unik për të gjitha veprat penale duke i zbatuar dispozitat mbi 
matjen e dënimit për veprat penale së bashku (neni 80), ndërsa nëse nuk e revokon, 
atëherë për veprën e kryer më parë e shqipton dënimin, apo dënimin me kusht. Në 
kësi raste zbatohen dispozitat lidhur me revokimin e dënimit me kusht për shkak të 
veprës penale të kryer gjatë kohës së verifikimit. 

3. Gjykata medoemos duhet ta revokojë dënimin me kusht nëse dënimet e caktuara së 
bashku tejkalojnë dy vite burgim.  

 
 
Neni 55 [Revokimi i dënimit me kusht për shkak të mos përmbushjes së kushteve] 
 

Nëse dënimi me kusht është kushtëzuar me përmbushjen e një apo më shumë 
kushteve të paraparë me paragrafin 3. të nenit 51 dhe nenin 59 të këtij Kodi 
dhe personi i dënuar nuk përmbush kushtin apo kushtet brenda afatit të 
caktuar nga gjykata, gjykata mund ta vazhdojë afatin e përmbushjes së 
kushtit brenda afatit të verifikimit apo mund ta revokojë dënimin me kusht 
dhe ta ekzekutojë dënimin i cili është caktuar me dënimin me kusht. Nëse 
gjykata konstaton se personi i dënuar nuk ka mund ta përmbushë kushtin për 
shkaqe të arsyeshme, gjykata e heq përmbushjen e atij kushti ose e 
zëvendëson atë me një kusht tjetër përkatës të paraparë me ligj. 

 
1. Sipas kësaj dispozite, mospërmbushja e detyrimeve të caktuara mund të jetë shkak 

për revokimin e dënimit me kusht. Detyrimet e veçanta, të cilat gjykata ia cakton të 
dënuarit me kusht, duhet t’i përmbushë në afatin e caktuar me aktgjykim. 

2. Detyrimet që duhet t’i përmbushë personi i dënuar me kusht janë ta kthejë përfitimin 
pasuror të fituar me veprën penale, ta kompensojë dëmin që e ka shkaktuar me 
veprën penale, apo t’i përmbushë obligimet e tjera të parashikuara me dispozitat 
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penalo-juridike (shih komentet lidhur me neni 59). 
3. Procedurën për revokimin e dënimit me kusht e zhvillon gjykata e shkallës së parë, e 

cila e ka shqiptuar këtë dënim sipas propozimit të paditësit ose të dëmtuarit ose sipas 
detyrës zyrtare (lidhur me procedurën e mëtejshme shih më gjerësisht nenet 
përkatëse të Kodit të Procedurës Penale).  

4. Nëse gjykata konstaton se i dënuari me kusht nuk i ka përmbushë detyrimet e 
caktuara brenda afatit të caktuar me aktgjykim, gjykata, sipas nenit 55, mund të 
vendosë me sa vijon: a) që personit të dënuar t’ia vazhdojë afatin e përmbushjes së 
detyrimit brenda afatit të detyrimit; b) personin e dënuar mund ta lirojë nga 
përmbushja e atij obligimi, nëse bindet se i dënuari, për shkaqe të arsyeshme, nuk 
mund ta përmbushë obligimin; c) detyrimin e caktuar më parë ta zëvendësojë me 
obligim tjetër të paraparë me ligj, apo ç) mund ta revokojë dënimin me kusht. 

5. Para se të vendosë për njërën nga këto zgjidhje, gjykata duhet të vlerësojë se për 
çfarë shkaqe i dënuari nuk i ka përmbushë detyrimet e caktuara, përkatësisht se a ka 
mundë t’i përmbushë.  

6. Në rast se gjykata vendos që ta revokojë dënimin me kusht, atëherë dënimi i 
shqiptuar me kusht bëhet i pakusht, ekzekutohet. Përkatësisht, nëse gjykata e 
revokon dënimin me kusht për shkak të mospërmbushjes së detyrimeve të caktuara, 
do ta ekzekutojë dënimin, i cili ka qenë i caktuar me dënimin me kusht.  

7. Revokimi i dënimit me kusht bëhet me aktgjykim të gjykatës së shkallës së parë dhe 
e cila e ka shqiptuar këtë dënim. 

8. Për procedurën e revokimit të dënimit me kusht për shkak të mospërmbushjes së 
kushteve shiko nenin 519 të Kodit të Procedurës Penale. 

9. Nëse personi ndaj të cilit është revokuar dënimi me kusht i përmbushë detyrimet pasi 
që vendimi mbi revokimin është bërë i plotfuqishëm, kjo nuk do të ketë ndikim 
lidhur me revokimin e dënimit me kusht. Mirëpo, nëse detyrimi përmbushet gjatë 
procedurës së revokimit të dënimit me kusht, atëherë konsiderohet se ka pushuar, 
nuk ekziston shkaku i nxjerrjes së vendimit për revokim. 

 
 
Neni 56 [Afatet për revokimin e dënimit me kusht] 
 
1. Dënimi me kusht mund të revokohet gjatë kohës së verifikimit. Nëse personi i 

dënuar gjatë kësaj kohe kryen vepër penale për të cilën kërkohet revokimi i 
dënimit me kusht gjatë kohës së verifikimit, mirëpo kjo është konstatuar me 
aktgjykim të plotfuqishëm vetëm pas skadimit të kohës së verifikimit, dënimi 
me kusht mund të revokohet jo më vonë se një (1) vit nga skadimi i kohës së 
verifikimit. 

2. Nëse personi i dënuar brenda afatit të caktuar nga gjykata nuk e përmbush 
kushtin e shqiptuar nga gjykata siç parashihet në paragrafin 3. të nenit 51 dhe 
nenit 59 të këtij Kodi, gjykata mund të revokojë dënimin me kusht jo më vonë 
se një (1) vit nga skadimi i kohës për përmbushjen e detyrimit. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në dispozitën e këtij paragrafi, ligji parasheh një zgjidhje parimore sipas së cilës, pa 

marrë parasysh nëse është fjala për revokimin obligativ apo fakultativ, dënimi me 



Ismet Salihu 

 222 

kusht mund të revokohet gjatë kohës së verifikimit. Mirëpo, pas fjalisë së parë të 
paragrafit 1, është caktuar edhe një afat plotësues në kohëzgjatje prej një viti pas 
skadimit të kohës së verifikimit, brenda të cilit gjykata mund ta revokojë dënimin me 
kusht. Kjo zgjidhje shprehet në rastet kur i dënuari me kusht, gjatë kohës së 
verifikimit kryen vepër penale për shkak të së cilës duhet të revokohet dënimi me 
kusht, ndërsa kjo është konstatuar pas skadimit të kohës së verifikimit.  

2. Nga kjo rezulton se për revokimin e dënimit me kusht për shkak të veprës penale të 
kryer më parë (neni 54) ekziston vetëm një afat – koha e verifikimit. Mirëpo në rastet 
kur vepra penale është kryer gjatë kohës së verifikimit, mirëpo kjo është zbuluar pas 
skadimit të kohës së verifikimit, dënimi me kusht mund të revokohet edhe gjatë afatit 
prej një viti, nga dita kur ka skaduar koha e verifikimit. Ky afat prej një viti është afat 
prekluziv dhe brenda këtij afati duhet të nxirret aktgjykimi i plotfuqishëm me të cilin 
konstatohet vepra e re penale dhe me të cilin revokohet dënimi me kusht sipas nenit 
53.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 gjithashtu është paraparë afati plotësues për revokimin e dënimit me 

kusht në kohëzgjatje prej një viti edhe në rastet e mospërmbushjes së njërës prej 
detyrimeve të parapara në nenin 59. Edhe ky afat është prekluziv dhe brenda fatit 
prej një viti duhet të nxirret aktgjykimi i plotfuqishëm me të cilin duhet të të 
konstatohet mospërmbushja e detyrimit të caktuar dhe revokimi i dënimit me kusht.  

2. Në të gjitha rastet kur të skadojë një vit, nga koha e verifikimit, e cila ka qenë e 
caktuar me vendimin e gjykatës, dënimi i shqiptuar me kusht nuk mund të revokohet, 
pa marrë parasysh nëse është fjala për revokimin obligator apo fakultativ. 

3. Vendimin për revokimin e dënimit me kusht në formë të aktgjykimit, e nxjerrë 
gjykata e cila më parë ka vendosur. Në aktgjykim duhet të ceken baza dhe shkaqet të 
cilat gjykata i ka marrë parasysh për revokimin e dënimit me kusht, nëse është fjala 
për revokimin fakultativ. 

 
 
Neni 57 [Dënimi me kusht me urdhër për trajtim të detyrueshëm rehabilitues] 
 
1. Gjykata mund të shqiptojë dënim me kusht me urdhër për trajtim të 

detyrueshëm rehabilitues në rast se personi i dënuar e ka shkelur ligjin për 
herë të parë dhe është i varur nga droga ose alkooli, nëse gjykata, pas 
shqyrtimit të raportit të shërbimit sprovues, konsideron se faktori kryesor që 
ka motivuar kryerjen e veprës penale është i lidhur me varësinë e tij nga droga 
ose alkooli dhe se trajtimi i suksesshëm do ta zvogëlonte rrezikun për kryerjen 
e veprës së re penale. Gjykata cakton periudhën gjatë së cilës programi për 
trajtim të detyrueshëm duhet të fillojë dhe të përfundojë. Periudha e trajtimit 
të detyrueshëm nuk mund të jetë më pak se tre (3) muaj apo më tepër se 
dymbëdhjetë (12) muaj.  

2. Programi i trajtimit rehabilitues mbikëqyret nga shërbimi sprovues.  
3. Dënimi konsiderohet se është mbajtur me kryerjen e suksesshme të programit 

të trajtimit rehabilitues siç kërkohet nga shërbimi sprovues.  
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4. Nëse personi i dënuar largohet nga programi i trajtimit rehabilitues, nuk 
mban kontaktin me shërbimin sprovues ose nuk i përmbush detyrimet lidhur 
me urdhrin për trajtim, gjykata mund të zëvendësojë detyrimin e mëparshëm 
me një tjetër, ta shtyj kohëzgjatjen e urdhrit për trajtim ose ta revokojë 
dënimin me kusht dhe të urdhërojë ekzekutimin e dënimit të caktuar në 
dënimin me kusht.  

 
1. Dënimi me kusht me urdhër për trajtim të detyrueshëm rehabilitues është lloji 

dënimit me kusht dhe në brendinë e tij është një formë e modifikuar e dënimit me 
kusht klasik. Njëkohësisht dënimit është dënim alternativ, i cili ndaj kryesve të 
veprave penale mund të shqiptohet në vend të dënimit me burgim. Në legjislacionin 
e mëparshëm është konsideruar si lloj i masës siguruese.  

2. Me këtë variant të dënimit, si dhe të dënimit me kusht nën mbikëqyrjen e shërbimit 
sprovues, që gjithashtu parashihet me Kodin Penal, krahas sistemit kontinental – 
belgo-francez, e drejta jonë penale përvetëson në masë të konsiderueshme edhe 
sistemin anglo-amerikan, i cili është i njohur si sistem i sprovimit (probation). 

3. Sistemi i këtillë i kombinuar i dënimit me kusht klasik, është zgjidhje më e avancuar, 
ngase nuk konsiston vetëm me zëvendësimin e dënimit me burgim me dënimin me 
kusht, por njëherit edhe me parashikimin e mundësisë që të dënuarit me kusht t’i 
jepet ndihmë në mjekimin e tij si dhe të mbikëqyret gjatë periodës së verifikimit.  

4. Meqë edhe ky dënim është lloj i dënimit me kusht, për shqiptimin e tij duhet të 
përmbushen edhe kushtet e përgjithshme të parapara në nenin 52. Me fjalë tjera, ky 
dënim mund të shqiptohet vetëm në rastet e veprave penale për të cilat është paraparë 
dënimi me burgim deri në pesë vjet, përkatësisht deri në dhjetë vjet nëse zbatohen 
dispozitat për zbutjen e dënimit, apo kur gjykata shqipton dënimin me gjobë apo me 
burgim deri në dy vjet. 

5. Ky dënim me kusht shqiptohet në rastet kur gjykata konstaton se kryesi nuk mundet 
vet, pa ndihmën mjekësore në mënyrë të organizuar dhe institucionale të lirohet nga 
vartësia nga droga apo alkooli. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Krahas kushteve të parapara në nenin 52, gjykata mund ta shqiptojë dënimin me kusht 

me urdhër për trajtim të detyrueshëm rehabilitues në këto raste: a) nëse personi i 
dënuar ka kryer vepër penale për herë të parë dhe është i varur nga droga ose alkooli; 
b) nëse gjykata konstaton se faktori kryesor që ka ndikuar në kryerjen e veprës penale 
është varësia nga alkooli ose nga droga dhe c) nëse konstaton se trajtimi i suksesshëm 
do ta zvogëlonte rrezikun për kryerjen e veprës tjetër penale. Për shqiptimin e këtij 
dënimi duhet të përmbushen në mënyrë kumulative të gjitha këto kushte.  

2. Nga kjo që u cekë shihet qartë se ky dënim me kusht është i dedikuar ndaj 
kategorisë së atyre kryesve të veprave penale, të cilët janë alkoolistë apo 
narkomanë dhe nëse gjykata konstaton se pikërisht vartësia ndaj alkoolit apo 
drogës ka qenë faktori kryesor që ka kontribuar të kryhet vepra penale. 

3. Me dënimin me kusht me urdhër për trajtim, kryesit të veprës penale gjithashtu i 
tërhiqet vërejtja seriozisht për shkak të veprës penale dhe i shqiptohet ky dënimi. 

4. Edhe pse ligji nuk e parasheh shprehimisht, ky dënim nuk mund të shqiptohet ndaj 
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personit i cili veprën penale e kryen nën ndikimin e alkoolit apo drogës, por i cili nuk 
është i varur nga droga apo alkooli. Gjithashtu, për shqiptimin e këtij dënimi nuk 
është e domosdoshme që kryesi të ketë qenë në gjendje të dehur në kohën e kryerjes 
së veprës penale. Së këndejmi, ky dënim mund të shqiptohet edhe ndaj alkoolistit apo 
narkomanit i cili veprën e kryen në kohën kur nuk ka qenë nën ndikimin e alkoolit apo 
drogës, mirëpo gjykata konstaton se përndryshe është i varur nga to, p.sh. nëse veprën 
penale të vjedhjes e kryen me qëllim që të fitojë para për blerjen e alkoolit apo drogës.  

5. Personit të dënuar me këtë dënim, gjykata ia cakton obligimin që ai të mjekohet. Ky 
mjekim nënkupton realizimin e një programi të posaçëm mjekësor me të cilin kihet 
për qëllim që personi do të lirohet nga vartësia e alkoolit apo drogës. 

6. Si kusht për shqiptimin e këtij dënimi ligjvënësi nuk parasheh se duhet të merret 
pëlqimin i kryesit se do t’i nënshtrohet këtij lloj trajtimi. Mirëpo ky dënimi nuk mund 
të zbatohet me dhunë. Andaj nëse i dënuari refuzon ti nënshtrohet trajtimit 
rehabilitues gjatë kohës së verifikimit, do të veprohet sipas zgjidhjeve të parapara në 
paragrafin 4 të këtij neni. 

7. Shqiptimi i këtij dënimi është fakultativ. Të dhënat nëse kryesi i veprës penale është i 
varur nga droga apo alkooli dhe nëse i nevojitet edhe ndihma mjekësore dhe të dhënat 
tjera relevante për personalitetin e tij dhe vetive dhe rrethanave tjera relevante, i 
siguron shërbimi sprovues. Kështu që gjykata këtë dënim e shqipton pas shqyrtimit të 
raportit të shërbimit sprovues lidhur me kryesin e këtillë të veprës penale. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Programin e trajtimit e përpilon dhe e mbikëqyrë organi i shërbimit sprovues. Ky lloj 

mjekimi bëhet në liri në mënyrë ambulatore. 
 

Paragrafi 3. 
 
1. Në dispozitën e këtij paragrafi është paraparë se ky dënim me kusht do të konsi-

derohet se është mbajtur nëse kryhet me sukses programi i trajtimit. Lidhur me këtë, 
shërbimi sprovues duhet ta informojë gjykatën se programi i trajtimit është kryer me 
sukses. Në kësi raste gjykata nxjerrë vendim me të cilin konstatohet se dënimi është 
mbajtur.  

2. Lidhur me kohëzgjatjen e dënimit me kusht me urdhër për trajtim, në fjalinë e fundit 
të par. 1 të këtij neni parashihet se gjykata e cakton periudhën gjatë së cilës programi 
i trajtimit të detyrueshëm duhet të fillojë dhe të përfundojë. Sipas kësaj dispozite, 
periudha e trajtimit të detyrueshëm nuk mund të jetë më pak se tre muaj dhe as më 
gjatë se dymbëdhjetë muaj. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në dispozitën e këtij paragrafi janë paraparë situatat kur i dënuari me kusht me 

urdhër për trajtim largohet nga programi i trajtimit rehabilitues pa i përmbushur 
detyrimet lidhur me urdhrin për trajtim. Në rastet e tilla gjykata i ka tri mundësi: a) ta 
zëvendësojë detyrimin e mëparshëm me një tjetër; b) të shtyjë kohëzgjatjen e urdhrit 
për trajtim ose c) ta revokojë dënimin me kusht dhe të urdhërojë ekzekutimin e 
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dënimit të caktuar në dënimin me kusht. Për secilën prej këtyre zgjidhjeve, gjykata 
duhet të nxjerrë vendim të posaçëm.  

 
 
Neni 58 [Dënimi me kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues] 
 
1. Gjykata mund të shqiptojë dënimin me kusht me urdhër për mbikëqyrje nga 

shërbimi sprovues nëse konsideron se integrimi i të dënuarit në shoqëri ose 
përmbushja e kushteve të shqiptuara nga gjykata arrihet më mirë përmes 
mbikëqyrjes nga ana e shërbimit sprovues.  

2. Kur shqipton dënimin me kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi 
sprovues, gjykata e urdhëron personin e dënuar që të mbajë kontaktin me 
shërbimin sprovues. Gjykata, po ashtu mund të shqiptojë një apo më shumë 
nga kushtet e parapara me paragrafin 3. të nenit 51 ose nenit 59 të këtij Kodi. 
Kohëzgjatja e një kushti të shqiptuar nuk mund të jetë më pak se gjashtë (6) 
muaj e as më shumë se tre (3) vjet.  

3. Me rastin e zgjedhjes midis detyrimeve të parapara me nenin 59 të këtij Kodi, 
gjykata në veçanti merr parasysh moshën e personit të dënuar; gjendjen e tij 
të përgjithshme shëndetësore dhe mendore; mënyrën e jetesës dhe nevojat e tij, 
veçanërisht nevojat në lidhje me familjen, shkollën dhe punën; motivet për 
kryerjen e veprës penale; sjelljen e tij pas kryerjes së veprës penale; sjelljen e 
tij të kaluar; rrethanat e tij personale dhe ato në lidhje me familjen; dhe 
rrethanat tjera që janë të rëndësishme për zgjedhjen e llojit dhe kohëzgjatjes 
së mbikëqyrjes.  

4. Nëse personi i dënuar nuk mban kontaktin me shërbimin sprovues ose nuk e 
përmbush detyrimin e paraparë me nenin 59 të këtij Kodi siç është urdhëruar 
nga gjykata, gjykata mund ta zëvendësojë detyrimin e mëparshëm me një 
tjetër, ta shtyjë kohëzgjatjen e mbikëqyrjes në kuadër të kohës së verifikimit 
ose ta revokojë dënimin me kusht.  

 
1. Dënimi me kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues, është tërësisht i 

tipit të dënimit me kusht si sistemit anglo amerikan, ngase edhe në Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës, me rastin e shqiptimit të dënimit me kusht caktohet personi 
zyrtar i cili do ta mbikëqyrë dhe do t’i ndihmojë personit të dënuar me kusht gjatë 
periudhës së kohëzgjatjes së këtij dënimi alternativ.  

2. Ky model i dënimit me kusht, si dhe detyrimet dhe urdhrat të cilat ia cakton gjykata 
të parapara në nenin 59, dhe ndihma profesionale që i epet nga shërbimi sprovues, në 
fakt është një lloj tretmani i të dënuarit në liri. Me këtë dënim kihet për qëllim që të 
parandalohet recidivizmi dhe që kryesi i veprës penale të vetëdijesohet, të kuptojë se 
ka kryer një vepër të sanksionuar me ligj. 

3. Për nga natyra dhe përmbajtja e tij, dënimi me kusht me urdhër për mbikëqyrje nga 
shërbimi sprovues është, siç u tha më sipër, kombinim i dënim me kusht klasik dhe 
dënimit me kusht të tipit anglo-amerikan (probation). Në legjislacionet e shumë 
shteteve të Evropës, ky lloj dënimi është sajuar si rezultat i njohurive dhe përvojave 
se gjasat janë shumë më të mira për risocializimin e delikuentëve të caktuar, nëse 
krahas dënimit me kusht, kryesve të caktuar u ofrohet ndihmë, mbrojtje dhe 
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mbikëqyrje. Lidhur me këtë, dënimi me kusht klasik duhet të mbetet edhe më tej për 
ata delikuent për të cilët gjykata formon bindje se është i mjaftueshëm vetëm 
kërcënimi për pengimin e recidivizmit, të cilët në të ardhmen, edhe pa ndihmën dhe 
mbikëqyrjen e organeve kompetente, nuk do të kryejnë sërish vepra penale.  

4. Dënimi me kusht me mbikëqyrje nga shërbimi sprovues duhet të shqiptohet në rastet 
kur është fjala për delikuentët për të cilët nuk është i mjaftueshëm dënimi me kusht 
klasik, por është e nevojshme që t’u ofrohet ndihmë dhe të ushtrohet mbikëqyrje me 
qëllim që të mos kryejnë vepra tjera penale. Persona të këtillë janë ata të cilët kanë 
defekte sociale, p.sh. persona të cilët kanë prirje të konsumojnë alkool, të cilët janë 
bredhacak, jetojnë në margjina të shoqërisë, të cilët janë në raporte të çrregulluara 
familjare etj. Vetitë dhe rrethanat e këtilla të këtyre personave determinojnë nevojën 
e ofrimit të mbikëqyrjes, kontrollit dhe të dhënies së ndihmës. Varësisht prej 
faktorëve kryesorë krimogjen, atyre personal apo asocial, tretmani dhe ndihma mund 
të jetë e karakterit medicinal apo social.  

5. Dënimi me kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues shqiptohet në 
rastet kur gjykata formon bindje se kryesin e veprës penale nuk duhet ndëshkuar, 
mirëpo duke marrë parasysh rrethanat në të cilat jeton dhe duke marrë parasysh 
personalitetin e tij, dënimi me kusht nuk është adekuat, nuk është i mjaftueshëm, 
ngase janë të nevojshme edhe masa shtesë të ndihmës dhe mbikëqyrjes. Nga kjo 
rezulton se për shqiptimin e këtij dënimi, krahas kushteve të parapara për shqiptimin 
e dënimit me kusht klasik të paraparë në nenin 52, gjykata duhet të konstatoj se për 
parandalimin e recidivizmit dhe vetëdijesimin dhe përmirësimin, kryerësi duhet të 
mbikëqyret dhe t’i ofrohet ndihmë profesionale nga shërbimi sprovues dhe t’i 
caktohen detyrime të cilat duhet t’i përmbushë gjatë kohës së verifikimit. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Për shqiptimin e këtij dënimi, së pari duhet të përmbushen kushtet për shqiptimin e 

dënimit me kusht klasik të parapara në nenin 51 dhe 52. Sipas dispozitave të këtij 
paragrafi, krahas këtyre kushteve, gjykata do ta shqiptojë këtë lloj dënimi nëse 
konstaton se, për shkak të rrethanave sociale dhe familjare në të cilat kryesi jeton, si 
dhe personaliteti i tij, për përmirësimin dhe integrimi në shoqëri arrihet më me 
sukses nëse i ofrohet ndihmë, mbrojtje dhe mbikëqyrje gjatë kohës së verifikimit.  

2. Në bazë të kërkesës së gjykatës, kushtet sociale dhe familjare si dhe personalitetin e 
kryesit të veprës penale i analizon, i konstaton shërbimi sprovues. Pasi që gjykata t’i 
shqyrtojë këto rrethana të prezantuara në dosjen (raportin) e përgatitur nga shërbimi 
sprovues, mundet ta shqiptojë këtë lloj të dënimit me kusht. 

3. Sipas nenit 158, par. 1 të Ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, për 
ekzekutimin e dënimit me kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues 
është kompetent shërbimi sprovues. Kështu që në rastet kur gjykata e shqipton këtë 
lloj dënimi, aktgjykimin dhe të gjitha të dhënat të cilat i posedon lidhur me kryesin e 
veprës penale ia dorëzon shërbimit sprovuese kompetent.  

4. Gjatë kohës së verifikimit, të cilën ia cakton gjykata brenda minimumit dhe 
maksimumit të paraparë në ligj, personit të dënuar shërbimi sprovues i jep ndihmë, 
kujdeset, e mbikëqyrë dhe e kontrollon. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Sipas dispozitës së paragrafit 2, në rastet kur gjykata e shqipton këtë dënim alternativ 

gjykata e urdhëron personin e dënuar që të mbajë kontakt me shërbimin sprovues. 
Gjithashtu gjykata mund t’i caktojë të përmbushë një ose më shumë detyrime të 
parapara me nenin 51, par. 3 ose nenin 59. Shërbimi sprovues e mbikëqyrë 
përmbushjen e detyrimit. 

2. Kohëzgjatja e përmbushjes së një detyrimi të paraparë me nenin 59 nuk mund të jetë 
më pak se gjashtë muaj dhe jo më tepër se tri vjet. Mirëpo, meqë edhe dënimi me 
kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues në brendinë e tij është 
dënimit me kusht, koha e verifikimit mund të jetë prej një deri në pesë vite. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Nëse gjykata vendosë t’ia caktojë një apo më tepër detyrime të parapara në nenin 59, 

do të marrë parasysh moshën e personit të dënuar, gjendjen e tij të përgjithshme 
shëndetësore, mënyrën e jetesës dhe nevojat e tij, veçanërisht nevojat në lidhje me 
familjen, shkollën dhe punën, motivet e kryerjes së veprës penale, sjelljen e tij pas 
kryerjes së veprës penale, sjelljen e mëparshme dhe rrethanat tjera personale dhe 
familjare, që janë të rëndësishme për zgjedhjen e llojit të mbikëqyrjes dhe të 
kohëzgjatjes së saj. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në rastet kur i dënuari me kusht nën mbikëqyrjen e shërbimit sprovues nuk e mban 

kontaktin me shërbimin sprovues ose nuk i përmbushë detyrimet të cilat ia ka caktuar 
gjykata, shërbimi sprovues e njofton gjykatën pas verifikimit të fakteve dhe arsyeve. 
Në këso raste gjykata mund t’ia zëvendësojë me një detyrim tjetër apo t’ia vazhdojë 
afatin brenda kohës së verifikimit apo ta revokojë këtë lloj të dënimit me kusht. Siç 
shihet nga kjo dispozitë, revokimi i dënimit me kusht nën mbikëqyrjen e shërbimit 
sprovues për shkak të mospërmbushjes së detyrimeve, është zgjidhja e fundit e 
mundshme, të cilën gjykata mund ta zbatojë në mënyrë fakultative. 

2. Gjykata do ta revokojë dënimin me kusht nën mbikëqyrjen e shërbimit sprovues, 
sikundër edhe në rastet e dënimit me kusht klasik, edhe në rastet kur i dënuari gjatë 
kohës së verifikimit kryen vepër penale të re për të cilën është shqiptuar dënimi me 
burgim së paku dy vjet apo më tepër. Në kësi raste, revokimi i këtij lloji të dënimit 
me kusht do të bëhet sipas dispozitave të nenit 53 të Kodit Penal. 

3. Sipas nenit 163 të Ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve penale, përfundimi i 
suksesshëm i periudhës së verifikimit i raportohet gjykatës nga shërbimi sprovues. 
Pas pranimit të raportit të këtillë, gjykata merr vendim me të cilin konstatohet 
mbajtja e dënimit alternative. 
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Neni 59 [Llojet e detyrimeve të caktuara në dënimin me kusht] 
 
1. Dënimi me kusht mund të përfshijë edhe urdhrin për të përmbushur një apo 

më shumë nga detyrimet e mëposhtme: 
1.1. mjekimi ose rehabilitimi në entin e kujdesit shëndetësor;  
1.2. nënshtrimi në programin e trajtimit mjekësor ose të rehabilitimit;  
1.3. vizita te psikologu ose te këshilluesit e tjerë dhe veprimi në pajtim me 

rekomandimet e tyre;  
1.4. aftësimi profesional në një profesion të caktuar;  
1.5. kryerja e aktiviteteve punuese;  
1.6. shfrytëzimi i pagës dhe i të ardhurave apo pasurisë tjetër për 

përmbushjen e detyrimeve familjare;  
1.7. mos ndërrimi i vendbanimit pa informuar shërbimin sprovues;  
1.8. heqja dorë nga përdorimi i alkoolit apo i drogës;  
1.9. heqja dorë nga frekuentimi i vendeve apo lokaleve të caktuara;  
1.10. heqja dorë nga shoqërimi ose kontaktimi me persona të caktuar;  
1.11. heqja dorë nga mbajtja e çfarëdo lloji të armëve;  
1.12. të kompensojë ose dëmshpërblejë viktimën e veprës penale;  
1.13. të kthejë dobinë pasurore të fituar me kryerjen e veprës penale;  
1.14. të mos posedojë apo përdor kompjuterin ose të mos qaset në internet siç 

kërkohet nga gjykata ose  
1.15. të ofrojë raporte financiare siç kërkohet nga gjykata.  

 
1. Në rastet kur gjykata e shqipton dënimin me kusht, personit të dënuar mund t’ia 

caktojë një apo disa nga pesëmbëdhjetë lloje të detyrimeve të parapara në nenin 59, 
të cilat i dënuari duhet t’i përmbushë gjatë kohës së verifikimit. 

2. Kohëzgjatja e përmbushjes së një apo më shumë detyrimeve të përcaktuara në 
mënyrë kumulative nga ana e gjykatës, nuk mund të jetë më e shkurtër se gjashtë 
muaj e as më tepër se tri vjet (neni 58, par. 2) 

3. Gjykata nuk mund të caktojë ndonjë lloj tjetër detyrimi i cili nuk është paraparë në 
nenin 59.  

4. Detyrimet e caktuara nga ana e gjykatës nuk mund të ekzekutohen me dhunë. 
5. Gjykata do të ia caktoj një apo më shumë detyrime duke i marrë parasysh rrethanat 

sociale, familjare dhe personalitetin e kryesit të veprës penale dhe rrethanat tjera të 
cekura në nenin 58, par. 3. Përkatësisht, zgjedhja e detyrimeve duhet të bëhet duke 
marrë parasysh personalitetin e kryesit, rrethanat në të cilat jeton dhe rrethanat që më 
së tepërmi kanë ndikuar për të kryer vepër penale. Gjithashtu duhet të merret 
parasysh mosha e kryesit, gjendja shëndetësore, niveli i arsimimit dhe profesionin, 
shprehitë e tij në familje dhe jashtë saj, vetitë tjera dhe rrethanat familjare. 

6. Çdo detyrim i caktuar duhet të ketë qëllim kryesor që t’i ndihmoj kryesit të 
përmirësohet, të riedukohet. Por më së tepërmi çdo detyrim duhet të ketë qëllim që 
gjatë mbikëqyrjes dhe ndihmës nga ana e shërbimit sprovues të evitohet rreziku nga 
recidivizmi. Për këtë arsye detyrimet duhet të jenë të atilla dhe me aso përmbajtje të 
cilat mund të realizohen, si dhe të cilat mund të mbikëqyren dhe të cilat janë të 
pranueshme edhe për të dënuarin.  

7. Për revokimin e dënimit me kusht për shkak të mospërmbushjes së detyrimeve të 
caktuara, shih komentet lidhur me nenin 55. 
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Neni 60 [Dënimi me urdhër për punë në dobi të përgjithshme] 
 
1. Gjykata mund t’ia shqiptojë personit të dënuar dënimin me urdhër për punë 

në dobi të përgjithshme nëse kryesit i shqipton dënim me gjobë deri në 
dymijepesëqind (2.500) Euro ose me burgim deri në një (1) vit. Puna në dobi të 
përgjithshme mund të caktohet vetëm me pëlqimin e personit të dënuar.  

2. Nëse e shqipton dënimin me urdhër për punë në dobi të përgjithshme, gjykata 
e urdhëron personin e dënuar të kryejë pa pagesë, punë në dobi të 
përgjithshme për një periudhë të caktuar prej tridhjetë (30) deri në dyqind e 
katërdhjetë (240) orë pune. Shërbimi sprovues vendos për llojin e punës në 
dobi të përgjithshme që duhet të kryhet nga personi i dënuar, cakton 
organizatën e veçantë për të cilën personi i dënuar do të kryejë punën në dobi 
të përgjithshme, vendos për ditët e javës gjatë të cilave puna në dobi të 
përgjithshme duhet të kryhet dhe mbikëqyrë kryerjen e punës në dobi të 
përgjithshme. 

3. Puna në dobi të përgjithshme kryhet brenda një periudhe kohore të 
përcaktuar nga gjykata, e cila nuk e tejkalon një (1) vit.  

4. Nëse e shqipton dënimin me urdhër për punë në dobi të përgjithshme, gjykata, 
po ashtu, mund t’i urdhërojë personit të dënuar të mbajë kontaktin me 
shërbimin sprovues ose kryerjen e një apo më shumë prej detyrimeve të 
parapara me paragrafin 3. të nenit 51 ose me nenin 59 të këtij Kodi. 
Kohëzgjatja e detyrimit të paraparë me nenin 59 nuk duhet të jetë më e 
shkurtë se gjashtë (6) muaj ose më e gjatë se sa tri (3) vjet. Neni 58 paragrafi 3. 
i këtij Kodi zbatohet përshtatshmërisht për detyrimin e urdhëruar me këtë 
paragraf.  

5. Nëse personi i dënuar nuk e kryen punën në dobi të përgjithshme, ose e kryen 
pjesërisht gjykata mund ta shtyjë kohëzgjatjen e mbikëqyrjes brenda kohës së 
verifikimit ose ta revokojë dënimin. 

6. Nëse pas kalimit të kohës së caktuar personi i dënuar nuk e ka kryer punën në 
dobi të përgjithshme ose e ka kryer vetëm pjesërisht punën e tillë në dobi të 
përgjithshme, gjykata urdhëron dënimin me burgim. Një (1) ditë burgim do të 
urdhërohet për çdo tetë (8) orë pune në dobi të përgjithshme që nuk është 
kryer. 

 
1. Dënimi me urdhër për punë në dobi të përgjithshme, në interes të komunitetit, është 

lloji i tretë i dënimit alternativ, i cili është paraparë në Kodin Penal. Edhe ky lloj 
dënimi është paraparë si supstitut i dënimit me gjobë apo me burgim. Për shkak se në 
shumë raste kryerësit e veprave penale në Kosovë janë të gjendjes së varfër 
ekonomike, ky lloj dënimi është treguar zëvendësim racional jo vetëm për dënimet 
afatshkurtra me burgim por edhe në rastet kur shqiptohet dënimi me gjobë. 

2. Puna në dobi të përgjithshme, si lloj i dënimit alternativ, është i datës relativisht të re. 
Në kontinentin e Evropës për herë të parë është paraparë në legjislacionin penal të 
Danimarkës në vitin 1974. Më pas, këtë lloj dënimi e kanë përvetësuar edhe shumë 
shtete të zhvilluara të Evropës, siç është Franca, Gjermania, Hungaria, Polonia, 
Finlanda, Çekia, Suedia, Anglia, Irlanda e Veriut etj. Gjithashtu, puna në dobi të 
përgjithshme është paraparë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky lloj dënimi 
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është rekomanduar edhe me Rregullat e Evropës (Rekomandimet e Këshillit të 
Evropës, nr. R(92). Qëllimi i të gjitha shteteve të cilat e kanë paraparë këtë lloj 
dënimi është që në të gjitha rastet e mundshme të reduktohen dënimet afatshkurtra 
me burgim.294 

3. Në Kodin e Drejtësisë për të Mitur të Kosovës, puna në dobi të përgjithshme është 
paraparë si lloj i masës së diversitetit (neni 18 ) dhe si lloj i dënimit për të miturit 
(neni 31). Puna në interes të përgjithshëm si lloj i masës së diversitetit për kryesit e 
mitur dhe lloj i dënimit për kryesit e mitur dhe për madhor, në gjykatat e Kosovës 
është mirëprit dhe relativisht në mas të duhur është shqiptuar. Kështu p.sh. vetëm 
gjatë vitit 2008, në tërë territorin e Kosovës, dënimi me urdhër për punë në dobi të 
përgjithshme ndaj të miturve është shqiptuar në 62 raste, ndërsa ndaj madhorëve në 
98 raste.295 

4. Puna në dobi të përgjithshme si dënim alternativ konsiston në atë që me aktgjykim të 
gjykatës, kryesit të veprës penale i caktohet obligimi që brenda afatit të caktuar të 
kryejë punë pa pagesë në dobi të përgjithshme, në interes publik. Këto punë, të cilën 
kryesi i veprës penale detyrohet ta kryejë, mund të jetë e natyrës humanitare (të 
kujdeset për personat e moshuar, të sëmurë apo me çrregullime mendore), si dhe 
punët të natyrës komunale p.sh. të pastrojë rrugët apo parqet e qytetit dhe punë tjera - 
të punojë në fabrikë apo në ndonjë shoqatë humanitare, apo të kryejë ndonjë punë 
tjetër të cilën ia cakton gjykata. Natyrisht, punët e caktuara i dënuari i kryen pa 
pagesë, pa kompensim. Orët e punës kryhen nën mbikëqyrjen e shërbimit sprovues 
dhe në kohën të cilën ia cakton shërbimi sprovues. 

5. Puna në dobi të përgjithshme mund të kryhet në grupe dhe në mënyrë individuale. 
Ky lloj dënimi mund të ekzekutohet si në vendet me punësim të lartë, ashtu dhe në 
vendet me punësim më të ulët. Hulumtimet që janë bërë lidhur me efektet e 
ekzekutimit të këtij dënimi tregojnë suksese të mira në riedukimin dhe parandalimin 
e përsëritjes së veprave penale nga personat e këtillë. 

6. Puna në dobi të përgjithshme është në interes të kryesit të veprës penale dhe të 
shoqërisë. Në interes të kryesit të veprës penale është ngase është më lehtë të punojë 
se të izolohet nga familja, t’i ndërpritet aktiviteti i përditshëm dhe ta mbajë dënimin 
me burgim. Njëherit ky dënim mund t’i shtojë shprehitë e punës dhe aftësitë 
profesionale të kryesit të veprës penale. Por gjithashtu ky dënim është edhe në interes 
të shoqërisë, ngase kryhet një punë e dobishme dhe njëherit kursehen shpenzimet e 
buxhetit të shtetit të cilat shkaktohen gjatë mbajtjes së dënimit me burgim.  

7. Ekzekutimi i këtij lloj dënimi alternative bëhet sipas dispozitave të nenit 158 – 163 të 
Ligjit për Ekzekutimin e sanksioneve penale. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në dispozitën e këtij paragrafi janë paraparë kushtet të cilat duhet të përmbushen për 

shqiptimin e këtij dënimi. Së pari ky lloj dënimi mund të shqiptohet nëse janë 
plotësuar kushtet e përgjithshme të dënimit me kusht të parapara në paragrafin 1 të 
nenit 52. Ndërsa si kushte të posaçme për shqiptimin e këtij dënimi të parapara në 
paragrafin 1 janë: 

                                                           
294 Ismet Salihu, E drejta penale, Pjesa e përgjithshme, fq. 473. 
295 (Buletini i Shërbimit Sprovues të Kosovës, nr. 4). 
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- që gjykata, kryesit të veprës penale t’i ketë caktuar dënimin me burgim deri në 
një vit ose dënimin me gjobë deri në 2.500 euro; 

- të ekzistojë vlerësimi nga raporti i shërbimit sprovues, dhe 
- të jepet pëlqimi i të dënuarit se ai dakordohet që t’i shqiptohet ky lloj dënimi.  

2. Nga kjo rezulton se gjykata e shkallës së parë duhet që kryesit të veprës penale me 
aktgjykim të ia ketë caktuar dënimin me gjobë apo me burgim, dhe në të njëjtën kohë 
ta pyet të dënuarin se a pajtohet që dënimi i caktuar t’i zëvendësohet me punë në 
dobi të përgjithshme. Këtë lloj dënimi gjykata mund ta shqiptojë pa marrë parasysh 
se për çfarë lloji të veprës penale është fjala dhe si ka vendosë për atë dënim – duke e 
bërë matjen e dënimit në mënyrë të rregullt (neni 73), apo duke ia zbutë dënimin 
sipas dispozitave të nenit 74, apo sipas dispozitave për veprat penale në bashkim. 
Është me rendësi që të mos t’i ketë caktuar dënim me gjobë më tepër se 2.500 euro 
apo dënim me burgim më tepër se një vit. Gjithashtu, nëse gjykata e vlerëson të 
arsyeshme, ky lloj dënimi mund t’u shqiptohet edhe recidiviste.  

 
Paragrafi 2. dhe paragrafi 3. 

 
1. Puna në dobi të përgjithshme shqiptohet në kohëzgjatje së paku 30 orë, e më së 

tepërmi 240 orë pune. Gjykata me vendim të posaçëm cakton numrin e orëve të 
punës. Ndërsa shërbimi sprovues vendos për llojin e punës në dobi të përgjithshme 
që duhet të kryhet nga personi i dënuar, cakton organizatën për të cilën personi i 
dënuar do të kryejë punën, vendos për ditët e javës gjatë të cilave duhet të kryhet 
puna dhe e mbikëqyrë kryerjen e punës në dobi të përgjithshme. Edhe pse në 
dispozitat e këtij nenin nuk parashihet shprehimisht, me rastin e caktimit të orëve të 
punës, duhet të merren parasysh rrethanat e tij personale, përkatësisht mundësit e 
kryesit, veçanërisht që orari i punës në dobi të përgjithshme të mos pengoj në 
obligimet që ka nga marrëdhënia e punës apo obligimet tjera të domosdoshme 

2. Orët e punës të caktuara nga gjykata duhet të kryhen brenda një viti (paragrafi 3). Do 
të ishte mirë që në këtë paragraf të parashihej edhe minimumi i kohës brenda të cilës 
do të duhet të kryhej puna në dobi të përgjithshme. Ligji Penal Kroacisë (neni 54), si 
minimum për kryerjen e kësaj pune parasheh një muaj. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Sipas paragrafit 4, në rastet e shqiptimit të dënimit me kusht me urdhër për punë në 

dobi të përgjithshme, gjykata mund t’i urdhërojë personit të dënuar një apo disa prej 
këtyre detyrimeve: 
- të mbajë kontakte me shërbimin sprovues, 
- të kthejë përfitimin pasuror të fituar me kryerjen e veprës penale, 
- të kompensojë dëmin e shkaktuar me veprën penale, 
- të përmbushë detyrimet e tjera të parapara me ligjin penal si dhe  
- të përmbushë një apo disa prej njëmbëdhjetë llojeve të detyrimeve të parapara 

me nenin 51 të kodit penal. 
2. Kohëzgjatja e përmbushjes së detyrimeve të parapara në nenin 51 të Kodit Penal nuk 

duhet të jetë më e shkurtër se gjashtë muaj dhe më e gjatë se tre vjet. 
3. Në rastet kur i dënuari e kryen me sukses punën në dobi të përgjithshme, shërbimi 
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sprovues me raport të posaçëm e njofton gjykatën. Pas pranimit të raportit të këtillë, 
gjykata merr vendim me të cilin konstaton se janë ekzekutuar dy lloje të dënimeve 
alternative (neni 163 i Ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale).  

 
Paragrafi 5. 

 
1. Në rastet kur personi i dënuar pas kalimit të afatit të caktuar, në tërësi apo pjesërisht, nuk 

e kryen punën në dobi të përgjithshme, nuk mban kontaktin me shërbimin sprovues ose 
nuk e kryen detyrimin nga neni 59 të urdhëruar nga gjykata, atëherë gjykata mund ta 
zëvendësojë detyrimin e mëparshëm me një tjetër, mund ta shtyjë kohëzgjatjen e 
mbikëqyrjes brenda kohës së verifikimi ose ta revokojë dënimin me kusht.  

2. Në rastet e revokimit të këtij lloji të dënimit me kusht, i dënuari detyrohet ta mbajë 
dënimin e caktuar me burgim apo ta paguajë dënimin me gjobë. Mënyra e ekzekutimit 
të këtijë lloji të dënimit me kusht si dhe llojeve të tjera të sanksioneve penale, më për së 
afërmi është e rregulluar me Ligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale (neni 161- 
166). 

 
Paragrafi 6. 

 
1. Me dispozitën e paragrafit 6 është rregulluar situata kur personi i dënuar nuk e kryen 

fare punën në dobi të përgjithshme ose e kryen vetëm pjesërisht. Në këso raste 
gjykata ia llogaritë një ditë burgim për çdo tetë orë pune në dobi të përgjithshme që 
nuk është kryer. 

 
 
Neni 61 [Gjysmëliria] 
 
1. Kur shqipton dënimin me burgim deri në një (1) vit, gjykata mund të urdhërojë 

ekzekutimin e dënimit në gjysmëliri për shkak të detyrimeve të personit të 
dënuar lidhur me punën, arsimimin ose aftësimin profesional, përgjegjësitë 
esenciale familjare apo nevojën për trajtim mjekësor ose rehabilitues.  

2. Gjatë vuajtjes së dënimit në gjysmëliri, personi i dënuar detyrohet të kthehet 
në burg pas kryerjes së detyrimeve jashtë burgut brenda kohës së caktuar nga 
gjykata.  

3. Kur personi i dënuar nuk i përmbush detyrimet nga paragrafi 1. i këtij neni, 
gjykata e revokon urdhrin për ekzekutimin e dënimit në gjysmëliri dhe 
urdhëron mbajtjen e dënimit të mbetur në burg.  

4. Kur gjykata urdhëron ekzekutimin e dënimit në gjysmëliri, ajo po ashtu mund 
të shqiptojë një apo më shumë nga kushtet e përcaktuara me nenet paragrafin 
3. të nenit 51 ose nenin 59 të këtij Kodi.  

 
1. Gjysmëliria, apo siç quhet në gjuhën frënge semi liberte, është lloj i dënimit 

alternativ i paraparë në Kodin Penal. Ky lloj dënimi alternativ është paraparë në 
pajtim me Rregullat e Tokios dhe si i tillë është paraparë dhe është duke u aplikuar 
me sukses në Angli, Poloni dhe në disa vende të tjera të Evropës Perëndimore.296 

                                                           
296 Po aty, fq. 470. 
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2. Gjysmëliria, si lloj i dënimit alternativ, konsiston në atë që personit të cilit i është 
shqiptuar dënimi me burgim, i mundësohet që në ditët e caktuara, brenda orëve të 
caktuara (katër, gjashtë apo tetë orë), të mund të qëndrojë në liri. Ky qëndrim në liri 
mund t’i lejohet për të vazhduar punën profesionale të cilën e ka kryer edhe para 
kryerjes së veprës penale, apo që të kryejë punët familjare të rëndësishme (p.sh. nëse 
është fjala për një femër e cila është nënë e fëmijëve, të përkujdeset për fëmijët dhe 
punët e tjera të shtëpisë), të vijojë shkollimin, të vazhdojë mjekimin etj. Pasi që t’i 
kryejë punët brenda orëve të lejuara për të qëndruar në liri, i dënuari është i detyruar 
të kthehet në entin penal, në burg. Përkatësisht, kohën tjetër i dënuari me gjysmëliri, 
duhet ta kalojë në burg. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sikundër dënimet e tjera alternative, edhe gjysmëliria mund të shqiptohet për rastet e 

veprave penale relativisht të lehta. Sipas dispozitës së paragrafit 1, ky lloj dënimi 
mund të shqiptohet nëse kryesit të veprës penale gjykata ia shqipton dënimin me 
burgim deri në një vit. Krahas këtij kushti ligjor, për t’u shqiptuar ky dënimi, gjykata 
duhet të konstatojë se është e rëndësishme dhe e dobishme për kryesin dhe shoqërinë 
që personit të dënuar gjatë mbajtjes së burgut, në ditët dhe orët e caktuara t’i 
mundësohet qëndrimi në liri që të vazhdojë punën, shkollimin, kualifikimin ose 
aftësimin profesional, të kryejë punët e rëndësishme familjare apo të mjekohet. 
Krahas këtyre arsyeve, që të mund të shqiptohet ky lloj dënimi, gjykata duhet të 
formojë bindje se edhe me këtë lloj të dënimit do të arrihet qëllimi i dënimit, 
përmirësimi i kryesit dhe se ai në të ardhmen nuk do të kryejë vepër penale. Numrin 
e orëve dhe ditët të cilat i dënuari mund t’i kalojë në liri ia cakton gjykata. Pas 
skadimit të orëve të caktuara në liri, siç u cekë më sipër, personi i dënuar detyrohet 
që të kthehet në burg pas kryerjeve të detyrimeve jashtë burgut brenda kohës së 
caktuar nga gjykata. 

2. Kur aktgjykimi me të cilin është shqiptuar ky lloj dënimi alterantiv e merr formën e 
prerë, gjykata këtë aktgjykim ia dërgon shërbimit sprovues kompetent dhe 
institucionit korrektues për ekzekutimin e tij. Organi i shërbimit korrektues e cakton 
institucionin korrektues ku do të ekzekutohet ky lloj dënimi (neni 164 i LESP). 

3. Programin për implementimin e dënimit me gjysmëliri e përpilon organi i shërbimit 
sprovues në bashkëpunim me drejtorinë e burgut. Ky program më për së afërmi i 
përcakton rregullat dhe detyrimet që duhet të përmbushen gjatë orëve derisa i dënuari 
qëndron jashtë burgut. Gjithashtu në këtë program përcaktohen edhe kontaktet të 
cilat i dënuari duhet t’i mbajë me shërbimin sprovues. Lidhur me këtë, shërbimi 
sprovues është i autorizuar dhe përgjegjës që të mbikëqyrë implementimin e këtij 
lloji të dënimit alternativ dhe t’i ofrojë ndihmë të dënuarit gjatë kohës kur gjendet në 
liri. Ndërsa mbikëqyrjen e tij deri sa është në burg e ushtrojnë zyrtarët e institucionit 
korrektues (neni 164-165 i LESP).  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Sipas paragrafit 3, në rastet kur gjykata të dënuarit ia cakton gjysmëlirinë, në 

konsultim me të dënuarin dhe shërbimin sprovues cakton ditët dhe numrin e orëve të 
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cilat i dënuari mund t’i shfrytëzojë në liri për të kryer obligimet. Kohëzgjatja e 
qëndrimit jashtë institucionit korrektues, varësisht prej punëve dhe obligimeve që i 
ka, mund të jetë sipas mendimit tim më së tepërmi deri tetë orë. Por sidoqoftë 
kohëzgjatja e qëndrimit në liri për kryerjen e detyrimeve duhet të përcaktohet me një 
akt nënligjor të institucionit korrektues. Pas skadimit të kohës së lejuar në liri, i 
dënuari duhet të kthehet në entin edukues korrektues. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Përkundër faktit se gjysmëliria në Kodin tonë Penal dhe në kodet penale të shteteve 

të tjera nuk konsiderohet dënim me kusht, ky lloj dënimi ka edhe premisa të dënimit 
me kusht dhe si i tillë mund të revokohet. Lidhur me këtë, në paragrafin 2 është 
paraparë shprehimisht se nëse i dënuari nuk i përmbushë detyrimet lidhur me punën, 
arsimimin apo aftësimin profesional, për të cilat është shqiptuar gjysmëliria, gjykata 
do ta revokojë këtë lloj të dënimit dhe do të urdhërojë që ky dënim, apo pjesa e 
mbetur e këtij dënimi, të shndërrohet në burg. Në rastet kur gjykata vendos për 
revokimin e këtij lloj dënimi për shkak të mospërmbushjes së detyrimeve të punës 
apo aktiviteteve të tjera, do të kërkojë raport nga shërbimi sprovues. Natyrisht, edhe 
pse nuk thuhet shprehimisht në Kodin Penal, gjysmëliria do të revokohet edhe në 
rastet kur i dënuari nuk kthehet në burg pas skadimit të orëve të lejuara që të 
qëndrojë në liri apo ka sjellje të këqija, devijante apo kryen vepër penale të re gjatë 
kohës së qëndrimit në liri apo në burg.  

 
Paragrafi 4. 

 
1. Sipas dispozitës së këtij paragrafi, në rastet kur gjykata shqipton gjysmëlirinë si lloj 

të dënimit alternativ, mund të caktojë një apo më shumë detyrime të përcaktuara në 
paragrafin 3 të nenit 51 ose një apo më shumë detyrime të parapara në nenin 59.  

2. Për mënyrën e ekzekutimit të gjysmëlirisë, shih nenet 164-165 të Ligjit për 
ekzekutimin e sanksioneve penale (LESP). 

 
 
DËNIMET PLOTËSUESE  
 
Neni 62 [Dënimet plotësuese] 
 
1. Dënimi plotësues mund të shqiptohet së bashku me dënimin kryesor ose 

alternativ.  
2. Dënimet plotësuese janë:  

2.1. heqja e të drejtës për t’u zgjedhur; 
2.2. urdhri për kompensimin e humbjes apo dëmit;  
2.3. ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në 

shërbimin publik;  
2.4. ndalimi i ushtrimit të profesionit, i veprimtarisë ose detyrës;  
2.5. ndalimi i drejtimit të automjetit;  
2.6. marrja e lejes së vozitjes;  
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2.7. konfiskimi;  
2.8. urdhri për publikimin e aktgjykimit dhe  
2.9. dëbimi i të huajit nga territori i Republikës së Kosovës.  

3. Dënimi plotësues me ndalimin e drejtimit të automjetit ose marrjen e sendit 
mund të shqiptohet së bashku me dënimin me kusht, me vërejtjen gjyqësore 
ose me lirimin nga dënimi.  

 
1. Paraqitja dhe zhvillimi i dënimeve plotësuese. Deri në fund të shekullit XIX 

dënimet kryesore kanë qenë i vetmi lloj i sanksioneve penale që në të drejtën 
penale kanë mundur të shqiptohen ndaj kryesve të veprave penale. Mirëpo, në fund 
të shekullit XIX, nën ndikimin e shkollës pozitive dhe socioantropologjike, u 
parapanë edhe lloje të tjera të sanksioneve penale, të cilat në fazën e paraqitjes dhe 
për një kohë të shkurtër shumica e tyre u emërtuan si masa siguruese/si masa 
mbrojtëse. Më vonë gjatë evoluimit, masivizimit dhe konsolidimit, sidomos pas 
Luftës së Dytë Botërore, shumica e masave siguruese në shumë kode penale të 
shteteve të Evropës u konsideruan si dënime plotësuese. Ndërsa masat siguruese të 
karakterit mjekësor, emërtohen dhe trajtohen si masa të mjekimit dhe trajtimit, me 
ç’rast në tërësi u janë hequr atributet e sanksioneve penale. Këtë koncept e ka 
përvetësuar edhe Kodi Penal i Kosovës. 

2. E drejta penale e ish-Jugosllavisë, e cila është zbatuar edhe në Kosovë deri në 
hyrjen në fuqi të Kodit Penal, shumicën e dënimeve plotësuese, që tani njihen në 
nenin 62, i ka konsideruar si masa siguruese. Si masa siguruese i ka konsideruar 
ish-Federata Jugosllave në pjesën e përgjithshme të Kodit Penal të vitit 1948, me 
Kodin Penal të vitit 1951 si dhe me Ligjin Penal të vitit 1977.  

3. Nocioni dhe qëllimi i dënimeve plotësuese. Dënimet plotësuese janë lloje të 
posaçme të sanksioneve penale të cilat u paraqitën si rezultat i njohurive se 
dënimet kryesore nuk mund të jenë të vetmet mjete efikase ndaj të gjithë kryesve të 
veprave penale. Për këtë arsye, në të drejtën penale u formësua mendimi se, krahas 
dënimit kryesor, duhet paraparë edhe sanksione të tjera penale të karakterit 
komplementar, plotësues, me të cilat do të bëhej i mundshëm parandalimi më 
efektiv i kriminalitetit dhe risocializimi i personave të dënuar. Kësisoj, të drejtat 
penale aktuale, regjistrin e sanksioneve penale e begatojnë edhe me dënime 
plotësuese, të cilat shqiptohen krahas dënimeve kryesore dhe alternative. 
Përjashtim bënë dënimi me gjobë, i cili, për nga përmbajtja dhe natyra e tij është 
dënim bivalent, konsiderohet si dënim kryesor dhe plotësues. Përkatësisht, dënimi 
me gjobë, në rastet e parapara me ligj, mund të shqiptohet si i vetmi dënim apo 
krahas dënimit me burgim.  

4. Kryesit të veprës penale i shqiptohet dënimi plotësues me qëllim që t’i merren apo 
t’i kufizohen disa të drejta, të cilat për shkak të natyrës së tyre nuk mund të merren 
apo të kufizohen me dënime kryesore dhe alternative. Kufizimi apo marrja e disa të 
drejtave të posaçme me dënime plotësuese, midis të tjerash, bëhet për dy arsye 
kryesore: 
1) Arsyeja e parë qëndron në atë që funksionimi dhe autoriteti i disa detyrave dhe 

profesioneve shtetërore e publike kërkon që t’i ushtrojnë personat të cilët kanë 
një të kaluar të pastër. Kështu, p.sh. sado e arsyeshme qoftë ideja për 
risocializimin e plotë të të dënuarit, vështirë do të përvetësohet pikëpamja që 



Ismet Salihu 

 236 

menjëherë pas mbajtjes së dënimit kryesor t’i besohet ushtrimi i detyrës së 
gjykatësit, prokurorit, inspektorit, mësuesit apo të profesorit, personit i cili ka 
kryer vepër penale të mashtrimit, marrjes së ryshfetit (mitos) ose që ka bërë 
ndonjë vepër tjetër penale. 

2) Arsyeja e dytë e marrjes apo kufizimit të disa të drejtave personit të dënuar 
është e natyrës kriminalo-politike, është paraparë me qëllim të parandalimit të 
recidivit. Përkatësisht, personin e dënuar me dënim kryesor nuk duhet vënë në 
sprovë që menjëherë pas mbajtjes së dënimit kryesor të gjendet në aso rrethana 
dhe kushte ku do të ushtrojë po të njëjtën detyrë apo profesion të cilin pikërisht 
e ka shfrytëzuar për të kryer vepër penale, ngase ekziston rreziku potencial që 
ky sërish ta keqpërdorë atë detyrë apo profesion për të kryer vepër tjetër 
penale. Kështu, p.sh. nuk do të ishte e arsyeshme që arkëtari, i cili ka qenë i 
dënuar për vepër penale të shpërdorimit të pasurisë shtetërore, pas mbajtjes së 
dënimit, t’i besohet përsëri detyra e atillë në të cilën mundet përsëri të kryejë 
të njëjtën vepër penale. 

5. ...Për këto arsye në legjislacionin penal të shteteve bashkëkohore janë paraparë 
dënimet plotësuese. Dënimet plotësuese janë sanksione të posaçme të së drejtës 
penale me të cilat personit, edhe pasi ta mbajë dënimin, i merren apo i kufizohen 
disa të drejta për një kohë të caktuar. 

6. Dënimet plotësuese me të cilat për një kohë të caktuar u merren apo u kufizohen 
disa të drejta personave pasi që ta mbajnë dënimin kryesor, konsiderohen si lloje të 
sanksioneve me të cilat ushtrohet lufta kundër kriminalitetit, veçmas recidivisteve, 
dhe si të tilla janë edhe të karakterit preventiv. 

7. Si përparësi e posaçme e dënimeve plotësuese në të drejtën penale, konsiderohet 
edhe fakti se me këto lloje të dënimeve gjykatave u bëhet e mundshme 
individualizimi më adekuat i sanksioneve penale dhe ofrojnë mundësi më të madhe 
për risocializimin e kryesit të veprës penale. Gjithashtu, si përparësi shumë e 
rëndësishme e dënimeve plotësuese është se me këto sforcohet efekti i dënimeve 
kryesore. Ky efekt me dënime plotësuese arrihet duke krijuar një infrastrukturë më 
të gjerë dhe më adekuate të fushëveprimit të këtyre sanksioneve penale, efekt ky i 
cili nuk mund të arrihet vetëm me dënimet kryesore. 

8. Në pajtim me parimin e legalitetit nulla poena sine lege, sikundër edhe dënimet 
kryesore, edhe dënimet plotësuese mund të shqiptohen vetëm nëse janë paraparë me 
ligj dhe vetëm ndaj kryesve të veprave penale. 

9. Për nga llojet, premisat dhe konsekuencat, në krahasim me dënimet kryesore, 
dënimet plotësuese janë më pak të karakterit punitiv, ndëshkues. Përkatësisht, 
përveç dënimit me gjobë, me dënimet plotësuese personave u merren apo u 
kufizohen disa liri dhe të drejta të cilat i kanë gëzuar para se të kenë kryer vepra 
penale, siç është p.sh. e drejta për të drejtuar automjetin, e drejta për të ushtruar 
profesionin ose aktivitete të tjera, e drejta për t’u zgjedhur etj.  

10. Sistemi i dhe llojet e dënimeve plotësuese 
Në nenin 62, Kodi Penal përcakton sistemin e dënimeve plotësuese. Kjo dispozitë 
penalo-juridike ka rëndësi për sistemin e këtyre sanksioneve penale, ngjashëm 
sikundër edhe dispozita me të cilën janë paraparë dënimet kryesore. Me këtë 
dispozitë përvijohet edhe parimi i ligjshmërisë i cili konsiston në atë që sanksionet 
penale duhet më parë të përcaktohen me ligj. Kjo dispozitë në mënyrë taksative 
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cek llojet e dënimeve plotësuese që mund t’u shqiptohen kryesve të veprave 
penale. Kurse në dispozitat e tjera, në të cilat parashihen veç e veç dënimet 
plotësuese, ceken në mënyrë decidive edhe kushtet e veçanta që duhet të 
plotësohen për të mundur të shqiptohen secili prej këtyre dënimeve. 
Sipas paragrafit 3 të nenit 62, dënimi plotësues me ndalimin e drejtimit të 
automjetit, marrjes së lejes së vozitjes dhe marrjes të sendit mund të shqiptohet së 
bashku me dënimin me kusht, me vërejtjen e gjykatës ose edhe në rastet e lirimit 
nga dënimi.  
Në rastet kur si dënim kryesor është shqiptuar dënimi me burgim efektiv, 
ekzekutimi i dënimeve plotësuese fillon pas mbajtjes së dënimit me burgim. 
Ndërsa në rastet kur për veprën penale është shqiptuar dënimi me kusht, vërejtja e 
gjykatës apo kur është caktuar lirimi me kusht, ekzekutimi i dënimit plotësues 
fillon prej momentit kur aktgjykimi ka marrë formën e prerë. 
 

 
Neni 63 [Heqja e të drejtës për t’u zgjedhur] 
 

Gjykata ia heq kryesit të veprës penale të drejtën për tu zgjedhur prej një (1) 
deri në katër (4) vjet, nëse ai person, me qëllim që të zgjidhet, kryen ndonjë 
nga veprat penale kundër të drejtave të votimit ose vepër tjetër penale për të 
cilën është paraparë dënimi me së paku dy (2) vjet burgim. 

 
1. Parakusht elementar për rregullsinë dhe mirëvajtjen e procesit zgjedhor është që të 

mos ndikohet ndaj votuesve me mjete dhe mënyra të palejuara, siç janë përdorimi i 
dhunës, kanosja e kandidatit, pengimi i ushtrimit të së drejtës për të votuar, 
mashtrimi, dhënia e ryshfetit, falsifikimi i listave të votuesve dhe procesverbaleve, 
falsifikimi i rezultateve të votimit etj. Lidhur me garantimin e të drejtës elektorale, 
të drejtës së votimit, në Kodin Penal është paraparë një Kapitull i veçantë i veprave 
penale (shih Kapitullin e XVIII, neni 210-220).  

2. Ky lloj i dënimit plotësues është paraparë me qëllim të sigurimit të rregullsisë dhe 
mirëvajtjes së procesit zgjedhor, i cili është me rëndësi për ligjshmërinë dhe 
legjitimitetin e zgjedhjeve dhe instalimin e një sistemi juridik demokratik. 

3. Në dispozitën e nenit 63 janë paraparë dy situata apo raste kur gjykata mundet t’ia 
shqiptojë dënimin plotësues një personi – heqjen e të drejtës për t’u zgjedhur:  
1) Në rastin e parë këtë dënim gjykata e shqipton nëse personi me qëllim që të 

zgjidhet si kryetar komune, këshilltar në asamblenë komunale apo deputet në 
Kuvendin e Kosovës, gjatë procesit zgjedhor, e realizon këtë të drejtë duke 
kryer ndonjë nga veprat penale kundër të drejtave të votimit të parapara në 
nenet 210-220 ose ndonjë vepër tjetër penale për të cilën është paraparë dënimi 
së pak dy vjet. 
Kryerjen e ndonjërës nga veprat penale të së drejtës së votimit të parapara në 
nenet 210-220 ose veprës tjetër penale të kanosur me dënimin me burgim së 
paku dy vjet duhet ta konstatojë gjykata dhe t’i konsiderojë vepra penale për të 
cilat duhet të ketë shqiptuar dënimin kryesor apo alternativ dhe krahas njërit 
nga këto dënime kryesit të veprës penale të këtillë duhet t’i shqiptohet edhe 
dënimi plotësues i heqjes së të drejtës për t’u zgjedhur. Kryerjen e ndonjërës 
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nga veprat penale kundër të së drejtës së votimit duhet ta konstatojë gjykata 
me aktgjykim të plotfuqishëm. Këtë po theksojmë ngase, ky lloj dënimi 
plotësues nuk mund të shqiptohet në bazë të pohimit të ndonjë partie politike 
apo ndonjë kundërshtari politik se gjatë procesit zgjedhor ndonjë kandidat ka 
kërcënuar apo ka falsifikuar listat e votimit dhe ndonjë vepër tjetër kundër të 
së drejtës së votimit. 
Për këso faje, gjykata ia shqipton këtë dënim plotësues personit të caktuar, 
edhe në rastet kur nuk ka arritur që të zgjidhet, nëse shpallet fajtor për 
ndonjërën apo për disa nga veprat penale të cekura 
Në situatën e dytë, edhe pse në këtë dispozitë nuk thuhet shprehimisht, por me 
metodën e interpretimit logjik dhe sistematik, si dhe në bazë të parimit se 
askush nuk mund të përfitojë nga kryerja e veprës penale, ky lloj dënimi 
plotësues duhet t’i shqiptohet edhe personit i cili me anë të kryerjes njërën apo 
disa nga veprat e cekura, ka pasur sukses që të zgjidhet në postet e cekura më 
lartë. Në këso situata, personit të këtillë duhet t’i merret mandati dhe njëherit 
t’i hiqet e drejta për t’u zgjedhur në të ardhmen brenda periudhës prej një deri 
në katër vjet.  

2) Rasti i dytë i cili i mundëson gjykatës për ta shqiptuar dënimin e heqjes së të 
drejtës për t’u zgjedhur kryetar komune apo këshilltar në asamblenë komunale 
apo deputet në Kuvendin e Kosovës, është situata kur personi që është 
kandiduar për zgjedhje, kryen ndonjë vepër penale për të cilën është paraparë 
dënimi me burgim së paku dy vjet. Kjo situatë e dytë e mundësisë së 
shqiptimit të këtij dënimi plotësues, edhe pse nuk ka lidhje me procesin 
zgjedhor, është paraparë ngase personin e këtillë, kryerja e veprës penale e bën 
të padenjë në aspektin etik, moral dhe legjitim që ta përfaqësojë elektoratin, në 
Kuvendin e Kosovës apo në kuvendin e komunës. 
Si në rastin e parë, kur gjykata konstaton se personi me qëllim që të zgjidhet 
kryen ndonjë vepër penale kundër të drejtës së votimit, ashtu edhe në rastin e 
dytë kur personi ka kryer ndonjë vepër tjetër penale për të cilën është paraparë 
dënimi me burgim së paku dy vjet, gjykata është e obliguar që ta shqiptojë 
këtë lloj dënimi plotësues. 
Kur gjykata merr vendim që kryesit t’ia heq të drejtën për t’u zgjedhur, ajo 
aktgjykimin dhe të gjitha të dhënat që i posedon ia dërgon stacionit të policisë. 
Për këtë dënim stacioni i policisë e njofton Komisionin Qendror të Zgjedhjeve 
dhe Komisionin Lokal të Zgjedhjeve ku personi i dënuar e ka vendbanimin 
(neni 166 i LESP)  
Dënimi i heqjes të së drejtës për t’u zgjedhur mund të shqiptohet në 
kohëzgjatje prej një deri në katër vjet. Ekzekutimi i tij fillon pasi që i dënuari 
ta ketë mbajtur dënimin me burg apo dënimin alternativ. 
Më detajisht për ekzekutimin e këtij dënimi shih nenin 169 të LESP. 
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Neni 64 [Urdhri për kompensimin e humbjes apo dëmit] 
 
1. Kur gjykata dënon personin i cili është shpallur fajtor për çfarëdo vepre 

penale që përfshin vjedhjen, humbjen, dëmtimin apo shkatërrimin e pasurisë, 
gjykata do të urdhërojë kryesin që të bëjë dëmshpërblimin e viktimës së veprës 
penale.  

2. Dëmshpërblimi përfshin vlerën e shpenzimeve që janë të barabarta me vlerën 
e çfarëdo pasurie të vjedhur, humbur, dëmtuar apo shkatërruar. 
Dëmshpërblimi do të urdhërohet gjithashtu edhe për çfarëdo humbje të të 
ardhurave të cilat viktima i përjeton si rezultat i veprës penale dhe 
procedurave hetimore dhe gjyqësore lidhur me atë vepër.  

 
1. Kompensimi i humbjes apo dëmit të shkaktuar me veprën penale është në funksion 

të drejtësisë restorative, drejtësi kjo e cila ka për qëllim që dëmin apo humbjen e 
shkaktuar me veprën penale ta kompensojë, dhe me këtë ta riparojë, ta vejë në 
gjendjen e mëparshme të mirën juridike. 

2. Ky lloj dënimi plotësues për herë të parë është paraparë në të drejtën penale 
anglosaksone dhe më pas edhe në të drejtën kontinentale.297 

3. Ky lloj dënimi apo mase, mund të shqiptohet në mënyrë kumulative me ndonjërin 
nga dënimet kryesore, alternative si dhe me vërejtjen gjyqësore.  

4. Ky dënim i ka dy qëllime. Së pari ka për qëllim që viktimës së veprës penale t’ia 
kompensojë dëmin dhe humbjen e shkaktuar me veprën penale. Së dyti me këtë 
dënim kryesi i veprës penale drejtpërdrejt ballafaqohet, e ndien dhe e përjeton të 
keqen dhe dëmin e shkaktuar me veprën penale, dhe njëherit e ndien edhe në 
standardin e vetë. Ky qëllim i dytë njëherit ushtron efekt risocializimi dhe së 
këndejmi edhe të preventivës speciale. Thënë ndryshe, me kompensimin e dëmit të 
shkaktuar, ndikohet drejtpërdrejt ndaj kryesit që edhe ai vetë ta ndiejë, ta përjetojë 
të keqen që ia ka shkaktuar personit tjetër – viktimës dhe njëherit me këtë dënim 
obligohet që këtë të keqe, këtë padrejtësi ta evitojë.298 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas dispozitës së par. 1, ky lloj dënimi shqiptohet në rastet kur gjykata konstaton 

se vepra penale e kryesit ka shkaktuar dëm apo humbje apo të dyja këto të këqija. 
Veprat penale me të cilat viktimës i shkaktohet dëm apo humbje janë të shumta. 
Në këtë dispozitë janë cekë vetëm në mënyrë ekzemplare veprat të cilat shkaktojnë 
dëm apo humbje. Këto vepra më së shpeshti janë vjedhja, dëmtimi apo shkatërrimi 
i pasurisë, humbja e të ardhurave etj. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Dispozita e paragrafit 2 është e natyrës eksplikative, shpjeguese, ngase me te 

përcaktohet se çka nënkuptohet me kompensim të dëmit apo të humbjes si dhe 
kriteret e përgjithshme për përcaktimin e lartësisë së dëmit apo të humbjes së 

                                                           
297 Dragan Jovašević, Leksikon Krivičnog prava, Beograd 2006, fq. 309 
298 Po aty, fq. 309. 
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shkaktuar me veprën penale. Sipas kësaj dispozite, kompensimi i dëmit apo të 
humbjes, përshinë vlerën e që është e barabartë me vlerën e pasurisë së vjedhur, 
pasurisë së humbur apo të dëmtuar apo të shkatërruar. Në sensin e kësaj dispozite, 
kompensimi duhet të bëhet edhe për humbjen e të ardhurave të cilat viktima nuk ka 
mundë t’i realizojë si rezultat i veprës penale dhe procedurave hetimore. Gjithashtu 
edhe pse nuk është thënë shprehimisht, kompensimi i viktimës duhet t’i përfshijë 
edhe shpenzimet e mjekimit nëse p.sh. është fjala për ndonjë lëndim trupor apo 
dëmtim të shëndetit të cilat kanë kërkuar edhe trajtim mjekësor i cili ka kushtuar.  

 
 
Neni 65 [Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike 

ose në shërbimin publik] 
 
1. Gjykata ia ndalon kryesit ushtrimin e funksioneve në administratën publike 

ose në shërbimin publik prej një (1) deri në pesë (5) vjet pas mbajtjes së 
dënimit me burgim, nëse personi i tillë ka keqpërdorur këto funksione dhe 
është dënuar me burgim.  

2. Gjykata mund t’ia ndalojë kryesit ushtrimin e funksioneve në administratën 
publike ose në shërbimin publik prej një (1) deri në tre (3) vjet, nëse personi i 
tillë i ka keqpërdorur këto funksione dhe është dënuar me gjobë ose me dënim 
me kusht.  

 
1. Ky lloj dënimi plotësues është paraparë për rastet kur ndonjë person të cilit i është 

besuar ushtrimi i funksioneve në administratën publike ose në organin publik 
kryen ndonjë vepër penale. Edhe pse këtu nuk thuhet shprehimisht, fjala është për 
persona zyrtarë. Andaj këtë dispozitë duhet interpretuar dhe duhet aplikuar vetëm 
ndaj personave zyrtarë në rastet kur kryejnë njërën nga veprat penale të parapara në 
kapitullin e veprave penale kundër detyrës zyrtare (neni 422 – 437). Lidhur me 
nocionin person zyrtar shih komentet në nenin 120, par. 2 dhe 5. Gjithashtu 
nocionin e personit duhet interpretuar në kontekstin e shërbyesve civilë sipas Ligjit 
për shërbimet publike. Si shërbyes civil apo person zyrtar në organet e pushtetit, 
përkatësisht të shtetit, konsiderohet p.sh. polici, prokurori, gjykatësi apo ndonjë 
person tjetër zyrtar në polici, në prokurori, gjykatë, në kuvendin komunal, në 
Kuvendin e Kosovës apo në Qeverinë e Kosovës, doganieri, inspektori etj. Ndërsa 
si nëpunës apo person zyrtar në shërbime publike, konsiderohet udhëheqësi apo 
nëpunësi me autorizime të caktuara në elektroekonomi, në postë dhe në shërbime 
publike. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Siç rezulton nga dispozita e 1 e këtij neni, që të mund të shqiptohet ky dënim 

plotësues ndaj personit që ushtron funksionet e përmendura, duhet të përmbushen 
tri kushte: 1) që ta ketë shpërdorur funksionin, detyrën e caktuar; 2) që ky 
shpërdorim të jetë paraparë në ligj si vepër penale dhe 3) që për këtë vepër penale 
gjykata të ketë shqiptuar dënim me burgim. 

2. Këto tri kushte duhet të jenë plotësuar në mënyrë kumulative dhe në këso rastesh, 
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gjykata është e obliguar që krahas dënimit kryesor me burgim së paku dhjetë vjet, 
ta shqiptojë edhe këtë lloj dënimi plotësues. 

3. Funksione të tilla personi i këtillë nuk do të ketë të drejtë të ushtrojë gjatë 
kohëzgjatjes prej një deri në pesë vjet. Në suaza të këtij minimumi dhe 
maksimumi, gjykata e cakton saktësisht kohëzgjatjen e këtij dënimi, i cili fillon të 
ekzekutohet pasi që i dënuari ta ket mbajtur dënimin me burgim. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Ndërsa, sipas paragrafit 2 të këtij neni, ndalimi i ushtrimit të funksioneve në 

administratën publike ose në shërbime publike, mund të shqiptohet (në mënyrë 
fakultative) edhe në rastet kur personi me shpërdorimin e këtyre funksioneve ka 
kryer vepër penale, për të cilën gjykata i ka shqiptuar dënim me gjobë ose dënimin 
me kusht. Në kësi raste ky lloj i dënimit plotësues mund të shqiptohet në 
kohëzgjatje prej një deri në tre vjet. I vetmi dallim i paragrafit 2 nga paragrafi 1, 
është se sipas paragrafit 2, dënimi i shqiptuar me burgim është deri në tri vjet dhe 
se shqiptimi këtij dënimi plotësues është fakultativ, ngase varet nga vlerësimi i 
gjykatës për arsyeshmërinë e tij.  

2. Siç u tha më sipër, ekzekutimi i këtij dënimi plotësues fillon të ecë pasi që kryesi i 
veprës penale ta ketë mbajtur dënimin me burgim. Së këndejmi, koha e kaluar në 
burg nuk i llogaritet në kohëzgjatjen e këtij dënimi. 

3. Për mënyrën e ekzekutimit të këtij dënimi shih nenin 167 të LESP. 
 
 
Neni 66 [Ndalimi i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës] 
 
1. Gjykata mund t’ia ndalojë kryesit të veprës penale ushtrimin e profesionit të 

caktuar, veprimtarisë së pavarur, detyrës menaxhuese apo administrative ose 
detyrave që janë të lidhura me sistemimin, menaxhimin apo shfrytëzimin e 
pasurisë në pronësi publike apo mbrojtjen e pasurisë së tillë, nëse ai person e 
ka keqpërdoruar pozitën e tij, veprimtarinë apo detyrën me qëllim të kryerjes 
së veprës penale ose nëse ka arsye të pritet që ushtrimi i profesionit, 
veprimtarisë apo detyrës së tillë nga ai mund të keqpërdoret për kryerjen e 
veprës penale.  

2. Gjykata e cakton kohëzgjatjen e dënimit të caktuar sipas paragrafit 1. të këtij 
neni, i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se një (1) vit e as më i gjatë se pesë 
(5) vjet, duke llogaritur nga dita kur vendimi merr formën e prerë. Koha e 
mbajtur në burg ose në institucionin e kujdesit shëndetësor nuk llogaritet në 
kohëzgjatje të këtij dënimi. 

3. Kur shqipton dënimin me kusht, gjykata mund të vendosë që ky dënim me 
kusht të revokohet nëse kryesi nuk e respekton ndalesën e ushtrimit të 
profesionit, veprimtarisë apo detyrës. 

 
1. Parashikimi i këtij dënimi plotësues ka për qëllim që të evitohen kushtet dhe 

rrethanat të cilat mund të ndikojnë që kryesi, i cili e ka keqpërdor ushtrimin e 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës që janë të lidhura me sistemimin, menaxhimin 
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apo shfrytëzimin e pasurisë në pronësi publike apo mbrojtjes së pasurisë së tillë, 
me ç’rast ka kryer vepër penale. 

2. Me këtë lloj të dënimit plotësues, kryesit të veprës penale gjykata ia ndalon 
ushtrimin e profesionit të caktuar, veprimtarinë e pavarur, detyrën menaxhuese ose 
administrative ose detyrat që janë të lidhura me sistemin, menaxhimin ose 
shfrytëzimin e pasurisë në pronësi publike apo mbrojtjen e pasurisë së tillë. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Si persona, të cilët duke e keqpërdorur profesionin, apo veprimtarinë kryejnë vepra 

penale, janë p.sh. mjeku, motra medicinale, farmacisti, avokati, mësuesi, profesori, 
edukatori, arkëtari, kontabilisti, apo personi që ushtron veprimtari të pavarur 
(fotografisti, punuesi i çelësave) etj. Ndërsa si persona të cilët duke e keqpërdor 
detyrën e tyre kryejnë vepra penale janë p.sh. personat zyrtarë të punësuar në 
kuvendet komunale, në organet shtetërore dhe në subjektet tjera juridike të cilëve u 
është besuar apo kanë akces në pronën shoqërore apo në pronën shtetërore.  

2. Ky lloj dënimi plotësues mund t’i shqiptohet vetëm personit i cili ka ushtruar 
njërën nga veprimtaritë e përmendura në kohën e kryerjes së veprës penale. Në 
vendimin e gjykatës me të cilin shqiptohet ky dënim, duhet në mënyrë të specifike, 
qartë të ceket se për cilin profesion, veprimtari apo detyrë shqiptohet kjo ndalesë. 

3. Për të mundur gjykata ta shqiptojë këtë dënim, duhet të plotësohen në mënyrë 
kumulative këto kushte: 
1) që kryesit të veprës penale t’i shqiptohet dënimi kryesor apo dënimi alternativ; 
2) që vepra penale ta jetë kryer duke keqpërdorur profesionin e vet, veprimtarinë, 

detyrën apo funksionin menaxhues ose administrative, ose 
3) nëse me bazë, me arsye, mund të pritet se ushtrimi i profesionit, veprimtarisë, 

detyrës apo funksionit menaxhues ose administrativ mund ta keqpërdor për 
kryerjen e sërishme të veprës penale.  

4. Keqpërdorimi i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë, detyrës apo funksionit 
menaxhues ose administrativ konsiderohet se ekziston kur personi e kryen veprën 
penale duke e ushtruar njërën nga këto veprimtari. Pikërisht, kur kryesi me vetëdije 
e ka shfrytëzuar ushtrimin e këtyre veprimtarive me qëllim që të kryejë vepër 
penale. Pra, kërkohet lidhja midis veprës penale të kryer dhe ushtrimit të 
profesionit, veprimtarisë, detyrës apo funksionit menaxhues ose administrativ. 
Duhet që vepra të jetë kryer gjatë ushtrimit të këtyre veprimtarive dhe që kryesi 
këto veprimtari t’i ketë shfrytëzuar si mjet apo si rrethanë për kryerjen e veprës 
penale. Raste të tilla të keqpërdorimit të profesionit janë p.sh. kur shoferi 
profesionist i autobusit kryen vepër penale të trafikimit me njerëz apo të tregtisë 
me drogë, mjeku kryen abortime të palejueshme, bravapunuesi mbaron çelësa fals 
apo mjete të tjera për të kryer vepra penale të vjedhjeve, arkëtari i përvetëson 
paratë që i janë besuar, menaxhuesi (drejtori) merr ryshfet etj.  

5. Në kuptimin dhe rrethanat që kërkohen për shqiptimin e këtij dënimi, shprehja e 
cila përdoret “nëse me arsye mund të pritet se ushtrimi i profesionit, veprimtarisë 
ose detyrës së tillë nga ai mund të keqpërdoret për kryerjen e veprës penale”, mund 
të konsiderohet edhe rasti konkret i ndonjë kryesi të veprës penale, i cili për shkak 
të nivelit jo të mirë moral që ka treguar gjatë ushtrimit të këtyre veprimtarive apo 
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detyrave, mund të pritet se do të kryejë sërish vepër penale, e cila, përveç pasojave 
të dëmshme, do të dëmtojë edhe autoritetin e ushtrimit të profesionit apo detyrës së 
caktuar. Rrethanën se mund të pritet që ushtrimi i profesionit, veprimtarisë apo 
detyrës edhe në të ardhmen mund të kontribuojë që sërish të kryejë vepër penale, 
duhet nënkuptuar edhe rastet kur personi i këtillë gjatë ushtrimit të profesionit apo 
detyrës ka treguar joprofesionalizëm, paaftësi apo neglizhencë. 

6. Ky dënim në praktikë do të thotë se personi nuk ka të drejtë të ushtrojë profesionin 
apo veprimtaritë e përmendura as për vete e as për të tjerët, si dhe t’u japë të 
tjerëve udhëzime për të ushtruar veprimtaritë e ndaluara. 

7. Ky dënim mund të shqiptohet kur personi veprën penale e kryen me dashje apo nga 
pakujdesia. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Minimumi i kohëzgjatjes së këtij dënimi është një vit, ndërsa maksimumi pesë vjet. 

Kohëzgjatja e këtij dënimi llogaritet prej ditës kur aktgjykimi bëhet i plotfuqishëm. 
Koha e kaluar në burg, përkatësisht në entin shëndetësor për ruajtje dhe mjekim, 
nuk i llogaritet në kohëzgjatje të këtij dënimi. Por, në rastet e lirimit me kusht, 
koha e kaluar në liri i llogaritet në kohëzgjatjen e këtij dënimi. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në rastin e shqiptimit të dënimit me kusht, gjykata mund të vendosë që ky dënim 

me kusht të revokohet nëse kryesi nuk e respekton ndalesën e ushtrimit të 
profesionit, veprimtarisë apo detyrës. Në këso raste revokimi i dënimit me kusht 
bëhet sipas dispozitave të nenit 51, par. 3 dhe neni 55. 

2. Për mënyrën e ekzekutimit të këtij dënimi shih nenin 168-170 të LESP. 
 
 
Neni 67 [Ndalimi i drejtimit të automjetit] 
 
1. Kryesit të veprës penale, i cili rrezikon sigurinë në trafikun publik, gjykata 

mund t’ia ndalojë drejtimin e automjetit të llojit apo të kategorisë së caktuar. 
2. Gjykata cakton kohëzgjatjen e dënimit të urdhëruar sipas paragrafit 1. të këtij 

neni, kohëzgjatja e të cilit nuk mund të jetë më e shkurtë se një (1) vit e as më e 
gjatë se pesë (5) vjet, duke llogaritur nga dita kur vendimi merr formën e 
prerë. Koha e kaluar në burg apo në institucionin e kujdesit shëndetësor nuk 
llogaritet në kohëzgjatjen e këtij dënimi.  

3. Kur shqipton dënimin me kusht, gjykata mund të vendosë që dënimi i tillë të 
revokohet nëse kryesi e shkel ndalesën e drejtimit të automjetit. Ky paragraf 
nuk zbatohet nëse paraqiten rrethana të jashtëzakonshme të cilat kërkojnë nga 
kryesi që të drejtojë automjetin.  

4. Nëse dënimi nga paragrafi 1. i këtij neni i është shqiptuar personit i cili ka leje 
të huaj për drejtimin e automjetit, ky dënim do të konsistojë në ndalimin për 
përdorimin e lejes së huaj në territorin e Republikës së Kosovës.  
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1. Dënimi plotësues i ndalimit të drejtimit të automjetit ka për qëllim që ta ngrej 
sigurinë në trafikun publik në nivel më të lartë. Me anë të këtij dënimi plotësues 
kryesit të veprës penale për një kohë të caktuar i ndalohet drejtimi i mjetit motorik. 

2. Ndalimi i drejtimit të automjetit ka rëndësi të madhe në parandalimin e veprave 
penale të rrezikshme në trafikun publik. Kjo nga fakti se në disa raste recidivi i 
kryesve të veprave penale nuk mund të pengohet vetëm me zbatimin e dënimit 
kryesor. Andaj është treguar më se i domosdoshëm zbatimi i këtij dënimi me të 
cilin kryesve të veprave penale për një kohë të caktuar u ndalohet drejtimi i 
automjetit, dhe në këtë mënyrë në të ardhmen u bëhet e pamundur që të rrezikojnë 
trafikun publik. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Ndalimi i drejtimit të automjetit mund të shqiptohet për lloje të ndryshme të 

mjeteve motorike.  
2. Sipas nenit 120, par. 16, si mjet motorik konsiderohet çdo mjet transportues i 

pajisur me motor për përdorim në transportin rrugor, ujor ose ajror.  
3. Gjykata është e obliguar që me aktgjykimin e vet të caktojë shprehimisht se kjo 

ndalesë i referohet të gjitha llojeve të mjeteve motorike apo vetëm llojit apo 
kategorisë së caktuar të mjetit motorik (p.sh. mjetit motorik rrugor, ujor apo ajror). 

4. Ndalimi i drejtimit të automjetit si lloj i dënimit plotësues mund t‘u shqiptohet 
shoferëve profesionistë dhe amatorë.  

5. Nëse në momentin e kryerjes së veprës penale kundër sigurisë së trafikut publik 
personi nuk ka pasur leje të vozitjes, gjykata rastet e këtilla duhet t’i zgjidhë duke 
vendosë që mos t’i jepet leja e vozitjes për një periudhë të caktuar.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas paragrafit 1, gjykata mund ta shqiptojë këtë dënim nëse plotësohen këto 

kushte: 
1) që personi të ketë kryer vepër penale me të cilën e ka rrezikuar trafikun publik, 
2) që gjykata kryesit të veprës penale kundër sigurisë së trafikut publik t’i ketë 

shqiptuar dënimin kryesor, ndonjë lloj të dënimit alternativ, vërejtjen 
gjyqësore, masën e trajtimit të detyrueshëm apo ta ketë liruar nga dënimi edhe 
pse e ka shpallë fajtorë. Ky dënim mund t’i shqiptohet edhe personit të 
papërgjegjshëm, të cilit i është shqiptuar masa e mjekimit të detyruar 
psikiatrik, si dhe personave me përgjegjësi të zvogëluar apo narkomanëve dhe 
alkoolistëve. 

3) edhe pse nuk thuhet shprehimisht në këtë dispozitë, këtë dënim plotësues 
gjykata e shqipton nëse rrethanat në të cilat është kryer vepra apo cenimet e 
mëparshme të dispozitave mbi sigurinë e trafikut publik, tregojnë se është 
rrezik që personit të këtillë t’i lejohet që edhe në të ardhmen të drejtojë llojin 
dhe kategorinë e caktuar të automjetit. Së këndejmi, ky dënim nuk duhet të 
shqiptohet në të gjitha rastet e kryerjes së veprës penale të rrezikimit të trafikut 
publik. Për këtë arsye, do të ishte mirë që edhe shprehimisht të parashihet në 
paragrafin 1 të këtij neni, se ky dënim plotësues do të shqiptohet nëse gjykata 
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formon bindje se ekziston rreziku që personi sërish do të kryejë vepër penale 
kundër sigurisë së trafikut publik. Kushtin e këtillë e parashohin kodet penale 
të regjionit. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Minimumi i kohëzgjatjes së këtij dënimi është një vit, ndërsa maksimumi pesë vjet. 

Koha e ekzekutimit të këtij dënimi llogaritet prej momentit të plotfuqishmërisë së 
aktgjykimit. Nëse ky dënim është shqiptuar krahas dënimit me burgim, koha e 
kaluar në burg nuk i llogaritet në kohëzgjatjen e këtij dënimi. Mirëpo, nëse në 
procedurën penale kryesit të veprës penale kundër sigurisë së trafikut publik i është 
marrë patentë shoferi, kohëzgjatjen e kësaj mase të përkohshme gjykata do t’ia 
llogaritë në lartësinë e dënimit të ndalimit të drejtimit të automjetit. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në rastet kur ky dënim është shqiptuar krahas dënimit me kusht, gjykata mund të 

vendosë që dënimi me kusht të revokohet, nëse kryesi nuk e respekton këtë 
ndalesë. Sipas fjalisë së fundit të këtij paragrafi, kjo mundësi e revokimit të 
dënimit me kusht në rastet e mosrespektimit të ndalesës së drejtimit të automjetit 
është përjashtuar, nëse personi i dënuar me kusht e ka drejtuar automjetin për 
shkak të ndonjë nevoje apo situate të jashtëzakonshme. Nevojë apo situatë e 
jashtëzakonshme do të ishte p.sh. nëse e drejton automjetin me të cilin e dërgon 
fëmijën apo prindin e tij urgjentisht në spital, ose për t’i dalë në ndihmë ndonjë 
personi në nevojë. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Nëse ky dënim i është shqiptuar personit i cili e ka patentë shoferin e shtetit tjetër 

për drejtimin e automjetit, atëherë personi i tillë nuk do të ketë të drejtë të drejtojë 
automjetin në territorin e Kosovës.  

2. Për mënyrën e ekzekutimit të këtij dënimi shih nenin 171– 173 të LESP 
 
 
Neni 68 [Marrja e lejes së vozitjes] 
 
1. Kryesit të veprës penale që e rrezikon sigurinë në trafikun publik, gjykata 

mund t'ia marrë lejen e vozitjes për llojin apo kategorinë e caktuar të 
automjetit dhe mund t’ia ndalojë kryesit marrjen e lejes së re gjatë periudhës 
prej një (1) deri në pesë (5) vjet. Nëse kryesi nuk ka leje të vozitjes, gjykata ia 
ndalon kryesit marrjen e lejes së vozitjes brenda afatit prej një (1) deri në pesë 
(5) vjet.  

2. Gjykata mund të shqiptojë dënimin nga paragrafi 1. i këtij neni nëse kryesi ka 
kryer vepër penale duke shkaktuar lëndim të rëndë trupor apo vdekjen e 
personit ose nëse gjykata konstaton se pjesëmarrja e mëtejshme e kryesit në 
trafikun publik është e rrezikshme për sigurinë e trafikut publik për shkak të 
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paaftësisë së tij për drejtimin e sigurt të automjetit.  
3. Leja e vozitjes merret me vendim të formës së prerë të gjykatës. Koha e 

mbajtur në burg apo në institucionin e kujdesit shëndetësor nuk llogaritet në 
kohëzgjatjen e këtij dënimi.  

4. Pas skadimit të afatit të caktuar nga gjykata, kryesi mund ta marrë lejen e re 
të vozitjes sipas kushteve të përgjithshme të parapara për marrjen e lejes 
përkatëse të vozitjes.  

 
1. Krahas dënimit kryesor me burgim dhe dënimit plotësues të ndalimit të drejtimit të 

automjetit, për rastet më të rënda të veprave penale të rrezikimit të sigurisë së 
trafikut publik, në disa vende të Evropës është paraparë si lloj i posaçëm i dënimit 
plotësues edhe marrja e lejes së vozitjes. Këtë lloj dënimi e ka paraparë edhe Kodi 
i ynë Penal. Në legjislacionin penal të mëparshëm që është aplikuar në Kosovë, ky 
lloj i dënimit plotësues nuk ka qenë i paraparë. 

2. Qëllimi kryesor i dënimit me marrjen e lejes së vozitjes është që kryesit të veprës 
penale kundër sigurisë së trafikut publik, t’i bëhet e pamundshme të marrë pjesë në 
trafikun publik si vozitës i automjetit. Qëllim të njëjtë me këtë dënim ka edhe 
dënimi i mësipërm - ndalimi i drejtimit të automjetit, mirëpo kriteret për 
shqiptimin e dënimit të marrjes së lejes së vozitjes janë më rigoroze, ngase edhe 
pasojat e veprës penale janë më të rënda. Përkatësisht, që të mund të shqiptohet 
dënimi i marrjes së lejes së vozitjes, përveç të tjerash, si kusht është që vepra 
penale të ketë shkaktuar plagosje të rëndë trupore apo vdekjen e personit. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Marrja e lejes së vozitjes, si dhe ndalimi i drejtimit të automjetit, mund të 

shqiptohet për llojin dhe kategorinë e caktuar të automjetit. Ky dënim mund t’u 
shqiptohet shoferëve profesionistë dhe amatorë. 

2. Jemi të mendimit se është dashtë të parashihet që edhe marrja e lejes së vozitjes, 
sikundër ndalimi i drejtimit të automjetit, të mund të shqiptohej së bashku me 
dënimin me kusht, vërejtjen gjyqësore, si dhe atëherë kur gjykata kryesin e veprës 
penale e liron nga dënimi (neni 62, par. 3).  

3. Ky dënim mund t’i shqiptohet edhe personit të papërgjegjshëm, të cilit i është 
shqiptuar masa e trajtimit të detyrueshëm, si dhe personave me përgjegjësi të 
zvogëluar apo narkomanëve dhe alkoolistëve. 

4. Në rastet kur ky dënim është shqiptuar krahas dënimit me kusht, gjykata mund të 
vendosë që dënimi me kusht të revokohet, nëse kryesi nuk e respekton këtë 
ndalesë. 

5. Minimumi i kohëzgjatjes së marrjes së lejes së vozitjes është një vit, ndërsa 
maksimumi pesë vjet. 

6. Nëse kryesi i veprës penale kundër sigurisë së trafikut publik nuk ka pasë leje të 
vozitjes, gjykata ia ndalon marrjen e lejes së vozitjes brenda afatit prej një deri në 
pesë vjet. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Gjykata mund ta shqiptojë këtë dënim nëse plotësohen këto kushte të parapara në 

paragrafin 1 dhe 2 të nenit 68: 
1) që personi të ketë kryer vepër penale kundër sigurisë së trafikut publik, 
2) nëse vepra penale kundër sigurisë së trafikut publik ka shkaktuar lëndim të 

rëndë apo vdekjen e personit, 
3) që gjykata kryesit të veprës penale kundër sigurisë së trafikut publik t’i ketë 

shqiptuar dënimin kryesor, ndonjë dënim alternativ me kusht, vërejtjen 
gjyqësore apo trajtim të detyrueshëm psikiatrik apo ta ketë liruar nga dënimi, 

4) nëse rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, lloji i veprës penale apo 
shkeljet e mëparshme të dispozitave mbi sigurinë e trafikut publik, tregojnë se 
për shkak të paaftësisë është rrezik që personit të këtillë t’i lejohet që edhe në 
të ardhmen ta drejtojë automjetin. 

2. Paaftësinë e kryesit të veprës penale për vozitje të sigurt, gjykata duhet ta 
konstatojë me ndihmën e ekspertit. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Leja e vozitjes merret me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës.  
2. Koha e ekzekutimit të këtij dënimi llogaritet prej momentit të plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. Nëse ky dënim është shqiptuar së bashku me dënimin me burgim, 
koha e kaluar në burg apo në entin shëndetësor për ruajtje dhe mjekim, nuk i 
llogaritet në kohëzgjatje të këtij dënimi. Mirëpo, nëse në procedurën penale kryesit 
të veprës penale kundër sigurisë së trafikut publik i është marrë leja e vozitjes, 
kohëzgjatjen e kësaj mase të përkohshme gjykata do t’ia llogarisë në lartësinë e 
dënimit të marrjes së lejes së vozitjes. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Pas skadimit të afatit, të cilin ia ka caktuar gjykata si afat i kohëzgjatjes së këtij 

dënimi plotësues, personi i këtillë mund ta marrë lejen e vozitjes të re sipas 
kushteve të përgjithshme të parapara për marrjen e lejes së vozitjes përkatëse. Siç 
rezulton nga ky paragraf, personi i këtillë, nëse i plotëson kushtet e përgjithshme, 
ai sërish duhet ta japë provimin për vozitje pas skadimit të afatit të cilin ia ka 
caktuar gjykata, sikundër çdo person tjetër. 

2. Për mënyrën e ekzekutimit të këtij dënimi shih nenin 174 dhe 175 LESP. 
 
 
Neni 69 [Marrja e sendit] 
 
1. Sendet e përdorura apo të destinuara për kryerjen e veprës penale apo sendet 

të cilat janë rezultat i kryerjes së veprës penale do të konfiskohen.  
2. Sendet nga paragrafi 1. i këtij neni mund të konfiskohen edhe kur nuk janë 

pronë e kryesit nëse kjo është në dobi të sigurisë së përgjithshme ose për arsye 
të moralit, nëse kjo nuk ndikon dëmshëm mbi të drejtat e palës së tretë për të 
marrë nga kryesi kompensimin e çfarëdo dëmi.  
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3. Me ligj mund të përcaktohet marrja e detyrueshme e sendit.  
 

Paragrafi 1. 
 
1. Ky dënim mund të shqiptohet nëse personi e ka kryer veprën penale, ka tentuar apo 

i ka ndërmarrë veprimet përgatitore për kryerjen e veprës penale. Përkatësisht do të 
merren ato sende të cilat janë dedikuar për kryerjen e veprës penale. Gjithashtu me 
këtë dënim merren edhe sendet të cilat janë rezultat (pasojë) i kryerjes së veprës 
penale. 

2. Nga dispozita e paragrafit 1, rezulton se ekzistojnë tri grupe të sendeve të cilat 
mund të merren: a) sendet që janë përdorë për kryerjen e veprës penale; b) sendet 
që janë dedikuar për kryerjen e veprës penale dhe c) sendet që janë rezultat 
(pasojë) e veprës penale. 
a) Me sendet që janë përdorur për kryerjen e veprës penale (instrumenta 

sceleris), duhet nënkuptuar çdo send me të cilin kryesi është shërbye me rastin 
e kryerjes së veprës penale, me të cilin e ka kryer veprën. Sendi duhet të jetë 
përdorë për kryerjen e veprës, që me te të jetë ndërmarrë veprimi i kryerjes së 
veprës penale. Kështu, p.sh. send për kryerjen e veprës penale është pushka 
apo revolja me të cilën është kryer vrasja; mjetet me të cilat janë falsifikuar 
paratë (letra, ngjyra, makinat dhe mjetet e tjera për kryerjen e kësaj vepre); 
mjetet për peshkimin e ndaluar etj. 

b) Sendet të cilat janë dedikuar për kryerjen e veprës penale janë ato me të cilat 
kryesi ka pasur për qëllim të kryejë të kryejë veprën. Sende të tilla, para së 
gjithash, janë ato të cilat kryesi i ka prokuruar me qëllim të kryerjes së veprës 
apo me këtë qëllim i ka mbaruar apo i ka aftësuar, por të cilat nuk i ka përdorë. 
Në çdo rast konkret gjykata duhet të konstatojë se pikërisht është fjala për 
sendin i cili ka qenë i dedikuar për kryerjen e veprës penale. Sende të tilla 
mund të jenë p.sh. armë të ndryshme, revolja, pushka, mandej mjete të cilat 
shërbejnë për evitimin e pengesave – qelëzat, kallauzët, vegla të ndryshme etj.  

c) Sendet që janë rezultat (pasojë) e veprës penale (produckta sceleris), 
konsiderohen p.sh. paratë e vjedhura, droga e prodhuar, dokumentet e 
falsifikuara, shkresat pornografike etj. Nga këto duhet dalluar sendet të cilat 
janë fituar si dhuratë për kryerjen e veprës penale apo të cilat kryesi i ka fituar 
duke i shitë sendet e vjedhura. Këto sende nuk merren me këtë lloj dënimi, por 
duke i zbatuar dispozitat e konfiskimit të dobisë pasurore të fituar me veprën 
penale, dispozita këto të parapara në nenet 96 dhe 97. Gjithashtu nga kjo 
marrje e sendit si lloj i dënimit plotësues, duhet dalluar sendet të cilat janë 
objekt i veprimit të veprës penale, objekt në të cilin është kryer vepra penale, 
p. sh. vepra penale e marrjes së automjetit, vepra penale e dëmtimit të sendit të 
huaj- shtaza e plagosur, dokumenti i falsifikuar etj. Këto sende nuk merren në 
bazë të nenit 69 si dënim plotësues, por këto sende merren përkohësisht në 
bazë të dispozitave të Kodit të Procedurës Penale si corpora delicta. 

3. Që të mund të zbatohet ky dënim plotësues, duhet të ekzistojnë lidhje të caktuara 
në mes sendit që merret dhe veprës penale të kryer. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Ky dënim mund të shqiptohet edhe në rastet kur sendet janë pronë e personit tjetër. 

Në kësi raste marrja e sendit si dënim plotësues mund të shqiptohet nëse është në 
dobi të sigurisë së përgjithshme, me kusht që marrja e tillë nuk ndikon dëmshëm 
mbi të drejtat e personave të tretë për të marrë kompensimin e dëmit nga kryesi. 

2. Interesat e përgjithshme të sigurisë, shqiptimin e kësaj mase e arsyetojnë në rastet 
kur është fjala për aso sende, mjete, armë apo lëndë, mbajtja e të cilave është e 
ndaluar, e rrezikshme dhe e rregulluar në mënyrë të posaçme. Të këtilla janë p.sh. 
armët, eksplozivi, droga, helmet, mjetet e dëmshme për mjekim etj.  

3. Në legjislacionet penale të vendeve të regjionit, është paraparë shprehimisht se 
mund të merren edhe sendet në pronë të personit të tretë nëse këtë e kërkojnë 
arsyet morale. Këtë mundësi e parasheh edhe Kodi i ynë Penal. Marrjen e sendit 
për arsye morale e parashef edhe Kodi i Procedurës Penale. Andaj ky lloj dënimi 
plotësues duhet të shqiptohet kur gjykata konstaton se sendet të cilat janë rezultat i 
veprës penale janë të dëmshme për shoqërinë në aspektin moral, siç janë p.sh. 
fotografitë, incizimet apo shkresat pornografike.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Shqiptimi i këtij lloj dënimi kryesisht është fakultativ. Gjykata duhet ta shqiptojë 

këtë lloj dënimi kur konstaton se është i nevojshëm për luftimin më efikas të 
kriminalitetit. Mirëpo për disa raste të veprave penale, Kodi Penal ka paraparë 
marrjen e sendeve në mënyrë obligative. Rast i tillë është për veprën penale të 
falsifikimit të parave, falsifikimin e shenjave për shënimin e mallit, të masave dhe 
peshave. 

2. Në Kodin Penal nuk është cekë në mënyrë specifike se së bashku me cilat lloje të 
sanksioneve dhe masave mund të shqiptohet marrja e sendit si lloj dënimi 
plotësues. Por duke marrë parasysh qëllimin dhe arsyeshmërinë e këtij dënimi 
plotësues dhe praktikën e gjertanishme të gjykatave të Kosovës dhe të vendeve të 
regjionit, mund të konstatojmë se ky lloj dënimi plotësues mund të shqiptohet nëse 
kryesit të veprës penale i shqiptohet dënimi kryesor, dënimi me kusht dhe llojet 
tjera të dënimeve alternative, vërejtja e gjykatës apo është liruar nga dënimi. 
Gjithashtu ky dënim mund t’i shqiptohet edhe kryesit të papërgjegjshëm, të cilit i 
është shqiptuar masa e mjekimit të detyruar psikiatrik. Sipas nenit 36 të Kodit të 
Drejtësisë për të Mitur, ky lloj dënimi plotësues mund t’u shqiptohet edhe kryesve 
të mitur të veprave penale jo vetëm kur u është shqiptuar njëri prej tri llojeve të 
dënimeve, por edhe kur u janë shqiptuar masat e diversitetit, masat edukative dhe 
masat e trajtimit të detyrueshëm.  

3. Sipas Kodit të Procedurës Penale, marrja e sendit si dënim plotësues duhet të 
shqiptohet edhe në rastet kur procedura penale nuk përfundon me aktgjykim me të 
cilin i akuzuari shpallet fajtor, kur ekziston rreziku se mund të përdoren për 
kryerjen e veprës penale ose kur kjo është në interes të sigurisë publike apo për 
arsye morale. Për procedurën dhe mënyrën e marrjes së sendit që është përdorë për 
kryerjen e veprës penale apo është rezultat i veprës penale, më detajisht shih nenet 
përkatëse të Kodit të Procedurës Penale.  
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4. Në vendimin e gjykatës me të cilin i është shqiptuar ky dënim duhet të ceken në 
mënyrë të qartë se cilat sende merren dhe prej kujt merren. 

5. Për parashkrimin e këtij dënimi shih nenin 109. 
6. Sendet që merren i takojnë shtetit. 
7. Për mënyrën e ekzekutimit të këtij dënimi, shih nenin 176 të LESP. 
 
 
Neni 70 [Urdhri për publikimin e aktgjykimeve] 
 
1. Gjykata mund të urdhërojë publikimin e aktgjykimit kur çmon se publikimi 

është në interes të përgjithshëm, të të dëmtuarit ose të personave të tjerë.  
2. Urdhri për publikimin e aktgjykimit kërkon që aktgjykimi të publikohet, 

tërësisht ose pjesërisht, në gazetë apo të transmetohet në radio ose televizion. 
Publikimi bëhet me shpenzimet e të dënuarit.  

3. Data dhe kohëzgjatja e publikimit caktohen nga gjykata.  
4. Gazeta, radiostacioni ose stacioni televiziv e publikojnë aktgjykimin të cilin ua 

ka dërguar gjykata.  
5. Publikimi i aktgjykimit nuk urdhërohet nëse publikimi i tillë e rrezikon 

fshehtësinë zyrtare, privatësinë e personave apo moralin e shoqërisë. 
 
1. Në teori dhe në legjislacionin penal natyra juridike e urdhrit për publikimin e 

aktgjykimit trajtohet në mënyra të ndryshme. Për disa kjo masë është dënim 
plotësues, për disa të tjerë është vetëm masë penalo-juridike, ndërsa të tjerët e 
konsiderojnë si masë e cila ka elemente të dënimit dhe të masës siguruese. Kodi 
Penal i Kosovës urdhrin për publikimin e aktgjykimit e parasheh si lloj specifik të 
dënimit plotësues. Kodi penal i Zvicrës e parasheh urdhrin për publikimin e 
aktgjykimit në nenin 61 dhe e radhitë në kapitullin e masave të tjera, të cilat mund 
t’i shqiptohen kryesit të veprës penale. Ky lloj dënimi plotësues në Kodin penal të 
Kosovës është koncipuar në masën më të madhe sipas solucionit të Kodit penal të 
Zvicrës.299 Ligji Penal i Kroacisë (neni 83), këtë lloj mase, përkatësisht dënimi e 
parasheh vetëm për rastet e veprave penale të kryera me anë të medieve. 

2. Pa marrë parasysh dilemat lidhur me natyrën juridike, të gjithë pajtohen për 
arsyeshmërinë e publikimit të aktgjykimit, ngase në disa raste është interes i 
përgjithshëm apo interes i të dëmtuarit apo të personave të tjerë që lidhur me disa 
vepra penale të publikohet aktgjykimi në medie. Raste të tilla janë p.sh. vepra 
penale e prodhimit dhe vënia në qarkullim e produkteve të dëmshme mjekësore 
(neni 266), prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor 
(neni 267) etj. Publikimi i aktgjykimeve për veprat e këtilla, përveç që ua bënë të 
njohur opinionit kryesit e këtyre veprave penale, njëherit është në funksion të 
mbrojtjes së shoqërisë.  

3. Përveç rasteve të publikimit të aktgjykimit me të cilin personi i caktuar është 
shpallë fajtorë, mund të ndodhë që interesi i përgjithshëm si dhe interesi i personit 
të arsyetojnë publikimin aktgjykimit me të cilin personi i akuzuar është shpallë i 
pafajshëm. Në situatat e këtilla kihet për qëllim që në një masë, të riparohet dëmi i 
shkaktuar me aktakuzën e pabazë. Paksa ndryshe, në kuadër të rehabilitimit, situata 

                                                           
299 Ismet Salihu, E drejta penale, Pjesa e përgjithshme, fq. 488. 
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e këtillë është dispozita përkatëse ku thuhet se kur rasti i dënimit të paarsyeshëm 
ose arrestimit të pabazë të ndonjë personi, që nënkupton edhe akuzën, është 
paraqitur në mjetet e informimit publik dhe me këtë është cenuar prestigji i 
personit, gjykata me kërkesën e tij, shpallë njoftimin në gazetë ose në mjetin tjetër 
të informimit publik për vendimin nga i cili shihet qartë se dënimi ishte i 
paarsyeshëm ose arrestimi i pabazë.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas paragrafit 1, gjykata mund të urdhërojë publikimin e aktgjykimit në medie 

(në televizion, në radio, në shtypin e përditshëm apo periodik), kur çmon se 
publikimi është në interes të përgjithshëm të të dëmtuarit ose të personave të tjerë. 
Se në cilat raste është e arsyeshme publikimi i aktgjykimit në interes të 
përgjithshëm apo të të dëmtuarit ose të personave të tjerë, kjo është çështje faktike 
të cilën e konstaton gjykata në çdo rast konkret.  

2. Nxjerrja e vendimit për publikimin e aktgjykimit është fakultative. Zgjidhje kjo e 
cila nuk e përjashton arbitraritetin. 

3. Vendimin për publikimin e aktgjykimit e nxjerrë ajo gjykatë e cila e ka shpallë 
fajtorë kryesin e veprës penale. Nëse gjykata e vlerëson se publikimi i aktgjykimit 
është i arsyeshëm, këtë e bënë sipas detyrës zyrtare, pa e kërkuar edhe pala e 
dëmtuar apo personi tjetër. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Ekzekutimi i këtij dënimi bëhet duke u publikuar aktgjykimi tërësisht ose 

pjesërisht, në një apo disa gazeta të përditshme apo në shtypin periodik, të 
transmetohet në radio ose televizion me shpenzimet e të dënuarit. Lidhur me këtë 
shih edhe nenin 180 të LESP. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Datën e publikimit të aktgjykimit, vëllimin, kohëzgjatjen si dhe çështjet e tjera 

lidhur me këtë, caktohen nga gjykata.  
2. Siç shihet, në këtë dispozitë nuk është paraparë afati brenda të cilit gjykata 

urdhëron publikimin e aktgjykimit, por kjo i është lënë që të vendosë gjykata. 
Lidhur me këtë, Kodi Penal i Malit të Zi (neni 77, par. 3), parasheh që publikimi i 
aktgjykimit duhet të bëhet më së voni brenda tridhjetë ditësh nga dita kur 
aktgjykimi bëhet i plotfuqishëm. Mirë do të ishte që edhe Kodi i ynë Penal ta 
parashoh këtë afat. Por derisa kjo të përcaktohet me ligj, mirë do të ishte që të 
ndërtohet praktika gjyqësore sipas të cilës menjëherë, e më së voni brenda tridhjetë 
ditëve të urdhërohet publikimi i aktgjykimit. Përndryshe nëse publikimi bëhet p.sh. 
pas disa muajve apo më vonë, e humbë efektin. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Gazeta, radiostacioni ose stacioni televiziv janë të detyruara ta publikojnë 

aktgjykimin të cilin ua ka urdhëruar gjykata. 
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Paragrafi 5. 
 
1. Publikimi i aktgjykimit nuk do të urdhërohet nga gjykata, nëse konstatohet se e 

rrezikon fshehtësinë zyrtare, jetën private të personave ose moralin e shoqërisë. 
Edhe pse në këtë paragraf dhe në paragrafët tjerë të këtij neni nuk është thënë 
shprehimisht, mendojmë se gjykata nuk duhet të urdhërojë publikimin e 
aktgjykimit në rastet kur për veprën penale është shpallë fajtorë personi i mitur, 
ngase kjo do të shkaktonte pasoja shumë të rënda ndaj personalitetit të të miturit 
dhe do ta bënte të pamundur apo do ta vështirësonte së tepërmi zhvillimin dhe 
risocializimin dhe integrimin e tij në shoqëri.  

2. Për mënyrën e ekzekutimit të këtij dënimi shih nenin 177 të LESP. 
 
 
Neni 71 [Dëbimi i të huajve nga territori i Republikës së Kosovës] 
 
1. Gjykata mund të urdhërojë dëbimin e të huajit nga territori i Republikës së 

Kosovës në kohëzgjatje prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  
2. Kur gjykata vendos për shqiptimin e dënimit nga paragrafi 1. i këtij neni dhe 

kohëzgjatjen e këtij dënimi, gjykata merr parasysh llojin dhe peshën e veprës 
penale, motivet e kryerjes së veprës penale dhe lidhjen e kryesit me 
Republikën e Kosovës.  

3. Dënimi nga paragrafi 1. i këtij neni nuk shqiptohet nëse ekzekutimi i dënimit 
është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare.  

4. Kohëzgjatja e dëbimit llogaritet nga dita kur vendimi gjyqësor merr formën e 
prerë. Koha e mbajtur në burg ose në institucionin e kujdesit shëndetësor nuk 
llogaritet në kohëzgjatjen e këtij dënimi.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Dëbimi i të huajit nga territori i Kosovës si lloj i dënimit plotësues, mund të 

shqiptohet vetëm ndaj personit me shtetësi të huaj apo pa shtetësi, i cili ka kryer 
vepër penale në vendin tonë. Personi, të cilit i është shqiptuar ky dënim, duhet të 
largohet nga Kosova dhe gjatë kohëzgjatjes së këtij dënimi nuk guxon të kthehet. 
Minimumi i kohëzgjatjes së këtij dënimi është një vit, ndërsa maksimumi dhjetë 
vjet. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Shqiptimi i këtij dënimi plotësues është fakultativ. Kodi Penal në mënyrë paksa të 

përgjithësuar përcakton kushte për shqiptimin e tij. Lidhur me këtë, në këtë 
dispozitë thuhet se me rastin e vendosjes nëse gjykata do ta shqiptojë këtë dënim 
duhet të marrë parasysh llojin dhe peshën e veprës penale, motivet e kryerjes së 
veprës penale dhe lidhjen e kryesit me Kosovën.  

2. Lidhur me llojin dhe peshën e veprës penale, ky lloj dënimi plotësues veçanërisht 
do të ishte i arsyeshëm në rastet kur shtetasi i huaj apo personi pa shtetësi kryen 
vepër penale si anëtar i ndonjë organizate kriminale, nëse kryen vepër penale 
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kundër integritetit territorial dhe sigurisë së vendit tonë apo kundër rregullimit 
kushtetues, nëse edhe më parë ka kryer vepër penale në vendin tonë etj.  

3. Krahas llojit, peshës dhe motiveve të kryerjes së veprës penale, të cilat gjykata 
duhet t’i marrë parasysh nëse do ta shqiptojë këtë dënim, si kusht në këtë dispozitë 
ceket edhe lidhja e kryesit me Kosovën. Me këtë kriter ligjvënësi ka menduar në 
faktin se nëse kryesi i veprës penale ka ndonjë anëtar të familjes apo të afërm të 
ngushtë në Kosovë, apo më parë ka qenë shtetas i Kosovës, apo e ka vendin e 
punës në Kosovë etj., atëherë mund të mos i shqiptohet ky dënim.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Dëbimi i të huajti nga territori i Kosovës nuk do të shqiptohet nëse është në 

kundërshtim me dispozitat e konventave dhe akteve të tjera ndërkombëtare të cekura 
në paragrafin 3. Këto përjashtime lidhur me dëbimin e të huajit nga territori i 
Kosovës, janë bërë me qëllim që personi i dënuar për veprën e kryer penale të mos 
nxirret jashtë vendit, nëse konstatohet se në shtetin e tij do t’i ekspozohet torturës 
ose trajtimit ose ndëshkimit çnjerëzor ose poshtrues apo shkeljeve të tjera të lirive 
dhe të drejtave themelore. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Ekzekutimi i këtij dënimi fillon prej ditës kur vendimi i gjykatës bëhet i plotfuqishëm, 

por koha e kaluar në burg ose në entin shëndetësor nuk i llogaritet në kohëzgjatjen e 
këtij dënimi. Do të ishte më e logjikshme dhe më e drejtë që kohëzgjatja të llogaritej 
prej momentit të dëbimit nga shteti. Nëse shtetasi i huaj është dënuar me kusht apo 
është liruar me kusht, ky dënim duhet të ekzekutohet menjëherë. 

2. Lidhur me ekzekutimin e këtij dënimi shih nenin 178 të LESP. 
3. Për parashkrimin e këtij dënimi shih komentet lidhur me nenin 108 të Kodit Penal.  
 
 
Neni 72 [Ekzekutimi i dënimeve plotësuese] 
 
1. Në pajtim me paragrafin 2. të këtij neni, ekzekutimi i dënimeve plotësuese të 

parapara në nenin 62 të këtij Kodi fillon së bashku me ekzekutimin e dënimit 
kryesor ose të dënimit alternativ.  

2. Ekzekutimi i dënimeve plotësuese nga nën-paragrafët 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 
dhe 2.8 të paragrafit 2. të nenit 62 të këtij Kodi fillon pas mbajtjes së dënimit 
me burgim. Gjatë kohës së mbajtjes së dënimit me burgim, personi i dënuar 
nuk mund t’i gëzojë të drejtat e kufizuara nga dënimet plotësuese.  

 
1. Çështja e ekzekutimit të dënimeve në përgjithësi, si dhe e dënimeve plotësuese, është 

e rregulluar me Ligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale. Po me këtë Ligj, 
mënyrat dhe kushtet e ekzekutimit të dënimeve plotësuese detajisht janë të rregulluara 
me nenet 166-178. Ndërsa në nenin 72 si dhe në nenet 92-95 të Kodit Penal, 
parashihen disa dispozita te karakterit parimor me të cilat përcaktohen mënyrat e 
ekzekutimit të dënimeve. Kështu është vepruar edhe me dënimet plotësuese.  
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Paragrafi 1. 
 
1. Sipas paragrafit 1, ekzekutimi i dënimeve plotësuese të parapara në nenin. 62. 

fillon së bashku me dënimin kryesor ose dënimin alternativ.  
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në dispozitën e par. 2. është përcaktuar se cilat dënimet plotësuese ekzekutohen 

pas mbajtjes së dënimit dhe cilat menjëherë posa aktgjykimit të bëhet i 
plotfuqishëm. Mirëpo ky paragraf nuk është tërësisht konszistent me natyrën dhe 
përmbajtjen e dispozitave të cilat i parashohin këto dënime plotësuese, ngase 
marrja e sendit ekzekutohet menjëherë pasi që aktgjykimi të bëhet i plotfuqishëm, 
pra në të shumtën e rasteve para fillimit të ekzekutimit të dënimit. Edhe urdhri për 
publikimin e aktgjykimit ekzekutohet jo pas mbajtjes së dënimit me burgim, por 
menjëherë apo brenda afatit të caktuar pasi që aktgjykimi të merr formën e 
plotfuqishme. Gjithashtu edhe urdhri për kompensimin e dëmit bëhet menjëherë 
pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

2. Në paragrafin 2 parashihet se pas mbajtjes së dënimit me burgim do të 
ekzekutohen këto dënime plotësuese: heqja e të drejtës për t’u zgjedhur (neni 63); 
ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin 
publik (neni 65); ndalimi i ushtrimit të profesionit, i aktivitetit ose detyrës (neni 
66); ndalimi i drejtimit të automjetit (neni 67); marrja e lejes së vozitjes (neni 68) 
dhe dëbimi i të huajit nga territori i Kosovës (neni 71). Edhe ky paragraf nuk është 
në pajtim me zgjidhjet konceptuale të natyrës dhe përmbajtjes së dënimeve 
plotësuese, ngase dënimet plotësuese mund të shqiptohet dhe të ekzekutohen jo 
vetëm në rastet kur është shqiptuar dënimi me burgim por edhe në rastet kur 
shqiptohen edhe dënimet alternative. Andaj ky paragraf nuk është konszistent me 
paragrafin 1 të nenit 62, ngase në këtë paragraf shprehimisht parashihet se dënimet 
plotësuese mund të shqiptohen së bashku me dënimin kryesor, ose edhe me 
dënimin alternativ. Në bazë të kësaj që u tha, me rastin e amendamentimit të Kodit 
Penal, në fjalinë e parë të paragrafit 2, pas fjalëve “dënimit me burgim” duhet të 
shtohen fjalët “ose të dënimit alternativ.” 

 
 
Neni 73 [Rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit] 
 
1. Kur cakton dënimin për vepër penale, gjykata duhet të ketë parasysh 

minimumin dhe maksimumin e dënimit të paraparë për atë vepër penale. 
Gjykata pastaj duhet të merr parasysh qëllimin e dënimit, parimet e 
përcaktuara në këtë kapitull dhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese lidhur me 
veprën penale të caktuar ose me dënimin.  

2. Dënimi duhet të jetë në proporcion me peshën e veprës dhe me sjelljen dhe 
rrethanat e kryesit.  

3. Me rastin e caktimit të dënimit, gjykata merr parasysh por nuk kufizohet në 
rrethanat e mëposhtme:  
3.1. shkallën e përgjegjësisë penale;  
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3.2. motivet për kryerjen e veprës;  
3.3. intensitetin e rrezikimit apo të dëmtimit të vlerës së mbrojtur;  
3.4. rrethanat në të cilat është kryer vepra;  
3.5. sjelljen e mëparshme të kryesit;  
3.6. pranimin e fajit dhe  
3.7. rrethanat personale të kryesit dhe sjelljen e tij pas kryerjes së veprës 

penale.  
4. Kur cakton dënimin për recidivistin, gjykata posaçërisht merr parasysh nëse 

kryesi më parë ka kryer vepër penale të njëjtë sikurse veprën e re, nëse të dy 
veprat janë kryer për të njëjtat motive dhe kohën e kaluar nga shqiptimi i 
dënimit të mëparshëm apo nga dënimi i mbajtur ose i falur.  

5. Me rastin e caktimit të dënimit me gjobë, gjykata merr parasysh edhe gjendjen 
pasurore të kryesit dhe posaçërisht merr parasysh shumën e të ardhurave 
personale, të ardhurat e tjera, pasurinë dhe detyrimet e tij. Gjykata nuk 
cakton gjobë në lartësinë që është mbi mundësitë e kryesit.  

 
1. Me Kodin Penal për çdo vepër penale në mënyrë abstrakte, të përgjithësuar është 

përcaktuar lloji dhe minimumi dhe maksimumi i dënimit që mund t’i shqiptohet 
kryesit të veprës penale. Ky është i ashtuquajturi sistem relativ i matjes ligjore të 
dënimit ose duke e paraparë në mënyrë alternative dënimin me burgim ose dënimin 
me gjobë. Në kuadër të minimumit dhe të maksimumit të dënimeve të parapara në 
ligj, gjykata e cakton llojin dhe lartësinë e dënimit. Kjo është matje gjyqësore e 
dënimit në kuptimin e ngushtë e cila në mënyrë specifike është cekë në paragrafin 
1 të nenit 73.  

2. Krahas matjes gjyqësore të dënimit në kuptimin e ngushtë, në Pjesën e 
përgjithshme, Kodi Penal parasheh edhe të ashtuquajturën matjen gjyqësore të 
dënimit në kuptimin e gjerë. Matja e dënimit në kuptimin e gjerë është shprehë 
duke paraparë institute me të cilat mundësohet që dënimi i paraparë për veprën 
penale të caktuar në masë të konsiderueshme të modifikohet dhe atë duke paraparë 
mundësinë e zbutjes së dënimit, lirimit nga dënimi, mandej duke paraparë 
mundësinë e zëvendësimit të dënimit me burgim apo me gjobë apo me punë në 
dobi të përgjithshme etj.  

3. Siç shihet nga ajo që u tha më sipër, në sferën e matjes së dënimit dhe në 
përgjithësi të sanksioneve penale, ligjvënësi gjykatës i jep autorizime shumë të 
gjëra. Për shkak të natyrës së tyre, normat me të cilat rregullohet çështja e matjes 
së dënimit nuk janë precize, nuk janë të sakta. Këto janë vetëm udhërrëfyese, 
përkatësisht rregulla të karakterit orientues. Mirëpo kjo nuk do të thotë se 
gjykatësit i lejohet arbitrarizëm me rastin e matjes së dënimit, por përkundrazi, 
gjykatësi duhet t’i respektojë dispozitat e caktuara. Çdo vendim i gjykatës lidhur 
me dënimin duhet të mbështetet në dispozitat e caktuara. Po theksojmë edhe 
njëherë se duke marrë parasysh natyrën e dispozitave me të cilat është rregulluar 
çështja e matjes së dënimit, gjykatësit i është lënë hapësirë e gjerë e vlerësimit. 
Mirëpo në vendimin e gjykatës lidhur me dënimin nuk është fjala për diskrecion të 
lirë, për vendim arbitrarë, por është fjala për shfrytëzimin e autorizimeve të mëdha, 
autorizim ky i cili gjithherë duhet të mbështetet në dispozita të caktuara materiale. 

4. Vendimi i gjykatës lidhur me dënimin është lloj i posaçëm dhe shumë i 
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rëndësishëm i zbatimit të drejtësisë. Kjo nuk është zbatim formal i ligjit, nuk është 
matematikë, por përkundrazi është akt kreativ me të cilin kryesit të veprës penale i 
caktohet lloji dhe lartësia e sanksionit më të arsyeshëm në suaza të caktuara me 
ligj.  

5. Duke pasur parasysh këtë që u tha më sipër, një ndër detyrat kryesore të së drejtës 
penale është që, aq sa është e mundur, me norma juridike ta sforcojë komponentin 
e matjes gjyqësore të dënimit. Por natyra e këtyre normave është e tillë që nuk 
lejon rregullimin strikt/ preciz, ngase atëherë do të vinte në shprehje sistemi 
absolut i caktimit të dënimeve, i cili do të ishte në kundërshtim me shumë parime 
fondamentale të së drejtës penale, veçmas me parimin e individualizimit të dënimit 
dhe me parimin e drejtësisë, veçmas me parimin e drejtësisë dhe të legjitimitetit të 
dënimit.300 Lidhur me këtë, Kodi i ynë Penal parasheh një numër të 
konsiderueshëm të instituteve në aspektin e zgjidhjeve më adekuate në fushën e 
matjes së dënimit. Në këtë aspekt Kodi Penal e ka përcaktuar qëllimin e dënimit 
(neni 41 dhe 73), qëllimin e vërejtjes së gjykatës (neni 85) dhe të masave dhe 
dënimeve tjera alternative dhe dënimeve plotësuese. Pastaj i ka përcaktuar rregullat 
e zgjedhjes së llojit dhe masës së dënimit (neni 73). Ka paraparë dispozita për 
zbutjen dhe ashpërsimin e dënimit dhe lirimin nga dënimi (neni 74 - 77) etj. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Për nga natyra dhe dimensioni, paragrafi 1 është bazë/themel për matjen gjyqësore 

të dënimit. Në këtë paragraf janë përcaktuar rregullat e përgjithshme të cilat 
gjykata në të gjitha rastet duhet t’i marrë parasysh me rastin e matjes së dënimit. 
Këto rregulla të përgjithshme janë: minimumi dhe maksimumi i dënimit të 
paraparë për veprën penale të caktuar; qëllimi i dënimit, parimet e përcaktuara 
lidhur me matjen e dënimit dhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese të cilat ndikojnë 
që dënimi të jetë më i butë apo më i rëndë.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Si rregull e përgjithshme dhe primare, në paragrafin 2, në mënyrë specifike është 

përcaktuar që matja e dënimit duhet të bëhet edhe në proporcion me peshën e 
veprës penale dhe me sjelljen dhe rrethanat e kryesit. Me sjellje të kryesit, duhet 
nënkuptuar sjelljen e kryesit para kryerjes së veprës penale, e veçmas pas kryerjes 
së veprës penale. Sjellja e kryesit pas kryerjes së veprës penale nënkupton nëse 
kryesi është penduar, nëse ka kërkuar falje, se a e ka bërë kompensimin e dëmit të 
shkaktuar viktimës etj. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 janë paraparë në mënyrë të përgjithësuar se cilat rrethana gjykata do 

t'i marrë parasysh gjatë matjes së dënimit dhe me atë rast i cek rrethanat më tipike 
lehtësuese dhe rënduese, duke i lënë mundësi gjykatës që në çdo rast konkret të 
marrë parasysh edhe rrethana të tjera, të cilat ndikojnë që të shqiptojë dënim më të 

                                                           
300 Franjo Bačić, Krivično pravo, Opći dio, fq. 428. 
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rreptë apo më të butë. Në mesin e rrethanave që parashihen në paragrafin 1, gjenden 
rrethanat objektive që i referohen veprës penale dhe rrethanat subjektive që i 
referohen kryesit.  

2. Rrethanat lehtësuese dhe rënduese janë ato rrethana të cilat janë prezentë me rastin e 
kryerjes së veprës penale por nuk janë elemente të sajë, nuk hyjnë në figurën e saj. 
Këto elemente kanë rëndësi të shumëfishtë. Këto janë gjithherë të pranishme me 
rastin e kryerjes së veprës penale. Këto rrethana mund t’i përkasin personalitetit të 
kryesit dhe konsiderohen elemente subjektive, ndërsa rrethanat tjera i përkasin 
veprës penale të kryer dhe janë të karakterit objektiv. Këto rrethana gjykata është e 
obliguar t’i merr parasysh me rastin e matjes së dënimit. 

3. Nga rrethanat lehtësuese dhe rënduese duhet dalluar rrethanat kualifikuese. Rrethanat 
lehtësuese dhe rënduese ndikojnë që dënimi të jetë më i butë apo më i rreptë, duke 
mos e ndryshuar kualifikimin (cilësimin) e veprës. Ndërsa rrethanat kualifikuese i 
japin veprës formën e rëndë apo të lehtë. Me fjalë të tjera, rrethanat lehtësuese dhe 
rënduese mund të merren parasysh me rastin e matjes së dënimit vetëm nëse nuk janë 
elemente përbërëse të figurës së veprës penale. Kjo nga fakti se një rrethanë e njëjtë 
nuk mund të merret parasysh dy herë për matjen e dënimit, më parë nga ligjdhënësi 
dhe më pas nga gjykata. Lidhur me këtë duhet theksuar se edhe rrethanat 
kualifikuese ndikojnë në matjen e dënimit, ngase i ndryshojnë suazat e dënimit, 
mundësojnë matje të llojit dhe lartësisë më të rëndë të dënimit.  

4. Kodi i ynë Penal e ka përvetësuar të ashtuquajturin sistemin relativ të përcaktimit të 
rrethanave lehtësuese dhe rënduese. Në paragrafin 3 janë cekë vetëm në mënyrë 
ekzemplare rrethanat lehtësuese dhe rënduese, të cilat për nga përmbajtja janë më të 
rëndësishme dhe të cilat më së shpeshti ndodhin në praktikë dhe janë më tipike. Po 
në këtë paragraf, gjykatës i është lënë mundësia që me rastin e matjes së dënimit të 
marrë parasysh edhe rrethana të tjera për çdo rast konkret. 

5. Në paragrafin 3 janë cek këto rrethana lehtësuese dhe rënduese:  
6. Shkalla e përgjegjësisë penale. Shkalla e përgjegjësisë penale përmban në vete 

shkallën e përgjegjësisë dhe të fajësisë. Meqë përgjegjësia dhe fajësia si elemente të 
përgjegjësisë penale mund të shkallëzohen, edhe përgjegjësia penale mund të shka-
llëzohet. Kësisoj, në përgjegjësinë penale mund të ndikojnë rrethanat se kryesi i 
veprës penale ka qenë plotësisht apo pjesërisht i përgjegjshëm. Gjithashtu në 
shkallën e përgjegjësisë penale mund të ndikojnë rrethanat se kryesi veprën e ka 
kryer me dashje direkte apo eventuale apo nga pakujdesia me vetëdije ose pa 
vetëdije. Gjithashtu këtu merren parasysh edhe shkalla e vetëdijes dhe dëshirës 
(vullneti kriminal), që mund të jenë të shkallës më të madhe apo më të vogël, nëse 
kryesi i veprës ka manifestuar këmbëngulësi, paskrupulli etj. Edhe format e posaçme 
të dashjes dhe pakujdesisë, të cilat Kodi i ynë Penal nuk i rregullon në mënyrë të 
veçantë, siç është p.sh. pakujdesia e rëndomtë, e rëndë apo shumë e rëndë, mund të 
merren parasysh me rastin e vlerësimit të shkallës së përgjegjësisë penale. 

7. Roli dhe kontributi i viktimës gjithashtu paraqet rrethanë të rëndësishme që mund të 
ndikojë në vlerësimin e shkallës së përgjegjësisë të kryesit. Në disa raste roli i 
viktimës mund të jetë i tillë që mund ta përjashtojë ekzistimin e veprës penale (p.sh. 
te mbrojtja e nevojshme) apo lajmërohet si rrethanë lehtësuese, siç është rasti i 
vrasjes apo lëndimit të rëndë trupor në gjendje të afektit mendor. Lidhur me këtë 
rrethanë shih edhe par. 3 të nenit 74. 
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8. Motivet nga të cilat është kryer vepra penale. Motivet janë shkaqet psikike të cilat e 
shytin personin të kryejë vepër penale. Edhe pse asnjë lloj motivi nuk e arsyeton në 
tërësi kryerjen e veprës penale, prapë në brendinë e tij e manifeston shkakun e 
kryerjes së veprës dhe si i tillë ka rëndësi të veçantë me rastin e matjes së dënimit. 
Motivet mund të jenë të natyrës së dobët, siç janë p.sh. urrejtja, shpirtligësia, 
egoizmi, hakmarrja etj. Në kësi raste këto motive konsiderohen si rrethana rënduese. 
Mirëpo, motivet nga të cilat kryhen veprat penale mund të jenë edhe pozitive 
(humane) si p.sh. nga dhembshuria, nga dashuria, nga ndjenja e obligimit apo nderit 
etj., dhe në kësi raste këto motive konsiderohen si rrethana lehtësuese. Ose nëse p.sh. 
vepra penale e vjedhjes është kryer me qëllim që me paratë e vjedhura të blihen 
artikuj ushqimorë për të siguruar ushqim për familje, motivi i këtillë do të 
konsiderohet si rrethanë lehtësuese, ndërsa nëse vjedhja e parasë është bërë me 
qëllim të luajtjes bixhoz apo për të blerë automobil etj., motivi i këtillë do të 
konsiderohet si rrethanë rënduese. Në të drejtat penale bashkëkohore motiveve i 
kushtohet rëndësi gjithnjë më e madhe me rastin e matjes së dënimit, sepse këto më 
së miri e zbulojnë personalitetin e kryesit të veprës penale. 

9. Intensiteti i rrezikimit apo i dëmtimit të së mirës së mbrojtur. Me këtë rrethanë 
shprehet ana objektive e veprës penale e cila është kryer në rastin konkret. Përderisa 
ligji duke paraparë dënime për veprën penale të caktuar mbështetet në vlerësimin 
abstrakt të mundësisë së dëmtimit apo të rrezikimit të së mirës së mbrojtur, gjykata 
me rastin e matjes së dënimit duhet ta konkretizojë dhe të konstatojë se në çfarë mase 
është dëmtuar apo rrezikuar ajo e mirë. Në këtë kontekst gjykata duhet të ketë 
parasysh natyrën, llojin e veprës penale – nëse është fjala për vepër penale kundër 
pasurisë, kundër jetës dhe trupit, kundër sigurisë së trafikut publik, përkatësisht nëse 
është fjala për vepër penale të rrezikimit apo të dëmtimit, apo është fjala për tentativë 
apo vepër të përfunduar etj. Me rastin e vlerësimit të këtyre rrethanave, gjithashtu 
duhet vlerësuar edhe mënyrën dhe mjetet me të cilat është kryer vepra. Shkalla e 
rrezikimit vlerësohet duke marrë parasysh rrezikun më të vogël apo më të madh që i 
është kanosur të mirës së mbrojtur, në çfarë mënyre është krijuar rreziku, sa ka qenë 
afër rreziku etj. Nuk është njësoj nëse rreziku i është kanosë pasurisë apo jetës së 
njeriut, apo p.sh. nuk është rreziku i njëjtë në rastin kur me veprën penale kundër 
trafikut publik është rrezikuar jeta vetëm e një njeriut apo e të gjithë udhëtarëve në 
autobus.  

10. Rrethanat në të cilat është kryer vepra penale. Për shkak të llojllojshmërisë së 
rrethanave në të cilat kryhet vepra penale, është vështirë këto të përcaktohen 
paraprakisht. Përkundër kësaj, këto janë rrethana të cilat i referohen veprës penale, 
kryesit të sajë si dhe subjektit pasiv të veprës penale. Këto rrethana mund t'i përkasin 
kohës, mjeteve, mënyrës dhe vendit të kryerjes së veprës penale. Të tilla p.sh. mund 
të konsiderohen rrethana që kryesi për një kohë të gjatë dhe me kujdes e ka përgatitë 
kryerjen e veprës penale, apo nëse veprën e ka kryer aty për aty, nëse e ka 
shfrytëzuar ndonjë rrethanë për kryerjen e veprës, siç është p.sh. gjendja e rëndë, 
mendjelehtësia apo besimi i viktimës, apo nëse e ka shfrytëzuar gjendjen e 
jashtëzakonshme siç janë vërshimet, tërmeti, cunami apo zjarri. Pastaj nëse veprën e 
ka kryer natën, me çfarë mjete e ka kryer veprën, nëse në kryerjen e veprës kanë 
marrë pjesë shumë persona etj. Në kuadrin e këtyre rrethanave, disa autor e radhisin 
edhe kontributin e viktimës. Që të mund të merren parasysh këto rrethana si 
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lehtësuese apo rënduese, është e nevojshme që ligjdhënësi të mos i ketë paraparë si të 
këtilla në figurën e veprës penale. 

11. Sjellja e mëparshme e kryesit. Është gjithashtu rrethanë e rëndësishme për çmuarjen 
e personalitetit të kryesit. Sjellja, përkatësisht jeta e mëparshme gjer në momentin e 
kryerjes së veprës penale, është treguesi më i mire i personalitetit të kryesit. Kjo 
rrethanë është posaçërisht e rëndësishme për realizimin e parimit të individualizimit 
me rastin e matjes së dënimit. Me rastin e vlerësimit të kësaj rrethane, gjykata duhet 
të konstatojë nëse kryerja e veprës penale është rezultat i jetës asociale të kryesit apo 
më tepër është rezultat i një episode të izoluar në jetën e tij, një rast fatkeq. Kështu, 
p.sh. nëse një person në jetën e tij të mëparshme ka pasur sjellje korrekte dhe ka qenë 
shembull për të mirë në mjedisin e tij, tregojnë se kryesi nuk është moralisht i prishur 
dhe se me zbatimin edhe të dënimit më të butë mund të arrihet qëllimi edukues i 
dënimit. Në të kundërtën, nëse kryesi i veprës penale ka qenë edhe më parë i dënuar 
(është recidivist), apo nëse ka çuar jetë parazite siç janë djerradita, bredhja, luajtja 
bixhoz apo sjellje të tjera devijante, atëherë këto veti do t'i merren si rrethana 
rënduese me rastin e matjes së dënimit ngase tregojnë qartë se për t'u arritur qëllimi i 
dënimit duhet shqiptuar lloj dhe masë më të rëndë të dënimit. Mund të konkludohet 
se sjellja e mirë në të kaluarën është rrethanë lehtësuese. 

12. Pranimi i fajit nga kryesi i veprës penale. Është me rëndësi të posaçme në të drejtën 
penale. Në teori ka mendime se nuk duhet gjithherë te konsiderohet pranimi i fajit si 
rrethanë lehtësuese, ngase kjo shpie në kufizimin e lirisë për t’u mbrojt në 
procedurën penale dhe me këtë ai që e pranon fajin vihet në pozitë më të mire në 
krahasim me atë që nuk e pranon fajin. Lidhur me këtë ceket se duhet vlerësuar çdo 
rast konkret në mënyrë që të konstatohet motivi i pranimit të fajit, pastaj të 
përfundohet nëse do të merret si rrethanë lehtësuese. Përkundër këtyre dilemave, në 
teori dhe në praktikë dominon mendimi se pranimi i fajit duhet konsideruar si 
rrethanë lehtësuese. Në favor të këtij mendimi dominues ceket se nëse kryesi i veprës 
penale e pranon fajin, e pranon se ka kryer një vepër penale, e cila është e dëmshme 
për personin tjetër dhe shoqërinë, kjo tregon se ai është penduar dhe në të ardhmen 
nuk do të kryejë vepër penale dhe do të sillet mirë. Lidhur me këtë, është me rëndësi 
që pranimi i fajit në brendinë e tij duhet të manifestojë pendimin real. Në të 
kundërtën, nëse nuk e pranon fajin, kjo rrethanë tregon se personi i këtillë akoma nuk 
e ka kuptuar apo nuk dëshiron ta kuptojë se ka kryer një vepër të dëmshme e cila 
është paraparë si vepër penale dhe njëherit kjo rrethanë mund të jetë indikacion se 
personi i këtillë edhe në të ardhmen do të kryejë vepra penale.301 

13. Rrethanat personale të kryesit. Rrethanat personale nënkuptojnë rrethanat në të cilat 
kryesi jeton. Si rrethana të këtilla gjykatat më së shpeshti e konsiderojnë gjendjen 
familjare, moshën, a është i martuar, a ka fëmijë, sa fëmijë i ka dhe çfarë moshe, 
gjendjen shëndetësore të kryesit, a është i punësuar, a është mbajtës i vetëm i 
familjes etj. Marrja parasysh e këtyre rrethanave është e rëndësishme për zgjedhjen e 
llojit dhe masës së sanksionit penal. Kështu p.sh. nëse kryesi i veprës është i martuar 
dhe ka fëmijë dhe është i vetmi mbajtës i familjes, gjykata duhet t’i shfrytëzojë të 
gjitha mundësitë e parapara me ligj që në vend të dënimit me burgim t’i shqiptojë 
dënim me kusht apo ndonjë lloj tjetër të dënimit alternativ.  

14. Sjellja e kryesit pas kryerjes së veprës penale. Kjo rrethanë përfshinë format e 
                                                           
301 Po aty, fq. 429-430. 
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ndryshme të sjelljes së kryesit pas kryerjes së veprës penale dhe si e tillë është me 
rëndësi për matjen e dënimit. Kjo nga fakti se sjellja e kryesit tregon, jo vetëm 
qëndrimin e tij ndaj veprës penale, por edhe çfarë sjellje do të ketë në të ardhmen. 
Sjelljet e kryesit në aspektin penalo-juridik mund të jenë pozitive dhe negative. 
Kështu p.sh. nëse kryesi e arsyeton veprën, madje nëse pohon se i vjen keq që 
viktimën nuk ka arritur ta vras, por vetëm i ka shkaktuar lëndim trupor, ose nëse pas 
vrasjes viktimën e ka masakruar dhe ka bërë veprime tjera të ngjashme, atëherë 
sjelljet e këtilla me siguri do të merren si rrethana rënduese. Në të kundërtën, nëse 
është penduar për veprën e kryer ose i ka ndihmuar viktimës, e ka dërguar në spital 
dhe rregullisht e ka vizituar, madje edhe nëse i ka paguar edhe shpenzimet e 
mjekimit dhe veprime të ngjashme, këto sjellje gjykata do t’i merr si rrethana 
lehtësuese. Së këndejmi, raporti i kryesit ndaj të dëmtuarit dhe kompensimi i dëmit të 
shkaktuar me veprën penale paraqet rrethanë shumë të rëndësishme e cila manifeston 
edhe karakterin e kryesit, tregon se ai nuk është moralisht i prishur dhe se vepra 
penale ka qenë vetëm një episode në jetën e tij. Lidhur me këtë, Ligji Penal i 
Kroacisë (neni 59. b), për rastet e veprave të kryera nga pakujdesia sjelljen e këtillë e 
parasheh si mundësi për lirimin nga dënimi. Ndërsa Kodi Penal i Gjermanisë (neni 
46a), këtë rrethanë shprehimisht e parasheh si rrethanë lehtësuese, ndërsa për rastet e 
veprave penale të lehta edhe si rrethanë për lirimin nga dënimi. 

15. Lidhur me këtë që u tha më sipër, sjelljen e personit pas kryerjes së veprës penale, 
duhet trajtuar duke marrë parasysh edhe të drejtat e të pandehurit, ato të drejta që 
janë të lejuara në mbrojtje. Është parim se shfrytëzimi i të drejtave procedurale nga 
ana e të pandehurit nuk mund të merret si rrethanë rënduese. Së këndejmi heshtja e të 
pandehurit, mospranimi i fajit apo ndonjë veprim tjetër me të cilën i pandehuri 
mundohet ta fsheh veprën penale apo veprime të tjera me të cilat mundohet ta 
lehtësojë pozitën e tij, nuk mund të merren si rrethana rënduese.  

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në paragrafin 4 është paraparë dispozitë e posaçme e karakterit plotësues e cila i 

referohet matjes së dënimit për rastet e recidivit. Në këtë dispozitë thuhet se kur 
vepra penale është kryer nga recidivisti, gjykata posaçërisht merr parasysh nëse 
personi më parë ka kryer vepër penale të njëjtë, nëse të dy veprat janë kryer nga të 
njëjtat motive dhe sa kohë ka kaluar nga shqiptimi i dënimit të mëparshëm ose nga 
dënimi i mbajtur ose i falur.  

 
Paragrafi 5. 

 
1. Në dispozitën e paragrafit 5 gjithashtu janë paraparë rregullat e posaçme për matjen e 

dënimit me gjobë. Në këtë dispozitë është paraparë shprehimisht se përveç 
rrethanave të tjera, kur gjykata vendosë që kryesit të veprës penale t’i shqiptojë 
dënim me gjobë, merr parasysh gjendjen pasurore të kryesit dhe posaçërisht shumën 
e të ardhurave personale dhe të ardhurat e tjera si dhe detyrimet. Dispozita e këtillë 
është e arsyeshme nga fakti se, a do ta godasë më lehtë apo më rëndë dënimi me të 
holla ndonjë person, varet prej gjendjes materiale. Së këndejmi, sipas ligjit, gjykata 
është e obliguar që dënimin me gjobë ta masë, jo vetëm sipas peshës së veprës 
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penale dhe rrethanave të tjera, por edhe sipas mundësisë, gjendjes pasurore të kryesit. 
Lidhur me këtë duhet theksuar se gjendja pasurore e kryesit zakonisht nuk ndikon në 
matjen e dënimit, sipas parimit se dënimi duhet t'i godasë njësoj qytetarët me gjendje 
materiale të mirë dhe qytetarët e varfër. Mirëpo, për të mund t'i godasë dënimi me 
gjobë njësoj të gjithë qytetarët, duhet pasur patjetër parasysh gjendjen materiale të 
kryesit.  

2. Meqë për shumicën e veprave penale në mënyrë specifike nuk është paraparë 
minimumi dhe maskimumi i latësisë së dënimit me gjobë, gjykatat duhet për çdo rast 
konkret të masin dënimin me gjobë brenda minimumit dhe maksimumit të 
përgjithshëm – prej 100 euro deri në 25.000 euro. Ndërsa për veprat penale lidhur me 
terrorizëm, trafikim me njerëz, krim të organizuar ose për vepra penale të kryera me 
qëllim të përfitimit të dobisë pasurore, dënimi me gjobë mund të shqiptohet deri në 
500.000 euro (neni 46, par. 1).  

3. Me rastin e matjes së dënimit, veçmas duhet theksuar se rrethanat e natyrës 
subjektive apo objektive të cilat janë elemente konstitutive të figurës së veprës 
penale nuk duhet të merren parasysh si rrethana lehtësuese apo rënduese, ngase sipas 
këtyre rrethanave ligjdhënësi i ka përcaktuar veprat penale si të rënda apo të 
privilegjuara dhe gjithashtu varësisht prej këtyre rrethanave është paraparë lloji dhe 
lartësia e dënimit. Në të kundërtën nëse këto sërish merren parasysh nga gjykata me 
rastin e matjes së dënimit do të konsiderohen se janë marrë parasysh dy apo më 
shumë herë. Kështu p.sh. nuk duhet të merret si rrethanë lehtësuese fakti që vepra 
është kryer në gjendje të tronditjes mendore për veprën penale e cila është 
kualifikuar si vrasje në afekt. Apo rasti tjetër për vrasjen e kualifikuar si vrasje në 
mënyrë dinake, nuk duhet të merret si rrethanë rënduese fakti që viktima është 
privuar nga jeta në gjumë. Këtë e theksuam në mënyrë specifike, për shkak se është 
vërejt se me rastin e matjes së dënimit, disa gjykata të Kosovës i kanë marrë parasysh 
pikërisht edhe rrethanat konstitutive të veprës penale si rrethana rënduese apo 
lehtësuese. 

 
 
Neni 74 [Rregullat e përgjithshme për zbutjen ose ashpërsimin e dënimeve] 
 
1. Kryesit të veprës penale i shqiptohet dënimi i paraparë për veprën e kryer 

penale, ndërsa dënimi më i butë ose më i rëndë mund të shqiptohet vetëm në 
pajtim me kushtet e parapara me këtë Kod.  

2. Me rastin e caktimit të dënimit, gjykata merr parasysh por nuk kufizohet në 
rrethanat e mëposhtme rënduese:  
2.1. shkallën e lartë të pjesëmarrjes së personit të dënuar në veprën penale;  
2.2. shkallën e lartë të dashjes nga ana e personi të dënuar, përfshirë çfarëdo 

prove të paramendimit;  
2.3. prezencën e dhunës ose kanosjes me dhunë në kryerjen e veprës penale;  
2.4. nëse vepra penale është kryer në mënyrë posaçërisht mizore;  
2.5. nëse vepra penale përfshin disa viktima;  
2.6. nëse viktima e veprës penale ka qenë posaçërisht e pambrojtur apo e 

ndjeshme;  
2.7. mosha e viktimës, nëse është i ri apo i moshuar;  
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2.8. shkallën e dëmit të shkaktuar nga personi i dënuar, përfshirë vdekjen, 
lëndimin e përhershëm, transmetimin e sëmundjes tek viktima apo 
çfarëdo dëmi tjetër të shkaktuar viktimës ose familjes së tij;  

2.9. çfarëdo keqpërdorimi të pushtetit ose pozitës zyrtare nga personi i 
dënuar në kryerjen e veprës penale;  

2.10. dëshmi të shkeljes së besimit nga ana e personit të dënuar;  
2.11. nëse vepra penale është kryer si pjesë e veprimtarisë së grupit të 

organizuar kriminal dhe/ose;  
2.12. nëse vepra penale kryhet ndaj personit ose grupit të personave, ose 

pronës, për shkak të origjinës etnike ose kombëtare, shtetësisë, gjuhës, 
besimeve fetare, ose mungesës së besimeve fetare, ngjyrës, gjinisë, 
orientimeve seksuale, ose për shkak të afërsisë me personat me 
karakteristikat e lartpërmendura;  

2.13. ndonjë dënim penal të mëparshëm të personit të dënuar. 
3. Me rastin e caktimit të dënimit, gjykata merr parasysh por nuk kufizohet në 

rrethanat e mëposhtme lehtësuese: 
3.1. rrethanat të cilat për pak nuk arrijnë të jenë bazë për përjashtimin e 

përgjegjësisë penale, si për shembull, aftësia e zvogëluar mendore;  
3.2. dëshmia për provokim nga ana e viktimës;  
3.3. rrethanat personale dhe karakteri i personit të dënuar;  
3.4. dëshmia që personi i dënuar ka luajtur rol relativisht të vogël në veprën 

penale;  
3.5. fakti që personi i dënuar ka marrë pjesë në veprën penale jo si kryes 

kryesor por përmes ndihmës, inkurajimit ose duke ndihmuar tjetrin në 
ndonjë mënyrë tjetër;  

3.6. mosha e personit të dënuar, i ri apo i moshuar;  
3.7. dëshmia që personi i dënuar ka bërë restituimin apo kompensimin e 

viktimës;  
3.8. bashkëpunimi i përgjithshëm i personit të dënuar me gjykatën, përfshirë 

dorëzimin vullnetar;  
3.9. bashkëpunimin vullnetar të personit të dënuar në hetimin ose ndjekjen 

penale;  
3.10. pranimin e fajit;  
3.11. keqardhjen e shfaqur nga personi i dënuar;  
3.12. sjelljen e personit të dënuar pas konfliktit; dhe/apo  
3.13. në rastet kur personi është i dënuar për veprën penale të marrjes së 

pengjeve, rrëmbimit apo privimit të kundërligjshëm nga liria ose siç 
përcaktohet në nenet 175, 194 ose 196 të këtij Kodi, kontributi në 
mënyrë efektive për lëshimin ose për ta sjellë të gjallë personin e 
rrëmbyer, marrë apo ndalur ose dhënia vullnetare e informatave që 
kontribuojnë në identifikimin e përgjegjësve të tjerë për vepër penale. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Parimi i ligjshmërisë i cli i referohet çështjes së dënimeve i formuluar me sintagmën 

nulla poena sine lege është parashikuar në fjalinë e parë të paragrafit 1, që donë të 
thotë se kryesit i shqiptohet lloji dhe lartësia e dënimit të paraparë për veprën penale. 



Ismet Salihu 

 263

Kjo është rregull e përgjithshme dhe kështu duhet të ndodhë edhe në praktikën e 
gjykatave. Thënë ndryshe, matja e dënimit në suaza të minimumit dhe maksimumit 
të dënimit të paraparë për veprën e kryer penale është mënyrë e rregullt e ndëshkimit 
të delikuentit. Duke e paraparë dënimin për veprën penale sipas rrezikshmërisë 
abstrakte dhe duke marrë parasysh mundësinë e kryerjes së saj në rastet më të rënda 
dhe më të lehta, ligji e ka përcaktuar llojin dhe minimumin dhe maksimumin e 
dënimit për veprën penale të caktuar. Mirëpo rastet konkrete të veprave penale dhe të 
kryesve të tyre, mund të determinojnë, të arsyetojnë që të shqiptohet dënimi më i 
butë ose më i rëndë në krahasim me minimumin apo maksimumin e paraparë. 
Rrjedhimisht në jetën e përditshme mund ndodhë që veprat penale të kryhen në aso 
situate në të cilat kufijtë e minimumit dhe maksimumit të dënimit të paraparë të mos 
jenë adekuate për shqiptimin e dënimit të drejtë. Natyra e veprës penale të kryer, e 
veçmas rrethanat konkrete dhe vetitë personale të kryrësit, munden ta karakterizojnë 
veprën penale veçmas të lehtë, kështu që për realizimin e qëllimit të dënimit është e 
mjaftueshme të shqiptohet dënimi nën minimumin e paraparë, ose të shqiptohet lloj 
më i lehtë i dënimit.  

2. Për arsyet e përmendura më sipër, në fjalinë e dytë të paragrafit 1 është paraparë 
mundësia që në rastet konkrete, varësisht prej mënyrës së kryerjes së veprës penale, 
motiveve, pasojës, e sidomos të personalitetit të kryesit, është paraparë mundësia që 
të shqiptohet dënim më i butë ose më i rreptë në krahasim me minimumin dhe 
maksimumin e paraparë. Së këndejmi, gjykatat munden të shqiptojnë dënim më të 
butë apo më të rrept për veprën penale konkrete, vetëm nëse kjo është paraparë 
shprehimisht me ligj. Për këtë do të flitet më gjerësisht në komentet e nenit vijues. 

3. Meqë për shkaqet e cekura edhe më sipër, gjykatat kanë autorizime shumë të gjëra 
me rastin e matjes së dënimit, përkatësisht vendosjes nëse do të shqiptojnë lloj më të 
butë apo më të rëndë të dënimit, e veçmas këto autorizime janë të gjera me rastin e 
caktimit të lartësisë së dënimit, në standardet e Kodit Penal Evropian janë përcaktuar 
një vistër i gjerë i rrethanave rënduese dhe lehtësuese, të cilat gjykatat duhet t’i 
marrin parasysh me rastin e matjes së dënimit. Pikërisht këto standarde janë 
akceptuar edhe me ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Penal, në mënyrë që gjykatat 
të kenë orientim dhe kritere më të qarta dhe më të përafërta me rastin e caktimit të 
llojit dhe lartësisë së dënimit, përkatësisht që llojet dhe lartësia e dënimeve të jetë sa 
më adekuate me llojin dhe peshën e veprës penale. 

4. Kësisoj, tani në krahasim me Kodin Penal i cili veproi deri në fund të vitit 2012, në 
dispozitat e nenit 74, janë cekë një numër relativisht i madh i rrethanave rënduese 
dhe lehtësuese që duhet të merren parasysh me rastin e matjes së dënimit. Këto 
rrethana janë tipike, ekzemplarë të cilat, nëse kanë ardhur në shprehje me rastin e 
kryerjes së veprave penale, gjithsesi duhet të merren parasysh me rastin e caktimit të 
llojit dhe lartësisë së sanksionit penal. Rrjedhimisht në paragrafin 2 janë cekë 13 lloje 
të rrethanave rënduese dhe po aq rrethana lehtësuese edhe në paragrafin 3. Këto 
rrethana janë të natyrës objektive dhe subjektive. Edhe pse është numër i madh i 
këtyre rrethanave rënduese dhe lehtësuese, ligjvënësi me arsye cekë se mund të jenë 
edhe shumë rrethana të tjera, ngase është e pamundur që në mënyrë abstrakte, 
paraprakisht të ceken të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese, ngase, siç thuhet 
me të drejtë, çdo vepër penale është rast në vete.  

5. Gjykata në me rastin e cekjes në aktgjykim të rrethanave rënduese dhe lehtësuese, 
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me të cilat e bazon dhe e arsyeton llojin dhe lartësinë e dënimit, këto rrethana duhet 
edhe t’i sqarojë, e jo siç ndodhë mjerisht në praktikë, të ceken në mënyrë stereotipe. 

6. Sipas Kodit Penal i cili pushoj së vepruari në fund të vitit 2012 (neni 65, par. 2), për 
tentativë, ndihmë dhe bashkimin kriminal personat mund të dënoheshin më së 
tepërmi deri në tri të katërtat e maksimumit të paparë për veprën penale. Në mënyrë 
të njëjtë veprohet edhe në rastet kur gjykata shqipton dënimin me gjobë. Zgjidhja e 
këtillë ishte akceptuar sipas modelit të Kodit Penal të Gjermanisë. Mendojmë se 
zgjidhja e këtillë ishte më e mire nga fakti se edhe praktika gjyqësore e mëparshme 
jo vetëm në Kosovë por edhe në njësitë tjera të ish-Federatës Jugosllave dhe kodeve 
penale të shteteve të tjera, gjithherë për ndihmë, shtytje dhe bashkimin kriminal kanë 
shqiptuar dënime dukshëm më të buta në krahasim me kryesit e veprës penale. Me 
zgjidhjen e akceptuar Kodi Penal i Kosovës në mënyrë më adekuate dhe në pajtim 
me parimin e ligjshmërisë, më për së afërmi i kishte përcaktuar suazat e dënimit që 
mund të shqiptohet në rastet kur personi nuk është kryes i veprës penale por vetëm 
kontribuon në kryerjen e saj si shtytës, ndihmës ose bashkëpunëtor. Andaj mendoj se 
është dashtë të mbetet kjo dispozitë si rregull e përgjithshme me rastin e matjes së 
dënimit.  

 
 
Neni 75 [Zbutja e dënimeve] 
 
1. Gjykata mund të shqiptojë dënim nën kufirin e paraparë me ligj apo të 

shqiptojë lloj më të butë të dënimit: 
1.1. kur ligji parasheh që dënimi i kryesit mund të zbutet apo të zvogëlohet;  
1.2. kur gjykata konstaton se ekzistojnë rrethana posaçërisht lehtësuese të 

cilat tregojnë se qëllimi i dënimit mund të arrihet edhe me shqiptimin e 
dënimit më të butë; ose  

1.3. në rastet kur kryesi pranon fajësinë ose ka arritur marrëveshje për 
pranimin e fajësisë. Në raste të tilla, gjykata merr parasysh mendimin e 
prokurorit, mbrojtësit dhe palës së dëmtuar sa i përket zbutjes së 
dënimit dhe udhëzohet por nuk detyrohet nga kufizimet e parapara në 
nenin 76 të këtij Kodi.  

 
1. Zbutja e dënimit është mënyrë e matjes gjyqësore të dënimit. Parimisht matja 

gjyqësore e dënimit donë të thotë se gjykata e matë dënimin brenda minimumit dhe 
maksimumit të dënimit të paraparë për veprën penale të caktuar. Rrethanat lehtësuese 
dhe rënduese mund të kenë ndikim në matjen e dënimit vetëm brenda minimumit dhe 
maksimumit të dënimit të përcaktuar me ligj për atë vepër penale. Mirëpo, në jetën e 
përditshme mund të kryhen vepra penale në aso rrethana, të cilat veprën e bëjnë 
veçanërisht të lehtë. Në rastet e tilla, matja e dënimit në nivelin e minimumit të 
posaçëm për veprën penale të caktuar në rastin konkret nuk do të ishte në pajtim me 
parimin e drejtësisë dhe nuk do t'i përgjigjej qëllimit të dënimit - dënimi do të ishte i 
rreptë. Për këtë arsye, për rastet e këtilla Kodi Penal parasheh zbutjen e dënimit. 

2. Me zbutje të dënimit nënkuptojmë matjen e dënimit nën kufijtë e dënimit të paraparë 
me ligj apo shqiptimin e llojit të dënimit më të butë në krahasim me dënimin e 
paraparë për veprën penale. 
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3. Sipas Kodit tonë Penal dhe sipas shumë kodeve penale të shteteve tjera 
bashkëkohore, zbutja e dënimit është institut i përgjithshëm dhe mund të zbatohet te 
çdo vepër penale. Mirëpo përkundër kësaj, duhet veçmas të theksohet se zbutja e 
dënimit është përjashtim nga rregulla, se matja e dënimit duhet të bëhet brenda 
minimumit dhe maksimumit të dënimit të paraparë me ligj. Për këtë arsye, në rastet e 
zbutjes së dënimit gjykata është e obliguar të cekë në mënyrë specifike arsyet përse e 
ka zbutë dënimin, posaçërisht të cekë rrethanat lehtësuese. Në të kundërtën, nëse 
gjykata nuk i cekë dhe nuk i arsyeton rrethanat lehtësuese në bazë të të cilave në 
rastin konkret ka shqiptuar dënim më të butë, sipas praktikës gjyqësore të disa 
shteteve të regjionit (p.sh. të Kroacisë), kjo duhet të konsiderohet si shkelje esenciale 
e dispozitave të procedures penale dhe është shkak për abrogimin e aktgjykimit. 

 
Nënparagrafi 1. 

 
1. Sipas paragrafit 1 zbutja e dënimit është e mundur në këto raste: nëse këtë e parasheh 

ligji në mënyrë shprehimore (pika 1), kur gjykata konstaton se ekzistojnë rrethana 
posaçërisht lehtësuese të cilat tregojnë se edhe me dënim më të butë mund të arrihet 
qëllimi i dënimit (pika 2) dhe në rastet kur kryesi pranon fajësinë ose ka arritur 
marrëveshje për pranimin e fajësisë (pika 3). 

2. Lidhur me zbutjen e dënimit që është paraparë në pikën 1, në pjesën e përgjithshme, 
Kodi Penal në mënyrë shprehimore ka paraparë mundësinë e zbutjes së dënimit në 
rastet kur p.sh. personi e kryen veprën penale: me përgjegjësi të zvogëluar (neni 18, 
par. 2); në lajthimin juridik (neni 26, par. 2); në kapërcimin e kufijve të mbrojtjes së 
nevojshme (neni 12, par. 4) dhe të nevojës ekstreme (neni 13, par. 3); kur vepra 
penale mbetet në tentativë (neni 28, par. 3) dhe për ndihmën në kryerjen e veprës 
penale (neni 33, par. 1). Këto raste të zbutjes së dënimit janë të karakterit të 
përgjithshëm sepse mund të paraqiten te të gjitha veprat penale. 

3. Mundësia e zbutjes së dënimit është paraparë edhe në dispozitat e pjesës së posaçme 
të Kodit Penal. Kështu, p.sh. mundësia e shqiptimit të dënimit më të butë është 
paraparë për veprën penale të shtytjes në vetëvrasje dhe dhënien ndihmë në 
vetëvrasje (neni 183, par. 5), nëse vetëvrasja vetëm është tentuar etj. 

4. Sipas pikës 2 të këtij paragrafi, gjykata mund ta zbutë dënimin edhe në rastet kur ligji 
nuk e parasheh në mënyrë shprehimore. Kjo mundësi ekziston gjithherë në rastet kur 
gjykata konstaton se ekzistojnë rrethana posaçërisht lehtësuese të cilat tregojnë se 
edhe me dënim më të butë mund të arrihet qëllimi i dënimit. Lidhur me këtë, si 
rrethana mund të merren të gjitha rrethanat të cilat merren si lehtësuese të parapara 
në nenin 74, par. 3, por me kusht që të jenë të karakterit veçanërisht lehtësuese, pra 
që dallohen nga rrethanat e rëndomta lehtësuese. Nga rrethanat e rëndomta 
lehtësuese këtë dallohen për nga intensiteti i tyre. Si rrethana veçanërisht lehtësuese 
janë p.sh. ato të cilat veprën penale e bëjnë të lehtë, të cilat në masë të madhe e 
zvogëlojnë shkallën e padrejtësisë dhe të fajësisë dhe të cilat tregojnë se kryesi i 
veprës nuk është ndonjë delikuent i rrezikshëm, kështu që në rastin konkret dënimi i 
paraparë nuk është adekuat, përkatësisht është shumë i rreptë. Në nenin 74, par. 3 në 
mënyrë ekzemplare janë cekë 13 lloje të rrethanave lehtësuese, të cilat janë më tipike 
dhe të cilat gjykata duhet t’i marrë parasysh dhe t’i arsyetojë në rastet kur konkludon 
se duhet zbutur dënimin.  
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5. Me rastin e kryerjes së veprës penale, krahas rrethanave lehtësuese, në rastin konkret 
mund të vijnë në shprehje edhe rrethanat rënduese. Rrjedhimisht, krahas rrethanave 
lehtësuese mund të ekzistojnë, dhe shpesh edhe ekzistojnë edhe rrethanat rënduese. 
Mirëpo, gjykata duhet t’i peshojë si rrethanat lehtësuese ashtu dhe rrethanat rënduese 
dhe nëse rrethanat lehtësuese janë më të rëndësishme, janë dominant, atëherë mund 
ta zbusë dënimin. Mund të ndodhin raste që në tërë kompleksin e rrethanave 
rënduese, vetëm një rrethanë e natyrës shumë të rëndësishme lehtësuese t’i shërbejë 
gjykatës që në rastin konkret ta zbusë dënimin. Lidhur me këtë, Kodi Penal i 
Austrisë situatat e këtilla i ka rregulluar më mirë. Përkatësisht, sipas nenit 41 të Kodit 
Penal të Austrisë, gjykata vendosë për zbutjen e dënimit në rastet kur duke i marrë 
parasysh të gjitha rrethanat e rastit konkret, vjen në përfundim se edhe me dënimin 
më të butë mund të arrihet qëllimi i dënimit. Nga kjo rezulton se gjykata me rastin e 
zbutjes së dënimit duhet të përkujdeset që edhe me dënimin më të butë të arrihet 
preventiva e përgjithshme dhe e posaçme.  

 
Nënparagrafi 1.3. 

 
1. Dispozita e nënparagrafit 1.3. është risi në legjislacionin penal të Kosovës.302 Ky 

paragraf është ndërtuar sipas modelit anglo-amerikan. Sipas kësaj dispozite, në rastet 
kur kryesi i veprës penale para gjykatës në formë të shkruar e pranon fajësinë për 
veprën penale të kryer, gjykata do të shqiptojë dënim më të butë. Në krahasim me 
zgjidhjen e paraparë në nën paragrafin 1, ku zbutja është vetëm e mundshme, 
fakultative, në rastet e pranimit të fajësisë zbutja është e obligueshme.  

2. Në rastet e arritjes së pranimit të fajësisë nga ana e kryesit të veprës penale, zbutja e 
dënimit parimisht bëhet sipas kritereve të parapara në nenin 76, mirëpo gjykata mund 
ta zbusë dënimin edhe jashtë kritereve të parapara në këtë nen. Përkatësisht të 
shqiptojë dënim edhe më të butë se që është paraparë në dispozitat e nenit 76. 

3. Për procedurën e arritjes së marrëveshjes për pranimin e fajësisë dhe deri në çfarë 
mase kryesit të veprës penale mund t’i zbutet dënimi apo të lirohet nga dënimi, shiko 
nenin 233 të Kodit të Procedurës Penale. 

 
 
Neni 76 [Kufijtë e zbutjes së dënimeve] 
 
1. Kur ekzistojnë kushtet për zbutjen e dënimit nga neni 75 i këtij Kodi, gjykata 

mund të zbusë dënimin brenda kufijve në vijim: 
1.1. nëse për veprën penale është paraparë si masë më e ulët dënimi me 

burgim prej së paku dhjetë (10) vjet, dënimi mund të zbutet deri në pesë 
(5) vjet burgim;  

1.2. nëse për veprën penale është paraparë si masë më e ulët dënimi me 
burgim prej së paku pesë (5) vjet, dënimi mund të zbutet deri në tre (3) 
vjet burgim;  

1.3. nëse për veprën penale është paraparë si masë më e ulët dënimi me 
                                                           
302 Kjo dispozitë për herë të parë në legjislacionin penal të Kosovës është paraparë me Ligjin për 
ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal të dt. 6 nëntor 2008 (Nr. o3/L-002), në nenin 66 është 
shtuar paragarfi 2). 



Ismet Salihu 

 267

burgim prej së paku tre (3) vjet, dënimi mund të zbutet deri në një (1) 
vit burgim;  

1.4. nëse për veprën penale është paraparë si masë më e ulët dënimi me 
burgim prej dy (2) vjet, dënimi mund të zbutet deri në gjashtë (6) muaj 
burgim; 

1.5. nëse për veprën penale është paraparë si masë më e ulët dënimi me 
burgim prej një (1) viti, dënimi mund të zbutet deri në tre (3) muaj 
burgim; 

1.6. nëse për veprën penale është paraparë si masë më e ulët dënimi me 
burgim me më pak se një (1) vit, dënimi mund të zbutet deri në tridhjetë 
(30) ditë burgim;  

1.7. nëse për veprën penale nuk është paraparë masa më e ulët e dënimit, 
atëherë mund të shqiptohet dënimi me gjobë në vend të dënimit me 
burgim;  

1.8. nëse për veprën penale nuk është paraparë shuma më e ulët e gjobës, 
gjoba mund të zbutet deri në njëqind (100) Euro.  

2. Me rastin e vendosjes së shkallës së zbutjes së dënimit sipas paragrafit 1. të 
këtij neni, gjykata në veçanti merr parasysh shkallën më të ulët dhe më të lartë 
të dënimit të paraparë për vepër penale.  

 
1. Meqë mundësia e zbutjes së dënimit është përjashtim nga rregulla parimore se 

dënimi matet brenda suazave të minimumit dhe maksimumit të dënimit të paraparë 
për veprën penale të caktuar, është treguar e domosdoshme që të përcaktohen kufijtë 
brenda të cilit kjo mund të bëhet. Andaj në dispozitat e nenit 76 janë përcaktuar 
rregullat përkatësisht kufijtë e zbutjes së dënimit.  

2. Siç rezulton nga dispozitat e paragrafit 1, zbutja nën minimumin e paraparë për 
veprën penale të caktuar mund të bëhet vetëm e për dënimin e njëjtë. Përjashtim i 
vetëm është dispozita e nënparagrafit 7, ku është paraparë se në rastet kur nuk është 
përcaktuar minimumi i posaçëm, i dënimit, atëherë mund të shqiptohet dënimi me 
gjobë në vend të dënimit me burgim. Me këtë dispozitë në masë të konsiderueshme 
zgjerohet mundësia e matjes gjyqësore të dënimit për vepra penale. 

3. Nëse për veprën penale janë të parapara dy dënime në mënyrë alternative, zbutja e 
dënimit bëhet duke e zbutë llojin e dënimit më të butë. Për shembull, nëse është 
paraparë dënimi me burgim apo me gjobë, do të shqiptohet dënimi më i butë me 
gjobë. Nëse për veprën penale janë paraparë në mënyrë kumulative dy dënime, njëri 
si dënim kryesor ndërsa tjetri si dënim plotësues, në rastet e zbutjes së dënimit 
gjykata mund t’i zbutë të dy dënimet, por mundet me e zbutë njërin, qoftë dënimin 
kryesor apo atë plotësues. 

4. Me rastin e vendosjes së shkallës së zbutjes së dënimit brenda kufijve të caktuar në 
paragrafin 1, gjykata është e obliguar të merr parasysh posaçërisht minimumin dhe 
maksimumin e dënimit të paraparë për veprën penale (par. 2). Kjo do të thotë që me 
rastin e zbutjes së dënimit, gjykata duhet me marrë parasysh peshën e veprës penale 
dhe shkallën e zbutjes së dënimit ta bëjë në relacion me dënimin e paraparë për atë 
vepër.  

5. Lidhur me zbutjen e dënimit pa kufizimet e parapara në nenin 76, shiko komentet e 
nenit 77, par. 2. 
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Neni 77 [Lirimi nga dënimi] 
 
1. Gjykata mund ta lirojë nga dënimi, kryesin e veprës penale vetëm kur kjo 

shprehimisht parashihet me ligj.  
2. Kur gjykata është e autorizuar me ligj që kryesin e veprës penale ta lirojë nga 

dënimi, ajo mund t’ia zbusë dënimin pa marrë parasysh kufizimet e parapara 
për zbutjen e dënimit.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në të drejtën penale është parim se çdo person që kryen vepër penale dhe që është 

penalisht i përgjegjshëm duhet edhe të dënohet. Mirëpo, përkundër këtij parimi, në 
disa raste mund të ndodhë që gjykata të konstatojë se është kryer vepra penale dhe 
kryesi i saj është penalisht i përgjegjshëm, i fajshëm por shqiptimi i dënimit nuk 
është i arsyeshëm për shkaqe të ndryshme. Në rastet e tilla me ligj është autorizuar 
gjykata që kryesin e tillë ta shpallë fajtor për veprën penale të kryer, por edhe ta 
lirojë nga dënimi. Lirimi nga dënimi është njëkohësisht lloj specifik i matjes 
gjyqësore të dënimit. 

2. Në rastet e aplikimit të institutit të lirimit nga dënimi, kryesi dënohet pa dënim, ngase 
gjykata e nxjerrë aktgjykimin me të cilin e shpallë fajtor për veprën penale të caktuar 
dhe e liron nga dënimi dhe ky aktgjykim shënohet në evidencën e të ndëshkuarve. 
Por lirimi nga dënimi nuk është relevant për recidivizëm, ngase një person për t’u 
konsideruar recidivist duhet t’i jetë shqiptuar dënimi. 

3. Lirimi nga dënimi nënkupton edhe lirimin nga çdo lloj dënimi plotësues, por jo edhe 
nga masa e trajtimit të detyrueshëm.  

4. Lirimin nga dënimi duhet ta dallojë nga aktgjykimi lirues, ngase në rastet e 
aktgjykimit lirues personi i akuzuar lirohet nga akuza, shpallet i pafajshëm (shiko 
dispozitat përkatëse të KPPK).  

5. Lirimi nga dënimi ka funksion të ngjashëm me dënimin, ngase kryesi shpallet fajtor 
dhe qortohet për veprën penale të cilën e ka kryer. Në këso raste kryesi gjykohet por 
nuk ndëshkohet. 

6. Në aktgjykim gjykata është e obliguar që në mënyrë specifike t’i shpjegojë shkaqet 
të cilat e kanë bindë që kryesin ta liroj nga dënimi.  

7. Arsyeja e institut të lirimit nga dënimi konsiston në faktin se në disa raste rrethanat 
në të cilat është kryer vepra, shkalla e rrezikshmërisë së veprës dhe të kryesit janë 
dukshëm të vogla ose kur ekzistojnë shkaqet të cilat bëjnë me dije se nuk është e 
arsyeshme, nuk e është e nevojshme që kryesi të dënohet. Lidhur me këtë, sipas ligjit 
në disa raste lirimi nga dënimi është i mundshëm për shkaqe kriminalo-politike edhe 
për veprat penale të rënda, p.sh. stimulohet anëtari i bashkimit kriminal që ta zbulojë 
këtë, duke paraparë me ligj se do të lirohet nga dënimi (neni 34, par. 2)  

8. Ndryshe nga instituti i zbutjes së dënimit i paraparë në nenin 75, tek i cili gjykata 
është e autorizuar që të shqiptojë dënim me të butë kur konstaton se me dënimin e 
tillë mund të arrihet qëllimi i dënimit, gjykata mund ta lirojë kryesin e veprës penale 
nga dënimi vetëm në rastet kur ligji shprehimisht e parasheh këtë mundësi. Së 
këndejmi gjykata nuk mundet sipas bindjes së vet të lirë ta lirojë kryesin e veprës 
penale nga dënimi. 
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9. Sipas Kodit Penal, njihen dy grupe të rasteve kur kryesi mund të lirohet nga dënimi. 
Grupi i parë i rasteve është paraparë me dispozitat e pjesës së përgjithshme të Kodit 
Penal, ndërsa grupi i dytë me dispozitat e pjesës së posaçme.  

10. Me dispozitat e pjesës së përgjithshme të Kodit Penal, mundësia e lirimit nga dënimi 
është paraparë nëse vepra penale kryhet p.sh. në kapërcimin e kufijve të mbrojtjes së 
nevojshme (neni 12, par. 4); në kapërcimin e kufijve të nevojës ekstreme (neni 13, 
par. 3); në lajthimin juridik (neni 26, par. 2); në rastet e tentativës së papërshtatshme 
(neni 29); në rastet e heqjes dorë vullnetarisht nga kryerja e veprës penale (neni 30); 
në rastet e heqjes dorë vullnetarisht nga bashkimi kriminal (neni 34, par. 2) etj. 

11. Me dispozitat e pjesës së posaçme të Kodit penal, janë paraparë rastet kur gjykata 
mund ta lirojë nga dënimi kryesin e veprës penale p.sh. nëse dëshmitari, eksperti, 
përkthyesi apo interpreti e revokon deklaratën e rreme para se të jetë nxjerrë vendimi 
përfundimtar (neni 392, par. 4); nëse personi i privuar nga liria heq dorë vullnetarisht 
nga rebelimi para se të ketë përdorur dhunën apo kanosjen serioze (neni 404, par. 4); 
nëse sulmuesi ndaj personit zyrtar ka qenë i provokuar nga veprimi i kundërligjshëm 
apo brutal (neni 410, par. 4) etj. 

12. Dispozitat e sipërpërmendura të pjesës së përgjithshme dhe të posaçme të Kodit 
Penal lidhur me lirimin nga dënimi, janë të karakterit fakultativ, ngase parashohin 
vetëm mundësinë e lirimit nga dënimi. Në kësi raste gjykatës i është lënë në 
kompetencë të vendosë nëse do ta lirojë nga dënimi kryesin e veprës penale. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Sipas paragrafit 2, në rastet kur legjislacioni penal parasheh mundësinë e lirimit nga dë-

nimi, gjykata është e autorizuar që kryesit të veprës penale t’ia zbusë dënimin pa 
kufizime e dënimit të parapara në nenin 76. Rrjedhimisht, kur gjykata është e 
autorizuar që kryesin e veprës penale ta lirojë nga dënimi, ajo mund t’ia zbusë dënimin 
nën minimumin e posaçëm të dënimit dhe atë deri në minimumin e përgjithshëm të atij 
lloji të dënimit, madje mundet që në vend të dënimit të paraparë, t’ia shqiptojë një lloj 
më të butë të dënimit, p.sh. në vend të dënimit me burgim, të shqiptojë dënim me gjobë 
apo ndonjë lloj të dënimit alternativ. Nga kjo rezulton se sipas kësaj dispozite krijohet 
mundësia e shqiptimit të dënimit me kusht edhe për ato vepra penale për të cilat 
përndryshe ky lloj dënimi alternativ nuk do të mund të shqiptohej. 

 
 
Neni 78 [Bazat e posaçme të lirimit nga dënimi për vepra penale të kryera 

nga pakujdesia] 
 
1. Gjykata mund ta lirojë nga dënimi kryesin e veprës penale të kryer nga 

pakujdesia në rastet e mëposhtme: 
1.1. nëse pasojat e asaj vepre penale e godasin kryesin aq rëndë sa që dënimi 

është i panevojshëm për realizimin e qëllimit të tij; ose  
1.2. nëse kryesi menjëherë pas kryerjes së veprës penale ka bërë përpjekje 

për evitimin ose zvogëlimin e pasojave të asaj vepre dhe nëse në tërësi 
apo në një masë të madhe e ka kompensuar dëmin e shkaktuar me atë 
vepër.  
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1. Kodi Penal në nenin 78 parasheh në mënyrë shprehëse mundësinë e lirimit nga 
dënimi për rastet e posaçme të veprave penale të kryera nga pakujdesia. Kjo është 
bazë e posaçme fakultative e lirimit nga dënimi. Edhe pse është bazë e posaçme, ky 
institut është paraparë në pjesën e përgjithshme të Kodit Penal dhe si i tillë mund të 
aplikohet për të gjitha veprat penale nëse plotësohen kushtet e parapara me dispozitat 
e këtij neni. Ky institut është paraparë në Kodin tonë Penal dhe në legjislacionet e 
shteteve të regjionit sipas modelit të disa legjislacioneve penale të shteteve të 
perëndimit, veçmas të Kodit Penal të Gjermanisë.  

2. Sipas kësaj dispozite, gjykata e shpallë fajtorë kryesin e veprës penale të kryer nga 
pakujdesia, por mund ta lirojë nga dënimi. Mundësia e lirimit nga dënimi është 
paraparë për dy situata. 
a) Situata e parë është paraparë në pikën 1) dhe shprehet në rastet kur pasoja e 

veprës penale e kryer nga pakujdesia aq rëndë e godet kryesin, sa që dënimi 
është i panevojshëm për realizimin e qëllimit të tij. Kjo ndodhë në rastet kur 
vepra penale e kryer nga pakujdesia ka shkaktuar plagë të lehtë apo të rëndë, 
madje mund të ndodhë të shkaktojë edhe vdekjen e ndonjë anëtari të familjes 
apo të afërmi të ngushtë, kështu që pasoja e asaj vepre penale e godet shumë 
rëndë. Këso raste zakonisht mund të ndodhin në trafikun rrugor, ku për shkak të 
pakujdesisë së shoferit, në fatkeqësinë e trafikut të shkaktuar nga pakujdesia e 
shoferit pëson lëndim të rëndë trupor apo humbë jetën ndonjë anëtarë i familjes 
së tij. Apo nëse i ati duke e pastruar revolen, ajo shkrepë dhe e plagosë apo e 
vret fëmijën e tij. Viktima të veprave penale të kryera nga pakujdesia mund të 
jen përveç anëtarëve të familjes edhe ndonjë person shumë i afërt, p.sh. 
bashkëshorti jashtëmartesorë, shoku i ngushtë etj. Në rastet e këtilla, tragjedia 
personale e cila shkaktohet me veprën penale, dënimi do të ishte johuman, jo i 
drejtë. Njëherazi në rastet këtilla dënimi e humbë çdo kuptim, nuk do të arrihej 
kurrfarë qëllimi i preventives gjenerale dhe speciale të dënimit. Për shembull, 
një rast i këtillë ka ndodhur në Kroaci, ku një zonjë ka qenë duke drejtuar 
automjetin në të cilin ka qenë i ati i saj, i vetmi anëtar i familjes. Për shkak të 
pakujdesisë gjatë vozitjes, është shkaktuar aksidenti në trafik, në të cilin ka 
humbur jetën i ati i saj. Gjykata kroate, duke e zbatuar këtë dispozitë, me 
aktgjykim e liroi nga dënimi këtë person, ngase vepra ishte kryer nga pakujdesia, 
pasoja e veprës penale e kishte goditur shumë rëndë kryesen, saqë shqiptimi i 
dënimit nuk do të arrinte kurrfarë qëllimi. 

b) Situata e dytë e paraparë në pikën 2 shprehet në rastet kur pas kryerjes së veprës 
penale nga pakujdesia, kryesi në tërësi apo në pjesë të madhe e kompenson 
dëmin e shkaktuar me veprën penale. Një rast i tillë do të mund të ishte p.sh. 
nëse një person nga pakujdesia shkakton zjarr në banesën e fqinjit, por që 
shkaktuesi i zjarrit në tërësi apo në masë të madhe e kompenson dëmin të cilin e 
ka shkaktuar. 

3. Sipas dispozitës në pikën 1 dhe 2, mundësia e lirimit nga dënimi është fakultative. 
Për zbatimin e kësaj dispozite gjykata duhet të konstatojë nëse janë përmbushur të 
gjitha kushtet si dhe t’i cekë dhe t’i arsyetojë rrethanat në të cilat e mbështetë 
aktgjykimin me të cilin e liron kryesin nga dënimi. Përkatësisht në kësi situata 
gjykata e nxjerrë aktgjykimin me të cilin e shpallë fajtor kryesin e veprës penale por 
e liron nga dënimi. 
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Neni 79 [Ashpërsimi i dënimit për recidivizëm të shumëfishtë] 
 
1. Për veprën penale të kryer me dashje, për të cilën është paraparë dënimi me 

burgim, gjykata mund të shqiptojë dënim më të rëndë nga sa është paraparë 
me ligj në rastet në vijim:  
1.1. nëse kryesi është dënuar më parë dy (2) apo më shumë herë me burgim 

prej së paku një (1) vit për vepra penale të kryera me dashje dhe  
1.2. nëse nga dita e lirimit të kryesit ose e përfundimit të dënimit të 

mëparshëm deri në kryerjen e veprës së re penale kanë kaluar më pak se 
pesë (5) vjet.  

2. Gjykata mund t’i shqiptojë dënim më të rëndë recidivistit duke shtuar jo më 
shumë se gjysmën e maksimumit të dënimit.  

3. Me rastin e vlerësimit për shqiptimin e dënimit më të rëndë, gjykata 
posaçërisht merr parasysh pranimin e fajit, ngjashmërinë e veprave penale të 
kryera, motivet nga të cilat janë kryer, rrethanat në të cilat janë kryer si dhe 
nevojën për shqiptimin e dënimit të tillë për ta realizuar qëllimin e dënimit.  

4. Ky nen nuk zbatohet për dënim me burgim të përjetshëm.  
 
1. Çështja e matjes së dënimit për rastet e recidivit është rregulluar në mënyrë parimore 

në nenin 73, par. 4, në kuadër të të gjitha rrethanave lehtësuese dhe rënduese të cilat 
ndikojnë në matjen e dënimit. Në të shumtën e herëve, fakti që kryesi më parë ka 
qenë i dënuar për vepër penale merret si rrethanë rënduese në strukturën e rrethanave 
të tjera të cilat mund të jenë të pranishme me rastin e kryerjes së veprës penale. 
Madje kjo dispozitë nuk e specifikon nëse është fjala për recidivin e njëfishtë apo të 
shumëfishtë. Që do të thotë se mund të bëhet fjalë edhe për recidivin e njëfishtë dhe 
të shumëfishtë. Gjithashtu fakti që kryesi i veprës penale është recidivist, këtë 
rrethanë gjykata në mënyrë fakultative mund ta marrë si rrethanë rënduese për 
matjen e dënimit. Lidhur me këtë shih më gjerësisht komentet e nenit 73. 

2. Në dispozitat e nenit 79, në mënyrë specifike është rregulluar çështja e matjes së 
dënimit në rastet e recidivit të shumëfishtë. Kjo dispozitë parasheh mundësinë e 
ashpërsimit të dënimit, përkatësisht të shqiptimit të dënimit më të rreptë se që është 
paraparë me maksimumin e posaçëm, madje ky ashpërsim mund të arrijë deri në 
gjysmën e maksimumit të dënimit të paraparë për veprën penale të caktuar (shih 
komentet lidhur me par. 2 të këtij neni). 

3. Recidivi i shumëfishtë si rrethanë për ashpërsimin e dënimit ka qenë e paraparë në 
legjislacionin e mëparshëm, por tani në të gjitha legjislacionet penale të shteteve të 
formuara nga territori i ish Jugosllavisë nuk ekziston. Edhe në Ligjin Penal të 
Bosnjës dhe Hercegovinës i cili ka shërbyer si bazë për përgatitjen e Kodit Penal të 
Kosovës, në ndërkohë është heqë dispozita e recidivit të shumëfishtë si bazë për 
ashpërsimin e dënimit. Kjo dispozitë është heqë ngase është vlerësuar si e pabazë 
dhe në kundërshtim me parimet themelore të së drejtës penale. Andaj edhe nga Kodi 
Penal i Kosovës duhet të hiqet. Në bazë të një sondazhi të shkurtër që e kemi bërë 
me disa gjyqtarë të Gjykatës Supreme të Kosovës, dhe sipas disa burimeve të tjera, 
në praktikën gjyqësore të Kosovës të pas Luftës nuk është shënuar asnjë rast ku 
recidivi i shumëfishtë është marrë si rrethanë për shqiptimin e dënimit më të rëndë se 
që është paraparë për veprën penale konkrete. Por sidoqoftë, derisa nuk abrogohet 
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kjo dispozitë, neve do ta komentojmë shkurtimisht, por me rekomandim që të mos 
zbatohet në praktikë se, po e theksojmë edhe një herë se zbatimi i saj është në 
kundërshtim me parimet themelore të së drejtës penale.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas paragrafit 1, për t'u konsideruar se një person është recidivist i shumëfishtë, 

duhet të plotësohen këto kushte: a) që kryesi të jetë dënuar më parë dy apo më shumë 
herë për vepra penale të kryera me dashje me së paku një vit burgim, b) që veprat 
penale të jenë kryer me dashje, c) që për ato vepra penale të jetë shqiptuar dënimi me 
burgim së paku një viti, ç) vepra e re të jetë kryer me dashje dhe që për atë vepër të 
jetë paraparë dënimi me burgim, d) që kryesi të ketë treguar dhe që e) nga dita e 
lirimit të kryesit nga mbajtja ose përfundimi (skadimi) i dënimit të shqiptuar më parë 
deri në kryerjen e veprës së re penale kanë kaluar më pak se pesë vjet. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në rastet kur gjykata e çmon se recidivistit të shumëfishtë duhet shqiptuar dënim më 

të rëndë, atëherë sipas ligjit mund t'ia ashpërsojë dënimin deri në maksimumin e 
dënimit të parashikuar për atë vepër penale dhe duke i shtuar jo më shumë se 
gjysmën e atij maksimumi. Për shembull, nëse kryesi është recidivist i shumëfishtë, 
personit të këtillë mund t’i ashpërsohet dënimi më së tepërmi edhe për dy vjet e 
gjysmë nga maksimumi i dënimit të paraparë prej pesë vjet. Pra gjithsej mund t’i 
shqiptohet dënimi me burgim shtatë vjet e gjysmë. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Recidivi i shumëfishtë është rrethanë fakultative e ashpërsimit të dënimit. Me rastin e 

vlerësimit nëse do t’ia shqiptojë dënimin më të rëndë nga ai i parashikuar, gjykata 
veçanërisht do të marrë parasysh pranimin e fajit, ngjashmërinë e veprave penale të 
kryera, motivet nga të cilat janë kryer, rrethanat në të cilat janë kryer si dhe nevojën e 
realizimit të qëllimit të dënimit. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Sipas kësaj dispozite, ashpërsimi i dënimit nuk zbatohet në rastet kur gjykata 

shqipton burgimin të përjetshëm. 
 
 
Neni 80 [Dënimi për bashkim të veprave penale] 
 
1. Nëse kryesi me një apo me më shumë veprime kryen disa vepra penale për të 

cilat gjykohet në të njëjtën kohë, gjykata së pari shpall dënime për secilën nga 
këto vepra, e pastaj për të gjitha këto vepra e shqipton dënimin unik.  

2. Gjykata shqipton dënimin unik sipas këtyre rregullave:  
2.1. nëse për ndonjërën prej veprave penale gjykata ka shqiptuar dënimin 

me burgim të përjetshëm, atëherë e shqipton vetëm këtë dënim;  
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2.2. nëse për secilën prej veprave penale gjykata ka shqiptuar dënimin me 
burgim, dënimi unik duhet të jetë më i madh se çdo dënim i veçantë, por 
dënimi unik nuk mund ta arrijë shumën e të gjitha dënimeve të 
përcaktuara dhe as të tejkalojë periudhën prej njëzet e pesë (25) vjetësh;  

2.3. nëse gjykata e ka shqiptuar dënimin me burgim deri në tri (3) vjet për 
secilën nga veprat penale, dënimi unik me burgim nuk mund të jetë më i 
lartë se tetë (8) vjet;  

2.4. nëse gjykata ka shqiptuar dënime me gjobë për secilën nga veprat 
penale, dënimi unik me gjobë është shuma e dënimeve të shqiptuara por 
nuk mund të tejkalojë shumën prej njëzet e pesë mijë (25.000) Euro, 
përkatësisht pesëqind mijë (500.000) Euro kur një apo shumë vepra 
penale janë kryer me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore;  

2.5. nëse gjykata për disa vepra penale ka shqiptuar dënime me burgim, 
ndërsa për vepra të tjera ka shqiptuar dënimin me gjobë, gjykata 
shqipton dënim unik me burgim dhe me gjobë, në pajtim me nën-
paragrafët 2.1. deri 2.4. të këtij paragrafi.  

3. Gjykata shqipton dënimin plotësues nëse është shqiptuar së paku për një nga 
veprat penale të parapara në nën-paragrafin 2.4. të paragrafit 2. të këtij neni.  

 
1. Nocioni i bashkimit të veprave penale. Bashkimi ideal dhe real. Bashkimi fiktiv. 

Me bashkim të veprave penale nënkuptojmë rastet kur një person kryen dy apo më 
shumë vepra penale, për të cilat në të njëjtën kohë zhvillohet procedura penale dhe 
për të gjitha veprat e kryera shqiptohet një dënim unik, një dënim i përbashkët.  
Nga dispozita e paragrafit 1 të nenit 80 të Kodit Penal rezulton se njihen dy lloje 
kryesore të bashkimit: a) bashkimi ideali veprave penale dhe b) bashkimi real i 
veprave penale. 
a) Bashkimi ideal i veprave penale ekziston në rastet kur personi me një veprim 

kryen dy apo më shumë vepra penale për të cilat gjykohet në të njëjtën kohë 
dhe i shqiptohet një dënim i përbashkët. Për shembull, me një të shkrepur arme 
një person e privon nga jeta, kurse tjetrit i shkakton plagë të rënda. 
Varësisht prej llojit të veprave penale që kryhen në bashkimin ideal, në të 
drejtën penale njihen dy lloje të këtij bashkimi: bashkimi ideal homogjen dhe 
bashkimi ideal heterogjen. 
Bashkimi ideal homogjen i veprave penale ekziston atëherë kur personi me një 
veprim kryen dy a më shumë vepra penale të llojit të njëjtë. Për shembull, me 
një të shkrepur revole plagos dy persona. 
Bashkimi ideal heterogjen i veprave penale ekziston kur personi me një 
veprim kryen shumë vepra penale të llojeve të ndryshme. Kështu, për 
shembull, do të konsiderohet se ekziston bashkimi ideal heterogjen nëse kryesi 
me një të shkrepur revole, një person e vret, kurse tjetrit i shkakton plagë të 
rënda. 
Bashkimi ideal i veprave penale, qoftë ai homogjen apo heterogjen, mund të 
shprehet, pa marrë parasysh se a janë përfunduar veprat penale apo ato kanë 
mbetur në tentativë. Bashkimi ideal, madje është i mundur edhe në rastet kur 
disa vepra janë kryer, kurse të tjerat kanë mbetur në tentativë. Mirëpo në rastet 
e tilla, që të mund të konsiderohet se ekziston bashkimi ideal, duhet që veprat 
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të cilat kanë mbetur në tentativë të jenë të ndëshkuara.  
Përndryshe, dallimi i bashkimit ideal në atë homogjen dhe heterogjen, nuk 
është relevant për ekzistimin e bashkimit. Ai si i tillë do të ekzistojë, pa marrë 
parasysh se me një veprim a janë kryer veprat penale të një lloji apo të llojeve 
të ndryshme. Ky dallim i bashkimit ideal, në atë homogjen dhe heterogjen, 
mund të ketë rëndësi me rastin e matjes së dënimit. Për mënyrën e matjes së 
dënimit për veprat penale në bashkim do të bëjmë fjalë në kuadrin e matjes së 
dënimit në përgjithësi. 
Bashkimi ideal i veprave penale, qoftë ai homogjen apo heterogjen, mund të 
kryhet me dashje dhe nga pakujdesia. Gjithashtu është e mundur që në 
bashkimin ideal, një vepër penale të jetë kryer me dashje kurse tjetra nga 
pakujdesia. Rasti i tillë është p.sh. te aberacio iktus. 

b) Bashkimi real i veprave penale ekziston në rastet kur një person me dy apo më 
shumë veprime veç e veç kryen dy apo më shumë vepra penale për të cilat 
gjykohet në të njëjtën kohë dhe i shqiptohet një dënim i përbashkët. 
Varësisht prej llojit të veprave penale që kryhen, edhe bashkimi real, sikundër 
ai ideal, ndahet në bashkimin homogjen dhe në bashkimin heterogjen.  
Bashkimi real homogjen ekziston kur një person me dy apo më shumë veprime 
kryen dy apo më shumë vepra penale të llojit të njëjtë. Për shembull, do të 
konsiderohet se ekziston bashkimi real homogjen nëse personi me dy veprime 
kryen dy vepra penale të vjedhjes apo të plagosjes. 
Bashkimi real heterogjen ekziston në rastet kur personi me shumë veprime 
kryen shumë vepra penale të llojeve të ndryshme. Për shembull, do të ekzistojë 
bashkimi real heterogjen nëse rast, edhe pse në veprimet e këtij personi janë 
shprehur elementet e tri veprave penale të personi me një veprim i shkakton 
plagë trupore personit tjetër, kurse me veprimin e dytë kryen vjedhje në depon 
e personit të tretë. 
Bashkimi fiktiv i veprave penale. Kodi Penal nuk përmban ndonjë dispozitë me 
të cilën do të përcaktohej nocioni i bashkimit fiktiv të veprave penale, por ai pa 
mëdyshje ekziston. Zgjidhjen e çështjes se kur është fjala për bashkimin fiktiv të 
veprave penale e bën praktika gjyqësore dhe shkenca e së drejtës penale. 
Përndryshe bashkimin fiktiv e njohin të gjitha të drejtat penale bashkëkohore. 
Bashkimi fiktiv i veprave penale ekziston atëherë kur në shikim të parë duket 
se me një apo më shumë veprime janë kryer shumë vepra penale, mirëpo në 
aspektin e së drejtës penale nuk konsiderohet se janë kryer shumë vepra 
penale, por vetëm një vepër. Përkatësisht, bashkimi fiktiv i veprave penale 
ekziston në rastet kur shumë vepra mund të konsumohen sipas shumë 
dispozitave të ligjit penal, mirëpo prapë nuk është fjala për bashkim, ngase të 
gjitha ato veprime që kanë tipare të shumë veprave penale, konsiderohen 
vetëm si një vepër penale dhe mund të aplikohet vetëm një normë penale, e 
cila përjashton mundësinë e aplikimit të normave të tjera penale. Për shembull, 
nëse ndonjë person me dhunë depërton në banesën e huaj dhe vjedh ca 
gjësende të çmueshme, veprimet e këtij personi kanë tipare të tri veprave 
penale dhe atë të veprës penale të vjedhjes; të veprës penale të vjedhjes së 
rëndë me thyerje në lokalet e mbyllura dhe të veprës penale të cenimit të 
paprekshmërisë së banesës. Në këtë përmendura, në të drejtën penale 
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konsiderohet se është kryer vetëm një vepër penale, dhe atë vepra penale e 
vjedhjes së rëndë me thyerje duke depërtuar në lokalet e mbyllura. 
Siç u theksua më sipër, Kodi ynë Penal nuk përmban ndonjë dispozitë me të 
cilën do të përcaktohej nocioni i bashkimit fiktiv të veprave penale. Zgjidhjen 
e çështjes se kur është fjala për bashkimin fiktiv të veprave penale e bën 
praktika gjyqësore dhe shkenca e së drejtës penale. Ky institucion është 
determinuar nga rastet konkrete që ndodhin në jetën e përditshme dhe si i tillë 
është i arsyeshëm dhe i drejtë. Përkatësisht, po mos të njihej institucioni i 
bashkimit fiktiv, atëherë gjyqi do të detyrohej që për një vepër penale kryesin 
ta dënojë me dy apo tri dënime, varësisht prej asaj se elementet e sa veprave 
penale janë shprehur. Kësisoj, do të cenohej edhe parimi elementar ne bis in 
idemn kuptimin material të tij. 
Në të drejtën penale njihen dy lloje të bashkimit fiktiv. Bashkimi fiktiv ideal 
dhe bashkimi fiktiv real. 
Bashkimi fiktiv ideal ekziston në rastet kur personi me një veprim realizon 
tiparet e dy apo më shumë veprave penale, mirëpo në të drejtën penale 
konsiderohet se është kryer një vepër e jo shumë vepra penale. 
Bashkimi fiktiv ideal i veprave penale ekziston në rastet kur në mes të figurave 
të veprave penale shprehet marrëdhënia e a) specialitetit, b) supsidiaritetit dhe 
c) konsumcionit.  
a) Marrëdhënia e specialitetit ekziston në rastet kur një vepër penale 

parashihet në dy norma, në dy nene, në atë mënyrë që në një normë është 
paraparë në formë themelore, të përgjithshme, ndërsa në normën tjetër 
është paraparë në formë të posaçme apo speciale. Meqë në rastet e këtilla 
dy norma, norma e përgjithshme dhe norma e posaçme parashohin të 
njëjtën vepër si vepër penale, atëherë në bazë të parimit se norma e 
posaçme apo speciale përjashton aplikimin e normës së përgjithshme (lex 
specialis derogat legi generalis), konsiderohet se ekziston vetëm një 
vepër penale, se është kryer vetëm një vepër penale. Për shembull, nëse 
ndokush e kryen veprën penale të shpërdorimit, me këtë vepër edhe pse 
janë realizuar edhe tiparet e veprës penale të fshehjes së sendit, 
konsiderohet se është kryer vetëm një vepër penale, vepra penale e 
shpërdorimit, e cila është formë e posaçme e veprës penale të fshehjes. 
Apo rasti tjetër, nëse ndokush duke përdorur dhunën ndaj një femre, 
kryen marrëdhënie seksuale, në këtë rast nuk do të konsiderohet se janë 
kryer dy vepra penale, vepra e dhunës dhe vepra e marrëdhënies seksuale 
me dhunë, por vetëm vepra penale e dytë, ngase marrëdhënia seksuale me 
dhunë është formë speciale e veprës së dhunës. Gjykata Supreme e 
Kroacisë (ZO XI-2, f. 29) ka konstatua se nuk ekziston bashkimi i veprës 
penale të dhunimit dhe marrëdhënies seksuale me personin e paaftë, por 
vetëm vepra penale e dhunimit në rastin kur kryesi duke e përdorë dhunën 
e ka detyruar të ketë marrëdhënie seksuale femrën duke e shfrytëzuar me 
atë rast edhe ngecjen në zhvillimin mendor të saj.303 
Në marrëdhënie të specialitetit ndaj veprës penale themelore apo të 
rëndomtë, gjenden të gjitha veprat penale të kualifikuara dhe të 

                                                           
303 Cituar sipas Baqiç, Komentar, fq. 330. 
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privilegjuara, vjedhja dhe vjedhja e imët, vrasja dhe vrasja në afekt, vje-
dhja dhe vjedhja grabitqare etj. 

b) Marrëdhënia e supsidiaritetit ekziston posaçërisht në rastet kur një vepër 
penale paraqitet si fazë paraprake e veprës penale të dytë. Në këso raste 
vepra e mëparshme është supsidiare (sekondare apo e dorës së dytë) ndaj 
veprës së mëvonshme. Andaj, në rastet e këtilla, primare është vepra e 
dytë, ndërsa vepra e parë është sekondare, kështu që bashkimi i veprave 
penale është fiktiv ngase sipas parimit lex primaria derogat legi 
supsidiare, konsiderohet se është kryer një vepër penale. Kështu, p.sh. 
nëse dy persona merren vesh që të kryejnë veprën penale të vrasjes dhe e 
kryejnë këtë vepër, nuk do të konsiderohen se i kanë kryer dy vepra 
penale, ngase marrëveshja për të kryer vepër penale shfaqet si fazë 
paraprake e veprës supsidiare në krahasim me veprën e kryer të vrasjes. 
Apo rasti tjetër, nëse një person merr pjesë në rrahje dhe në atë rrahje i 
shkakton tjetrit edhe lëndim të rëndë trupor, do të konsiderohet se e ka 
kryer vetëm veprën penale të lëndimit të rëndë trupor, ngase pjesëmarrja 
në rrahje në këtë rast është vetëm fazë paraprake e veprës së dytë. Në 
marrëdhënie të supsidiaritetit ekzistojnë edhe rastet kur një person së pari 
shtytë dhe ndihmon tjetrin për të kryer veprën penale, e më pas edhe merr 
pjesë në veprimin e kryerjes së asaj vepre penale, merr pjesë si 
bashkëkryes. 

c) Marrëdhënia e konsumcionit ekziston kur vepra penale e mëparshme 
konsumohet, përfshihet me veprën tjetër penale. Përkatësisht, 
marrëdhënia e konsumcionit paraqitet si fazë e kryerjes së veprës tjetër 
penale. Andaj në rastet e këtilla konsiderohet se ekziston vetëm vepra e 
dytë penale e cila e përjashton veprën e parë në bazë të parimit lex co-
nsumens derogat legi consumpate. Kështu, për shembull, nëse një person 
së pari i shkakton tjetrit lëndime të rënda trupore, e mandej edhe e privon 
nga jeta, ky konsiderohet se ka kryer një vepër penale të vrasjes, ngase në 
këtë rast vrasja si vepër penale më e rëndë i konsumon lëndimet trupore. 
Apo rasti tjetër, nëse një person duke thyer dritaren hyn në banesën e 
tjetrit dhe kryen vjedhjen, do të konsiderohet se ka kryer vetëm veprën 
penale të vjedhjes së rëndë me anë të thyerjes, e jo edhe veprën penale të 
dëmtimit apo asgjësimit të sendit të huaj (thyerjen e dritares) dhe veprën 
penale të cenimit të paprekshmërisë së banesës ngase vepra e vjedhjes së 
rëndë konsumon në vete veprën e dëmtimit të sendit të huaj dhe veprën e 
cenimit të paprekshmërisë së banesës.  

Bashkimi fiktiv real ekziston atëherë kur me shumë veprime realizohen 
elementet e shumë figurave të veprave penale, mirëpo sipas ligjit penal 
konsiderohet se është kryer vetëm një vepër penale. Gjithashtu, vështruar edhe 
në aspektin kriminologjik dhe kriminalo-politik, në rastet e këtilla shumë 
veprime të kryera konsiderohen si një vepër penale. Së këndejmi, bindja se me 
shumë veprime janë kryer shumë vepra penale, është vetëm fiktive ngase këtu 
është fjala për një vepër penale unike. 
Në teorinë e së drejtës penale bashkimi fiktiv real sipas marrëdhënies së 
konsumcionit, ngjashëm sikundër te bashkimi fiktiv ideal, ekziston në rastet a) 
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të veprës penale të përbërë, b) veprës penale të vazhduar dhe 3) veprës penale 
kolektive.  
a) Vepër penale e përbërë konsiderohet vepra e përbërë prej dy a më shumë 

veprave penale, të cilat sipas natyrës së tyre janë doemos të lidhura dhe të 
kushtëzuara me njëra-tjetrën. Andaj për shkak të lidhshmërisë së 
domosdoshme mes tyre, ligjdhënësi i bashkon në një vepër penale. 
Konsideron se është kryer një vepër penale. Vepra penale e përbërë është 
një lloj konstruksioni juridik i cili mund të përcaktohet vetëm me ligj. Së 
këndejmi, po qe se ligjdhënësi nuk e bën bashkimin e dy a më shumë 
veprave penale në një vepër, atëherë në të drejtën penale nuk mund të 
bëhet fjalë për vepër penale të përbërë, por për shumë vepra penale. Pra 
gjykata nuk është e autorizuar të bëjë bashkimin e shumë veprave penale 
dhe të konsiderojë se është kryer vetëm një vepër penale. 
Vepra penale e përbërë përjashton ekzistimin e bashkimit real sepse ajo 
me ligj konsiderohet si një vepër penale. Andaj këtu është fjala vetëm për 
bashkimin fiktiv real të veprave penale. 
Në legjislacionin penal ndeshim mjaft raste të veprave penale të përbëra. 
Kështu, për shembull, si vepër penale e përbërë konsiderohet grabitja, e 
cila përbëhet prej veprës penale të dhunës dhe veprës penale të vjedhjes. 
Vepër penale e përbërë konsiderohet edhe heqja e kundërligjshme e lirisë 
duke keqpërdorur pozitën zyrtare ose autorizimet. Në shembujt e 
përmendur, siç shihet, janë kryer nga dy vepra të posaçme penale. Në 
rastin e parë është kryer vepra penale e dhunës dhe e vjedhjes, kurse në 
rastin e dytë vepra penale e heqjes së kundërligjshme të lirisë dhe 
keqpërdorimi i pozitës zyrtare. Mirëpo, meqë në ligj janë të parapara si 
një vepër penale, nuk konsiderohet se janë kryer dy vepra penale por 
vetëm një, madje vepra penale e përbërë. 
Në rastet kur kryhet vepra penale e përbërë, sipas kodit penal shqiptohet 
një dënim e jo dy apo më shumë dënime për secilën vepër që bën pjesë në 
strukturën e veprës së përbërë penale, siç veprohet te bashkimi i veprave 
penale. 

b) Vepra penale e vazhduar. Për nocionin dhe natyrën e veprës penale të 
vazhduar shih komentet lidhur me nenin 81. 

c) Vepra penale kolektive. Me vepër penale kolektive nënkuptojmë kryerjen 
e shumë veprave penale të njëjta apo të llojit të njëjtë nga disa persona, të 
cilat në të drejtën penale konsiderohen si një vepër penale, me ç'rast 
elementi që bashkon shumë vepra në një është i natyrës subjektive.304 

2. Sistemet e matjes së dënimit për veprat penale në bashkim sipas Kodit Penal. 
Sikundër shumica e legjislacioneve penale, edhe Kodi i ynë Penal (neni 80, par. 1), 
e përvetëson konceptin sipas të cilit për veprat penale në bashkim së pari caktohet 
dënimi për çdo vepër penale e pastaj në bazë të tyre caktohet dënimi unik, i 
përbashkët. 
Në shkencën e së drejtës penale dhe në legjislacionet penale të shteteve 
bashkëkohore njihen tri sisteme të matjes së dënimit unik për veprat penale në 

                                                           
304 Më gjërësisht për nocionin e veprës penale kolektive, shih: Ismet Salihu, E drejta penale, 
Pjesa e përgjithshme, fq. 369-371. 
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bashkim. Këto janë: a) sistemi i absorbcionit, b) sistemi i asperacionit dhe c) sistemi 
i kumulacionit. Këto tri sisteme të matjes së dënimit për bashkim të veprave penale i 
njeh edhe Kodi i ynë penal. 
a) Sipas sistemit të absorbcionit matet dënimi për çdo vepër penale, mirëpo si 

dënim unik shqiptohet dënimi më i rëndë i cili i absorbon në vete dënimet më të 
lehta. Ky sistem tani në praktikë zbatohet shumë rrallë. Këtë sistem Kodi i ynë 
Penal e ka akceptuar në dispozitën e pikës 2.1 të paragrafit 2, sipas të cilës nëse 
për ndonjërën prej veprave penale gjykata caktuar dënimin me burgim të 
përjetshëm, atëherë e shqipton vetëm këtë dënim. 
Përkundër faktit se ligji nuk e ka rregulluar, zbatimi i sistemit të absorbcionit 
shprehet edhe në rastet kur për një vepër penale është caktuar dënimi me burgim 
prej 25 vitesh si dënim maksimal, ndërsa për vepra të tjera dënim më i butë me 
burgim. Gjithashtu sipas sistemit të absorbcionit do të shqiptohet dënimi unik 
edhe në rastet kur për një vepër është caktuar dënimi me burgim në lartësi prej 
gjashtë muajve ose më tepër, ndërsa për veprën tjetër dënimi me burgim prej 
tridhjetë ditësh. Edhe pse në raste të këtilla është fjala për dënime me burgim, 
nuk mund të aplikohet asperacioni, ngase dënimi me burgim më tepër se gjashtë 
muaj nuk mund të shqiptohet në ditë (neni 45, par.2). 

b) Sipas sistemit të asperacionit, së pari matet dënimi veç e veç për çdo vepër 
penale në bashkim, mandej dënimi më i rëndë merret për bazë, kurse dënimet e 
tjera i shtohen këtij, por me kusht që dënimi unik (i përbashkët) të mos e arrijë 
shumën e të gjitha dënimeve e as mos ta tejkalojë maksimumin e përgjithshëm të 
atij lloji të dënimit të përcaktuar me ligj. Ky sistem është kryesor dhe më së 
shpeshti aplikohet në praktikën gjyqësore. Ky sistem është paraqitur kur është 
vërejtur padrejtësia e sistemit të kumulacionit dhe për shkak të shumë 
përparësive të tij dhe sot zbatohet në shumicën e legjislacioneve penale të 
shteteve bashkëkohore, sidomos kur është fjala për matjen e dënimit me heqjen e 
lirisë. 
Ky sistem është paraparë shprehimisht në paragrafin 2.2 të nenit 80, sipas të cilit 
nëse gjykata për secilën vepër penale ka shqiptuar dënimin me burgim, dënimi 
unik duhet të jetë më i madh se çdo dënim i veçantë, por dënimi unik (dënimi i 
përbashkët) nuk mund të arrijë shumën e të gjitha dënimeve të përcaktuara dhe 
as të tejkalojë periudhën prej njëzet vjet. Rast i tillë do të ishte p.sh. nëse personi 
N. ka kryer tri vepra penale, dhe nëse gjykata për veprën e parë ka caktuar 
dënimin me burgim prej 7 vjet, për veprën e dytë 12 vjet dhe për veprën e tretë 8 
vjet, atëherë sipas sistemit të asperacionit dënimi unik duhet të jetë më i lartë se 
12 vjet dhe të mos tejkalojë maksimumin e përgjithshëm të dënimit me burgim 
prej 25 vjet. Përkatësisht, në këtë rast gjykata mund të shqiptojë dënimin prej 17, 
20, 24, apo më së tepërmi 25 vjet. 
Gjithashtu sistemi i asperacionit të matjes së dënimit për veprat penale relativisht 
të lehta në bashkim është paraparë edhe në nën paragrafin 2.3 të nenit 80. Sipas 
kësaj dispozite, nëse gjykata ka shqiptuar dënimin me burgim deri në tre vjet për 
secilën prej veprave penale, dënimi unik nuk mund të jetë më i madh se tetë vjet. 
Për shembull, nëse gjykata për veprën e parë ka shqiptuar dënimin me burgim prej 
2 vjet, për të dytën 3 vjet, për të tretën 2 vjet dhe për të katërtën 3 vjet, atëherë, 
edhe pse shuma e të gjitha këtyre dënimeve është 10 vjet, gjykata nuk mund të 
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shqiptojë dënim më të lartë se 8 vjet. Qëllimi kryesor i kësaj dispozite specifike, e 
cila është një lloj nënvarianti i sistemit të asperacionit, është që të pamundësohet 
shqiptimi i dënimeve afatgjata me burgim për vepra penale të lehta. 
Në Kodin tonë Penal sistemi i asperacionit aplikohet edhe në rastet e shqiptimit 
të dënimeve me gjobë. Sipas nënparagrafit 2.4, nëse gjykata ka caktuar dënime 
me gjobë për secilën nga veprat penale, dënimi unik me gjobë nuk duhet të 
tejkalojë shumën prej 25.000 EUR, përkatësisht 50.000 EUR kur një apo më 
shumë vepra penale janë kryer me qëllim përfitimi material. 
Sipas nënparagrafit 2.5, nëse gjykata për disa vepra penale ka caktuar dënime 
me burgim, ndërsa për vepra të tjera ka caktuar dënime me gjobë, ajo shqipton 
një dënimin unik me burgim dhe një dënim unik me gjobë sipas sistemit të 
asperacionit. 
Sipas par. 3, dënimin plotësues gjykata e shqipton nëse është caktuar së paku për 
një nga veprat penale ose nëse gjykata ka caktuar dënime me gjobë për shumë 
vepra penale, atëherë ajo e shqipton një dënim unik me gjobë sipas nënparagrafit 
2.4 të. 

c) Sipas sistemit të kumulacionit gjithashtu së pari matet dënimi veç e veç për çdo 
vepër penale në bashkim, e më pas mblidhen të gjitha dënimet dhe shuma e tyre 
paraqet dënimin unik, të përbashkët. Në legjislacionet penale bashkëkohore ky 
lloj sistemi i matjes së dënimit zbatohet në mënyrë të kufizuar dhe atë zakonisht 
kur është fjala për dënimet me gjobë. Siç theksuam më sipër, legjislacioni i ynë 
penal edhe në rastet e shqiptimit të dënimeve me gjobë e ka pranuar sistemin e 
asperacionit. Zgjidhja e këtillë parashihet në nënparagrafin 2.4, ku thuhet: nëse 
gjykata ka caktuar dënime me gjobë për secilën nga veprat penale, dënimi unik 
me gjobë nuk duhet të tejkalojë shumën prej 25.000 EUR, përkatësisht 500.000 
EUR, kur një apo shumë vepra penale janë kryer me qëllim të përfitimit pasuror. 

 
 
Neni 81 [Dënimi për veprat penale në vazhdim] 
 
1. Vepra penale në vazhdim përbëhet nga disa vepra të njëjta ose të ngjashme të 

kryera në lidhshmëri kohore nga i njëjti kryes, dhe të cilat paraqesin tërësi për 
shkak të ekzistimit të së paku dy prej kushteve në vijim:  
1.1. viktimës së njëjtë të veprës penale;  
1.2. objekti i njëjtë i veprës;  
1.3. shfrytëzimi i situatës apo marrëdhënies së njëjtë kohore;  
1.4. vendi apo hapësira e njëjtë e kryerjes së veprës penale; dhe  
1.5. dashja e njëjtë e kryesit.  

2. Veprat penale të kryera kundër personit mund të konsiderohen si vepër penale 
në vazhdim vetëm nëse janë kryer kundër të njëjtit person.  

3. Veprat penale në vazhdim, të cilat për shkak të natyrës së tyre nuk mund të 
bashkohen në një vepër, nuk konsiderohen vepra penale në vazhdim.  

4. Nëse vepra penale në vazhdim përfshin forma të rënda dhe të lehta të të njëjtës 
vepër, konsiderohet se vepra penale në vazhdim është kryer në formën e rëndë.  

5. Nëse vepra penale në vazhdim përfshin veprat penale element i të cilave është 
shuma në para, vepra penale në vazhdim do të përcaktohet nga shuma e 
tërësishme e realizuar me të gjitha veprat e veçanta.  
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6. Vepra penale e cila nuk është përfshirë në veprën penale në vazhdim në 
aktgjykimin e plotfuqishëm të gjykatës, por është zbuluar më vonë, paraqet 
vepër penale të veçantë.  

 
1. Vepra penale e vazhduar. Në praktikën gjyqësore ndeshim mjaft raste kur ndonjë 

person brenda një periudhe të shkurtër apo të gjatë kryen një mori, një varg 
veprash penale të njëllojta. Vështruar vetëm në aspektin objektiv, në këso rastesh 
përmbushen të gjitha kushtet për ekzistimin e bashkimit real. Pra, mund të 
konsiderohet se janë kryer shumë vepra penale në bashkimin real. Mirëpo për 
shkaqe thjesht praktike, në mënyrë që gjykata të mos administrojë prova dhe të 
masë dënimin veç e veç për të gjitha ato vepra penale, gjë që do të ishte punë 
shumë e rëndë dhe e koklavitur, punë kjo e cila në disa raste do të pamundësonte 
madje edhe përfundimin e asaj procedure penale, në praktikën gjyqësore dhe në 
teorinë e së drejtës penale është konstruktuar institucioni i veprës penale të 
vazhduar.  

2. Domosdonë e parashikimit të veprës penale të vazhduar më së miri e ilustron ky 
rast nga praktika e gjykatave të Kosovës: me aktgjykimin e Gjykatës të Qarkut në 
Prishtinë P. nr. 69/87, është konstatuar se M. N. gjatë vitit 1985 gjer më 20 tetor të 
vitit 1988, me qëllim që t'i sjell vetes fitim pasuror në mënyrë të kundërligjshme, 
për çdo ditë në mbrëmje shkyç njehsorin e rrymës dhe kështu harxhon rrymën e 
cila nuk regjistrohet, të cilën kuptohet edhe nuk e ka paguar. Po mos të njihej 
konstruksioni i veprës penale të vazhduar, në këtë rast ky person do të 
konsiderohej se ka kryer 1310 vepra penale, dhe për secilën prej tyre do të duhej të 
matej dënimi i veçantë e mandej të shqiptohej dënimi unik, punë kjo e cila është e 
pamundur të kryhet, apo e cila do të kryhej shumë vështirë.  

3. Vepra e vazhduar penale është konstruksion i praktikës gjyqësore dhe i teorisë së 
të drejtës penale, e cila është përvetësuar edhe në legjislacionin penal. Në teorinë 
dhe praktikën gjyqësore, si vepër e vazhduar penale konsiderohen rastet kur shumë 
vepra penale të kryera nga i njëjti person brenda afatit të caktuar, e që mes vetes 
janë ngushtë të lidhura, derdhen në një dhe sajojnë një vepër penale. Në praktikën 
gjyqësore dhe në teorinë e së drejtës penale, si vepra të vazhduara penale 
konsiderohen, për shembull, nëse: shitësi në shitoren ku punon brenda vitit vjedh 
100 palë rroba; një person brenda vitit për çdo ditë vjedh rrymë apo ujë; një person 
brenda muajit vjedh 10 biçikleta në parkingun e caktuar; arkëtari 50 herë brenda 
vitit vjedh të holla nga arka që i është besuar; ndihmësja shtëpiake kryen disa 
vjedhje në shtëpinë ku është duke punuar; ndonjë person brenda muajit dhunon 
disa herë të njëjtën grua etj. 

4. Kushtet që duhet të përmbushen për ekzistimin e veprës penale të vazhduar. Sipas 
nënparagrafit 1-5, për t'u konsideruar se është fjala për veprën penale të vazhduar 
duhet të përmbushen së paku dy prej kushteve në vijim të cilat konsiderohen edhe 
si elemente përbërëse të veprës së vazhduar:  
- që të jenë kryer dy apo më shumë vepra penale; 
- që veprat penale të kryera të jenë të njëjta apo llojit të njëjtë. Llojit të njëjtë 

janë p.sh. lëndimet e lehta dhe të rënda; 
- që i njëjti person t'i ketë kryer të gjitha ato vepra penale;  
- që të gjitha ato vepra penale të jenë kryer ndaj të njëjtit person (ndaj të njëjtit 
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objekt mbrojtës), përkatësisht që të ekzistojë identiteti i subjektit pasiv të 
veprës penale;  

- që të gjitha veprat penale të jenë kryer brenda një periudhe të caktuar kohore, 
përkatësisht që të ekzistojë kontinuiteti kohor dhe  

- që të gjitha veprat të jen kryer me dashje. 
1) Si kusht i parë për ekzistimin e veprës penale të vazhduar kërkohet që të 

jenë kryer shumë vepra penale. Ky kusht konsiderohet se është përmbushur 
në rastet kur një person me shumë veprime shkakton shumë pasoja, të cilat 
shikuar veç e veç paraqesin vepra penale të veçanta. Këto vepra personi 
mund t'i ketë kryer vetë, apo në bashkëpunim me personin tjetër.  
Lidhur me këtë kusht dhe në përgjithësi natyrën dhe karakterin e veprës 
penale të vazhduar duhet theksuar veçmas se institucioni i veprës së 
vazhduar penale nuk mund të shprehet te të gjitha llojet e veprave penale, 
siç janë p.sh. shumica e veprave penale kundër jetës dhe trupit, kundër 
lirive dhe të drejtave të qytetarit, kundër dinjitetit dhe moralit etj. Te disa 
vepra penale institucioni i veprës së vazhduar penale në praktikë nuk mund 
të shprehet fare, apo shumë rrallë mund të aplikohet. Përkundrazi, vepra e 
vazhduar penale më së shpeshti mund të shprehet te veprat penale kundër 
pasurisë, kundër nderit dhe autoritetit, kurse rrallë te disa vepra të tjera 
penale.  

2) Kushti apo elementi i dytë për t'u konsideruar se është kryer vepra penale e 
vazhduar është që veprat penale të kryera të jenë të llojit të njëjtë, 
përkatësisht duhet të jetë objekti i njëjtë i veprës penale. Konsiderohet se 
është përmbushur ky kusht edhe në rastet kur njëra prej veprave të kryera 
paraqet formë të privilegjuar apo të kualifikuar të të njëjtës vepër. Kështu, 
p.sh. do të konsiderohet se ekziston vepra penale e vazhduar edhe atëherë 
kur disa vepra janë vjedhje e rëndomtë, kurse disa vepra janë vjedhje e 
rëndë apo e imët. Në rastet e këtilla, vepra penale e vazhduar do të 
kualifikohet dhe për të do të shqiptohet dënimi sipas dispozitës që i 
referohet veprës më të rëndë (par. 4).  
Gjithashtu do të konsiderohet se ekziston vepra penale e vazhduar edhe në 
rastet kur disa vepra kanë mbetur në tentativë, kurse të tjerat janë 
përfunduar. Njëherit për veprën penale të vazhduar, me kusht që të jenë 
përmbushur elementet e tjera, nuk është me rëndësi se a ndiqet personi për 
disa vepra sipas padisë private apo sipas detyrës zyrtare. 

3) Si kusht i tretë për ekzistimin e veprës penale të vazhduar është që të gjitha 
veprat në kuadër të veprës së vazhduar penale t'i ketë kryer i njëjti person. 
Ky kusht do të plotësohet, jo vetëm në rastet kur i njëjti person vetë i kryen 
të gjitha veprat, por edhe atëherë kur në njërën nga veprat e kryera 
paraqitet si bashkëpunëtor.  

4) Kushti i katërt për ekzistimin e veprës penale të vazhduar është që të gjitha 
veprat të jenë kryer ndaj të njëjtit person, që në të drejtën penale quhet 
viktimë e veprës penale, përkatësisht subjekt pasiv i veprës penale. 
Sikundër edhe te veprat e tjera penale, edhe te vepra penale e vazhduar, 
subjekt pasiv mund të jetë personi fizik dhe personi juridik. 
Në të kundërtën, nëse këto janë kryer ndaj personave të ndryshëm, atëherë 
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nuk mund të bëhet fjalë për veprën penale të vazhduar, por në këso rastesh 
do të ekzistojë bashkimi i veprave penale. Lidhur me këtë, në rastet e 
caktuara dhe në rrethanat e caktuara, edhe në rastet kur subjekt pasiv (palë 
të dëmtuara) janë personat e ndryshëm, praktika gjyqësore me të drejtë dy 
apo më shumë vepra i ka konsideruar si një vepër penale të vazhduar. 
Kështu p.sh. si një vepër penale të vazhduar, praktika gjyqësore e Kosovës, 
e Kroacisë dhe të shumë vendeve të tjera të regjionit i ka konsideruar edhe 
rastet kur një person në të njëjtin parking brenda një nate ka vjedhë 
gjësende të ndryshme në dhjetë automobila të personave të ndryshëm. 
Situata e këtillë korrespondon me nënparagrafin 1.4 të nenit 81 në të cilin 
thuhet se vepër penale e vazhduar konsiderohet edhe rasti kur veprat penale 
kryhen në vend apo hapësirë të njëjtë. 

5) Gjithashtu si kusht për ekzistimin e veprës penale të vazhduar kërkohet që 
të gjitha veprat penale të jenë kryer brenda një periudhe të caktuar kohore. 
Kjo do të thotë që midis veprave penale të kryera të ekzistojë vazhdimësia 
e caktuar kohore. Lidhur me këtë duhet theksuar se në teori dhe në praktikë 
nuk ekziston ndonjë zgjidhje e qartë se në çfarë periudhe kohore duhet të 
jenë kryer veprat veç e veç të cilat hyjnë në përbërje të veprës penale të 
vazhduar. Kjo është më tepër çështje faktike. Mirëpo, të gjithë pajtohen se 
periudha kohore midis veprave të kryera nuk mund të jetë e tillë që të 
ndërpresë vazhdimësinë kohore midis veprave të kryera. Kjo nga fakti se, 
marrë në përgjithësi, te vepra penale e vazhduar, çdo vepër penale në një 
mënyrë paraqet vazhdimësi të veprës penale të mëparshme.  

6) Për ekzistimin e veprës penale të vazhduar duhet që të gjitha veprat të jenë 
kryer me dashje. Thënë ndryshe, nuk mund të konsiderohen tri apo katër 
vepra si vepër penale e vazhduar, nëse njëra prej tyre është kryer me dashje 
ndërsa të tjerat nga pakujdesia.  
Vepra penale e vazhduar më së shpeshti kryhet duke shfrytëzuar rrethanat, 
situatat apo marrëdhëniet (raportet) e njëjta. Kështu që edhe kjo 
komponentë, në kuadrin e vazhdimësisë kohor, merret si kriter për t'u 
konsideruar një vepër si vepër penale e vazhduar. Kësisoj, do të 
konsiderohet se është kryer vepra penale e vazhduar e shpërdorimit, p.sh. 
nëse shitësi në shitoren ku punon brenda vitit çdo javë vjedh nga një palë 
këpucë, apo rroba, apo nëse arkëtari në sipërmarrjen ku punon, për çdo 
muaj vjedh nga një sasi të hollash. 

5. Sipas par. 4, nëse dy apo më shumë vepra të cilat e sajojnë veprën penale në vazhdim, 
disa janë forma të lehta apo të rëndomta, ndërsa njëra prej tyre është formë e rëndë, në 
këso raste duhet konsideruar se është kryer forma e rëndë e veprës penale në vazhdim. 

6. Në par. 6, thuhet se në rastet kur një vepër penale e cila e sajon veprën penale të 
vazhduar, është zbuluar pasi që aktgjykimi e ka marrë formën e plotfuqishme, 
atëherë duhet konsideruar vepër penale të veçantë dhe kryesi i saj duhet sërish të 
gjykohet. Me këtë dispozitë është zgjidhë situata e cila në praktikë ka qenë e 
diskutueshme në rastet kur ndonjë vepër penale është zbuluar më vonë, pasi që 
aktgjykimi është bërë i plotfuqishëm, ndërsa vepra e tillë ka mund të kualifikohet, 
të përfshihet në veprën penale të vazhduar. Pra në këso raste, sipas dispozitës së 
par. 6 do të konsiderohet vepër penale e veçantë, ndërsa nëse zbulohen dy apo më 
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shumë vepra të cilat gjithashtu do të përfshiheshin në aktgjykimin e mëparshëm, 
edhe këto do të konsiderohen vepër penale e veçantë e vazhduar. Dispozitë të 
këtillë parasheh edhe Kodi Penal i Serbisë (neni 62).305 Kodi Penal i Maqedonisë 
këtë dispozitë nuk e parasheh dhe si rrjedhojë e kësaj, profesori Kambovski ka 
mendim të kundërt. Sipas prof. Kambovskit, në rastet kur pasi që të nxirret 
aktgjykimi i plotfuqishëm, zbulohet ndonjë vepër që është kryer në përbërje të 
veprës penale të vazhduar, nuk mundet rishtas të zhvillohet procedura e re penale, 
ngase në esencë këtu është fjala për të njëjtën vepër penale dhe kjo do të ishte në 
kundërshtim me parimin ne bis in idem.306 

7. Natyra juridike e veprës penale të vazhduar. Vepra penale e vazhduar është 
konstruksion juridik i kushtëzuar nga nevoja e praktikës gjyqësore. Kjo vepër 
penale konsiderohet si një ndër llojet e bashkimit fiktiv real ngase të gjitha veprat 
nga përbërja e saj konsiderohen si një vepër unike. Duke u mbështetur në këtë 
koncept juridik se në këso raste është fjala për një vepër penale, për të gjitha veprat 
që e përbëjnë veprën penale të vazhduar, me të njëjtin aktgjykim shqiptohet një 
dënim për të gjitha veprat që janë kryer deri në momentin e nxjerrjes së 
aktgjykimit. Numri i veprave penale që e përbëjnë veprën penale të vazhduar mund 
të merret vetëm si rrethanë rënduese me rastin e matjes së dënimit.  

8. Si vend i kryerjes së veprës penale të vazhduar konsiderohet çdo vend ku është 
ndërmarrë veprimi i kryerjes, apo ku është shkaktuar pasoja e çdo vepre që hyn në 
kuadër të kësaj vepre penale. Ndërkaq, parashkrimi i ndjekjes penale fillon të ecë 
prej momentit kur është kryer vepra e fundit e cila hyn në përbërje të veprës penale 
të vazhduar. Dhe në fund, vepra penale e vazhduar mund të kryhet në bashkimin 
real me ndonjë vepër tjetër penale. 

9. Mangësi serioze e nenit 81, është se në asnjë dispozitë fare nuk flitet se si dënohet 
personi në rastet e kryerjes së veprës penale të vazhduar. Kjo mangësi është në 
kundërshtim edhe me vetë emërtimin e këtij neni i cili mbanë këtë titull: dënimi 
për veprat penale në vazhdim. Andaj me rastin e amendamentimit të këtij Kodi, në 
par. përkatës të këtij neni, ngjashëm p.sh. me nenin 45 të Kodit Penal të 
Maqedonisë, duhet të figurojë kjo dispozitë: në rastet e veprës penale të vazhduar, 
kryesi dënohet me dënimin e paraparë për atë vepër penale. 

10. Lidhur me veprën penale të vazhduar, ka mendime të autorëve, me të cilat edhe ne 
pajtohemi se edhe disa forma të bashkëpunimit, nëse plotësohen kushtet e 
caktuara, mund të bëhet fjalë për veprën penale të vazhduar - për shtytjen e 
vazhduar dhe ndihmën e vazhduar. Kësisoj do të konsiderohet se ekziston shtytja e 
vazhduar nëse një person, dy apo më shumë herë e shtytë një person të njëjtë të 
kryejë të kryejë vepra penale të njëjta apo llojit të njëjtë. Gjithashtu konsiderohet 
se ekziston ndihma e vazhduar nëse ndihmësi me dy apo me më shumë veprime, i 
ndihmon personit të njëjtë që të kryejë të kryejë shumë vepra penale të njëjta apo 
të llojit të njëjtë ndaj subjektit të njëjtë pasiv në të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtat 
mjete në hark kohor të caktuar.307 

 
 
                                                           
305 Lidhur me këtë, shif.edhe komentet e Zoran Stojanović, Komentar, fq. 343. 
306 Vlado Kambovski, Komentar, fq. 482. 
307 Zoran Stojanivić, Komentar, 601. 
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Neni 82 [Llogaritja e dënimit të personave të dënuar] 
 
1. Nëse personi i dënuar gjykohet për vepër penale të kryer para se të ketë filluar 

mbajtjen e dënimit të shqiptuar me një dënim të mëparshëm, apo për vepër 
penale të kryer gjatë kohës së mbajtjes së dënimit me burgim, gjykata 
shqipton dënimin unik për të gjitha veprat penale (neni 80 i këtij Kodi), duke 
marrë parasysh dënimin e shqiptuar më parë. Dënimi ose pjesa e dënimit të 
cilin personi i dënuar e ka mbajtur llogaritet në dënimin e shqiptuar unik.  

2. Për vepër penale të kryer gjatë kohës së mbajtjes së dënimit me burgim, 
gjykata ia cakton dënimin kryesit pavarësisht nga dënimi i shqiptuar më parë 
nëse zbatimi i dispozitave të nenit 80 të këtij Kodi nuk do ta arrinte qëllimin e 
dënimit, duke marrë parasysh kohëzgjatjen e pjesës së pa mbajtur të dënimit 
të shqiptuar më parë. 

 
1. Së pari, në titullin e këtij neni, shprehja “llogaritja” duhet të zëvendësohet me 

shprehjen “matja”. Për këtë situatë shprehjen “matja” e përdorin të gjitha 
legjislacionet penale të shteteve të regjionit. 

2. Në të shumtën e herëve personi në të njëjtën kohë gjykohet për të gjitha veprat 
penale të kryera në bashkim dhe i shqiptohet një dënim unik për të gjitha ato vepra 
sipas dispozitave për matjen e dënimit për bashkim të veprave penale të parapara në 
nenin 80. Mirëpo, çështja e matjes së dënimit personit i cili më parë është dënuar, në 
të drejtën penale shtrohet në këto raste: 
- nëse një (ose më shumë) vepra penale të kryera janë zbuluar pasi që personi 

është dënuar dhe si të tilla nuk kanë mund të përfshihen me aktgjykim; 
- nëse personi i dënuar para se të ketë filluar mbajtjen e dënimit sipas aktgjykimit 

të mëparshëm kryen vepër penale të re;  
- nëse personi i dënuar gjatë mbajtjes së dënimit me burg kryen vepër penale të re, 

dhe  
- nëse të dënuarit me kusht i revokohet dënimi me kusht për shkak të veprës 

penale të cilën e ka kryer para se t’i jetë shqiptuar dënimi me kusht ose gjatë 
kohëzgjatjes së dënimit me kusht. 

3. Situatat e këtilla janë të rregulluara me dispozitat e nenit 82. 
 

Paragrafi 1. 
 
1. Dispozita e paragrafit 1 i zgjidhë këto dy situata: situata e parë shprehet në rastet kur 

personi ka kryer një apo më shumë vepra penale, por ato janë zbuluar para se të ketë 
filluar mbajtjen e dënimit të shqiptuar me aktgjykim të mëparshëm, ndërsa situata e 
dytë shprehet në rastet kur personi i dënuar gjatë mbajtjes së dënimit me burgim apo 
burgim afatgjatë kryen vepër penale të re. Në situatat e këtilla matja e dënimit bëhet 
sipas dispozitave për veprat penale në bashkim të parapara në nenin 80 të Kodit 
Penal. Sipas këtyre dispozitave, me rastin e shqiptimit të dënimit unik për të gjitha 
veprat penale, dënimin e shqiptuar më parë gjykata e trajton si të përcaktuar, kurse 
dënimin e matë vetëm për veprat penale që nuk kanë qenë të përfshira me 
aktgjykimin e mëparshëm. Më pas, duke i aplikuar dispozitat e Kodit Penal që i 
referohen matjes së dënimit për veprat penale në bashkim, e shqipton dënimin unik 



Ismet Salihu 

 285

për të gjitha veprat penale, zakonisht duke e aplikuar sistemin e asperacionit. 
Përkatësisht, dënimi i shqiptuar për veprën e mëparshme konsiderohet i caktuar, 
ndërsa për veprën të zbuluar më vonë apo të kryer gjatë kohëzgjatjes së dënimit me 
kusht caktohet dënimi dhe më pas duke i zbatuar rregullat e sistemit të asperacionit 
shqiptohet një dënim unik, i përbashkët. Në rastet e këtilla, dënimin apo pjesën e 
dënimit të cilën i dënuari e ka mbajtur i llogaritet në dënimin e shqiptuar. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Prej rregullës së matjes së dënimit personit të dënuar sipas dispozitave për matjen e 

dënimit për veprat penale në bashkim, në paragrafin 2 të nenit 82 është paraparë një 
përjashtim. Sipas këtij paragrafi, nëse personi gjatë kohës së mbajtjes së dënimit me 
burgim kryen vepër penale të re, gjykata do t’i shqiptojë dënim për këtë vepër 
penale, pavarësisht nga dënimi i mëparshëm, nëse me zbatimin e dispozitave mbi 
matjen e dënimit për veprat penale në bashkim (neni 80), nuk mund të realizohet 
qëllimi i dënimit për shkak se ka mbetur pjesë e shkurtër nga dënimi që i është 
shqiptuar më parë. Kështu p.sh. nëse personi i dënuar me burgim në kohëzgjatje prej 
12 vitesh, pasi që ka mbajtur 10 vite sërish ndaj një të burgosuri apo ndaj gardianit 
kryen vepër penale të plagosjes së rëndë, nuk do të ishte e arsyeshme që për këtë 
vepër penale të re t’i shqiptohet dënimi sipas dispozitave për bashkim të veprave. Në 
këso raste, për veprën penale të kryer gjatë mbajtjes së dënimit, i shqiptohet dënimi 
pavarësisht prej pjesës së mbetur të dënimit të mëparshëm, kështu që personi i këtillë 
pasi që ta mbajë pjesën e dënimit të mbetur, fillon ta mbajë dënimin për veprën e re.  

 
 
Neni 83 [Llogaritja e paraburgimit dhe e dënimit të mëparshëm] 
 
1. Koha e kaluar në paraburgim, arrest shtëpiak si dhe çdo periudhë e heqjes së 

lirisë lidhur me veprën penale llogariten në dënimin e shqiptuar me burgim 
dhe me gjobë. 

2. Dënimi me burgim ose me gjobë të cilin personi i dënuar e ka mbajtur, 
përkatësisht e ka paguar për kundërvajtje apo për delikt ekonomik, përfshihet 
në dënimin e shqiptuar për vepër penale, elementet e së cilës përfshijnë edhe 
elementet e kundërvajtjes apo të deliktit ekonomik.  

3. Masa mbrojtëse e cila është shqiptuar për kundërvajtje ose për delikt 
ekonomik përfshihet në dënimin plotësues për vepër penale, elementet e së 
cilës i përfshijnë edhe elementet e kundërvajtjes apo të deliktit ekonomik.  

4. Një (1) ditë paraburgim, një (1) ditë heqje lirie, një (1) ditë burgim, dhe njëzet 
(20) Euro të dënimit me gjobë barazohen për qëllime të llogaritjes sipas këtij 
neni.  

 
1. Qëllimi kryesor i dispozitave të nenit 83 është që personi i dënuar të mos privohet 

nga liria më gjatë se dënimi i shqiptuar me burgim për veprën e kryer penale. Lidhur 
me këtë, është e mundur që personit të caktuar para se t’i shqiptohet dënimi, për 
shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer vepër penale të privohet nga liria – t’i 
caktohet paraburgimi apo të mbahet 48 orë në stacionin e policisë. Është parim i së 
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drejtës penale ndërkombëtare dhe i legjislacioneve penale nacionale që privimet e 
tilla të lirisë dhe çdo lloj tjetër i privimit nga liria, të llogariten në dënimin e 
shqiptuar. Këtë parim e ka përvetësuar edhe Kodi i ynë Penal. Në këtë aspekt Kodi 
Penal në paragrafin 1 dhe 2 i dallon dy situata: a) kur kryesit të veprës penale i është 
caktuar paraburgimi apo ka qenë i privuar nga liria sipas ndonjë baze tjetër dhe b) 
kur kryesi ka qenë i privuar nga liria apo ka paguar dënimin me gjobë për deliktin 
ekonomik apo për kundërvajtje, mirëpo me përfundimin e gjykimit këto vepra janë 
kualifikuar si vepra penale dhe për të cilat është shqiptuar dënimi me burgim.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Paragrafi 1 e rregullon situatën kur kryesi i veprës penale para se të jetë dënuar me 

burgim, i është caktuar paraburgimi, arresti shtëpiak apo ka qenë i privuar nga liria 
sipas ndonjë baze tjetër. 

2. Paraburgimi dhe arresti shtëpiak është masë penalo-juridike e paraparë me Kodin 
Penal dhe me Kodin e Procedurës Penale. Paraburgimi dhe arresti shtëpiak nuk është 
dënim por masë e cila në procedurën penale zbatohet me qëllim që të sigurohet 
prania e të pandehurit në seancën kryesore dhe me qëllim të sigurimit të mundësisë 
së ekzekutimit të dënimit, që sipas dyshimit të bazuar do t'i shqiptohet. 

3. Mirëpo, edhe pse paraburgimi dhe arresti shtëpiak nuk konsiderohet dënim, kjo masë 
sipas përmbajtjes së saj, veçmas duke pasur parasysh mënyrën e zbatimit, të 
pandehurin e godet njësoj si dhe mbajtja e dënimit me heqje të lirisë. Gjithashtu, për 
shkak se kohëzgjatja e kësaj mase nuk varet nga sjellja e të pandehurit, për shkaqe të 
drejtësisë është e arsyeshme, madje edhe e domosdoshme, që koha e kaluar në 
paraburgim dhe në arrestin shtëpiak t'i llogaritet në dënimin e shqiptuar. 

4. Sipas Kodit Penal, koha që i pandehuri e ka kaluar në paraburgim, në arrestin 
shtëpiak dhe çdo lloj tjetër privimit nga liria, detyrimisht i llogaritet në dënimin e 
shqiptuar me burgim, dhe në dënimin me gjobë. Nga kjo rezulton se gjykata me 
rastin e shqiptimit të dënimit duhet medoemos t'ia llogarisë të pandehurit tërë atë 
kohë të cilën e ka kaluar në paraburgim, arrest shtëpiak apo çdo lloj tjetër të privimit 
të lirisë, kështu që ai do ta mbajë vetëm pjesën e mbetur të dënimit.  

5. Që të mund të llogaritet koha e kaluar në paraburgim, përkatësisht privimi i lirisë 
lidhur me veprën penale në dënimin e shqiptuar me burgim, është e nevojshme që të 
ekzistojë identiteti midis veprës për të cilën është caktuar paraburgimi apo privimi 
tjetër i lirisë dhe veprës për të cilën është shqiptuar dënimi. Me fjalë të tjera, është e 
nevojshme që dënimi me burgim të jetë shqiptuar pikërisht për atë vepër penale. 
Nëse paraburgimi ka qenë caktuar për shkak të një vepre penale, ndërsa dënimi me 
burgim është shqiptuar për vepër tjetër penale, paraburgimi i mbajtur apo ndonjë 
privim tjetër lirie nuk mund të llogaritet në dënimin e shqiptuar. Në shkencën e së 
drejtës penale konsiderohet se ekziston identiteti midis dy veprave penale nëse 
shprehet identiteti i gjendjes faktike, pa marrë parasysh kualifikimin përfundimtar të 
veprës. Nga kjo rezulton se është e mjaftueshme të bëhet fjalë për gjendjen faktike të 
njëjtë, madje edhe në rastet kur gjykata në procedurën penale, veprën penale e 
kualifikon ndryshe nga kualifikimi i mëparshëm për të cilën kryesit ia ka caktuar 
paraburgimin apo ndonjë privim tjetër lirie.308 

                                                           
308 Vlado Kambovski, Komentar, fq. 485-486. 
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6. Sipas paragrafit 1, kryesit të veprës penale përveç paraburgimit, në dënimin me 
burgim të shqiptuar i llogaritet edhe çdo lloj tjetër i privimit nga liria. Lloj tjetër i 
privimit nga liria mund të caktohet gjatë procedurës penale apo për ndonjë situatë 
tjetër, për shembull të privohet nga liria para se t’i jetë caktuar paraburgimi (të 
mbahet i privuar nga liria 48 orë në objektet e policisë), apo të privohet nga liria para 
se të nxirret vendimi me të cilin lejohet ekstradimi. Si lloj tjetër i privimit nga liria 
mund të jetë koha sa i pandehuri ka qëndruar në ekzaminimin psikiatrik në entin 
shëndetësor me qëllim të konstatimit nëse ka qenë i përgjegjshëm apo me 
përgjegjshmëri të zvogëluar. Gjithashtu personave me përgjegjshmëri të zvogëluar 
në dënimin e shqiptuar me burgim u llogaritet edhe kohëzgjatja e masës së trajtimit 
të detyrueshëm psikiatrik apo kohëzgjatja e masës së trajtimit të detyrueshëm të 
personave të varur nga droga apo alkooli. Raste më të shpeshta të llogaritjes në 
dënimin e shqiptuar ndodhin kur personi gjatë mbajtjes së dënimit kryen vepër 
penale për të cilën i shqiptohet burgimi, në këso raste pjesa e mbetur e dënimit të 
mëparshëm i llogaritet në dënimin unik. Në të njëjtën mënyrë veprohet edhe me 
dënimin të cilin kryesi për të njëjtën vepër penale e ka mbajtur në bazë të aktgjykimit 
të gjykatës së shtetit të huaj.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Kodi Penal në të njëjtën mënyrë e rregullon edhe çështjen e llogaritjes së dënimit 

të mëparshëm me burgim apo me gjobë për kundërvajtje apo delikt ekonomik. 
Kështu me paragrafin 2 është paraparë se: burgimi ose dënimi me gjobë të cilin i 
dënuari e ka mbajtur, përkatësisht e ka paguar për kundërvajtje apo delikt 
ekonomik, përfshihen në dënimin e shqiptuar për vepër penale, tiparet e së cilës 
përfshijnë edhe tiparet e kundërvajtjes apo të deliktit ekonomik. Kusht për 
llogaritjen e këtillë është që dënimi i shqiptuar për veprën penale e cila me 
elementet e saja i përfshinë edhe elementet e deliktit ekonomik apo të 
kundërvajtjes për të cilat është shqiptuar dhe ekzekutuar dënimi. Këto janë aso 
situata kur ndonjë person është dënuar për delikt ekonomik apo kundërvajtje, 
mirëpo më vonë konstatohet se veprat e tilla i kanë elementet/tiparet e veprës 
penale.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 të këtij neni, gjithashtu është paraparë se masa mbrojtëse e cila është 

shqiptuar për kundërvajtje ose për delikt ekonomik përfshihen në dënimin plotësues 
për vepër penale, tiparet e së cilës i përfshijnë edhe tiparet e kundërvajtjes apo të 
deliktit ekonomik. Zbatimi i paragrafit 3 në praktikë shprehet në rastet kur për ndonjë 
kundërvajtje apo delikt ekonomik është shqiptuar masa mbrojtëse, mirëpo më vonë 
gjykata konstaton se kundërvajtja apo delikti ekonomik i ka tiparet e veprës penale, 
atëherë do të shqiptohet njëri nga llojet e dënimeve plotësuese. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Dispozitat e paragrafit 4 janë të natyrës teknike, ngase e rregullojnë mënyrën e 

llogaritjes. Sipas kësaj dispozite një ditë paraburgim, një ditë të heqjes së lirisë, një 
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ditë burgim, një ditë burgim afatgjatë dhe 20 EUR të dënimit me gjobë barazohen 
në rastet e llogaritjes për situatat e parapara në nenin 83. Zgjidhja e këtillë në 
praktikë shprehet si vijon: nëse ndonjë person gabimisht është mbajtur në 
paraburgim, është dënuar me burgim, apo padrejtësisht në ndonjë mënyrë tjetër 
është privuar nga liria, atëherë çdo ditë që ka qëndruar në paraburgim, në burgim, 
apo heqje tjetër të lirisë i llogaritet (kompensohet) 20 EUR. Ose në të kundërtën, 
nëse personi i dënuar nuk pajtohet që t’i zëvendësohet dënimi me gjobë me urdhër 
për punë në dobi të përgjithshme, atëherë gjykata cakton një ditë burgim për çdo 
20 EUR (neni 46, par. 5).  

 
 
Neni 84 [Llogaritja e paraburgimit dhe e dënimeve të mbajtura në juridiksione 

të tjera] 
 

Paraburgimi, heqja e lirisë gjatë procedurës së transferimit të personit në një 
juridiksion tjetër dhe pjesa e dënimit të cilin e ka mbajtur kryesi sipas 
aktgjykimit të gjykatës së huaj do t’i llogaritet në dënimin e shqiptuar nga 
gjykata në Kosovë për të njëjtën vepër, e nëse dënimi i shqiptuar jashtë 
Kosovës nuk është i llojit të njëjtë, llogaritja do të bëhet sipas vlerësimit të 
gjykatës. 

 
1. Kjo dispozitë është paraparë me qëllim të implementimit të drejtësisë, veçanërisht 

për shkak se zbatimi i disa parimeve, veçanërisht të parimit real apo mbrojtës, e 
përjashtojnë parimin “ne bis in idem”. Përkatësisht sipas parimit real apo protektiv 
(mbrojtës), në rastet kur ndonjë personi në shtetin e huaj kryen vepër penale 
kundër sigurisë së Kosovës apo ndonjë vepër tjetër penale të cekura në nenin 115 
të këtij Kodi, ai person edhe pse është dënuar në shtetin ku e ka kryer veprën si dhe 
në rastet kur e ka mbajtur një pjesë apo tërë dënimin e shqiptuar, ai sërish do të 
dënohet në shtetin tonë, kuptohet nëse haset në territorin e Kosovës.  

2. Me dispozitën e nenit 104 dhe 105 në një mënyrë respektohet vendimi i gjykatës së 
shtetit të huaj. Kjo shprehet në rastet kur gjykata e shtetit tonë, duke i respektuar 
dispozitat e nenit 104 dhe 105, sërish e dënon një person i cili për të njëjtën vepër 
penale është gjykuar dhe është dënuar. Në këso raste, edhe pese nuk respektohet 
parimi ne bis in idem, për shkaqe të drejtësisë dhe parimeve të së drejtës 
ndërkombëtare, sipas dispozitës së nenit 84, në rastet e gjykimit të personit në 
vendin tonë për të njëjtën vepër penale, gjykata e jonë do të ia llogarisë në masën e 
dënimit të shqiptuar kohëzgjatjen e paraburgimit gjatë procedurës së transferimit 
dhe pjesën e dënimit që e ka mbajtur në juridiksionin e shtetit të huaj. Kjo ndodhë 
p.sh. nëse në shtetin e huaj një person është dënuar me dy vjet burgim për njërën 
nga veprat penale të përcaktuara në nenin 115, ndërsa i njëjti person dënohet nga 
gjykatat tona për të njëjtën vepër penale me tri vjet burgim, atëherë dy vitet e 
mbajtura në shtetin e huaj do t’i llogariten në masën e dënimit të shqiptuar, kështu 
që ky person do të detyrohet të mbajë dënim me burgim edhe vetëm një vit.  

3. Sipas dispozitës së nenit 84, përveç dënimit me burgim të mbajtur apo pjesës së 
dënimit të mbajtur, në dënimin e shqiptuar nga gjykatat e vendit tonë llogaritet 
edhe çdo lloj privimi nga liria për veprën penale të caktuar, siç është kohëzgjatja e 
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paraburgimit, arrestit shtëpiak, privimit nga liria deri sa të përfundohet procedura e 
ekstradimit etj. Kjo çështje, po në këtë mënyrë është e rregulluar me Ligjin për 
Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Çështjet penale. Në nenin 65, par. 6 të këtij 
Ligji është paraparë si vijon: “Çdo pjesë e mbajtur e dënimit të shqiptuar në shtetin 
e huaj si dhe koha e qëndrimit në paraburgim të të dënuarit në shtetin e huaj, nga 
gjykatat tona i llogaritet në dënim.” 
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Kapitulli IV: Vërejtja gjyqësore  
 
 
Neni 85 [Qëllimi i vërejtjes gjyqësore] 
 

Qëllimi i vërejtjes gjyqësore është që t’i jepet kryesit qortimi kur, duke pasur 
parasysh të gjitha rrethanat në lidhje me veprën dhe kryesin, vërejtja 
gjyqësore është e mjaftueshme për të arritur qëllimin e dënimit. 

 
1. Vërejtja e gjykatës bën pjesë në llojet e sanksioneve alternative. Qëllimi i vërejtjes së 

gjykatës si lloj i sanksionit penal, është që kryesit të veprës penale t’i bëhet me dije 
dhe t’i tërhiqet vërejtja se ka kryer vepër penale, të cilën shoqëria në aspektin social 
dhe etik e vlerëson si negative, të dëmshme, të keqe dhe për atë gjykata i shqipton 
qortim, përkatësisht vërejtje. Pra, masa e vërejtjes është një lloj i veçantë i sanksionit 
jopunitiv, jondëshkues, është zëvendësim i dënimeve afatshkurta me burgim. Këtë 
lloj sanksioni mund ta shqiptojë vetëm gjykata në kushtet e parapara me ligj. Vërejtja 
e gjykatës, në fakt është sanksion verbal, admonitiv. 

2. Qëllimi i vërejtjes së gjykatës është që kryesin e veprës penale, në rastet kur vepra 
penale është më pak e rrezikshme, të mos e ndëshkojë nëse nuk është e 
domosdoshme për mbrojtjen juridike-penale. Vërejtja e gjykatës ngërthen në vete 
elemente të vërejtjes, të qortimit dhe elemente të edukimit.309 

3. Që të mund ta shqiptojë këtë lloj të sanksionit, gjykata duhet të formojë bindjen, të 
parashikojë se vetëm vërejtja do ta arrijë qëllimin e dënimit, qëllimin e preventivës 
speciale, që personi ndaj të cilit shqiptohet vërejtja, në të ardhmen të mos kryejë 
vepër tjetër penale. 

4. Qëllimi i këtillë i vërejtjes së gjykatës është në funksion të konceptit dhe trendëve që 
të kufizohet dhuna dhe të mos aplikohen dënime për vepra penale të lehta, 
përkatësisht kur gjykata duke marrë parasysh veprën penale dhe kryesin e saj formon 
bindje se vetëm me vërejtje gjyqësore do të arrihet qëllimi që kryesi në të ardhmen të 
mos kryejë vepra penale.310 

5. Nga dispozita e nenit 85 dhe 86 rezulton se vërejtja e gjykatës mund të shqiptohet: a) 
nëse është fjala për vepra penale të lehta; b) nëse shqiptimi i dënimit nuk është i 
domosdoshëm për mbrojtjen juridiko-penale dhe c) nëse gjykata formon bindje se 
me këtë lloj të sanksionit do të ndikohet që kryesi në të ardhmen të mos kryejë vepra 
penale.  

 
 
Neni 86 [Vërejtja gjyqësore] 
 
1. Me vërejtje gjyqësore kryesit i bëhet me dije se ka kryer një vepër të dëmshme 

dhe të rrezikshme, që përbën vepër penale dhe nëse kryen prapë vepër të tillë, 
gjykata do të shqiptojë sanksion më të rëndë penal.  

                                                           
309 Franjo Bačić, Krivično pravo, opći dio, fq. 467 
310 Po aty, fq. 469. 
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2. Vërejtja gjyqësore mund të shqiptohet për vepra penale për të cilat është 
paraparë dënimi me burgim deri në një (1) vit ose dënimi me gjobë, në rastet 
kur veprat e tilla janë kryer në rrethana lehtësuese të cilat i bëjnë veprat 
penale veçanërisht të lehta.  

3. Vërejtja gjyqësore mund të shqiptohet edhe për vepra penale të caktuara për 
të cilat është paraparë dënimi deri në tri (3) vjet, sipas kushteve të përcaktuara 
me ligj.  

4. Gjykata mund të shqiptojë vërejtjen e gjykatës për më shumë se një vepër 
penale të kryer në bashkim, nëse për çdonjërën nga këto vepra ekzistojnë 
kushtet nga paragrafi 2. ose 3. i këtij neni.  

5. Me rastin e vendosjes për shqiptimin e vërejtjes gjyqësore, gjykata veçanërisht 
merr parasysh qëllimin e vërejtjes gjyqësore, sjelljen e kryesit në të kaluarën, 
sjelljen e tij pas kryerjes së veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale, 
rrethanat e tjera në të cilat është kryer vepra penale dhe pjesëmarrjen 
vullnetare të kryesit në programin e trajtimit.  

 
1. Vërejtja e gjykatës është sanksion i posaçëm (sui generis). Është një lloj i posaçëm i 

masës penalo-juridike me qëllim të caktuar kriminalo-politik dhe shoqëror. Vërejtja e 
gjykatës, sipas brendisë dhe qëllimit të saj, nuk është dënim, por në fakt është trajtim 
i kryesit të veprës penale me masa jondëshkuese. Vërejtja e gjykatës ka karakter edhe 
të masës edukative dhe pedagogjike. Sipas natyrës së saj, vërejtja e gjykatës është 
masë e veçantë për zëvendësimin e dënimit, veçanërisht të dënimit me burgim 
afatshkurtër dhe paraqet hap të rëndësishëm në drejtim të depenalizimit të së drejtës 
penale.311 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në brendinë e saj, vërejtja e gjykatës paraqet qortim serioz dhe publik që i bëhet 

kryesit të veprës penale nga gjykata dhe njëherit i tërhiqet vërejtja që në të 
ardhmen të mos kryejë vepra penale, sepse për vepra të tilla do të dënohet. Në këtë 
pikëpamje, ky lloj i sanksionit ka ngjashmëri me qortimin si masë edukuese që 
është e paraparë për kryesit e mitur të veprave penale. 

2. Trajtimi i këtillë i kryesve të veprave penale të lehta me anë të vërejtjes së gjykatës, 
shpreh edhe qëndrimin human të shoqërisë. 

3. Marrë në përgjithësi, vërejtja e gjykatës mund të shqiptohet për vepra penale të lehta 
ndaj atyre kryesve, për të cilët gjykata formon bindjen se me shqiptimin e saj është e 
mundur të arrihet qëllimi i dënimit. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Sipas paragrafit 2, vërejtja e gjykatës mund të shqiptohet për veprat penale për të 

cilat është paraparë dënimi me burgim gjer një vit, apo dënimi me gjobë dhe nëse 
vepra është kryer në rrethana lehtësuese, të cilat e bëjnë veprën penale veçanërisht të 
lehtë. Pra, për shqiptimin e vërejtjes së gjykatës relevante është dënimi i paraparë e 
jo dënimin të cilin do ta shqiptonte gjykata. Krahas dënimit të paraparë më së 

                                                           
311 Po aty, fq. 468. 
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tepërmi deri në një vit, si kusht tjetër për shqiptimin e vërejtjes së gjykatës kërkohet 
që vepra të jetë kryer në rrethana lehtësuese të cilat i bëjnë veprat penale veçanërisht 
të lehta. Për nga natyra dhe brendia e tyre, këto rrethana objektive dhe subjektive 
duhet të jenë veçanërisht lehtësuese në sensin e dispozitave të nenit 86, par. 2. 

2. Këto dy kushte (dënimi i paraparë me burgim deri në një vit apo dënimi me gjobë 
dhe rrethanat lehtësuese), duhet të përmbushen në mënyrë kumulative për të mundur 
të shqiptohet vërejtja e gjykatës. Këto dy kushte gjykata duhet t’i konstatojë në çdo 
rast konkret dhe t’i arsyetojë. Përndryshe, numri i veprave penale për të cilat është 
paraparë mundësia e shqiptimit të vërejtjes së gjykatës është relativisht i madh dhe 
pothuaj janë të parapara në të gjitha kapitujt e Kodit Penal.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 është zgjeruar mundësia e shqiptimit të vërejtjes së gjykatës. 

Rrjedhimisht, përderisa në paragrafin 2 mundësia e shqiptimit të vërejtjes së gjykatës 
është kufizuar për vepra penale për të cilat është paraparë dënimi me burgim deri në 
një vit apo dënimi me gjobë, paragrafi 3 parasheh mundësinë e shqiptimit të vërejtjes 
së gjykatës edhe për vepra për të cilat është paraparë dënimi me burgim deri në tre 
vjet. Për këtë grup të veprave penale gjykata mund të shqiptojë vërejtjen e gjykatës 
vetëm nëse Kodi Penal në mënyrë specifike e parasheh këtë mundësi dhe nëse janë 
përmbushur kushtet e posaçme. Kështu, p.sh. Kodi Penal ka paraparë mundësinë e 
shqiptimit të vërejtjes së gjykatës në rastet e kryerjes së veprës penale të lëndimit të 
lehtë trupor, rrezikimit të integritetit trupor apo shëndetit me armë, me mjet të 
rrezikshëm apo me mjet apo mënyrë tjetër, nëse kryesi ka qenë i provokuar nga 
sjellja çnjerëzore ose e vrazhdë e palës së dëmtuar (neni 188, par. 4). Gjykata në kësi 
raste mund të shqiptojë vërejtjen e gjykatës në shembullin e përmendur, nëse janë 
plotësuar kushtet e përgjithshme dhe të posaçme që parashihen me ligj. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Dispozita e paragrafit 4 e parasheh mundësinë e shqiptimit të vërejtjes së gjykatës 

edhe për bashkimin e veprave penale. Sipas kësaj dispozite, nëse gjykata konstaton 
se për dy apo më shumë vepra penale nga par. 1 dhe 2 të këtij neni janë përmbushë 
kushtet për shqiptimin e vërejtjes së gjykatës, atëherë do ta shqiptojë për të gjitha 
veprat si dënim unik, por duke e përcaktuar vërejtjen e gjykatës për çdo vepër të 
veçantë. Lidhur me këtë, duhet veçmas të theksohet se nga paragrafi 4 rezulton se 
është e mundur që për njërën nga veprat penale në bashkim të shqiptohet dënimi apo 
dënimi me kusht, ndërsa për të dytën të shqiptohet vërejtja e gjykatës. 

 
Paragrafi 5. 

 
1. Në këtë dispozitë janë paraparë rrethanat më tipike të cilat gjykata duhet me i marrë 

parasysh për të mundur të shqiptohet vërejtjen e gjykatës, përkatësisht për arritjen e 
qëllimit të saj. Në këtë sens, krahas kushtit të paraparë në par. 2 të këtij neni ku 
thuhet se vërejtja e gjykatës mund të shqiptohet për veprat penale për të cilat është 
paraparë dënimi me burgim deri në një vit apo dënimi me gjobë. Në paragrafin 5 
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thuhet se me rastin e vendosjes për shqiptimin e vërejtjes së gjyqësore, gjykata 
veçanërisht merr parasysh qëllimin e vërejtjes gjyqësore, sjelljen e kryesit në të 
kaluarën, sjelljen e tij pas kryerjes së veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale, 
rrethanat e tjera në të cilat është kryer vepra penale dhe pjesëmarrjen vullnetare të 
kryesit në programin e trajtimit.  

2. Në kontekstin e të gjitha këtyre rrethanave të cilat gjykata duhet t’i marrë parasysh 
me rastin e vendosjes nëse do ta shqiptojë vërejtjen e gjykatës, veçmas do ta merr 
parasysh sjelljen e personit pas kryerjes së veprës penale. Kështu p.sh. nëse është 
fjala për kryesin i cili nuk dëshiron ta pranojë pasojën e dëmshme të veprës së tij, 
apo nëse është indiferent ndaj të dëmtuarit dhe pasojës që e ka shkaktuar me veprën 
penale, në këso raste me siguri nuk janë përmbushë kushtet për shqiptimin e vërejtjes 
së gjykatës. 

3. Vërejtja e gjykatës do ta arrijë efektin vetëm nëse shqiptohet ndaj personit adekuat. 
Në të kundërtën, qëllimi i këtij sanksioni verbal do të dështojë nëse shqiptohet sipas 
një shablloni për çdo vepër penale të lehtë, pa e marrë parasysh personalitetin e 
kryesit. Në raste të tilla vërejtja e gjykatës e humbë efektin e vet. Së këndejmi, 
vërejtja e gjykatës duhet të aplikohet ndaj personit i cili veprën penale e ka kryer në 
rrethana të jashtëzakonshme dhe nën ndikimin e madh të rrethanave të jashtme. 
Krahas këtyre rrethanave, vërejtja e gjykatës mund të shqiptohet në rastet kur jeta e 
mëparshme e kryesit, pranimi i fajit, pendimi, kërkim falja, kompensimi dëmit etj, 
bëjnë me dije se vetëm fakti që është nxjerrë para gjykatës dhe i është shqiptuar 
vërejtja, kanë ushtruar efektin e përmirësimit dhe se në të ardhmen nuk të kryejë do 
të kryejë të kryejë vepra penale. 

4. Pas përfundimit të procedurës penale, sikundër edhe sanksionet e tjera penale, edhe 
vërejtja e gjykatës shqiptohet me aktgjykim. 

5. Kryesi, të cilit i shqiptohet vërejtja e gjykatës, konsiderohet person i dënuar dhe 
shënohet në evidencën e të ndëshkuarve. Ky sanksion shlyhet nga evidenca e të 
ndëshkuarve nëse kryesi brenda një viti nga aktgjykimi i plotfuqishëm i gjykatës 
nuk kryen vepër të re penale (neni 103, par. 2, pika 2.1). 

6. Me aktgjykimin mbi shqiptimin e vërejtjes së gjykatës, kryesit mund t'i shqiptohet 
edhe njëri nga këto tri lloje të dënimeve plotësuese: ndalimi i drejtimit të automjetit, 
marrja e lejes së vozitjes dhe marrja e sendit (neni 62, par. 3). 

7. Së bashku me vërejtjen e gjykatës, gjykata detyrimisht do ta shqiptojë edhe marrjen e 
fitimit pasuror të prokuruar me veprën penale (neni 96). 

8. Vërejtja e gjykatës nuk mund t’u shqiptohet kryesve të mitur të veprave penale, 
ngase për ta është paraparë qortimi (neni 21 i Kodit të Drejtësisë për të Mitur). 

9. Sipas efektit, vërejtja e gjykatës është e parevokueshme, ngase kjo nuk mund të 
revokohet as në rastet kur personi ndaj të cilit është shqiptuar, sërish kryen vepër 
penale. 
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Kapitulli V: Masat e trajtimit të detyrueshëm 
 
 
1. Në hulumtimet e gjertanishme është konstatuar se në mesin e faktorëve të 

kriminalitetit, çrregullimet mendore, përkatësisht sëmundjet psikike dhe varësia 
nga droga dhe alkooli, janë faktorë të rëndësishëm të kriminalitetit. Madje, në disa 
raste, te disa persona me paaftësi mendore dhe varësi nga droga apo alkooli 
shfaqen si shkaktarë kryesorë të kryerjes së veprës penale. Për të evituar rrezikun 
që personat e këtillë në të ardhmen të kryejnë vepra penale, është treguar e 
domosdoshme që ndaj personave tërësisht të papërgjegjshëm për shkak të 
sëmundjeve psikike, çrregullimeve psikike apo ngecjeve në zhvillimin mendor, të 
shqiptohen vetëm masat e trajtimit të detyrueshëm. Ndërsa kryesit e veprave 
penale me përgjegjshmëri të zvogëluar, në të drejtën penale konsiderohen penalisht 
të përgjegjshëm, ndaj tyre shqiptohen dënimet, mirëpo krahas dënimit mund t’u 
shqiptohen edhe masat e mjekimit të detyrueshëm në ente të mbyllura apo në liri. 

2. Masat e trajtimit në brendinë dhe qëllimin e tyre janë masa të mjekimit, të ruajtjes 
dhe mbrojtjes së kësaj kategorie të kryesve të veprave penale, si dhe mbrojtjes së 
shoqërisë nga rreziku i mundësisë së kryerjes së veprave penale. 

3. Në Kodin Penal, masat e trajtimit të detyrueshëm nuk janë sanksione penale, por janë 
masa të posaçme, masa sui generis të karakterit mjekësor, të cilat mund t’u 
shqiptohen vetëm kryesve të veprave penale me paaftësi mendore dhe në varësi nga 
droga ose alkooli. Për këtë arsye këto masa janë të parapara në kapitull të veçantë të 
Kodit Penal (Kapitulli V, neni 87 dhe 91) me emërtimin: masat e trajtimit të detyrue-
shëm, janë tërësisht të ndara nga sistemi dhe llojet e sanksioneve penale.  

4. Masat e trajtimit të detyrueshëm për kryesit e mitur të veprave penale janë paraparë 
në nenin 38 të Kodit e Drejtësisë për të Mitur. Në paragrafin 2 të këtij neni thuhet se 
këto masa të miturve u shqiptohen sipas dispozitave të Ligjit për Kryesit me 
Çrregullime Mendore. Lidhur me këtë, deri në kohën kur jemi duke e përgatitur këtë 
komentar, ky Ligj akoma nuk është nxjerrë. Andaj kryesit e këtillë të mitur do të 
trajtohen sipas Rregullores së UNMIK-ut312 me fuqi ligjore e cila vlen edhe për 
personat madhor. Me amendamentet e Kodit të Procedurës Penale, të cilat kanë hyrë 
në fuqi prej 1 janarit të vitit 2013, çështja e procedurës për shqiptimin e masave të 
trajtimit të detyrueshëm ndaj personave me çrregullime mendore dhe të personave 
me vartësi nga droga dhe alkooli është rregulluar me Kapitullin XXXII dhe XXXIII 
(neni 503-518)të Kodit të Procedurës Penale.  

5. Në legjislacionin penal që është aplikuar në Kosovë gjer me hyrjen në fuqi të Kodit 
Penal, këto masa janë emërtuar dhe trajtuar si masa siguruese. Në kodet penale të 
shteteve të tjera të formuara nga territori i ish-Jugosllavisë, në Slloveni, Kroaci, 
Bosnjë e Hercegovinë dhe në Maqedoni, edhe tani masat e mjekimit të detyrueshëm 
trajtohen si masa siguruese. 

 

                                                           
312 Rregullore e UNMIK-ut Nr. 2004/34, Mbi Procedurën Penale ku Përfshihen Kryes me 
Çrregullime Mendore. 
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Neni 87 [Parimet e përgjithshme] 
 
1. Kryesi me çrregullim mendor ose personi i cili është duke u trajtuar si i tillë, 

do të trajtohet me humanizëm dhe me respekt për dinjitetin e qenësishëm të 
njeriut.  

2. Standardet ndërkombëtare të zbatueshme për personat me çrregullim mendor 
zbatohen për kryesin me çrregullim mendor për aq sa është e mundur, me 
ndryshime dhe përjashtime të kufizuara vetëm për aq sa janë të nevojshme 
sipas rrethanave.  

3. Masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik nuk urdhërohet kur nuk është në 
proporcion me peshën e veprave të kryera, veprave që priten të kryhen nga 
kryesi dhe shkallën e rrezikut që paraqet kryesi.  

 
1. Përkundër faktit se me Kodin Penal masat e trajtimit të detyrueshëm nuk 

konsiderohen lloje të sanksioneve penale, prapë gjatë ekzekutimit të këtyre 
masave, kryesve me çrregullime mendore u merren apo u kufizohen disa të drejta. 
Gjithashtu paraprakisht ndaj këtyre personave duhet të zhvillohet procedura penale 
dhe trajtime të tjera procedurale. Për këtë arsye, me dispozitat e këtij neni janë 
përcaktuar parimet, kautelet të cilat duhet të respektohen në rastet kur kryes të 
veprave penale janë me sëmundje apo çrregullime mendore. 

2. Qasja humane ndaj kryesve me çrregullime mendore dhe personave në vartësi të 
drogës apo drogës, në legjislacionin tonë penal pretendohet të sendërtohet edhe me 
dispozitat e Kodit të Procedurës Penale dhe për këtë qëllim janë paraparë dy 
kapituj. Në Kapitullin XXXII (neni 503-505), janë paraparë dispozita me të cilat 
është përcaktuar procedura e cila duhet të respektohet në rastet e gjykimit të 
personave të cilët kanë kryer vepra penale për shkak të vartësisë nga droga apo 
alkooli. Ndërsa në Kapitullin XXXIII (nenet 506-517) janë paraparë dispozita me 
të cilat është përcaktuar procedura penale e cila duhet të respektohet në rastet e 
kryesve të veprave penale me çrregullime mendore.  

3. Në pajtim me konceptin se ndaj kryesve të veprave penale me çrregullime mendore 
dhe të varur nga droga apo alkooli, duhet të veprohet në mënyrë specifike dhe 
humane, edhe në Ligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale janë paraparë 
dispozita të veçante (shih nenin 179 – 185). 

4. Parimi kryesor, i cili është i paraparë në par. 1 të këtij nenin, konsiston në atë q 
kryesi me çrregullime mendore ose personi i cili është duke u trajtuar si i tillë, 
duhet të trajtohet me humanizëm dhe respekt. Ky parim duhet të respektohet edhe 
për kryesit e rëndomtë të veprave penale, por në rastet e kryesve me çrregullime 
mendore, ky trajtim është specifik ngase duhet zbatohet jo vetëm sipas normave të 
legjislacionit penal por edhe sipas rregullave dhe standardeve të mjekësisë, 
përkatësisht të psikiatrisë dhe t’i përshtatet natyrës dhe shkallës së çrregullimeve 
mendore prej të cilave vuan personi i caktuar.  

5. Në Paragrafin 2 është paraparë se standardet ndërkombëtare të cilat janë të 
parapara dhe të cilat zbatohen në përgjithësi për personat me çrregullime mendore, 
duhet të zbatohen edhe për kryesin e veprave penale me çrregullime mendore. 

6. Në paragrafin 3 është paraparë parimi i legalitetit dhe legjitimitetit të masave të 
trajtimit të detyrueshëm, ngase si edhe për dënimet të cilat janë të parapara dhe 
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shqiptohen për personat me shëndet normal mental, edhe për masat e trajtimit të 
detyrueshëm thuhet shprehimisht se lloji dhe kohëzgjatja e masës së trajtimit të 
detyrueshëm shqiptohen në proporcion me peshën e veprës penale, veprave të cilat 
priten të kryhen nga kryesi dhe shkalla e rrezikut që paraqet kryesi.  

 
 
Neni 88 [Masat e zbatueshme dhe sanksionet penale] 
 
1. Masat e trajtimit të detyrueshëm të cilat mund ti shqiptohen kryesit i cili nuk 

është penalisht përgjegjës, ka aftësi esencialisht të zvogëluar mendore apo 
është i varur nga droga ose alkooli janë:  
1.1. trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit 

shëndetësor;  
1.2. trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri; dhe  
1.3. trajtimi me anë të rehabilitimit të detyrueshëm të personave të varur 

nga droga ose alkooli.  
2. Sanksioni penal, në pajtim me këtë Kod, mund t’i shqiptohet edhe kryesit i cili 

ka kryer vepër penale në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore, nëse 
ekzistojnë shkaqe për shqiptimin e sanksionit të tillë.  

 
1. Kodi Penal në nenin 88 i parasheh këto tri lloje të trajtimit të detyrueshëm: 

- trajtimin e detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit 
shëndetësor;  

- trajtimin e detyrueshëm psikiatrik në liri dhe  
- trajtimin me anë të rehabilitimit të detyrueshëm të personave të varur nga droga 

ose alkooli. Në vazhdim po i citojmë dhe po i komentojmë këto dispozita. 
2. Nga dispozita e nenit 88 rezulton se Kodi i ynë Penal e ka akceptuar qasjen 

restriktive të masave të trajtimit të detyrueshëm, ngase është kufizuar vetëm në tri 
lloje të këtyre masave. 

3. Masat e trajtimit të detyrueshëm i referohen vetëm personalitetit të kryesit të veprës 
penale dhe janë të karakterit medicinal. Ndryshe nga dënimet, masat e trajtimit të 
detyrueshëm nuk janë të parapara për veprat penale të veçanta, por zbatohen në bazë 
të dispozitave të pjesës së përgjithshme të Kodit Penal. Lidhur me këtë shtrohet 
pyetja nëse vlen parimi i legalitetit edhe për këto lloje të masave. Përkundër faktit se 
këto masa nuk janë të parapara veç e veç për vepra penale të caktuara, edhe për këto 
masa vlen parimi i legalitetit. Ky parim është paraparë në nenin 2 (par. 1 dhe 2) ku 
thuhet se sanksionet penale dhe masat e trajtimit të detyrueshëm mund të 
përcaktohen vetëm me ligj dhe mund të shqiptohen për veprat penale të caktuara 
vetëm nëse janë plotësuar kushtet e parapara me ligj. 

4. Kohëzgjatja e masave të trajtimit të detyrueshëm është përcaktuar te shumica e 
këtyre masave. E vetmja masë e trajtimit të detyrueshëm për të cilën nuk është 
përcaktuar kohëzgjatja është trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim në 
institucionin e kujdesit shëndetësor (neni 89). Kohëzgjatjen e kësaj mase nuk e 
përcakton as gjykata e as ligji. Nga kjo rezulton se personi të cilit i është shqiptuar 
kjo masë mund të mbetet gjatë tërë jetës së tij në këtë institucion të shëndetit mendor.  
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Neni 89 [Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin 
e kujdesit shëndetësor] 

 
1. Gjykata mund t’i shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me 

ndalim në institucionin e kujdesit shëndetësor kryesit i cili ka kryer vepër 
penale në gjendje të paaftësisë mendore ose aftësisë esencialisht të zvogëluar 
mendore, nëse konstaton se:  
1.1. kryesi ka kryer vepër penale për të cilën është paraparë dënimi me së 

paku tre (3) vjet burgim;  
1.2. ekziston rrezik serioz se kryesi do të kryejë vepër tjetër penale;  
1.3. trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim është i nevojshëm për të 

shmangur kryerjen e veprës tjetër penale;  
1.4. kryesi është i paaftë për t’u përballur me gjykimin dhe  
1.5. trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim është i nevojshëm për të 

shmangur rrezikun serioz.  
2. Gjykata do ta pushojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik të paraparë 

në paragrafin 1. të këtij neni pasi të ketë vërtetuar se ka pushuar nevoja për 
trajtim në institucionin e kujdesit shëndetësor.  

3. Kryesit i cili ka kryer vepër penale në gjendje të aftësisë esencialisht të 
zvogëluar mendore dhe i cili është dënuar me burgim, koha e kaluar në 
institucionin e kujdesit shëndetësor do t’i llogaritet në kohën e dënimit të 
shqiptuar për trajtim të detyrueshëm psikiatrik. Nëse koha e mbajtur në 
ndalim për trajtim të detyrueshëm psikiatrik është më e shkurtër se dënimi me 
burgim, gjykata mund të urdhërojë që kryesi të dërgohet në burgim për të 
mbajtur pjesën e mbetur të dënimit ose gjykata mund të urdhërojë lirimin me 
kusht.  

4. Me rastin e vendosjes për lirimin me kusht sipas paragrafit 3. të këtij neni, 
gjykata përveç kushteve të përcaktuara në nenin 94 të këtij Kodi, veçanërisht 
do të merr parasysh suksesin e trajtimit të detyrueshëm të kryesit, gjendjen e 
tij shëndetësore, kohën e kaluar në institucionin shëndetësor dhe kohëzgjatjen 
e dënimit që nuk është mbajtur.  

 
1. Masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit 

shëndetësor mund t’u shqiptohet dy kategorive të kryesve të veprave penale: a) të 
kryesve me paaftësi mendore (tërësisht të papërgjegjshëm) dhe b) kryesve me 
aftësi mendore esenciale të zvogëluar. 

2. Kryesve me paaftësi mendore, tërësisht të papërgjegjshëm, kjo masë u shqiptohet 
si e vetme. Këtyre personave nuk mund t’u shqiptohet kurrfarë dënimi. Ndërsa 
personave me paaftësi esenciale të zvogëluar, kjo masë u shqiptohet së bashku me 
dënimin me burgim. 

3. Sipas paragrafit 1, për shqiptimin e kësaj mase të trajtimit të detyrueshëm duhet të 
plotësohen këto kushte: 
- kryesi të ketë kryer vepër penale për të cilën është paraparë dënimi me së paku 

tre vjet burgim; 
- të ekzistojë rreziku serioz se kryesi do të kryejë vepër tjetër penale; 
- që trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim është i nevojshëm për 
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parandalimin e kryerjes së veprave të tjera penale; 
- nëse kryesi është i paaftë me u përballë me gjykimin dhe  
- nëse trajtimi i detyrueshëm psikiatrik është i nevojshëm për ta evituar rrezikun 

serioz. 
4. Konstatimi se kryesi paraqet rrezik serioz në të ardhmen për mjedisin mbështetet 

në parashikimin/prognozën e gjykatës se çfarë sjellje do të ketë kryesi në të 
ardhmen, posaçërisht se ado të kryejë vepra tjera penale. Shprehjen rrezik serioz, 
në sensin e kësaj dispozite, Kodi Penal e kufizon vetëm për rastet kur ekziston 
besueshmëri, probabilitet i besueshëm se personi i këtillëdo të kryejë vepra penale 
të rënda, ngase natyra e kësaj mase dhe zbatimi i saj pa caktuar kohëzgjatjen, nuk 
lejon që të zbatohet edhe për rastet kur ekziston rreziku se personido të kryejë 
vetëm vepra penale të lehta.313 Se cilat vepra penale duhet të konsiderohen të 
rënda, si kriter mund të shërbejë dënimi i paraparë i cili është kusht për ndëshkimin 
e tentativës së veprës penale, tre vjet burgim ose dënim më i rëndë (neni 28). 

5. Kusht tjetër për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në entin 
shëndetësor, është që gjykata të konstatojë se për evitimin e rrezikut që personi i 
tillë në të ardhmen të kryejë vepra penale, është e domosdoshme trajtimi në entin 
psikiatrik. Me rastin e vlerësimit se a është e domosdoshme shqiptimi i kësaj mase 
personit të papërgjegjshëm, vendimtare është mendimi i ekspertit. 

6. Përderisa masa e trajtimit të detyrueshëm personit të papërgjegjshëm i shqiptohet 
si e vetmja masë, personave me aftësi esenciale të zvogëluar mendore u shqiptohet 
së bashku me dënimin. Nëse personit të këtillë me aftësi esenciale të zvogëluar 
mendore, së bashku me masën e trajtimit të detyrueshëm i është shqiptuar edhe 
dënimi me burgim, koha e kaluar në institucionin e kujdesit shëndetësor i llogaritet 
në kohën e dënimit të shqiptuar. Nëse kryesi i këtillë ka qëndruar në institucionin e 
kujdesit shëndetësor në kohëzgjatje sa edhe dënimi me burgim, kryesi 
konsiderohet se edhe e ka mbajt dënimin. Nëse kohëzgjatja e qëndrimit në 
trajtimin e detyrueshëm psikiatrik në entin shëndetësor ka qenë më e shkurtër se 
dënimi me burgim, gjykata mund të urdhërojë që kryesi të dërgohet në burg për të 
mbajtur pjesën e mbetur të dënimit ose mund të urdhërojë lirimin me kusht (par. 
3). Në rastet e lirimit me kusht, gjykata mund të urdhërojë që mjekimin e 
detyrueshëm në liri gjatë kohëzgjatjes së lirimit me kusht. 

7. Sipas par. 4, me rastin e vendosjes për lirimin me kusht, gjykata përveç kushteve të 
parapara në neni 94, posaçërisht do të merr parasysh suksesin e zbatimit të masës 
së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik, gjendjen shëndetësore, kohën e kaluar në 
institucionin shëndetësor dhe pjesën e dënimit që nuk është mbajtur. 

8. Sipas par. 1, masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në institucionin 
shëndetësor, si për personat tërësisht të papërgjegjshëm ashtu edhe për personat me 
përgjegjësi esenciale të zvogëluar, shqiptohet për kohë të pacaktuar. Për rastet kur 
kjo masë, së bashku me dënimin me burgim u shqiptohet personave me aftësi 
esenciale të zvogëluar, shtrohet pyetja se në aspektin kriminalo politik dhe në 
aspektin e legalitetit, a është në rregull që personi i këtillë në entin psikiatrik të 
qëndroj më gjatë se kohëzgjatja e dënimit me burgim, ngase në këso raste 
mundësohet privim i lirisë në kohëzgjatje të pacaktuar. Një lloj arsyetimi për këso 
situata, të cilat seriozisht mund ta rrezikojnë parimin e legalitetit dhe sigurinë e 

                                                           
313 Zoran Stojanović, Komentar, fq. 271. 
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qytetarëve, mund të ceket se është fjala për personin i cili, edhe pse veprën e ka 
kryer me faj, për shkak të gjendjes së tij është i rrezikshëm, dhe se për këtë shkak 
mund të qëndrojë në entin psikiatrik më gjatë se dënimi i shqiptuar me burgim.314 

9. Për procedurën e shqiptimit të masës së trajtimit të detyruar psikiatrik me ndalim 
në institucionin e kujdesit shëndetësor shih nenin 506 – 517 të Kodit të Procedurës 
Penale. 

10. Për mënyrën e ekzekutimit të kësaj mase, shih nenin 181- 184 të LESP. 
 
 
Neni 90 [ Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri] 
 
1. Gjykata mund t’i shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri 

kryesit i cili ka kryer vepër penale në gjendje të paaftësisë mendore ose aftësisë 
esencialisht të zvogëluar mendore, nëse konstaton se:  
1.1. ekziston rrezik serioz se kryesi do të kryejë vepër penale;  
1.2. trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri është i nevojshëm për të 

shmangur kryerjen e veprës tjetër penal; dhe  
1.3. trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri është i mjaftueshëm për të 

shmangur rrezikun serioz.  
2. Masat e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri nga paragrafi 1. i këtij neni 

mund t’i shqiptohen kryesit ndaj të cilit është shqiptuar masa e trajtimit të 
detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit shëndetësor, kur 
gjykata vërteton se ndalimi në institucionin e kujdesit shëndetësor nuk është 
më i nevojshëm dhe se masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri 
mjafton për të adresuar situatat e përcaktuara në nën-paragrafët 1.1. deri 1.3.. 
të paragrafit 1. të këtij neni.  

3. Varësisht nga kushtet e përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni, gjykata 
mund t’i shqiptojë trajtimin e detyrueshëm psikiatrik në liri kryesit me aftësi 
esencialisht të zvogëluar mendore dhe i cili është në liri me kusht, siç është 
paraparë në nenin 94 të këtij Kodi.  

4. Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri nuk mund të tejkalojë tre (3) vjet nëse 
i është shqiptuar kryesit me aftësi esencialisht të zvogëluar mendore.  

5. Gjykata mund të shqiptojë trajtimin e detyrueshëm psikiatrik me ndalim në 
institucionin e kujdesit shëndetësor:  
5.1. kur kryesi nuk i nënshtrohet trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri 

siç përcaktohet në paragrafët 1. deri 3. të këtij neni;  
5.2. kur kryesi braktis trajtimin e detyrueshëm psikiatrik në liri; dhe  
5.3. kur përkundër trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim në 

institucionin e kujdesit shëndetësor, ka rrezik serioz se kryesi prapë do 
të kryejë vepër penale.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Kjo masë mund t’i shqiptohet kryesi me paaftësi mendore apo me aftësi 

esencialisht të zvogëluar mendore nëse gjykata konstaton se: 
                                                           
314 Po aty, fq. 272. 
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- ekziston rreziku se kryesi do të kryejë vepër tjetër penale; 
- trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri është i nevojshëm për të parandaluar 

kryerjen e veprës tjetër penale dhe 
- trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri është i mjaftueshëm për të shmangur 

rrezikun serioz. 
 

Paragrafi 2. 
 
1. Krahas formës themelore të zbatimit të kësaj mase, sipas par. 2 kjo masë mund të 

shqiptohet edhe në këto dy raste: si zëvendësim i trajtimit të detyrueshëm psikiatrik 
në institucionin shëndetësor, kur gjykata konstaton se ndalimi, mbajtja e 
mëtejshme në institucionin e kujdesit shëndetësor nuk është e nevojshme dhe se 
masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri mjafton për t’i përmbushë kushtet 
e parapara në nën-paragrafët 1.1 deri 1.3. të paragrafit 1. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Sipas par. 3, gjykata mund ta shqiptojë trajtimin e detyrueshëm në liri edhe në 

rastet kur personit me aftësi esenciale të zvogëluar mendore i është caktuar lirimi 
me kusht në bazë të nenit 94 të këtij Kodi. 

2. Kushtet të cilat duhet të plotësohen për shqiptimin e kësaj mase janë të ngjashme si 
edhe për masën e trajtimit të detyruar në institucionin shëndetësor (neni 89). 
Mirëpo ekziston edhe një dallim kualitativ, ngase shkalla e rrezikut për të kryer 
vepër tjetër penale te masa e trajtimit në liri është më e ulët. Dallimi tjetër 
kualitativ konsiston në faktin se gjykata, me ndihmën edhe të ekspertit psikiatër, 
konstaton se nuk është i domosdoshëm trajtimi i detyruar psikiatrik në institucion 
shëndetësor, përkatësisht kur konstaton se mjafton trajtimi psikiatrik në liri për 
evitimin e rrezikut për të kryer vepër tjetër penale. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në rastet kur kjo masë i shqiptohet personit me aftësi esenciale të zvogëluar, 

kohëzgjatja e saj mund të jetë më së tepërmi deri në tri vjet. Nëse personit të këtillë 
i është shqiptuar dënimi me burgim, koha e kaluar gjatë trajtimit të detyruar 
psikiatrik në liri nuk i llogaritet në dënimin me burgim. 

 
Paragrafi 5. 

 
1. Sipas paragrafit 5, ekziston mundësia e zëvendësimit e kësaj mase me trajtimin e 

detyruar psikiatrik në institucionin shëndetësor në këto raste: 
- nëse kryesi nuk i nënshtrohet trajtimit të detyrueshëm në liri siç është 

përcaktuar në par. 1-3; 
- nëse kryesi e braktisë trajtimin e detyrueshëm në liri dhe  
- nëse përkundër trajtimit të detyrueshëm në liri, ka rrezik serioz kryesi prapë të 

kryejë vepër penale. Përkatësisht nëse konstatohet se gjatë trajtimit të detyruar 
në liri, përmbushen kushtet për shqiptimin e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik 
me ndalim në institucionin e kujdesit shëndetësor.  
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2. Për procedurën lidhur me shqiptimin e masës së trajtimit të detyruar psikiatrik në 
liri, shih nenin 507 – 517 të Kodit të Procedurës Penale. 

3. Mënyra e ekzekutimit të kësaj mase, shih, nenin 185 – 187 të LESP. 
 
 
Neni 91 [Trajtimi me anë të rehabilitimit të detyrueshëm i personave të varur 

nga droga ose alkooli] 
 
1. Gjykata mund t’i urdhërojë masën e trajtimit me rehabilitim të detyrueshëm 

në institucionin e kujdesit shëndetësor kryesit i cili ka kryer veprën penale nën 
ndikimin e drogës apo alkoolit, nëse plotësohen të dy kushtet e mëposhtme: 
1.1. gjykata ka shqiptuar dënim, vërejtje gjyqësore ose kryesin e ka liruar 

nga dënimi; dhe  
1.2. gjykata konstaton se faktori kryesor që e ka motivuar kryerjen e veprës 

penale ishte varësia e kryesit nga alkooli apo droga dhe nëse ka gjasa 
për mjekimin e tij të suksesshëm.  

2. Nëse shqiptohet masa nga paragrafi 1. i këtij neni, krahas dënimit me gjobë, 
vërejtjes së gjyqësore apo lirimit nga dënimi, gjykata mund të vendosë, me 
pëlqimin e të dënuarit, që masa e tillë të ekzekutohet në liri. Nëse kryesi pa 
shkak të arsyeshëm nuk i nënshtrohet trajtimit në liri ose arbitrarisht e braktis 
trajtimin, gjykata mund të urdhërojë që trajtimi të ekzekutohet në 
institucionin e kujdesit shëndetësor.  

3. Nëse masa nga paragrafi 1. i këtij neni është shqiptuar krahas dënimit me 
gjobë, vërejtjes gjyqësore apo lirimit nga dënimi, trajtimi nuk mund të zgjasë 
më tepër se dy (2) vjet.  

4. Nëse masa nga paragrafi 1. i këtij neni është shqiptuar krahas dënimit me 
burgim, ajo mund të zgjasë derisa të kryhet dënimi. Koha e kaluar në 
institucionin e kujdesit shëndetësor do të llogaritet në dënimin e shqiptuar.  

5. Gjykata duhet të shqyrtojë ekzekutimin e kësaj mase çdo dy (2) muaj për të 
vendosur nëse është e nevojshme të vazhdohet masa.  

 
1. Ndryshe nga masat e mëparshme, të cilat shqiptohen ndaj kryesve të veprave 

penale me paaftësi mendore apo me aftësi esenciale të zvogëluar mendore, kjo 
masë u shqiptohet personave për të cilët konstatohet se veprat penale i kanë kryer 
për shkak të vartësisë nga alkooli, droga apo substancave tjera psikotrope.  

2. Trajtimi mjekësor i detyrueshëm i narkomanëve dhe alkoolistëve është masë e datës 
relativisht të re, e cila shqiptohet së bashku me sanksionet e caktuara penale dhe ka 
për qëllim që t’i evitojë rrethanat dhe shkaqet që kanë kontribuar në kryerjen e 
veprës penale. Rezultatet e hulumtimeve kriminologjike kanë treguar se narkomania 
dhe alkoolizmi janë faktorë të rëndësishëm kromogjenë. Në të gjitha shtetet, por 
edhe në Kosovë, në vitet e fundit është në rritje narkomania. Për këtë arsye tani dhe 
në të ardhmen duhet t’i kushtohet rëndësi e duhur narkomanisë, posaçërisht 
ekzekutimit të kësaj mase. Këtë po e themi ngase hulumtimet shkencore kanë treguar 
se vetëm dënimi ndaj kryesve, të cilët veprat penale i kanë kryer si narkomanë nuk 
mund të ushtrojnë efekte të duhura në luftën kundër kriminalitetit. Në rastet e këtilla 
trajtimi mjekësor, psikiatrik i tyre ka efekt më të madh preventiv se dënimi.  
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3. Me shqiptimin dhe ekzekutimin e masës së trajtimit me anë të rehabilitimit të 
detyrueshëm të narkomanëve dhe alkoolistëve, shoqëria mbrohet prej personave të 
cilët janë të prirë që nën ndikimin e drogës apo alkoolit të kryejnë vepra penale, por 
në të njëjtën kohë personave të këtillë me anë të mjekimit u jepet ndihmë që ta 
çrrënjosin këtë shprehi, të lirohen nga vartësia e konsumimit të drogës apo alkoolit. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Kjo masë është e karakterit medicinal dhe konsiston në trajtimin medicinal të 

kryesit gjatë një periudhe të caktuar me qëllim që nga ai të çrrënjoset shprehia e 
konsumimit të drogës apo alkoolit. Qëllimi i kësaj mase është preventiva speciale e 
cila realizohet duke e evituar shprehinë e konsumimit të drogës apo alkoolit si faktor 
të kriminalitetit.  

2. Këtë masë gjykata mund t’ia shqiptojë kryesit penalisht të përgjegjshëm nëse 
plotësohen këto kushte:  
- që kryesit të veprës penale t’i jetë shqiptuar dënimi (dënimi me burgim, 

dënimi me gjobë, dënimi me kusht), vërejtja e gjykatës apo lirimi nga dënimi;  
- që kryesi ta ketë kryer veprën penale për shkak të varshmërisë nga droga apo 

alkooli;  
- që të ekzistojë lidhja kauzale mes veprës penale të kryer dhe varshmërisë së 

kryesit nga droga apo alkooli, përkatësisht që gjykata të konstatojë se faktori 
kryesor që ka motivuar kryesin e veprës penale është varësia nga droga apo 
alkooli, dhe  

- nëse ka gjasa për mjekimin e tij të suksesshëm. 
3. Kur janë plotësuar këto kushte, atëherë shqiptimi i kësaj mase është e obligueshme, 

mirëpo duhet veçmas të theksohet se kjo masë nuk mund të shqiptohet si e vetme, 
por gjithherë krahas me ndonjë sanksion tjetër penal. Andaj në këtë aspekt kjo 
masë është e karakterit komplementar në raport me sanksionin përkatës. 

4. Edhe pse nuk është thënë shprehimisht në ligj, kjo masë nuk mund të shqiptohet ndaj 
personit i cili veprën penale e ka kryer nën ndikimin e drogës apo alkoolit, por i cili 
përndryshe nuk është i varur, nuk e ka të rrënjosur shprehinë për konsumimin e 
drogës apo alkoolit. Në anën tjetër, për shqiptimin e kësaj mase nuk është e 
domosdoshme që personi në momentin e kryerjes së veprës penale të ketë qenë i 
dehur. Së këndejmi kjo masë e trajtimit mjekësor mund të aplikohet edhe ndaj 
narkomanit apo alkoolistit, i cili veprën penale e ka kryer në kohën kur nuk ka qenë 
nën ndikimin e drogës apo alkoolit, mirëpo tek ai është rrënjosur shprehia për 
konsumimin e tyre, dhe veprën penale e ka kryer p.sh. për të fituar mjete për të blerë 
drogë apo alkool. 

5. Në rastet kur kjo masë është shqiptuar krahas dënimit me burgim, koha e kaluar në 
entin shëndetësor i llogaritet në masën e dënimit. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Dispozita e paragrafit 3 e rregullon situatën kur kjo masë shqiptohet krahas 

sanksionit penal me të cilin kryesi nuk privohet nga liria, përkatësisht kur shqiptohet 
dënimi me gjobë, vërejtja e gjykatës apo lirimi nga dënimi. Në këso situate, me 
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pëlqimin paraprak të kryesit, gjykata mund të vendosë që kjo masë të ekzekutohet në 
liri.  

2. Nëse kryesi pa ndonjë shkak të arsyeshëm nuk i nënshtrohet trajtimit në liri apo e 
braktisë në mënyrë arbitrare trajtimin, gjykata mund të urdhërojë që trajtimi të 
ekzekutohet në entin shëndetësor. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në rastet kur kjo masë është shqiptuar krahas dënimit me gjobë, vërejtjes së gjykatës 

apo lirimit nga dënimi, trajtimi nuk mund të zgjasë më tepër se dy vjet. 
 

Paragrafi 4. 
 
1. Nëse trajtimi i detyrueshëm është shqiptuar krahas dënimit me burgim, në këso raste 

kjo masë mund të zgjasë derisa sa të kryhet dënimi. Në këso raste, koha e kaluar në 
institucionin shëndetësor i llogaritet në dënimin e shqiptuar. 

2. Shërbimi sprovues i dërgon çdo dy muaj raport gjykatës për përparimin e arritur në 
programin e trajtimit rehabilitues bazuar në informatat e siguruara nga institucioni 
kompetent i kujdesit shëndetësor. Në bazë të raportit të këtillë, gjykata duhet me 
vendosë nëse është e nevojshme të vazhdohet ekzekutimi i mëtejshëm i kësaj mase.  

3. Për procedurën e shqiptimit të masës së trajtimit me anë të rehabilitimit të 
detyrueshëm të personave të varur nga droga ose alkooli shih nenet 503-504 të Kodit 
të Procedurës Penale.  

4. Kjo masë ekzekutohet në entin shëndetësor apo në ndonjë ent tjetër përkatës. Nëse 
kjo masë shqiptohet së bashku me dënimin me burgim ajo mbahet në institucionin 
korrektues për ekzekutimin e dënimit me burgim. 

5. Për mënyrën e ekzekutimit të kësaj mase shih nenet 179 dhe 180 të LESP. 
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Kapitulli VI: Dispozitat e përgjithshme për ekzekutimin e dënimeve dhe lirimi 
          me kusht 
 
 
Vështrime të përgjithshme 
 
1. Çështja e ekzekutimit të dënimit dhe të sanksioneve të tjera penale është e ndarë nga 

legjislacioni penal material dhe rregullohet me ligj të veçantë – me Ligjin mbi 
Ekzekutimin e Sanksioneve Penale. Gjithashtu ekzekutimi i dënimeve dhe 
sanksioneve tjera penale studiohet nga lënda e posaçme - penologjia. Përkundër 
kësaj, gjer në vitet e shtatëdhjeta të shekullit të kaluar ka dominuar mendimi se në 
kodin penal duhet të përcaktohen dispozita me të cilat rregullohen çështjet themelore 
të ekzekutimit të sanksioneve penale. Ky koncept është akceptuar edhe në 
legjislacionin penal të mëparshëm që është aplikuar në Kosovë. Nën ndikimin e këtij 
koncepti dhe më tepër si relikt, në Kodin Penal në fuqi gjenden dispozitat e nenit 92 
dhe 93 të cilat janë thjeshtë çështje të lamisë së ligjit mbi Ekzekutimin e Sanksioneve 
penale dhe të cilat pretendojnë të jenë të karakterit parimor. Mirëpo për nga natyra 
dhe përmbajtja e tyre fare nuk është e nevojshme të jenë të sistemuara në kuadër të 
Kodit Penal. Ndërsa dispozita e nenit 94 dhe 95 me të cilat është rregulluar instituti i 
lirimit me kusht dhe revokimi i lirimit me kusht duhet të sistemohen pas dispozitës 
me të cilën është paraparë dënimi me burgim. Për këtë arsye, tani të gjitha kodet 
penale të shteteve të formuara nga territori i ish-Jugosllavisë i kanë hequr këto pak 
dispozita me të cilat rregullohen thjeshtë çështje nga lëmi i ligjit mbi ekzekutimin e 
sanksioneve penale. Andaj edhe nga Kodi i ynë Penal duhet të hiqen këto dispozita, 
ngase si të tilla në aspektin parimor dhe më detajisht janë të përcaktuara në Ligjin 
mbi Ekzekutimin e Sanksioneve penale. Por, sidoqoftë ne shkurtimisht do t’i 
komentojmë dispozitat e nenit 92 dhe 93 edhe pse tërësisht e rregullojnë materien e 
Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale.  

 
 
Neni 92 [Ekzekutimi i dënimit me burgim dhe me burgim të përjetshëm] 
 
1. Dënimi me burgim apo me burgim të përjetshëm mbahet në objekte të 

mbyllura, gjysmë të mbyllura apo objekte të hapura korrektuese ose në njësi të 
objekteve korrektuese.  

2. Dënimi me burgim të përjetshëm fillon në objektet e mbyllura korrektuese ose 
në njësi të objekteve korrektuese.  

3. Gjatë ekzekutimit të një dënimi, personi i dënuar nuk duhet t’i nënshtrohet 
trajtimit apo dënimit çnjerëzor ose poshtërues, përfshirë mundime të 
panevojshme mendore dhe fizike apo privimin nga trajtimi adekuat mjekësor 
ose nevojat tjera elementare.  

 
1. Rëndësia kriminalo-politike e ekzekutimit të dënimeve konsiston në faktin se në këtë 

fazë synohet të realizohet qëllimi i tyre, i cili në mënyrë abstrakte është përcaktuar në 
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Kodin Penal. Përkatësisht gjatë periudhës së ekzekutimit të dënimit penal 
pretendohet që drejtpërdrejt të realizohet qëllimi i tij. 

2. Me ekzekutimin e dënimeve realizohet funksioni i preventivës speciale dhe 
gjenerale. Preventiva speciale e ekzekutimit të dënimit ushtrohet duke shkaktuar 
aso pasoja të pakëndshme dhe të këqija ndaj kryesit të veprës penale, pasoja këto të 
cilat do të ndikojnë që personi i këtillë në të ardhmen të mos kryejë vepra penale 
(pika 1 e nenit 41 të Kodit Penal). Gjithashtu me ekzekutimin e dënimeve 
realizohet funksioni i preventivës gjenerale (pika 2 këtij neni). Preventiva gjenerale 
me anë të ekzekutimit të dënimit ushtrohet ndaj kryesve potencialë të veprave 
penale, duke ua tërhequr vërejtjen në të gjitha implikimet dhe përjetimet e 
pakëndshme dhe të këqija që tërheq me vete ekzekutimi i dënimit. Në kohën e 
fundit disa lloje të dënimeve kryesore, alternative dhe plotësuese ushtrojnë edhe 
ndikim aktiv në risocializimin e kryesve të veprave penale. 

3. Rëndësia kriminalo-politike e ekzekutimit të sanksioneve penale, me të cilat kryesit i 
merret liria, konsiston edhe në faktin se këto janë edhe masa praktike me të cilat me 
qëllim të mbrojtjes së shoqërisë nga kriminaliteti, i izolojnë kryesit e rrezikshëm nga 
mjedisi shoqëror. 

 
Paragrafi 1 dhe 2. 

 
1. Dispozitat e paragrafit 1 dhe 2 janë thjeshtë të karakterit teknik. Në dispozitën e 

paragrafit 1 është parashikuar se dënimi me burgim mbahet në objekte të mbyllura, 
gjysmë të mbyllura apo të hapura të enteve të caktuara për zbatimin e dënimeve. 
Ndërsa në paragrafin 2 parashihet se burgimi i përjetshëm mbahet në entet e 
mbyllura korrektuese ose në njësi të objekteve korrektuese. Me këto dispozita 
përcaktohet pozita e personave të dënuar me burgim. Pa këto dispozita pozita e 
këtyre të dënuarve do të mund të ishte e ndryshme. Përkatësisht, modalitetet e 
ekzekutimit të dënimit me burgim mund të jenë në aso mase të ndryshme dhe si të 
tilla mund t’ia humbin karakterin e dënimit me burgim dhe ta transformojnë në lloj 
tjetër të dënimit. Në brendinë e saj kjo do të ishte në kundërshtim me funksionin e 
dënimit me burgim.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Për nga natyra dhe përmbajtja, dënimi për kryesin e veprës penale paraqet një të 

keqe ngase me të i merren apo i kufizohen disa të drejta, të cilat ai i ka pasur apo i 
ka gëzuar. Ekzekutimi i dënimit të shqiptuar për të dënuarin do të thotë se ai diç 
dihet të durojë, të tolerojë. Veçmas ekzekutimi i dënimit me burgim për të 
dënuarin është edhe një lloj nënçmimi, përbuzje. Meqë këto premisa të dënimit, 
veçmas të dënimit me burgim për të dënuarin nuk mund të evitohen, për shkak të 
natyrës, përmbajtjes dhe qëllimeve që duhet të arrihen, në të drejtën penale, 
veçmas në atë penitenciare, në kohën e fundit kërkohet që të respektohet parimi i 
humanitetit. 

2. Obligimi i respektimit të parimit të humanitetit gjatë fazës së ekzekutimit të 
dënimit është paraparë në paragrafin 3. Në këtë paragraf është thuhet se gjatë 
ekzekutimit të dënimit, personi i dënuar nuk duhet t’i nënshtrohet trajtimit 
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çnjerëzor ose poshtërues dhe as dënimit që përfshinë mundime të panevojshme 
psikike dhe fizike, si dhe privimit nga nevojat elementare, duke përfshirë edhe 
trajtimin adekuat mjekësor. Parimi i humanitetit është paraparë edhe me nenin 4, 
par. 1 të Ligjit mbi Ekzekutimin e Sanksioneve Penale. Në këtë dispozitë është 
parashikuar se sanksionet penale ekzekutohen në mënyrën e cila siguron 
humanizimin e trajtimit dhe respektimin e dinjitetit të secilit individ. Personi i 
dënuar nuk i nënshtrohet torturës ose trajtimit apo dënimit çnjerëzor a degradues. 

 
 
Neni 93 [Kufizimet në kufizimin e të drejtave të personave të dënuar] 
 
1. Të drejtat e personit të dënuar gjithmonë duhet të respektohen gjatë 

ekzekutimit të dënimit.  
2. Të drejtat e personit të dënuar mund të kufizohen vetëm aq sa është e 

nevojshme dhe në përputhje me ligjin dhe standardet ndërkombëtare të të 
drejtave të njeriut.  

 
1. Kryesve të veprave penale, të cilëve u është shqiptuar dënimi me burgim dhe 

gjenden në fazën e ekzekutimit të këtij dënimi, u njihen disa të drejta të caktuara me 
Kodin Penal, me Ligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale si dhe me konventa 
ndërkombëtare. Njëherit me anë të këtyre ligjeve, personave të cilët janë duke 
vuajtur dënimin me burg në entet ndëshkuese-përmirësuese u janë caktuar edhe 
obligime të cilat ata duhet t'i përmbushin. 

2. Caktimi me legjislacionin penal i të drejtave dhe obligimeve të personave të dënuar me 
burgim është bërë me qëllim që sa më tepër që është e mundur të përjashtohet çdo 
arbitrarizëm dhe keqpërdorim i organeve që ekzekutojnë këtë lloj dënimi. Krahas 
Kodit Penal dhe Ligjit mbi Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, mënyra e realizimit të 
disa të drejtave dhe përmbushja e obligimeve është rregulluar edhe me rregulloren mbi 
ekzekutimin e dënimit me burg dhe me rendin shtëpiak të entit ndëshkues. 

3. Në fjalinë e parë të nenit 93 janë garantuar të drejtat themelore, siç janë integriteti 
trupor i të dënuarit, jeta, morali, dinjiteti etj. Mirëpo në shumicën e neneve të Ligjit 
mbi Ekzekutimin e Sanksioneve Penale (neni 56-98), në mënyrë specifike janë 
paraparë të drejtat tjera të personave gjatë mbajtjes së dënimit me burgim. Në 
vazhdim po i cekim disa prej këtyre të drejtave: 1) të drejtën në shpërblim për punën 
e kryer sipas dispozitave të veçanta (me rregulloren mbi ekzekutimin e dënimit me 
heqje të lirisë, caktohet pjesa e shpërblimit për punë e cila ruhet si kursim i dety-
rueshëm i të dënuarit, ndërsa pjesën tjetër i dënuari e disponon lirisht), 2) të drejtën 
në pushimin e pandërprerë prej tetë orësh gjatë 24 orëve, gjithashtu edhe një ditë 
pushim në javë, 3) të drejtën në pushim prej 14 ditësh gjatë një viti (i ashtuquajtur 
pushimi vjetor i të dënuarve), 4) të drejtën në mbrojtjen shëndetësore pa pagesë, 5) të 
drejtën në sigurimin invalidor në rast të fatkeqësisë në punë apo sëmundjes 
profesionale, 6) të drejtën në komunikim me anë të korrespondencës, duke pranuar 
vizita dhe paketa, 7) të drejtën e ankesës drejtorit të entit ndëshkimor në rast të 
cenimit të të drejtave të tij ose për shkak të padrejtësive të tjera. Gjithashtu i dënuari 
ka të drejtë t'i ankohet edhe personit zyrtar, i cili e bën inspektimin në entet 
ndëshkuese dhe atë pa praninë e personit zyrtar të atij enti. 
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4. Krahas këtyre të drejtave, kur i dënuari sillet mirë dhe angazhohet në punë dhe 
veprimtari të tjera në entin ndëshkues, drejtoria e entit ndëshkues mundet 
personave të tillë t'u japë edhe beneficione të ndryshme si p.sh. zgjerimin e së 
drejtës në shkëmbimin e letrave, pranimin e vizitave dhe paketave, pranimin e 
vizitave pa mbikëqyrje në ente, qarkullimin më të lirë, shfrytëzimin e pjesërishëm 
apo të plotë të pushimit vjetor jashtë entit etj. 

5. Në paragrafin e dytë të nenit 93 është paraparë parimi i ligjshmërisë së ekzekutimit të 
sanksioneve penale i cili manifestohet në atë se personit të dënuar mund t'i merren 
ose t'i kufizohen vetëm ato liri dhe të drejta, marrja ose kufizimi i të cilave mund t'i 
shkaktojë dënimi apo sanksioni tjetër penal. Cilat të drejta dhe liri i merren ose i 
kufizohen me sanksione penale është e caktuar me ligj dhe konventa ndërkombëtare. 
Jashtë këtyre kurrfarë të drejtash të tjera nuk mund t'i merren apo t'i kufizohen 
personit të dënuar. 

6. Parimi i ligjshmërisë së ekzekutimit të sanksioneve penale shërben për mbrojtjen e 
lirive dhe të drejtave të personave të dënuar nga arbitrariteti dhe keqpërdorimet e 
organeve shtetërore që janë të autorizuara t'i ekzekutojnë sanksionet penale. 

 
 
Neni 94 [Lirimi me kusht] 
 
1. Personi i dënuar mund të lirohet me kusht në përputhje me këtë Kod dhe me 

Ligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, nëse ka bazë të arsyeshme se ai 
nuk do të kryej vepër të re penale. Kur merret vendimi për lirimin me kusht, 
duhet të merret parasysh sjellja e personit të dënuar gjatë mbajtjes së dënimit. 

2. Personi i dënuar për vepër penale për të cilën është paraparë dënim me të 
paktën pesë (5) vjet burgim, mund të lirohet me kusht pasi të ketë mbajtur dy 
të tretat (2/3) e dënimit të shqiptuar. Për vepra tjera penale, personi i dënuar 
mund të lirohet me kusht pasi të ketë mbajtur gjysmën e dënimit të shqiptuar.  

3. Personi i dënuar me burgim të përjetshëm mund të lirohet me kusht pasi të 
ketë mbajtur dyzet (40) vjet nga dënimi me burgim i shqiptuar. Periudha 
minimale e mbikëqyrjes nga ana e shërbimit sprovues do të jetë së paku pesë 
(5) vjet.  

4. Lirimi me kusht vendoset nga Paneli për Lirim me Kusht i themeluar nga 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës, në pajtim me Ligjin për Ekzekutimin e 
Sanksioneve Penale.  

 
1. Lirimi me kusht konsiston në atë që personi, i cili është duke vuajtur dënimin me 

burg, lëshohet në liri para se ta ketë mbajtur dënimin, me kusht që derisa të skadojë 
koha për të cilën është shqiptuar dënimi, të mos kryejë vepër tjetër penale. Nëse 
personi i liruar me kusht gjatë kësaj kohe nuk kryen vepër tjetër penale, pjesën e 
mbetur të dënimit nuk do ta mbajë. 

2. Lirimi me kusht është një masë bashkëkohore penologjike me rëndësi të madhe edhe 
në lëmin e së drejtës penale dhe të politikës kriminale, ngase me anë të këtij 
institucioni të dënuarit motivohen që më shpejt të përmirësohen dhe të aftësohen për 
jetë normale në liri. Përkatësisht, bërja me dije personave të dënuar se nëse 
përmirësohen mund të lirohen nga vuajtja e dënimit me burg edhe para se ta kryejnë 
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në tërësi dënimin, shërben si nxitje dhe stimulim i madh që të dënuarit të jenë më 
aktivë në trajtimin e risocializimit të tyre jo vetëm në entin ndëshkues-përmirësues 
por edhe jashtë tij, në liri.  

3. Arsyeshmëria e lirimit me kusht mbështetet edhe në faktin se gjykata nuk ka 
mundësi që me rastin e shqiptimit të dënimit me burgim të dijë saktësisht se çfarë 
kohëzgjatje e privimit nga liria do të nevojitet për përmirësimin e kryesit të veprës 
penale. Së këndejmi qëllimi i lirimit me kusht është që mbajtja e dënimit t’i 
përshtatet suksesit që arrihet te i dënuari në entin ndëshkues përmirësues.  

4. Në fund, lirimi me kusht shërben edhe si masë për shkurtimin e dënimeve 
veçanërisht të gjata të dënimit me burgim dhe njëherit shërben edhe për kufizimin e 
ndikimit të dëmshëm të dënimit me privim nga liria me afat të gjatë si ndaj të 
dënuarit, edhe ndaj familjes së tij dhe pozitës së tij sociale. 

5. Arsyeshmëria e aplikimit të lirimit me kusht konsiston edhe në faktin se ky 
institucion në intencën e fundit shërben edhe si masë e mbrojtjes së shoqërisë nga 
kryerja e sërishme e veprave penale, ngase në praktikë është konstatuar se personat të 
cilët janë liruar me kusht kryejnë më rrallë sërish vepra penale, në krahasim me 
personat të cilët e kanë mbajtur dënimin gjer në fund. 

6. Lirimi me kusht nuk është ndonjë modifikim, ndryshim i aktgjykimit me të cilin 
është shqiptuar dënimi. Për lirimin me kusht vendosë Paneli për Lirim me Kusht i 
themeluar nga Këshilli gjyqësor i Kosovës dhe përbëhet prej një gjyqtari dhe dy 
gjyqtarëve laik (neni 129 i LESP). Andaj vendimi i këtij paneli nuk është masë 
gjyqësore, ndërsa për revokimin e lirimit me kusht vendos gjykata kompetente. 

7. Sipas Kodit Penal lirimi me kusht është fakultativ. Andaj nuk është e drejtë e të 
dënuarit që t’i njihet lirimi me kusht. i dënuari ka të drejtë vetëm të kërkojë t’i 
njihet lirimi me kusht, por se a do t’i njihet lirimi me kusht varet prej vlerësimit 
diskrecional të organit i cili vendos për këtë masë.  

8. Kushtet të cilat duhet të plotësohen që të mund të shqiptohet lirimi me kusht janë 
të parapara në paragrafin 1, 2, 3 dhe 4 të këtij neni. Për nga natyra e tyre, këto 
kushte mund të ndahen në dy grupe. Grupi i parë i referohet sjelljes së të dënuarit 
gjatë mbajtjes së dënimit, ndërsa grupi i dytë i referohet pjesës së dënimit të 
mbajtur. Të gjitha këto kushte duhet të plotësohen në mënyrë kumulative dhe secili 
prej tyre duhet të arsyetohet në vendimin për lirimin me kusht. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1 janë paraparë dy kushte kryesore të cilat gjykata duhet t’i merr 

parasysh me rastin e vendosjes nëse një të dënuar do ta lir ojë me kusht: a) nëse i 
dënuari gjatë mbajtjes së dënimit, me sjelljet e tij tregon qartë se është përmirësuar 
dhe b) me arsye mund të pritet se në të ardhmen nuk do të kryejë vepër të re 
penale. Mirëpo edhe pse nuk janë cekë në mënyrë specifike, krahas këtyre dy 
kushteve, me rastin e vendosjes për lirimin me kusht gjykata duhet të merr 
parasysh edhe një sërë rrethanash tjera për të u konsideruar kjo masë adekuate, e 
arsyeshme dhe legjitime. Këto rrethana janë: vepra penale për të cilën kryesi është 
dënuar, personaliteti i kryesit, suksesi i arritur në përmirësimin e tij dhe si do të 
reflektoj lirimi i tij te i dënuari, rrethanat e tij familjare, gjendjen e tij fizike dhe 
psikologjike dhe veçmas qëndrimin e tij ndaj veprës penale, viktimës dhe familjes 
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së viktimës. Me rastin e vendosjes për lirimin me kusht gjithashtu duhet të merret 
parasysh edhe çfarë refleksione do të ketë kjo masë në aspektin e preventives 
gjenerale dhe si do ta perceptojë opinioni vendimin e tillë.  

 
Paragrafi 2, 3 dhe 3. 

 
1. Krahas kushteve të parapara në paragrafin 1, për tu bërë i mundur që një të dënuari 

t’i njohët lirimi me kusht, duhet të ketë mbajt edhe pjesën e caktuar të dënimit të 
shqiptuar. Lidhur me pjesën e dënimit, që i dënuari duhet ta ketë mbajtur, në 
paragrafin 2, 3 dhe 4, parashihen dy variante (varianti i parë i referohet dënimit me 
burgim, ndërsa varianti i dytë i referohet burgimit të përjetshëm).  
1) Varianti i parë është i paraparë në paragrafin 2. Sipas kësaj dispozite, i dënuari 

për veprën penale për të cilën është paraparë dënimi me burgim së paku pesë 
vjet, mund të lirohet me kusht pasi t’i ketë mbajtur dy të tretat (2/3) e dënimit 
të shqiptuar. Për veprat tjera penale, personi i dënuar mund të lirohet me kusht 
pasi të ketë mbajtur gjysmën e dënimit të shqiptuar. 

2) Sipas variantit të dytë, i cili është e paraparë në paragrafin 3, i dënuari të cilit 
gjykata i ka shqiptuar dënimin me burgim të përjetshëm, mund të lirohet me 
kusht nga mbajtja e mëtejme e dënimit nëse i ka mbajtur dyzet (40) vjet. 

2. Siç shihet, në rastet kur personi është duke mbajtur dënimin me burgim më tepër se 
pesë vjet apo burgimin e përjetshëm, ligjdhënësi është më rigoroz që të mund të 
aplikojë lirimin me kusht. Kjo zgjidhje për rastet e të dënuarve me burgim së paku 
pesë vjet apo me burgim të përjetshëm është akceptuar në Kodin Penal, ngase këtu 
është fjala për persona të cilët janë të dënuar për vepra penale shumë të rënda. 
Andaj në aspektin e preventivës speciale, e veçmas të preventivës gjenerale, nuk 
do të ishte oportune të lëshohen në lirim me kusht para se të kenë mbajtur së paku 
dy të tretat e dënimit me burgim. Koncepti rigoroz lidhur me lirimin me kusht, ka 
ardhur në shprehje edhe më tepër për rastet kur kryesve të veprave penale u është 
shqiptuar burgimi përjetshëm, ngase në këso raste personit të dënuar me burgim të 
përjetshëm, për të mundur që t’i lejohet lirimi me kusht, ai duhet të ketë mbajtur së 
paku 40 vjet burgim. 

 
Paragrafi 5. 

 
1. Në këtë paragraf është paraparë se për lirimin me kusht vendos Paneli për Lirim 

me Kusht i themeluar nga Këshilli Gjyqësor. në pajtim me Ligjin për Ekzekutimin 
e Sanksioneve Penale. Lidhur me këtë, në nenin 129 të LESP thuhet se për lirimin 
me kusht vendosë paneli i themeluar nga Ministri i Drejtësisë. Andaj duhet të 
harmonizohen këto dy terme nga se krijojnë huti në praktikë. 

2. Procedura për dhënien e lirimit me kusht është paraparë në LESP (neni 128-131). 
 
 
Neni 95 [Revokimi i lirimit me kusht] 
 
1. Gjykata e revokon lirimin me kusht nëse personi i dënuar gjatë lirimit me 

kusht kryen një apo më shumë vepra penale për të cilat është shqiptuar dënimi 
më burgim me më tepër se një (1) vit.  
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2. Gjykata mund ta revokojë lirimin me kusht nëse personi i dënuar gjatë lirimit 
me kusht kryen një apo më shumë vepra penale për të cilat është shqiptuar 
dënimi me burgim deri në një (1) vit. Me rastin e vlerësimit se a duhet 
revokuar lirimin me kusht, gjykata posaçërisht merr parasysh ngjashmërinë e 
veprave penale të kryera, motivet për kryerjen e veprave penale dhe rrethanat 
e tjera të cilat tregojnë arsyeshmërinë e revokimit të lirimit me kusht.  

3. Kur gjykata e revokon lirimin me kusht, ajo e shqipton dënimin në bazë të 
dispozitave nga neni 80 dhe paragrafi 2. i nenit 82 të këtij Kodi, duke e 
konsideruar dënimin e mëparshëm të shqiptuar si të përcaktuar. Pjesa e 
dënimit të shqiptuar më parë, të cilin personi i dënuar e ka mbajtur në bazë të 
dënimit të mëparshëm, do t’i llogaritet në dënimin e ri, ndërsa koha gjatë 
lirimit me kusht nuk llogaritet. Aktgjykimi gjyqësor duhet të cek se lirimi me 
kusht është revokuar. Gjykata i dërgon kopjen e aktgjykimit Panelit për Lirim 
me Kusht.  

4. Dispozitat nga paragrafët 1. deri 3. të këtij neni zbatohen edhe kur personi i 
liruar me kusht dënohet për veprën penale të kryer para lirimit me kusht.  

5. Nëse personi i dënuar i cili është liruar me kusht dënohet me jo më shumë se 
një (1) vit burgim dhe nëse gjykata nuk e urdhëron revokimin e lirimit me 
kusht, lirimi me kusht vazhdohet për aq kohë sa personi i dënuar ka kaluar në 
mbajtjen e dënimit të tillë me burgim.  

 
1. Lirimi i të dënuarit nga mbajtja e dënimit me burgim para se ta ketë mbajtur dënimin 

në tërësi, bëhet në bazë të bindjes (supozimit) së gjykatës se personi është 
përmirësuar dhe se ai nuk do të kryejë vepër penale. Nëse ky supozim i gjykatës 
tregohet i gabuar, përkatësisht nëse i dënuari derisa zgjat lirimi me kusht kryen një 
apo më shumë vepra penale, lirimi me kusht revokohet. Përkatësisht në kësi raste 
personi i këtillë detyrohet ta mbajë edhe atë pjesë të dënimit me burg që i ka mbetur 
për të cilin i është shqiptuar lirimi me kusht. 

2. Sipas të drejtës sonë penale, revokimi i lirimit me kusht mund të bëhet vetëm nëse i 
dënuari kryen një apo më shumë vepra penale gjatë kohëzgjatjes së lirimit me kusht. 
Për ndonjë sjellje apo vepër tjetër antisociale, e cila mund të paraqesë cenim të 
normave shoqërore apo kundërvajtje, lirimi me kusht nuk mund të revokohet. 

3. Lirimin me kusht mund ta revokojë vetëm gjykata. 
 

Paragrafi 1 dhe 2. 
 
1. Revokimi i lirimit me kusht mund të jetë obligativ apo fakultativ. Sipas paragrafit 1, 

gjykata patjetër (në mënyrë obligative) do ta revokojë lirimin me kusht nëse personi i 
dënuar, derisa gjendet në lirimin me kusht, kryen një apo më shumë vepra penale për 
të cilat i është shqiptuar dënimi me burgim më tepër se një vit, pa marrë parasysh se 
çfarë dënimi është paraparë në ligj për atë vepër.  

2. Sipas paragrafit 2, gjykata mundet (d.m.th. në mënyrë fakultative) ta revokojë lirimin 
me kusht nëse personi i dënuar derisa gjendet në lirimin me kusht, kryen një apo më 
shumë vepra penale për të cilat i është shqiptuar dënimi me burg gjer në një vit, duke 
e përfshirë edhe dënimin e shqiptuar në kohëzgjatje me një vit. 

3. Në rastin e revokimit fakultativ të lirimit me kusht, vendimi i gjykatës mbi revokimin 
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e lirimit me kusht duhet të mbështetet në vlerësimin e gjithëmbarshëm të të gjitha 
rrethanave të cilat e arsyetojnë revokimin, me ç'rast gjykata posaçërisht do të marrë 
parasysh ngjashmërinë e veprave penale, rëndësinë e tyre, motivet nga të cilat është 
kryer vepra penale dhe rrethanat e tjera të cilat tregojnë arsyeshmërinë e revokimit të 
lirimit me kusht. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Dispozita e këtij paragrafi i rregullon rastet kur i dënuari kryen një apo më shumë 

vepra penale deri sa ka qenë në lirimin me kusht. Në rastet kur gjykata revokon 
lirimin me kusht, qoftë në bazë të revokimit obligativ apo fakultativ, ia shqipton 
dënimin unik sipas dispozitave mbi matjen e dënimit për veprat penale në bashkim 
(neni 80), me ç'rast dënimin e shqiptuar më parë e merr si të caktuar. Në kësi raste, 
pjesa e dënimit, të cilin e ka mbajtur sipas aktgjykimit të mëparshëm, i llogaritet në 
dënimin e ri. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Dispozitat e këtij paragrafi aplikohet si në rastet kur personi i liruar me kusht 

gjykohet për veprën penale të cilën e ka kryer para fillimit të mbajtjes së dënimit, 
ashtu edhe për veprën penale të cilën e ka kryer gjatë kohës së mbajtjes së dënimit 
(para se të jetë liruar me kusht). Këto dy situata vijnë në shprehje në rastet kur vepra 
penale zbulohet më vonë.  

 
Paragrafi 5. 

 
1. Aplikimi i këtij paragrafi shprehet në rastet kur i dënuari gjatë kohës sa ka qenë i 

liruar me kusht kryen vepër penale, për të cilën i është shqiptuar dënimi me burgim 
deri në një vit, ndërsa gjykata duke u mbështetë në paragrafi 2. vendosë që të mos e 
revokoj lirimin me kusht. Në këso raste dënimin e ri i dënuari e mbanë ndaras, 
pavarësisht nga dënimi i mëparshëm, por koha të cilën e ka kaluar në mbajtje të 
dënimit i cili i është shqiptuar me aktgjykimin e ri nuk i llogaritet në kohëzgjatje të 
lirimit me kusht. Kohëzgjatja e lirimit me kusht vazhdohet për aq kohë sa i dënuari e 
ka mbajtur dënimin me burgim.  
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Kapitulli VII: Konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me anë të kryerjes 

           së veprave penale 
 
 
Vështrime të përgjithshme 
 
1. Sipas parimeve të përgjithshme juridike, askush nuk mund ta mbajë dobinë 

pasurore të cilën e ka fituar në mënyrë të kundërligjshme. Përkatësisht, çdo fitim 
pasuror që është rezultat i ndonjë vepre penale nuk ka bazë juridike dhe për këtë 
shkak dobinë e këtillë askush nuk mund ta mbajë. Në bazë të këtij parimi, rezulton 
se askush nuk mund të mbajë dobinë pasurore të fituar me kryerjen e veprës 
penale.  

2. Dobia pasurore e fituar me kryerjen e veprës penale më së shpeshti është me të 
holla apo gjësende të vlefshme. Mirëpo përfitimi pasuror mund të realizohet edhe 
me shërbime, veprime me të cilat paguhen shpenzime të pushimit, të udhëtimit, 
veprime me të cilat pengohet zvogëlimi i pasurisë, marrja e kredisë me kamata më 
të ulëta dhe çdo lloj tjetër i veprimit me të cilin kryesi i veprës penale 
drejtpërdrejtë apo në mënyrë indirekte realizon fitim pasuror në mënyrë të 
kundërligjshme. 

3. Kodi Penal e parasheh e konfiskimin e fitimit pasuror si masë të posaçme penalo-
juridike dhe e radhit në kapitull të veçantë. Kjo masë nuk konsiderohet lloj i 
sanksionit penal, edhe pse me të në mënyrë specifike realizohet qëllimi të cilin e 
kanë edhe sanksionet penale - luftën kundër kriminalitetit. Qëllimi kryesor i kësaj 
mase është që të rivihet aso gjendje pasurore çfarë ka qenë para kryerjes së veprës 
penale. 

4. Kjo masë është edhe e karakterit preventiv, ngase i bëhet me dije delikuentit se nuk 
do të mund ta mbajë fitimin e realizuar me kryerjen e veprës penale. Njëherit 
intenca e ligjit është që me anë të kësaj mase të bëhet i pamundshëm fitimi pasuror 
me anë të kryerjes së veprës penale. 

5. Shqiptimi i kësaj mase në kohën e fundit është gjithnjë e më tepër aktual, ngase një 
numër i veprave penale, veçmas i krimit të organizuar kryesve u sjellin edhe fitime 
pasurore. Andaj të gjithë pajtohen se shqiptimi i kësaj mase është i domosdoshëm 
dhe mjet shumë efikas për luftimin e veprave penale të cilat kryhen me qëllim të 
përfitimit të dobisë pasurore. Lidhur me konfiskimin e dobisë pasurore, në vitin 
1997 është nxjerrë edhe Konventa për Pastrimin e Parasë, gjurmimit dhe marrjen e 
përkohshme të fitimit pasuror të prokuruar me veprën penale. Në këtë Konventë 
është përcaktuar nocioni i fitimit të kundërligjshëm dhe fitimi pasuror i prokuruar 
me veprën penale, i cili mund të konsistojë në çfarëdo lloji të pasurisë, siç janë 
sendet, paraja, të drejtat etj.  

 
 
Neni 96 [Baza e konfiskimit të dobisë pasurore] 
 
1. Askush nuk mund ta mbajë dobinë pasurore të fituar me anë të kryerjes së 

veprës penale.  
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2. Dobia pasurore sipas paragrafit 1. të këtij neni konfiskohet nga gjykata e cila 
konstaton kryerjen e veprës penale, sipas kushteve të parapara me ligj.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas kësaj dispozite, gjykata është e obliguar që t'ia konfiskojë çdokujt dobinë 

pasurore që është rezultat i veprës penale. Kjo dispozitë është ndërtuar në bazë të 
parimit të përgjithshëm juridik se kryesit të veprës penale si dhe çdo pjesëmarrësi 
në veprën penale të mos i lejohet shfrytëzimi i fitimit të realizuar me veprën 
penale. Në mënyrë sublime dhe përmbajtjesore, profesori Baqiç e cekë kësisoj dhe 
e mbështetë arsyeshmërinë dhe bazën juridike, morale dhe etike të marrjes së 
dobisë pasurore të fituar me veprën penale: “Në aspektin juridik është e 
palejueshme, e padrejtë si dhe është e pamoralshme që dikush ta mbajë fitimin 
pasuror të realizuar me veprën penale.315 

2. Marrja e dobisë pasurore e realizuar me veprën penale bazohet në parimin e 
drejtësisë. Kjo si e tillë e ka edhe efektin juridik, ngase e thekson në mënyrë 
decidive faktin se kryesit detyrimisht do t’i merret dobia pasurore. Zbatimi i kësaj 
mase ka edhe karakter të preventivës gjenerale.316 

3. Në rastet kur gjykata konstaton se me veprën penale është realizuar dobia pasurore, 
ajo është e obliguar edhe pa propozimin e paditësit, eksoficio ta shqiptojë masën e 
konfiskimit të dobisë pasurore (neni 6 par. 7 i Ligjit për Kompetencat e Zgjeruara 
për Konfiskimin e Pasurisë së Përfituar me vepër Penale). Këtë masë gjykata është 
e obliguar ta shqiptojë: pa marrë parasysh çfarë është fitimi pasuror; pa marrë 
parasysh se a është dëmtuar apo jo ndokush; pa marrë parasysh se çka ka bërë 
kryesi me pasurinë (p.sh. nëse e ka asgjësuar, ia ka falë ndokujt dhe kështu nuk ka 
realizuar fitim pasuror). Pasi që është konstatuar fitimi pasuror i realizuar nga 
vepra penale, nuk është e lejuar që gjykata ta vlerësojë oportunitetin e shqiptimit të 
kësaj mase.317 

4. Nëse gjykata nuk e shqipton këtë masë kur janë plotësuar kushtet, atëherë sipas 
dispozitave të Kodit të Procedurës Penale kjo konsiderohet shkelje e Kodit Penal. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në këtë dispozitë është paraparë se marrja e fitimit pasuror mund të bëhet vetëm 

me aktgjykimin e plotfuqishëm me të cilën është konstatuar kryerja e veprës 
penale. Kjo masë shqiptohet në rastet kur kryesit të veprës penale i shqiptohet 
dënimi kryesor, dënimi alternativ, vërejtja e gjykatës dhe lirimi nga dënimi. Kjo 
mas u shqiptohet edhe të miturve kur u shqiptohen masa e diversitetit, masat 
edukuese apo dënimet. Gjithashtu kjo masë u shqiptohet edhe personave të 
papërgjegjshëm apo me përgjegjshmëri të zvogëluar kur u shqiptohet trajtimi i 
detyrueshëm psikiatrik dhe ruajtja në entin shëndetësor si dhe trajtimi i 
detyrueshëm psikiatrik në liri dhe kryesve në varësi të drogës apo alkoolit.  

2. Për procedurën e shqiptimit të kësaj mase më detajisht shih dispozitat e neni 267 – 
                                                           
315 Bačić-Pavlović, Komentar, fq. 393. 
316 Po aty, fq. 393. 
317 Po aty, fq. 393. 
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284 të KPPK. Ndërsa për ekzekutimin dhe administrimin e pasurisë së konfiskuar 
shih nenin 10 të Ligjit për Konfiskimin e Pasurisë të Fituar me vepër Penale. 

 
 
Neni 97 [Kushtet dhe mënyra e konfiskimit të dobisë pasurore] 
 
1. Kryesit i konfiskohet dobia pasurore apo kur konfiskimi nuk është i 

mundshëm, kryesi detyrohet të paguajë shumën e të hollave e cila i përgjigjet 
dobisë së fituar pasurore. 

2. Dobia pasurore mund t’i konfiskohet personit të cilit i është bartur pa 
kompensim ose me kompensim që nuk i përgjigjet vlerës reale, nëse personi i 
tillë e ka ditur ose është dashur ta dijë se dobia pasurore është fituar me 
kryerjen e veprës penale. Kur dobia pasurore është bartur tek anëtarët e 
familjes, dobia konfiskohet nga anëtari i familjes, përveç nëse anëtari familjar 
dëshmon se si kompensim ka dhënë vlerën e plotë. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Para së gjithash dobia pasurore merret nga kryesi i veprës penale. Mirëpo dobia 

pasurore konfiskohet edhe nga çdo person i cili në ndonjë formë ka bashkëpunuar 
në kryerjen e veprës penale dhe që ka pasur dobi pasurore nga vepra penale. 
Rrjedhimisht kjo masë shqiptohet edhe ndaj organizatorit të bashkimit kriminal 
apo anëtarit, nga shtytësi, ndihmësi apo ai i cili e ka fshehur veprën penale apo 
kryesin. Kjo masë shqiptohet gjithashtu edhe ndaj personit të cilit i është dhënë që 
ta ruajë pasurinë e fituar me veprën penale. Andaj nuk është formulim adekuat në 
dispozitën e paragrafit 1, ku thuhet se dobia pasurore merret nga kryesi, ngase siç 
shihet kjo masë shqiptohet edhe ndaj secilit që në ndonjë mënyrë ka marrë pjesë në 
kryerjen e veprës penale dhe nga ajo ka pasur përfitim pasuror. 

2. Në praktikën gjyqësore me të drejtë janë konsideruar si fitim pasuror edhe nëse 
kryesit të veprës penale p.sh. i janë paguar shpenzimet e rrugës, pagesa e qëndrimi 
në shtetin e huaj, pagesa e pushimit veror në det apo pushimi dimëror në skijim, 
apo nëse i është dhënë kredi e benificuar-me kamatë më të ultë dhe shërbime të 
ngjashme. Në këso raste i caktohet shuma e parasë e cila do të ishte adekuate me 
vlerën e shërbimeve. Në rastet e dëmtimit të sendeve apo të zvogëlimit të vlerës së 
tyre në ndonjë mënyrë tjetër, kryesi obligohet që t’i kompensojë.  

3. Vendimtare për shqiptimin e kësaj mase është çfarëdo fitimi pasuror i realizuar nga 
kryerja e veprës penale. 

4. Në rastet kur fitimi pasuror është realizuar nga kryerja e veprës penale në 
bashkëpunim, atëherë duke e respektuar parimin e përgjegjësisë subjektive dhe 
individuale, këtë masë gjykata ia shqipton secilit pjesëmarrës dhe për secilin e 
cakton lartësinë e fitimit të realizuar. Mirëpo në disa raste kjo nuk është e mundur 
të konstatohet, kështu që sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Penale gjykata 
është e autorizuar që sipas bindjes së lirë t’ia caktojë secilit lartësinë e fitimit të 
realizuar e cila i merret. Lidhur me këtë, mbisundon mendimi në praktikën 
gjyqësore se në rastet e veprës penale të kryer në bashkëpunim, me të cilën është 
realizuar fitim pasuror, bashkëpunëtorët nuk munden të obligohen që në mënyrë 
solidare t’u merret fitmi pasuror. 
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5. Kryesit të veprës penale i konfiskohen të gjitha të hollat, sendet me vlerë dhe çdo 
dobi tjetër pasurore që është fituar me kryerjen e veprës penale. Ndërsa në rastet 
kur konfiskimi i të njëjtës dobi pasurore nuk është i mundshëm, p.sh. nuk mund të 
konfiskohet automobili ngase kryesi e ka shitur, atëherë kryesi detyrohet të paguajë 
shumën e të hollave e cila i përgjigjet dobisë së fituar pasurore.  

6. Gjykata sipas detyrës zyrtare në procedurën penale është e obliguar ta përcaktojë 
saktësisht vlerën e realizuar të dobisë pasurore.  

7. Në fjalinë e fundit të paragrafit 1, është paraparë mundësia që gjykata të lejojë që 
kryesi të hollat t’i paguajë në këste gjatë periudhës e cila nuk i tejkalon dy vite. 
Sipas mendimit tonë, kjo mundësi duhet të lejohet në raste të rralla, përjashtimisht 
dhe vetëm atëherë kur nga kryesi, e kurrsesi nuk mund të konfiskohet menjëherë 
dobia pasurore. Në të kundërtën nëse lejohet në mënyrë ekstensive kjo mundësi, 
atëherë kjo masë e humbë efektin e saj.  

8. Lidhur me përmbajtjen e kësaj mase, në teori dhe praktikë ekzistojnë dilema se çka 
i merret nëse kryesi me paratë të cilat i ka fituar me kryerjen e veprës penale ka 
blerë sende tjera apo nëse sendet që i ka fituar me veprën penale i ka ndërruar 
(këmbyer) me sende tjera, p.sh, me parat e vjedhura ka blerë automobil apo 
kompjuterin –lap-top e ka ndërruar me ndonjë makinë. Në këso raste shtrohet 
pyetja se a do t’i merren këto sende (automobili apo makina), apo do të obligohet 
të paguajë para në vlerën e sendeve që i ka prokuruar me veprën penale. Lidhur me 
këtë, mbisundon mendimi se mund t’i merren vetëm sendet të cilat janë prokuruar 
me veprën penale, ndërsa nëse kjo nuk është e mundur, kryesi obligohet që të 
paguajë shumën e parasë në vlerën e sendeve të prokuruara.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Nuk janë raste të rralla që kryesi, dobinë pasurore të cilën e ka fituar me veprën 

penale, ta bartë në persona të tjerë në formë dhurate apo në ndonjë formë tjetër. 
Sipas paragrafit 2, në rastet e tilla mund të ndodhin dy situata. Situata e parë është 
kur pasuria e fituar me veprën penale të bartet në persona të tjerë. Ndërsa situata e 
dytë është kur pasuria bartet në të afërmit e kryesit. 
1) Nëse dobia pasurore është bartur në persona të tjerë, që të mund të shqiptohet 

konfiskimi i dobisë pasurore, duhet që të përmbushen dy kushte, kushti 
objektiv dhe subjektiv. Kushti objektiv përmbushet në rastet kur pasuria është 
bartur pa kompensim apo me kompensim që nuk i përgjigjet vlerës reale. 
Ndërsa kushti subjektiv përmbushet në rastet kur personi në të cilin është 
bartur pasuria, e ka ditur apo ka mundur të dijë se pasuria është fituar me 
veprën penale. Që të mundet gjykata të shqiptojë këtë masë, duhet të 
përmbushen të dy kushtet në mënyrë kumulative. Rasti i tillë është p.sh. nëse 
personi i cili e ka vjedhur një orë të arit, që kushton 1000 euro, këtë orë të 
vjedhur ia falë ndokujt apo ia shet shumë lirë – për 100 euro. Kjo orë mund t’i 
merret personit të cilit i është falur apo shitur me këtë çmim shumë të lirë.  

2) Nëse dobia pasurore e fituar me veprën penale është bartur në të afërmit e 
ngushtë, kjo dobi do të konfiskohet nëse nuk administrojnë prova se si 
kompensim kanë dhënë vlerën e plotë. Nga kjo rezulton se në rastet kur të 
afërmit e kryesit të veprës penale kanë dhënë kompensimin e plotë, nuk ka 
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arsye që nga këta të konfiskohet dobia pasurore. Në kësi raste dobia pasurore 
merret nga kryesi i veprës penale. 

2. Siç e cekëm më sipër, qëllimi i masës së konfiskimit të dobisë pasurore është që 
personave t’u bëhet e pamundshme të pasurohen me anë të kryerjes së veprës pe-
nale. Mirëpo, me anë të kësaj mase nuk guxohet të merret pasuria e cila nuk është 
rezultat i veprës penale, ngase kjo masë as pjesërisht nuk guxon të shndërrohet në 
dënim pasuror. 

3. Për kushtet të cilat duhet të plotësohen për tu bërë i mund konfiskimi dobia 
pasurore e fituar me veprën penale dhe mënyrën e ekzekutimit të kësaj mase, më 
për së afërmi shih nenin 4 – 11 të Ligjit për Konfiskimin e Pasurisë së Fituar me 
Vepër Penale. 

 
 
Neni 98 [Mbrojtja e të dëmtuarit] 
 
1. Kur me procedurë penale i caktohet dëmi pasuror të dëmtuarit, gjykata 

urdhëron konfiskimin e dobisë pasurore nëse ajo e tejkalon shumën e dëmeve 
pasurore që i është caktuar palës së dëmtuar.  

2. I dëmtuari i cili gjatë procedurës penale është udhëzuar të fillojë procedurën e 
kontestit civil për kërkesën pasurore juridike, mund të kërkojë kompensim 
nga dobia pasurore e konfiskuar. I dëmtuari i cili kërkon kompensim nga 
dobia pasurore e konfiskuar duhet të fillojë procedurën e kontestit civil brenda 
gjashtë (6) muajve nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit që e udhëzon atë 
për inicimin e kontestit civil dhe brenda tre (3) muajve nga dita kur vendimi 
gjyqësor për vendosjen e kërkesës pasurore juridike është bërë i plotfuqishëm.  

3. I dëmtuari i cili gjatë procedurës penale nuk e ka paraqitur kërkesën pasurore 
juridike, mund të kërkojë kompensim nga vlera e dobisë pasurore të 
konfiskuar nëse e ka filluar procedurën e kontestit civil në afatin prej tre (3) 
muajve nga dita kur ka mësuar për aktgjykimin me të cilin konfiskohet dobia 
pasurore dhe më së voni në afatin prej dy (2) vjetësh nga dita e 
plotfuqishmërisë së aktgjykimit mbi konfiskimin e dobisë pasurore, dhe nëse 
ka kërkuar kompensim nga vlera e dobisë pasurore të konfiskuar brenda 
afatit prej tre (3) muaj nga dita kur vendimi për caktimin e dobisë pasurore 
është bërë i plotfuqishëm.  

 
1. E drejta penale e mbron edhe pasurinë e qytetarit edhe në rastet kur ajo është e 

dëmtuar me vepër penale. Një ndër mënyrat e mbrojtjes së pasurisë është pikërisht 
edhe masa e marrjes së dobisë pasurore të fituar me kryerjen e veprës penale. Me 
dispozitat e këtij neni zgjidhen situatat kur krahas shqiptimit të masës së marrjes së 
dobisë pasurore, ekziston edhe kërkesa pasurore-juridike e personit të dëmtuar me 
veprën penale.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Është zgjidhje parimore e ligjit se personi i dëmtuar me veprën penale ka përparësi 

në realizimin e kërkesës pasurore juridike. Zgjidhja e këtillë qartë rezulton nga 
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paragrafi 1. Sipas këtij paragrafi, në procedurën penale gjykata së pari e cakton 
kompensimin pasuror të palës së dëmtuar me veprën penale. Nëse fitimi pasuror, të 
cilin kryesi e ka realizua me veprën penale është në lartësi të vlerës së 
kompensimit të dëmit, të cilin ia ka caktuar gjykata, atëherë nuk ka arsye që 
gjykata të shqiptojë edhe masën e konfiskimit të pasurisë ndaj kryesit të veprës 
penale, ngase kjo dobi tashmë është marrë. Mirëpo, nëse fitimi pasuror, të cilin 
kryesi e ka realizuar me veprën penale, është më i madh se vlera të cilën gjykata ka 
vendosur lidhur me kërkesën pronësore-juridike, gjykata do të shqiptojë masën e 
marrjes së dobisë pasurore. Për shembull, nëse kompensimi i palës së dëmtuar 
është bërë në vlerë prej 300 EUR, ndërsa fitimi i realizuar me veprën penale ka 
qenë në vlerë prej 500 EUR, atëherë gjykata do të urdhërojë konfiskimin në vlerë 
prej 200 EUR. Kjo zgjidhje shprehet në rastet kur kërkesa juridike pasurore e të 
dëmtuarit është realizuar në tërësi. Në të kundërtën, nëse kërkesa e të dëmtuarit 
është aprovuar vetëm pjesërisht, i dëmtuari udhëzohet që pjesën tjetër ta realizojë 
në kontestin civil. 

2. Sipas aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kroacisë, personi i cili kryesit të veprës 
penale i ka dhënë të holla apo sende me vlerë për të kryer vepër penale (p.sh. i ka 
dhënë mito), nuk mund të kërkojë që t’i kthehen ato para apo sende, por ato do t’i 
konfiskohen si pasuri e fituar me vepër penale.318 

3. Në dispozitat e paragrafit 2 dhe 3 janë paraparë dy situata për mbrojtjen e të dëmtuarit. 
 

Paragrafi 2. 
 
1. Dispozita e paragrafit 2 e zgjidhë situatën kur i dëmtuari në procedurën penale e ka 

paraqitë kërkesën pasurore juridike për kompensimin e dëmit nga pasuria e 
konfiskuar por është udhëzuar që atë kërkesë ta realizojë në kontestin civil. Në 
rastet e tilla i dëmtuari mund të kërkojë që të kompensohet nga shuma e vlerës e 
cila është konfiskuar, nëse e fillon procedurën kontestimore brenda afatit prej 
gjashtë muajve nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit me të cilin është udhëzuar 
në procedurën kontestimore dhe nëse brenda afatit prej tre muajsh nga dita e 
plotfuqishmërisë së vendimit me të cilin është zgjidhur pozitivisht kërkesa e tij, e 
kërkon kompensimin nga vlera e cila është konfiskuar. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Dispozita e paragrafit 3 e zgjidhë situatën kur i dëmtuari nuk e ka paraqitur 

kërkesën pasurore juridike në procedurën penale, ndërsa gjykata e ka shqiptuar 
masën e marrjes së fitimit pasuror të realizuar me veprën penale. Në rastin e këtillë 
i dëmtuari mund të kërkojë kompensimin e dëmit nga vlera e konfiskuar nëse e 
fillon procedurën e kontestit civil në afatin prej tre muajsh nga dita kur ka marrë 
vesh për aktgjykimin me të cilin është konfiskuar dobia pasurore (afati subjektiv) 
dhe më së voni në afatin prej dy vjetësh nga plotfuqishmëria e vendimit mbi 
konfiskimin e dobisë pasurore (afati objektiv), dhe nëse në afatin prej tre muajsh 
nga dita e vendimit të plotfuqishëm, me të cilin është vërtetuar kërkesa e tij, kërkon 
kompensimin nga vlera e dobisë pasurore e cila është konfiskuar. 

                                                           
318 Cituar sipas Komentar Krivičnog Zakona SFRJ, fq. 340. 
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2. Për procedurën e konfiskimit të dobisë pasurore dhe ndaj kujt kjo masë mund të 
shqiptohet, më detajisht shih nenin 267 – 284 të KPPK. 

 
 
Neni 99 [Konfiskimi i dobisë pasurore nga personat juridikë] 
 

Kur me anë të veprës penale të kryer nga ana e kryesit përfiton dobi pasurore 
organizata e biznesit ose personi juridik, dobia pasurore konfiskohet nga 
organizata e biznesit ose personi juridik. 

 
1. Nëse personi me kryerjen e veprës penale ka realizuar fitim pasuror në favor të 

organizatës së biznesit ose personit tjetër juridik, gjykata do të nxjerrë vendim që 
dobia e tillë pasurore të konfiskohet nga to. Nëse përcaktimi i lartësisë së dobisë 
pasurore do të ishte shumë vështirë apo nëse konstatohet se së tepërmi do ta zgjatët 
procedurën penale, gjykata në procedurën penale vetëm do ta shqiptojë 
konfiskimin e dobisë pasurore, ndërsa lartësia e vlerës do të caktohej në 
procedurën civile pranë gjykatës kompetente. 

2. Për rastet e konfiskimit të pasurisë në pronësi të të pandehurit i cili ka vdekur apo i 
cili është në arrati, shih nenin 7 dhe 8 të Ligjit për Konfiskimin e pasurisë të Fituar 
me vepër penale. 
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Kapitulli VIII: Pasojat juridike të dënimit  
 
 
Neni 100 [Lindja e pasojave juridike të dënimit] 
 
1. Pasojat juridike të dënimit mund të parashihen vetëm me ligj.  
2. Pasojat juridike të dënimit nuk krijohen kur kryesit i shqiptohet gjoba, dënimi 

me kusht apo vërejtja gjyqësore ose kur kryesi lirohet nga dënimi.  
3. Dënimet për disa vepra penale të caktuara mund të kenë si pasojë shuarjen 

apo humbjen e të drejtave të caktuara ose ndalimin e fitimit të të drejtave të 
caktuara.  

 
1. Nocioni i pasojave juridike. Pasojat juridike të dënimit janë masa të posaçme 

penale- juridike të cilat e godasin kryesin e veprës penale ex lege (sipas fuqisë së 
ligjit). Këto janë masa jashtë sanksioneve penale dhe personin e dënuar e godasin 
duke ia kufizuar disa të drejta apo duke ia caktuar disa ndalesa. 

2. Pasojat juridike të dënimit si masa të posaçme e godasin rëndë personin e dënuar. 
Madje në disa raste kryesin e veprës e godasin këto pasoja, e edhe më rëndë se 
dënimi i shqiptuar. Sa më tepër që individi është i varur në aspektin social, aq më 
rëndë e godasin pasojat juridike të dënimit. Kështu p.sh. në raste të caktuara kur 
personi është i dënuar për ndonjë vepër penale, si pasojë juridike të dënimit ai 
mund ta humbë vendin e punës, t’i ndërpritet marrëdhënia e punës, e dihet se çfarë 
pasoja shkakton humbja e vendit të punës jo vetëm për kryesin e veprës por edhe 
për tërë familjen e tij.319 

3. Në disa raste pasojat juridike të dënimit e godasin kryesin sipas fuqisë së ligjit (ex 
lege). 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas këtij paragrafi, pasojat juridike të dënimit mund të parashihen vetëm me ligj. 

Nga kjo rezulton se është e ndaluar që këto të parashihen me akte nënligjore, siç 
janë urdhëresat administrative, statutet apo rregulloret e organeve shtetërore apo 
personave juridikë. Mirëpo ligjet me të cilat mund të parashihen pasojat juridike 
janë të shumta. 

2. Kodi Penal në asnjë vend nuk i parasheh pasojat juridike në mënyrë specifike, por 
vetëm e përcakton bazën juridike, mundësinë që me ligje të veçanta të parashihen 
si dhe parasheh fillimin dhe përfundimin e tyre. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Pasojat juridike janë të parapara për vepra penale të rënda apo relativisht të rënda, 

për shkak se këto e godasin shumë rëndë kryesin e veprës penale. Për këtë arsye, 
në par. 2 është paraparë shprehimisht se pasojat juridike nuk mund të caktohen për 

                                                           
319 Bačić-Pavlović, Komentar, fq. 400. 
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rastet kur kryesit i është shqiptuar dënimi me gjobë, dënim me kusht apo vërejtja e 
gjykatës. Edhe pse nuk është thënë shprehimisht në këtë dispozitë, pasojat juridike 
të dënimit nuk e godasin kryesin edhe në rastet kur është liruar nga dënimi. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Sipas dispozitës së këtij paragrafi, pasojat juridike të dënimit mund të konsistojnë 

në humbjen e të drejtave të caktuara ose ndalimin e fitimit të të drejtave të 
caktuara. Nga kjo rezulton se pasojat juridike të dënimit në sistemin tonë juridik 
janë dy lloje: ato me të cilat kryesit të veprës penale i pushojnë apo i humbin të 
drejta të caktuara dhe ato me të cilat i ndalohet fitimi i të drejtave të caktuara. 

 
 
Neni 101 [Fillimi dhe kohëzgjatja e pasojave juridike të dënimit] 
 
1. Pasojat juridike të dënimit fillojnë në ditën kur aktgjykimi bëhet i 

plotfuqishëm. 
2. Pasojat juridike të dënimit të cilat kanë të bëjnë me ndalimin e fitimit të disa të 

drejtave të caktuara nuk mund të zgjasin më tepër se dhjetë (10) vjet nga dita 
kur dënimi është mbajtur, falur ose kur është bërë parashkrimi, nëse ligji nuk 
parasheh kohëzgjatje më të shkurtër për pasoja juridike të caktuara.  

3. Kur dënimi shlyhet atëherë pushojnë pasojat juridike të dënimit.  
 

Paragrafi 1. 
 
1. Pasojat juridike të dënimit hyjnë në fuqi, fillojnë të zbatohen prej ditës kur 

aktgjykimi bëhet i plotfuqishëm. 
 

Paragrafi 2-3. 
 
1. Për pasojat juridike të dënimit me të cilat bëhet ndalimi i fitimit të disa të drejtave 

të caktuara, maksimumi i kohëzgjatjes së tyre është dhjetë vjet nga dita e mbajtjes 
së dënimit, dënimit të falur ose kur është bërë parashkrimi i dënimit.  

2. Gjithashtu, sipas par. 3, pasojat juridike të dënimit pushojnë nëse shlyhet dënimi 
nga evidenca e të ndëshkuarve (lidhur me këtë shih nenin 104 i cili e rregullon 
çështjen e rehabilitimit gjyqësor). 

3. Sipas dispozitës së këtij paragrafi, ligji mund të parasheh pasoja juridike të dënimit 
që mund të kenë kohëzgjatje më të shkurtër, por kurrsesi periudhë kohore më të 
gjatë. Në të shumtën e rasteve, në ligje të veçanta për pasojat juridike caktohet 
kohëzgjatje më e shkurtër. Nëse me ligj nuk është caktuar kohëzgjatja e pasojave 
juridike, atëherë vlen maksimumi i afati prej dhjetë vjetësh. 

4. Sikundër që për fillimin e pasojave juridike që nuk kërkohet kurrfarë vendimi i 
posaçëm, ashtu edhe për pushimin e tyre nuk kërkohet vendim i posaçëm, ato 
pushojnë me kalimin e afatit të caktuar.320 

5. Kohëzgjatja e pasojave juridike mund të shkurtohet edhe me falje dhe amnisti. 
                                                           
320 Po aty, fq. 402. 
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Lidhur me këtë, Kushtetuta e Republikës së Kosovës, e as Kodi Penal nuk e 
parashohin institutin e amnistisë.  

6. Pasojat juridike të dënimit mund të pushojnë para afatit të caktuar edhe në rastet e 
rehabilitimit gjyqësor me të cilin shlyhet dënimi nga evidenca e të ndëshkuarve 
(neni 104).  

7. Përndryshe edhe për pasojat juridike të dënimit vlen parimi i ndalimit të fuqisë 
retroaktive. Kjo rezulton nga parimi i ndalesës që ligjet nuk mund të kenë fuqi 
prapavepruese. Kjo donë të thotë se kryesin e veprës penale mund ta godasin 
vetëm ato pasoja juridike të cilat kanë qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës 
penale. Ligji me të cilin janë ndryshuar pasojat juridike të dënimit mund të 
zbatohen vetëm nëse është më i favorshëm për kryesin e veprës penale. 
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Kapitulli IX: Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale  
 
 
Neni 102 [Pozita juridike e personave të dënuar pas mbajtjes së dënimit, 

   lirimit ose parashkrimit të dënimit] 
 
1. Pas mbajtjes së dënimit me burgim, faljes ose parashkrimit të dënimit, personi 

i dënuar i cili ka bërë dëmshpërblimin i gëzon dhe i fiton të gjitha të drejtat e 
përcaktuara me Kushtetutë dhe me ligj, përveç nëse parashihet ndryshe me 
këtë Kod.  

2. Ky nen gjithashtu zbatohet për personin e dënuar i cili është liruar me kusht.  
 
1. Sipas dispozitave të këtij neni, personi i cili e ka mbajt dënimin, është amnistuar 

apo falë dënimi, si dhe në rastet kur dënimi i është parashkruar ai i gëzon të gjitha 
të drejtat si dhe mund t’i fitojë të gjitha të drejtat si çdo qytetar tjetër, përveç 
rasteve kur me Kodin Penal në mënyrë specifike është përcaktuar ndryshe. 
Zgjidhja e këtillë e statusit të personit të dënuar pas mbajtjes së dënimit është e 
karakterit parimor. Nga ky parim bëjnë përjashtim rastet kur krahas dënimit 
kryesor gjykata shqipton njërin nga dënimet plotësuese të parapara me nenin 62 të 
Kodit Penal, apo nëse në bazë të ndonjë ligji kryesit i është caktuar ndonjë pasojë 
juridike me të cilin kryesit të veprës penale mund t’i caktohen disa kufizime apo 
obligime të cilat fillojnë të zbatohen pasi që kryesi ta ketë mbajt dënimin si p.sh. 
ndalimi i ushtrimit të profesionit, ndalimi i drejtimit të automjetit, marrja e lejes së 
vozitjes etj. 

2. Rëndësia e kësaj dispozite dhe e kësaj zgjidhje parimore konsiston në faktin se e 
promovon konceptin se me vetëm faktin që një person ka qenë i dënuar nuk guxon 
të shërbejë si bazë për kufizimin e të drejtave të të dënuarit. Nga ky tretman i 
karakterit parimor është bërë përjashtim ngase sipas nenit 105 të Kodit Penal, 
lejohet që të dhënat nga dosja penale mund t’i zbulohen (t’i epen) gjykatës, 
prokurorisë dhe policisë lidhur me procedurën penale e cila është duke u zhvilluar 
kundër personit i cili më parë ka qenë i dënuar. Gjithashtu këto të dhëna lidhur me 
atë nëse ka qenë një person i dënuar mund t’i epen edhe organeve kompetente për 
ekzekutimin e sanksioneve penale dhe organeve të cilat marrin pjesë në procedurën 
e dhënies së faljes apo shlyerjen e dënimeve. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Sipas paragrafit 2, edhe personit të cilit i është njohur lirimi me kusht, i gëzon të 

gjitha të drejtat, si dhe mund t’i fitojë të gjitha të drejtat si edhe personat tjerë të 
cilët nuk kanë kryer vepër penale. 
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Neni 103 [Rehabilitimi ligjor] 
 
1. Me rehabilitimin ligjor dënimi shlyhet nga evidenca e personit të dënuar për 

herë të parë, siç parashihet në paragrafin 2. të këtij neni dhe personi i tillë nuk 
konsiderohet i dënuar.  

2. Dënimi shlyhet nga evidenca e personit të dënuar për herë të parë pas skadimit 
të periudhave kohore vijuese, duke vepruar sipas ligjit, nëse personi i dënuar 
brenda afateve vijuese nuk kryen ndonjë vepër të re penale:  
2.1. një (1) vit nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit në rastin e vërejtjes 

gjyqësore ose të lirimit nga dënimi; 
2.2. një (1) vit nga dita e skadimit të periudhës së verifikimit në rastin e 

dënimit me kusht; 
2.3. një (1) vit nga dita e mbajtjes së dënimit, parashkrimit ose përfundimit 

me falje ose me ndryshim në ligj në rast të dënimit me gjysmëliri;  
2.4. tre (3) vjet pas mbajtjes së dënimit, parashkrimit ose përfundimit me 

falje ose me ndryshim të ligjit në rastin e dënimit me burgim deri në një 
(1) vit, dënimit me gjobë ose dënimit plotësues;  

2.5. pesë (5) vjet nga dita e mbajtjes së dënimit, parashkrimit ose 
përfundimit me falje ose me ndryshim të ligjit në rastin e dënimit me 
burgim prej një (1) deri në tre (3)vjet;  

2.6. tetë (8) vjet nga dita e mbajtjes së dënimit, parashkrimit ose përfundimit 
me falje ose me ndryshim të ligjit në rastin e dënimit me burgim prej tre 
(3) deri në pesë (5) vjet;  

2.7. dhjetë (10) vjet nga dita e mbajtjes së dënimit, parashkrimit ose 
përfundimit me falje ose me ndryshim të ligjit në rastin e dënimit me 
burgim prej pesë (5) deri në dhjetë (10) vjet;  

2.8. pesëmbëdhjetë (15) vjet nga dita e mbajtjes së dënimit, parashkrimit ose 
përfundimit me falje ose me ndryshim të ligjit në rastin e dënimit me 
burgim prej dhjetë (10) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.  

3. Dënimi me burgim mbi pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të përjetshëm 
nuk mund të shlyhet.  

4. Dënimi nuk mund të shlyhet gjatë kohëzgjatjes së dënimeve plotësuese dhe 
masave të trajtimit të detyrueshëm. 

 
1. Në të drejtën penale me rehabilitim nënkuptohet kthimi i të drejtave personit të 

dënuar pasi ta ketë mbajtur dënimin. Gjithashtu me rehabilitim nënkuptohet edhe 
shlyerja e dënimeve nga evidenca e të ndëshkuarve. Kësisoj, personi të cilit i njihet 
rehabilitimi konsiderohet i padënuar dhe i kthehen të gjitha të drejtat që i ka pasur 
para se të jetë dënuar. Në këtë mënyrë instituti i rehabilitimit është në fakt një lloj 
fiksioni mbi jondëshkueshmërinë. 

2. Rehabilitimi ligjor paraqitet në mënyrë automatike (ex lege) me kalimin e kohës së 
caktuar pas dënimit të mbajtur, me kusht që personi i dënuar gjatë kësaj periode të 
mos kryejë vepër të re penale. Përkatësisht rehabilitimi ligjor shprehet sipas fuqisë 
së ligjit. 

3. Në rastin kur shlyerja e dënimit duhet të bëhet në bazë të ligjit, përkatësisht kur 
është fjala për rehabilitimi ligjor, shlyerjen e bën organi i cili mban evidencën e të 
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ndëshkuarve, pasi që të konstatojë se janë përmbushur kushtet për shlyerje. Siç 
theksuam më sipër, kushtet për shlyerje të dënimit nga evidenca e të ndëshkuarve 
janë nëse ka kaluar afati i caktuar dhe nëse i dënuari gjatë atij afati nuk ka kryer 
vepër të re penale.  

4. Dënimi shlyhet nga evidenca e të ndëshkuarve në afatin e caktuar, prej kur është 
mbajtur dënimi, parashkruar apo falur. 

5. Për procedurën e rehabilitimit ligjor dhe shlyerjen e dënimit nga evidenca e të 
ndëshkuarve shih nenin 520-524 të KPPK. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas këtij paragrafi, rehabilitimi realizohet kur i shlyhet dënimi nga evidenca 

personit të dënuar dhe personi i tillë nuk konsiderohet i dënuar. Me person të dënuar 
duhet nënkuptuar personin të cilit i është shqiptuar dënimi, dënimi me kusht, vërejtja 
e gjykatës, lirimi nga dënimi dhe burgimi për të mitur. Sipas ligjit nuk konsiderohen 
të dënuar kryesit e veprave penale të cilëve u janë shqiptuar masat e diversitetit dhe 
masat edukative. Gjithashtu nuk konsiderohen persona të dënuar, nëse janë shqiptuar 
si masa të veçanta masa e trajtimit të detyruar psikiatrik (neni 89) apo masa e 
trajtimit me anë të rehabilitimit të detyrueshëm i personave të varur nga droga apo 
alkooli (neni 91).Në sensin e nenit të mëparshëm i pa dënuar konsiderohet edhe 
personi i rehabilituar.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në këtë paragraf janë paraparë kushtet të cilat duhet të përmbushen për t’u shprehë 

rehabilitimi. Siç u cekë më sipër, rehabilitimi ligjor shprehet sipas fuqisë së ligjit. Si 
kusht për rehabilitim kërkohet që të kenë kaluar afatet e caktuara dhe që gjatë 
rrjedhës së atyre afateve i dënuari sërish të mos kryejë vepër tjetër penale. Varësisht 
prej llojit dhe peshës së sanksionit të shqiptuar apo të mbajtur, në pikën 1-8 të 
paragrafit 2, janë përcaktuar afatet të cilat duhet të skadojnë për t’u konsideruar se 
është përmbushur rehabilitimi. Siç shihet nga këto dispozita, afati brenda të cilit 
shlyhet dënimi, varet prej llojit dhe peshës, lartësisë së sanksionit, i cili i është 
shqiptuar kryesit të veprës penale.  

 
Paragrafi 3 dhe 4. 

 
1. Në këto paragrafë janë paraparë dy kufizime sipas të cilave nuk mund të shprehet 

rehabilitimi ligjor. Kufizimi i parë është paraparë në paragrafin 3 i referohet 
dënimit me burgim mbi pesëmbëdhjetë vjet dhe dënimit me burgim të përjetshëm. 
Përkatësisht, në këtë paragraf parashihet shprehimisht se personit të cilit i është 
shqiptuar dënimi me burgim mbi pesëmbëdhjetë vjet apo dënimi me burgim të 
përjetshëm, dënimi nuk mund t’i shlyhet. Kodi Penal e përjashton mundësinë e 
rehabilitimit për këto dënime të cilat janë shqiptuar për vepra penale shumë të 
rënda, ngase nuk do të ishte e drejtë që ndaj personave të këtillë të krijohet fiksioni 
(përshtypja) i të padënuarve. Kufizimi i dytë është paraparë në paragrafin 4. Në 
këtë paragraf shprehimisht është paraparë se dënimi nuk mund të shlyhet gjatë 
kohëzgjatjes së masave të trajtimit të detyrueshëm. 
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2. Edhe pse në ligj nuk është thënë shprehimisht, me mbajtje të dënimit duhet 
nënkuptuar edhe kohëzgjatjen e lirimit me kusht. Andaj për t’u shpreh rehabilitimi 
ligjor duhet të ketë skaduar koha e lirimit me kusht. 

3. Rehabilitimi ligjor nuk e eliminon ekzekutimin e dënimit plotësues. Përkatësisht 
nëse një të dënuari krahas dënimit kryesor i është shqiptuar edhe një lloj dënimi 
plotësues që zgjatë për një kohë, në këso raste me anë të rehabilitimit nuk ndalet 
ekzekutimi i dënimit plotësues.  

4. Në rastet kur të njëjtit person i janë shqiptuar shumë dënime, mund të shlyhen 
dënimet vetëm në të njëjtën kohë, dhe atë nëse janë plotësuar kushtet për shlyerjen 
e secilit prej tyre. 

5. Me njohjen e rehabilitimit nuk mohohen apo nuk kufizohen të drejtat e personave 
të tretë që mbështeten në dënim. 

 
 
Neni 104 [Rehabilitimi gjyqësor] 
 

Gjykata, me kërkesën e personit të dënuar, mund të vendosë që dënimi t’i 
shlyhet nga evidenca e personit të dënuar dhe ai person konsiderohet i 
padënuar nëse ka kaluar gjysma e afatit përkatës të paraparë me paragrafin 
2. të nenit 103 dhe nëse personi i dënuar gjatë kësaj kohe nuk ka kryer vepër 
të re penale. Me rastin e vendosjes për shlyerjen e dënimit të parashkruar ose 
përfunduar me falje ose me ndryshim të Kodit Penal, gjykata merr parasysh 
sjelljen e personit të dënuar pas mbajtjes së dënimit, natyrën e veprës penale 
dhe rrethanat e tjera të cilat mund të jenë të rëndësishme për vlerësimin e 
përshtatshmërisë së shlyerjes së dënimit. 

 
1. Me rehabilitim gjyqësor shlyhet dënimi nga evidenca e të ndëshkuarve në afat më 

të shkurtër se që është paraparë me ligj. Efekti i rehabilitimit gjyqësor është i njëjtë 
me rehabilitimin ligjor. Mirëpo, derisa rehabilitimi ligjor bëhet në bazë të ligjit 
(ipso lege), për rehabilitimin gjyqësor vendos gjykata në bazë të kërkesës së të 
ndëshkuarit. Thënë ndryshe, shlyerja e dënimit nga evidenca e të ndëshkuarve 
sipas rehabilitimit gjyqësor bëhet në bazë të vendimit të gjykatës. Organi i cili 
mban evidencën e të ndëshkuarve, është i obliguar të shlyejë dënimin posa ta marrë 
vendimin e gjykatës me të cilin është vendosur shlyerja. 

2. Gjykata do të vendosë nëse do ta rehabilitojë të ndëshkuarin në bazë të sjelljeve të tij 
pas mbajtjes së dënimit dhe rrethanave të tjera të cilat janë relevante për nxjerrjen e 
vendimit të këtillë. Ndryshe nga rehabilitimi ligjor i cili shprehet ipso lege në mënyrë 
automatike me kalimin e afatit, rehabilitimi gjyqësor është fakultativ. 

3. Sipas dispozitës së nenit 104, për njohjen e rehabilitimit gjyqësor, duhet të ketë 
kaluar së paku gjysma e periudhës kohore e paraparë me nenin 103 par. 2, dhe nëse 
personi i dënuar gjatë kësaj kohe nuk ka kryer vepër të re penale. Krahas këtij 
kushti ligjor, me rastin e çmuarjes nëse të dënuarit do t’i njihet rehabilitimi, gjy-
kata do të marrë parasysh sjelljen e të dënuarit pas mbajtjes së dënimit, natyrën e 
veprës penale, gatishmërisë së tij që ta kompensojë dëmin e shkaktuar me veprën 
penale dhe ta kthejë dobinë pasurore të fituar me kryerjen e veprës penale si dhe 
rrethanat e tjera të cilat tregojnë se kryesi është përmirësuar. 
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4. Edhe pse në këtë nen nuk është thënë shprehimisht, rehabilitimi gjyqësor të 
dënuarit nuk mund t’i epet nëse dënimi plotësues akoma nuk është ekzekutuar apo 
nëse akoma është duke u mbajt masa e trajtimit të detyrueshëm. 

5. Në rastet kur të njëjtit person i janë shqiptuar shumë dënime, mund të shlyhen 
dënimet vetëm në të njëjtën kohë, dhe atë nëse janë plotësuar kushtet për shlyerjen 
e secilit prej tyre. 

6. Për procedurën e rehabilitimit gjyqësor dhe shlyerjen e dënimit nga evidenca e të 
ndëshkuarve shih nenin 520-524 të KPPK. 

 
 
Neni 105 [Përmbajtja dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale] 
 
1. Në dosje penale përfshihen të dhënat në vijim: të dhënat personale mbi kryesin 

e veprës penale; të dhënat mbi dënimin, vërejtjen gjyqësore, masën e trajtimit 
të detyrueshëm ose lirimin e kryesit nga dënimi i shqiptuar; ndryshimet në të 
dhënat mbi dënimet që janë futur në dosjen penale; dhe të dhënat mbi dënimet 
e mbajtura si dhe mbi shlyerjen e dënimeve të gabueshme.  

2. Të dhënat nga dosja penale mund të zbulohen vetëm në lidhje me dënimet të 
cilat nuk janë shlyer dhe mund t’i zbulohen gjykatës, prokurorisë dhe policisë 
lidhur me procedurën penale të zhvilluar kundër personit i cili më parë ka 
qenë i dënuar; organeve kompetente përgjegjëse për ekzekutimin e 
sanksioneve penale; dhe organeve kompetente që marrin pjesë në procedurën 
e dhënies së faljes apo shlyerjen e dënimeve.  

3. Të dhënat nga dosja penale, në bazë të kërkesës së arsyetuar, mund t’u 
zbulohen organeve publike nëse dënimet plotësuese ose masat e trajtimit të 
detyrueshëm janë ende në fuqi në kohën e paraqitjes së kërkesës.  

4. Në rastet kur është shlyer dënimi, të dhënat lidhur me atë dënim mund t’i 
zbulohen vetëm gjykatës, prokurorisë dhe policisë lidhur me procedurën 
penale e cila zhvillohet kundër personit të cilit i është shlyer dënimi i 
mëparshëm.  

5. Çdo personi, me kërkesën e tij, mund t’i jepen të dhëna për dosjen e tij penale 
kur këto të dhëna i nevojiten, përveç nëse kjo do të rrezikonte sigurinë 
kombëtare apo sigurinë e përgjithshme ose do të rrezikonte parandalimin, 
hetimin, zbulimin dhe ndjekjen e veprave penale.  

 
1. Dispozitat e këtij neni e rregullojnë pozitën juridike të të dënuarit pasi që ta ketë 

mbajt dënimin dhe shfrytëzimin e të dhënave nga evidenca e të ndëshkuarve. 
Çështjet të cilat rregullohen me këto dispozita janë të rëndësishme për pozitën e të 
dënuarit në shoqëri pas mbajtjes së dënimit dhe rieintegrimin e tij në tërësi. 
Përndryshe zbulimi, përkatësisht dhënia e të dhënave nga evidenca e të 
ndëshkuarve është një institucion i posaçëm juridiko-penal. 

2. Personat e dënuar evidencohen në evidencën e të ndëshkuarve dhe se e drejta jonë 
penale e përvetëson koncepcionin se personi nuk konsiderohet i ndëshkuar edhe 
atëherë kur, pas kalimit të afatit të caktuar, shlyhet nga evidenca e të ndëshkuarve 
(neni 103, par. 1), ngase dëshirohet që pozita e të dënuarit, pasi që të mbajë 
dënimin të jetë e njëjtë me personat e tjerë. Mirëpo, përkundër kësaj zgjidhjeje 
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parimore, për shkaqe kriminalo-politike të luftës më efikase kundër kriminalitetit, 
Kodi Penal parasheh mundësinë që organeve të caktuara shtetërore t’u jepen të 
dhënat, apo siç thuhet në Kodin Penal, të zbulohen të dhënat nga evidenca e të 
ndëshkuarve edhe pasi që është shlyer dënimi nga evidenca e të ndëshkuarve.  

3. Për t'u mbrojtur i dënuari nga opinioni dhe keqpërdorimet eventuale, ligjdhënësi 
parasheh se cilat janë ato të dhëna që mund të shënohen në evidencën e të 
ndëshkuarve (në dosjen penale) dhe cilave organeve shtetërore dhe publike mund 
t'u jepen. Krahas këtij kufizimi, ligjdhënësi dallon dy situata lidhur me dhënien e 
shënimeve nga evidenca e të ndëshkuarve: dhënia e shënimeve për dënimin që nuk 
është shlyer (par. 2) dhe dhënia e shënimeve për dënimin që është shlyer (par. 4). 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Evidenca e të ndëshkuarve është lloj dhe formë e ndërhyrjes në të drejtat e njeriut. 

Për këtë arsye me ligj caktohen llojet, masa dhe përmbajtja e të dhënave që mund 
të shënohen në evidencën e të ndëshkuarve. Në paragrafin 1 janë cekë këto të 
dhëna të cilat mund të shënohen në evidencën e të ndëshkuarve: të dhënat 
personale të kryesit të veprës penale; të dhënat për dënimin dhe llojet e tjera të 
sanksionit të shqiptuar; prej kur mbahet evidenca e të ndëshkuarit; për lirimin nga 
dënimi si dhe të dhënat për ekzekutimin e dënimit dhe anulimin e dënimit të 
padrejtë (të gabueshëm). Gjithashtu në evidencën e të ndëshkuarve shënohen edhe 
të dhënat, të cilat janë paraqitur më vonë e që janë si rrjedhojë e amnistisë apo 
faljes, si dhe të dhënat për veprat e tjera penale, për të cilat gjykata ka vendosur të 
shqiptojë një dënim unik në bazë të dispozitave penale mbi matjen për veprat 
penale në bashkim. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është rregulluar çështja e dhënies së shënimeve për rastet e 

dënimeve të cilat nuk janë shlyer nga evidence e të ndëshkuarve. 
2. Sipas paragrafit 2, shënimet përkatësisht të dhënat për dënimin që nuk është shlyer 

nga evidenca e të ndëshkuarve, me qëllim të matjes më adekuate të sanksionit 
penal për rastet e recidivit, mund t'i jepen gjykatës, prokurorisë dhe policisë lidhur 
me procedurën penale, e cila është duke u zhvilluar kundër personit i cili më parë 
ka qenë i dënuar, organeve kompetente përgjegjëse për ekzekutimin e sanksioneve 
penale dhe organeve kompetente që marrin pjesë në procedurën e dhënies së faljes 
apo shlyerjes së dënimit. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Paragrafi 3 e rregullon çështjen e zbulimit të të dhënave lidhur me dënimet 

plotësuese dhe masat e trajtimit të detyrueshëm. Sipas këtij paragrafi, në bazë të 
kërkesës së arsyetuar, të dhënat nga evidenca e të ndëshkuarve mund t'u jepen 
organeve publike nëse dënimet plotësuese apo masat e trajtimit të detyrueshëm 
ende janë në fuqi, ende janë duke u ekzekutuar. Kjo dispozitë është paraparë në 
mënyrë që të mos mundësohet punësimi i personave në organe të pushtetit 
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komunal apo qendror ndaj të cilëve akoma është duke u zbatuar ndonjë dënim 
plotësues apo masë e trajtimit të detyrueshëm.  

 
Paragrafi 4. 

 
1. Paragrafi 4 e rregullon çështjen e dhënies së të dhënave nga evidenca e të 

ndëshkuarve në rastet kur dënimi është shlyer. Sipas këtij paragrafi, në rastet kur 
është shlyer dënimi, të dhënat lidhur me atë dënim mund t’i jepen vetëm gjykatës, 
prokurorisë dhe policisë lidhur me procedurën penale e cila është duke u zhvilluar 
ndaj personit të cilit i është shlyer dënimi i mëparshëm. Përjashtimi i këtillë nga 
zgjidhja parimore se pasi që është shlyer dënimi, të dhënat e këtilla askujt nuk 
mund t’i jepen, arsyetohet me faktin se gjykata duhet të dijë të kaluarën e personit i 
cili më parë ka qenë i dënuar në mënyrë që të njihet më mire personaliteti i kryesit 
dhe të bëhet individualizimi më adekuat i dënimit.  

 
Paragrafi 5. 

 
1. Me dispozitën e paragrafit 5 përcaktohet një ndalesë sipas të cilës askush nuk ka të 

drejtë të kërkojë nga personi tjetër që të ofrojë të dhëna se a ka qenë apo nuk ka 
qenë i dënuar. Përjashtim nga ky parim është paraparë në paragrafin 5. Në këtë 
dispozitë parashihet se çdo personi, me kërkesën e tij, mund t’i jepen të dhëna për 
ndëshkueshmërinë apo jondëshkueshmërinë e tij (për dosjen e tij penale), nëse këto 
të dhëna i nevojiten për realizimin e të drejtave të tij. Ky përjashtim është paraparë, 
ngase mund të jetë i nevojshëm, mund të kërkohet kjo e dhënë, sipas sistemit 
juridik si kusht për realizimin e ndonjë të drejte, p.sh. për realizimin e të drejtës për 
punësim në vendin e caktuar të punës. Lidhur me këtë, të gjitha kodet penale të 
shteteve të regjionit, personi mund të ushtrojë kërkesën lidhur me atë se a ka qenë i 
dënuar apo jo, vetëm nëse kjo i nevojitet për të realizuar një të drejtë në shtetin 
tjetër. Ndoshta kishte qenë mirë që edhe në Kodin tone Penal të kufizohej e drejta 
për dhënien e të dhënave nga evidenca e të dënuarve vetëm kur është fjala për 
realizimin e ndonjë të drejte në shtetin e huaj.  
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Kapitulli X: Parashkrimi  
 
 
Neni 106 [Parashkrimi i ndjekjes penale] 
 
1. Përveç nëse shprehimisht parashihet ndryshe me këtë Kod, ndjekja penale nuk 

mund të ndërmerret nëse kanë kaluar afatet e mëposhtme: 
1.1. tridhjetë (30) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me burgim 

të përjetshëm; 
1.2. njëzetë (20) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me më shumë 

se dhjetë (10) vjet burgim;  
1.3. dhjetë (10) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me më shumë 

se pesë (5) vjet burgim;  
1.4. pesë (5) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me më shumë se 

tre (3) vjet burgim;  
1.5. tre (3) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me më shumë se 

një (1) vit burgim; dhe  
1.6. dy (2) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme deri në një (1) vit 

burgim ose me dënim me gjobë.  
2. Kur ligji parasheh më shumë se një dënim për një vepër penale, afati i 

parashkrimit caktohet sipas dënimit më të rëndë.  
 
1. Parashkrimi i ndjekjes penale konsiston në atë se për shkak të kalimit të afatit i cili 

është paraparë me ligj nuk mund të ndërmerret ndjekja penale dhe personit nuk 
mund t'i shqiptohet dënimi për vepër penale që e ka kryer. Nëse ndjekja penale 
është në vazhdim e sipër dhe nëse në ndërkohë ka ardhur gjer te parashkrimi, 
ndjekja penale nuk mund të vazhdohet. 

2. Në çdo fazë të procedurës penale, gjykata dhe organet e tjera të ndjekjes penale si 
dhe organet e ekzekutimit të sanksioneve penale, janë të detyruara sipas detyrës 
zyrtare të kujdesen, ta marrin parasysh dhe ta zbatojnë parashkrimin. Së këndejmi 
parashkrimi shprehet sipas fuqisë së ligjit (ex lege), në të gjitha rastet kur skadojnë 
afatet e parashkrimit. 

3. Koha që duhet të kalojë për t’u bërë parashkrimi, quhet afati i parashkrimit. 
Kohëzgjatja e afatit të parashkrimit është paraparë në paragrafin 1 dhe është 
përcaktuar varësisht prej lartësisë së dënimit të paraparë për veprën penale. 
Rrjedhimisht për parashkrimin e ndjekjes penale për vepra penale të rënda është e 
nevojshme të kaloj periudhë më e gjatë kohore, ndërsa për vepra më të lehta afat 
më i shkurtër. Kështu sipas paragrafit 1, afati maksimal i parashkrimit është 30 
vjet, ndërsa afati më i shkurtër dy vjet. Për afatin e parashkrimit vendimtare është 
kufiri i epërm i dënimit të paraparë. 

4. Nëse për veprën penale janë paraparë shumë dënime, afati i parashkrimit caktohet 
sipas dënimit më të rëndë (neni 106, par. 2). Gjithashtu, nëse për një vepër janë 
paraparë dënime alternative, afati i parashkrimit caktohet sipas dënimit më të 
rëndë. Nëse për një vepër penale janë paraparë në mënyrë alternative dënimi me 



Ismet Salihu 

 330 

burgim apo me burgim të përjetshëm, afati i parashkrimit caktohet sipas dënimit 
me burgim të përjetshëm. Nëse për një vepër penale janë paraparë shumë dënime 
në mënyrë kumulative, p.sh. dënimi me burgim dhe dënimi me gjobë, afati i 
parashkrimit caktohet sipas dënimit me burgim si dënim kryesor. 

5. Parashkrimi fillon të ecë nga dita kur është kryer vepra penale. Afatet e 
parashkrimit janë të caktuara sipas viteve, ndërsa vitet llogariten sipas kohës 
kalendarike. Në rastet kur afati i parashkrimit skadon të dielën apo në ditën e 
ndonjë feste shtetërore apo të ndonjë feste tjetër zyrtare që nuk punohet, kjo nuk 
ndikon në afatin e parashkrimit, përkatësisht afati i parashkrimit nuk vazhdohet 
deri në ditën që punohet.  

6. Nëse ekzistojnë dilema se në cilën ditë është kryer vepra penale, sipas parimit ind 
dubio pro reo merret parasysh varianti i cili është më i favorshëm për kryesin. 

7. Për fillimin, ndërprerjen dhe ndaljen e afatit të parashkrimit shih komentet lidhur 
me nenin 107. 

8. Në rastet kur me ligj është paraparë mundësia e zbutjes së dënimit, lirimit nga 
dënimi apo mundësia e shqiptimit të vërejtjes së gjykatës (si p.sh. për tentativën e 
veprës penale, për tejkalimin e mbrojtjes së nevojshme etj), si dhe mundësia e 
shqiptimit të dënimit më të rëndë (p.sh. për recidivin e shumëfishtë), këto rrethana 
apo mundësi nuk kanë ndikim në përcaktimin e afatit të parashkrimit. Në të gjitha 
këto raste afati i parashkrimit përcaktohet sipas dënimit të paraparë për veprën 
penale të kryer. 

9. Për veprat penale të parapara në formë të kualifikuar apo të privilegjuar, afati i 
parashkrimit përcaktohet sipas dënimit të paraparë të formës përkatëse të veprës 
penale të kryer. Përkatësisht nëse është kryer forma e rëndë e veprës penale, afati i 
parashkrimit përcaktohet sipas dënimit të paraparë për formën e rëndë. Në të 
kundërtën, nëse është kryer forma e lehtë, afati i parashkrimit përcaktohet sipas 
kësaj forme.  

10. Nëse vepra penale ka ngelur në tentativë, vlen afati i parashkrimit që është 
paraparë për vepër penale të përfunduar. 

11. Në rastet e bashkimit ideal apo real të veprave penale, afati i parashkrimit 
përcaktohet për çdo vepër penale në bashkim.  

12. Nëse pas kryerjes së veprës penale me ligj është ndryshuar dënimi dhe nëse ai 
dënim ka ndikim në kohëzgjatjen e afatit të parashkrimit të ndjekjes penale, sipas 
dënimit të ri do të përcaktohet afati i parashkrimit vetëm nëse ai afat është më i 
shkurtër. Zgjidhja e këtillë bazohet në paragrafin 2 të nenit 3, dispozitë kjo e cila 
parasheh mundësinë e veprimit retroaktiv të ligjit në rastet kur është më i 
favorshëm për kryesin e veprës penale. 

13. Për mos parashkrimin e veprave penale kundër të drejtës ndërkombëtare dhe 
vrasjes së rëndë, shih dhe komentet lidhur me nenin 111.  

 
 
Neni 107 [Fillimi dhe ndërprerja e parashkrimit të ndjekjes penale] 
 
1. Afati i parashkrimit të ndjekjes penale fillon nga dita kur është kryer vepra 

penale. Nëse ndonjë pasojë që përbën element të veprës penale shfaqet më 
vonë, afati i parashkrimit fillon të rrjedh nga ajo kohë.  
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2. Në rast se vepra penale është kryer kundër personit nën moshën tetëmbëdhjetë 
(18) vjet, afati i parashkrimit fillon të rrjedh nga dita kur viktima të ketë 
mbushur tetëmbëdhjetë (18) vjet.  

3. Afati i parashkrimit nuk rrjedh për kohën gjatë të cilës ndjekja nuk mund të 
fillohet apo të vazhdohet sipas ligjit, përfshirë, por pa u kufizuar në rrethanat 
e mëposhtme:  
3.1. kur kryesi është jashtë Republikës së Kosovës dhe kjo shkakton vonesa 

në procedurë;  
3.2. kur kryesi kërkohet me urdhër arrest;  
3.3. kur Kryeprokurori i Shtetit, në pajtim me Kodin e Procedurës Penale, 

përpiqet të sigurojë dëshmi jashtë Republikës së Kosovës; ose  
3.4. gjatë kohës sa zgjatë procedura për pranimin e fajësisë.  

4. Afati i parashkrimit nuk ndërpritet nëse vepra nuk ndiqet për shkak të 
mungesës së kërkesës apo autorizimit për të bërë ndjekjen ose për shkak të 
mungesës së kërkesës nga ana e shtetit të huaj për të bërë ndjekjen.  

5. Afati i parashkrimit ndërpritet me çdo veprim i cili ndërmerret për qëllime të 
ndjekjes penale të veprës penale të kryer.  

6. Afati i parashkrimit po ashtu ndërpritet kur kryesi para skadimit të afatit të 
parashkrimit kryen një vepër tjetër penale me peshë të njëjtë ose më të rëndë 
se sa vepra penale e mëparshme.  

7. Pas çdo ndërprerje fillon të rrjedhë afati i ri i parashkrimit.  
8. Ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit 

të parashkrimit.  
 

Paragrafi 1. 
 
1. Sipas paragrafit 1 të nenit 107 afati i parashkrimit të ndjekjes penale fillon të ecë 

nga dita kur është kryer vepra penale apo kur është tentuar. Në rastin e parë është 
fjala për veprën penale të përfunduar. Nëse është fjala për tentativën e mbetur, 
parashkrimi fillon të ecë prej momentit kur është ndërprerë fillimi i veprimit të 
kryerjes, ndërsa te tentativa e plotë parashkrimi fillon të ecë në momentin e 
përfundimit të veprimit. 

2. Te veprat penale me mosveprim, afati i parashkrimit të ndjekjes penale fillon të ecë 
prej momentit kur ka pushuar obligimi i kryesit që të ndërmarrë veprimin e 
caktuar. 

3. Në rastet kur vepra penale është kryer në bashkëpunim, afati i parashkrimit fillon 
të ecë prej ditës kur fillon të ecë për kryesin e veprës penale, përkatësisht prej ditës 
kur është ndërmarrë veprimi i kryerjes. Ndërsa në rastet kur në bashkëpunim janë 
kryer dy apo më shumë vepra penale, afati i parashkrimit fillon të ecë prej 
momentit të kryerjes së veprës penale më të rëndë. 

4. Afati i parashkrimit është çështje specifike në rastet e veprës penale të vazhduar, të 
veprës penal kolektive dhe të veprës penale permanente.  

5. Në rastet e veprës penale të vazhduar e cila është një lloj konstruksioni juridik ku 
shumë vepra penale mund të jenë të kryera p.sh brenda një dite apo brenda një viti, 
në raste të tilla parashkrimi fillon të ecë nga momenti (dita) prej kur është 
ndërmarrë veprimi i veprës penale të fundit e cila bënë pjesë në veprën penale të 
vazhduar.  
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6. Në rastet e veprës penale kolektive afati i parashkrimit fillon të ecë prej ditës kur 
është ndërmarrë veprimi i fundit i cili hynë në përbërje të veprës penale kolektive, 
përkatësisht sipas kritereve të cilat vlejnë për veprën penale të vazhduar.  

7. Në rastet e veprave penale permanente, siç është p.sh. vepra penale e privimit të 
kundërligjshëm nga liria apo vepra penale e rrëmbimit, si veprim i kryerjes 
konsiderohet e tërë koha deri sa zgjatë gjendja e kundërligjshme. Së këndejmi afati 
i parashkrimit fillon të ecë nga momenti, nga dita kur pushon gjendja e tillë, kur 
lirohet personi i privuar apo i rrëmbyer. 

8. Çështja e përcaktimit të fillimit të afatit të parashkrimit është më komplekse në 
rastet kur veprimi ndërmerret dhe përfundohet në një moment, në një kohë, ndërsa 
pasoja shkaktohet pas një periudhe. Rast i tillë do të ishte p.sh. nëse për shkak të 
mos respektimit të standardeve dhe rregullave të ndërtimit të një shtëpie nga ana e 
punëmarrësit, shtëpia rrënohet pas 5 apo dhjetë viteve me ç’rast shkakton edhe 
vdekjen e një apo më shumë personave. Në këso raste si ditë e fillimit të afatit të 
parashkrimit duhet të konsiderohet dita kur është shkaktuar pasoja. Zgjidhja e 
këtillë është edhe e logjikshme, nga fakti se nuk mund të vjetërsohet diç që akoma 
nuk është e ndëshkuar.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në rastet kur vepra penale është kryer ndaj personit nën moshën 18 vjet, afati i 

parashkrimit fillon të rrjedhë nga dita kur viktima të ketë mbushur tetëmbëdhjetë 
vjet.  

2. Gjatë afatit të parashkrimit mund të paraqiten rrethana të caktuara të cilat e 
pengojnë ecjen e parashkrimit të ndjekjes penale dhe shpijnë në ndalje dhe 
ndërprerje. Në rastet e ndaljes dhe të ndërprerjes, në fakt vazhdohen afatet e 
parashkrimit relativ. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Ndalja e parashkrimit. Ndalja e parashkrimit të ndjekjes penale paraqitet atëherë 

kur për shkak të disa rrethanave të parapara me ligj, ndjekja penale nuk mund të 
fillohet apo nëse është filluar nuk mund të vazhdohet sipas ligjit (par. 3). Gjatë asaj 
kohe derisa janë të pranishme ato rrethana, të cilat e pengojnë fillimin apo 
vazhdimin e ndjekjes penale, parashkrimi nuk rrjedhë. Kjo ngecje e afatit të 
parashkrimit, për shkak të efektit të rrethanave të caktuara, quhet ndalja e 
parashkrimit. Kur pushojnë (evitohen) pengesat që e kanë shkaktuar ndaljen e 
parashkrimit, afati i parashkrimit vazhdon të ecë. Në asi raste aq kohë sa ka zgjatur 
ndalja, për aq kohë vazhdohet edhe afati i parashkrimit. 

2. Në shkencën e së drejtës penale njihen dy lloje të pengesave të cilat mund të 
shkaktojnë ndaljen e afatit të parashkrimit: pengesat faktike dhe pengesat 
juridike. 

3. Pengesat faktike janë ato rrethana dhe situata reale të cilat e bëjnë të pamundshëm 
fillimin apo vazhdimin e ndjekjes penale. Si rrethana apo situata faktike për shkak 
të të cilave nuk mund të fillojë apo të vazhdoj ndjekja, në par. 3 janë cekë në 
mënyrë ekzemplare këto rrethana: kur kryesi është jashtë Republikës së Kosovës 
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dhe kjo shkakton vonesa në procedurë; kur kryesi kërkohet me urdhër arrest; kur 
kryeprokurori i shtetit, në pajtim me Kodin e Procedurës Penale, përpiqet të 
sigurojë dëshmi jashtë Republikës së Kosovës; ose gjatë kohës sa zgjatë procedura 
për pranimin e fajësisë. Përveç këtyre rrethanave të cilat ceken në Kodin Penal, si 
rrethana apo situata të tjera për shkak të të cilave nuk mund të fillohet apo të 
vazhdohet ndjekja penale janë p.sh. edhe: arratisja e kryesit të veprës penale; kur 
nuk dihet vendbanimi i kryesit; okupimi i territorit nga ana e armikut; tërmeti; 
vërshimet; zjarri; epidemitë; kur kryesi është i panjohur apo kur është i paarritshëm 
për organet e ndjekjes dhe rrethanat e tjera të ngjashme të cilat e bëjnë të 
pamundshme punën e gjykatave. 

4. Pengesat juridike ose ligjore konsiderohen ato të cilat në ligj janë cekë në mënyrë 
shprehimore si shkak që kundër kryesit të caktuar nuk mund të fillohet procedura 
penale, ndërsa nëse është filluar ajo duhet të ndalet. Së këndejmi për parashkrimin 
për shkak të pengesave relevante janë dispozitat e Kodit të Procedurës Penale me 
të cilat janë paraparë rrethanat apo situatat për shkak të të cilave nuk mund të 
fillohet apo të vazhdohet ndjekja penale. Rrethana apo situata të tilla janë p.sh. 
imuniteti i deputetit të parlamentit apo i ndonjë zyrtari të lartë; nevoja e zgjidhjes 
së ndonjë çështjes procedurale, koha deri sa nuk vendoset lidhur me kërkesën për 
ekstradim, sëmundja psikike e të pandehurit gjatë procedurës penale etj. 

5. Në rastet kur vepra penale është kryer në bashkëpunim, ndalja e parashkrimit 
mund të paraqitet vetëm ndaj atij bashkëpunëtori te i cili ekzistojnë rrethanat apo 
situatat e sipërpërmendura, kurse ndaj të tjerëve afati i parashkrimit vazhdon të 
ecë. 

6. Parashkrimi i ndjekjes penale ndalet edhe gjatë kohës deri sa kryesi është duke e 
mbajt dënimin me burgim në shtetin tjetër.  

 
Paragrafi 5 dhe 6. 

 
1. Paragrafi 5 dhe 6 e rregullon çështjen e ndërprerjes së parashkrimit. Ndërprerja e 

parashkrimit të ndjekjes penale qëndron në faktin se gjatë kohës sa zgjasin 
rrethanat, të cilat ligji veçmas i parasheh, afati i parashkrimit ndërpritet. Në këto 
raste, koha e cila ka kaluar para ndërprerjes nuk llogaritet, por parashkrimi fillon të 
ecë rishtas. 

2. Kodi Penal njeh dy shkaqe të cilat shpijnë ndërprerjen e parashkrimit. 
1) Së pari, parashkrimi i ndjekjes penale ndërpritet me çdo veprim të organit 

shtetëror kompetent, i cili ndërmerret me qëllim të ndjekjes së kryesit për 
shkak të veprës penale të kryer (par. 5). Nga kjo rezulton se për t'u ndërprerë 
parashkrimi, veprimi duhet të ndërmerret nga organet kompetente për luftimin 
e kriminalitetit, e këto janë: prokuroria, gjykata apo policia. Veprimet e 
organeve kompetente që e ndërpresin parashkrimin mund të jenë p.sh. marrja 
në pyetje e dëshmitarit, nxjerrja e vendimit për paraburgim, hetimi në vendin e 
ngjarjes, ekspertiza, veprimet procedurale të paditësit privat dhe të të dëmtuarit 
si paditës, veprimet e policisë të cilat ndërmerren me kërkesën e prokurorit të 
shtetit apo të gjykatës etj.  
Administrimi i thjeshtë me shkresa të gjykatës nuk mund ta ndërpresë afatin e 
parashkrimit të ndjekjes penale. 
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Gjithashtu veprimi i organeve kompetente duhet të jetë i ligjshëm, duhet të jetë 
i lejuar me ligj dhe duhet të ndërmerret kundër personit të caktuar si kryes i 
veprës penale (ndaj kryesit, bashkëkryesit, bashkëpunëtorit). Andaj 
parashkrimin nuk e ndërprenë veprimet të cilat ndërmerren ndaj kryesit të 
panjohur të veprës penale. Gjithashtu veprimet duhet të ndërmerren lidhur me 
veprën penale të caktuar. 

2) Kryerja e veprës penale të re gjatë afatit të parashkrimit është shkak i dytë që 
shpie ndërprerjen e afatit të parashkrimit (paragrafi. 6). Vepra penale e re për 
nga pesha duhet të jetë e njëjtë apo më e rëndë se ajo që është kryer më parë. 
Me rastin e vlerësimit nëse vepra penale është e njëjtë apo më e rëndë se ajo që 
është kryer më parë, vendimtar është dënimi i paraparë në ligj për atë vepër. 
Në këso raste parashkrimi nuk shprehet deri sa edhe për atë vepër penale të re 
nuk skadon afati i parashkrimit. 
Nëse në kryerjen e veprës penale kanë marrë pjesë shumë persona, ndërprerja 
e parashkrimit do të ekzistojë vetëm ndaj atij personi kundër të cilit është 
ndërmarrë veprimi i ligjshëm i organit kompetent, përkatësisht vetëm ndaj atij 
i cili gjatë afatit të parashkrimit kryen vepër penale me peshë të njëjtë apo më 
të rëndë. 

 
Paragrafi 7. 

 
1. Efekti i ndërprerjes në afatin e parashkrimit konsiston në atë që me çdo ndërprerje 

fillon të rrjedhë afati i ri i parashkrimit. Thënë ndryshe, në rastin e ndërprerjes 
periudha kohore e mëparshme e parashkrimit nuk llogaritet. 

 
Paragrafi 8. 

 
1. Paragrafi 8 e rregullon çështjen e parashkrimi absolut. Ndalja dhe ndërprerja e 

parashkrimit mund të shpjerë praktikisht që asnjëherë të mos shkaktohet 
parashkrimi. Sidomos me ndërprerje gjithherë mund të pengohet parashkrimi ngase 
organet kompetente shtetërore mund të ndërmarrin veprime me të cilat do të bënin 
të pamundshme kuptimin dhe qëllimin e parashkrimit. Për t'iu shmangur kësaj 
mundësie, e drejta penale bashkëkohore parasheh parashkrimin absolut. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në dispozitën e par. 4 thuhet se afati i parashkrimit nuk ndërpritet nëse vepra nuk 

ndiqet për shkak të mungesës së kërkesës apo autorizimit për të bërë ndjekjen ose 
për shkak të mungesës së kërkesës nga ana e shtetit të huaj për të bërë ndjekjen. 

2. Parashkrimi absolut i ndjekjes penale paraqitet kur kalon dyfishi i kohës që 
kërkohet sipas ligjit për parashkrimin, pa marrë parasysh në ndërprerjet apo ndaljet 
eventuale të mëparshme. Në këtë sens në paragrafin 8 është paraparë se 
parashkrimi shprehet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të 
parashkrimit. Kështu, p.sh. nëse për ndonjë vepër është paraparë se parashkrimi 
shkaktohet pas pesë vjetëve, atëherë parashkrimi absolut paraqitet pas skadimit të 
dhjetë vjetëve. 
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Neni 108 [Parashkrimi i ekzekutimit të dënimeve] 
 
1. Përveç nëse parashihet ndryshe me këtë Kod, dënimi i shqiptuar nuk mund të 

ekzekutohet pasi të kenë kaluar:  
1.1. tridhjetë (30) vjet nga dënimi me burgim të përjetshëm;  
1.2. njëzetë (20) vjet nga dënimi me mbi dhjetë (10) vjet burgim;  
1.3. dhjetë (10) vjet nga dënimi me mbi pesë (5) vjet burgim;  
1.4. pesë (5) vjet nga dënimi me mbi tri (3) vjet burgim;  
1.5. tri (3) vjet nga dënimi me mbi një (1) vit burgim; dhe  
1.6. dy (2) vjet nga dënimi me burgim deri në një (1) vit apo dënimi me 

gjobë.  
2. Parashkrimi i ekzekutimit të dënimeve ndërpritet kur personi i dënuar nuk 

paraqitet ose nuk dorëzohet për mbajtjen e dënimit me burgim. 
 
1. Parashkrimi i ekzekutimit të dënimit konsiston në atë se pas kalimit të kohës së 

paraparë me ligj, dënimi i shqiptuar nuk mund të ekzekutohet. Kjo situatë mund të 
ndodhë nëse dënimi nuk ka filluar të ekzekutohet, apo nëse ekzekutimi i tij është 
ndërprerë. 

2. Afati i parashkrimit të ekzekutimit të dënimit fillon të rrjedhë nga dita kur 
aktgjykimi është bërë i plotfuqishëm, ndërsa nëse është revokuar dënimi alternativ, 
nga dita kur vendimi mbi revokimin është bërë i plotfuqishëm (paragrafi 1). 

3. Nëse dënimi me gjobë i cili nuk është paguar zëvendësohet me dënim me burgim, 
parashkrimi i ekzekutimit të këtij dënimi fillon të rrjedhë nga dita kur vendimi i 
gjykatës lidhur me këtë zëvendësim është bërë i plotfuqishëm. 

4. Nëse parashkrimi është shprehur para se aktgjykimi të ketë marrë formën e 
plotfuqishme, atëherë duhet konsideruar se është fjala për parashkrimin e ndjekjes 
penale. 

5. Parashkrimi i ekzekutimit shprehet si për dënimet kryesore, ashtu dhe për dënimet 
alternative dhe plotësuese. Mirëpo, siç do të shohim me komentet lidhur me nenin 
109, parashkrimi i dënimeve plotësuese nuk shprehet në të njëjtën kohë si për 
dënimet kryesore dhe alternative. 

6. Dënimi i cili për shkak të parashkrimit nuk mund të ekzekutohet, nuk shlyhet nga 
evidenca e të ndëshkuarve. Gjithashtu me këtë lloj parashkrimi nuk preken 
interesat e palëve tjera. 

7. Shtrohet pyetja se cili organ është kompetent të konstatoj se a ka ndodhë 
parashkrimi. Kjo çështje shtrohet posaçërisht lidhur me ekzekutimin e dënimit me 
burgim. Disa mendojnë se në rastet e dilemës së tillë duhet të vendosë organi i cili 
e bënë ekzekutimin e dënimit, ndërsa të tjerët mendojnë se për këtë duhet të 
vendosë gjykata e cila ka gjykuar në shkallën e parë. Lidhur me këtë dilemë, 
mbisundon mendimi se për këtë duhet të vendosë gjykata e shkallës së parë me 
vendim të posaçëm. Edhe ne mendojmë se kjo zgjidhje është më adekuate. 
Rrjedhimisht, nëse organi i cili është kompetent për ekzekutim dyshon se ka 
ndodhë parashkrimi i ekzekutimit të dënimit, duhet të kërk ojë që lidhur me këtë të 
vendosë gjykata e cila ka gjykuar në shkallën e parë.  

8. Lidhur me këtë që u cekë më sipër, sipas disa kodeve të procedurës penale të 
shteteve tjera, zgjidhjen e dilemës nëse është parashkruar ekzekutimi i dënimit e 
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vendosë gjykata me vendim të posaçëm, e jo me aktgjykim. Mirë do të ishte që kjo 
çështje të rregullohet edhe me Kodin tonë të Procedurës Penale.  

9. Kohëzgjatja e afatit të parashkrimit varet prej lartësisë së dënimit të shqiptuar. Nuk 
është me rëndësi dënimi i paraparë me ligj për veprën penale. Kohëzgjatja e 
afateve të parashkrimit është përcaktuar sipas dënimit kryesor.  

10. Afati maksimal i parashkrimit është 30 vjet nga dita e aktgjykimit të plotfuqishëm 
të dënimit me burgim të përjetshëm, ndërsa afati minimal është dy vjet nga dita e 
aktgjykimit të plotfuqishëm me të cilin është shqiptuar dënimi me burgim deri në 
një vit apo dënimi me gjobë. Për afatet tjera shih nenin 108.  

11. Për përcaktimin e afatit të parashkrimit gjithherë vendimtare është dënimi i shqiptuar 
me aktgjykim të plotfuqishëm e jo ndryshimet e mëpastajme të cilat mund t’i bëhen 
dënimit me amnisti apo falje. Gjithashtu është e parëndësishme edhe kohëzgjatja e 
paraburgimit i cili është llogaritë në dënimin e shqiptuar. Përfundimi i këtillë 
rezulton nga dispozita e nenit 108, i cili afatet e parashkrimit i përcakton sipas 
dënimit të shqiptuar. 

12. Paragrafi 2 i këtij neni ku thuhet se afati i parashkrimit të dënimeve ndërpritet kur 
personi i dënuar nuk paraqitet ose nuk dorëzohet për të mbajtur dënimin me 
burgim, për nga përmbajtja dhe logjika e teknikës juridike, duhet të sistemohet në 
nenin 110, par. 2 dhe pas nënparagrafit 4, ngase pikërisht në këtë nen është 
rregulluar çështja e ndërprerjes së afatit të parashkrimit. Përndryshe, dispozita e 
par. 2, në krahasim me legjislacionin e mëparshëm, është tërësisht e re. Këso 
dispozite nuk parashohin asnjëri nga kodet penale të shteteve të regjionit. Por 
sidoqoftë, mendoj se është bërë mirë që edhe kjo rrethanë është paraparë si shkak 
për ndërprerjen e afatit të parashkrimit të ekzekutimit të dënimit.  

13. Për parashkrimin e burgimit për të mitur vlejnë dispozitat e Kodit të Drejtësisë për 
të Mitur (neni 36). 

 
 
Neni 109 [Parashkrimi i ekzekutimit të dënimeve plotësuese dhe masave 

  të trajtimit të detyrueshëm] 
 
1. Ndalohet ekzekutimi i dënimeve të tjera plotësuese kur të kenë kaluar pesë (5) 

vjet nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit me të cilin shqiptohet ky dënim.  
2. Ndalohet ekzekutimi i masës së trajtimit të detyrueshëm kur të kenë kaluar tre 

(3) vjet nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit me të cilin shqiptohet kjo 
masë.  

3. Parashkrimi i ekzekutimit të dënimeve plotësuese dhe masave të trajtimit të 
detyrueshëm ndërpritet kur personi nuk i përmbahet urdhrave të gjykatës 
lidhur me dënimet plotësuese dhe masat e trajtimit të detyrueshëm.  

 
1. Dënimet plotësuese, sikundër edhe dënimet kryesore, janë lloje të sanksioneve 

penale, andaj edhe ndaj tyre vlen instituti i parashkrimit. Instituti i parashkrimit 
gjithashtu vlen edhe për masat e trajtimit të detyrueshëm.  

2. Për shkak të specifikave të dënimeve plotësuese dhe masave të trajtimit të 
detyrueshëm dhe qëllimit që dëshirohet të arrihet me to, afatet e parashkrimit të 
ekzekutimit nuk kanë mundur të caktohen njësoj si për parashkrimin e ekzekutimit 
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të dënimeve kryesore. Për këtë arsye afatet e parashkrimit të ekzekutimit midis 
llojeve të caktuara të dënimeve plotësuese, si dhe të masave të trajtimit të 
detyrueshëm dallojnë dukshëm. 

3. Për shkak të specifikave të dënimeve plotësuese dhe masave të trajtimit të 
detyrueshëm dhe qëllimit që dëshirohet të arrihet me to, afatet e parashkrimit të 
ekzekutimit nuk kanë mundur të caktohen njësoj si për parashkrimin e ekzekutimit 
të dënimeve kryesore. Për këtë arsye afatet e parashkrimit të ekzekutimit midis 
llojeve të caktuara të dënimeve plotësuese, si dhe të masave të trajtimit të 
detyrueshëm dallojnë dukshëm. 

4. Shkaqet e përgjithshme të cilat shpijnë në parashkrimin e dënimeve plotësuese dhe 
masave të trajtimit të detyrueshëm janë të njëjta si për parashkrimin e ekzekutimit 
të dënimeve kryesore. Gjithashtu në të njëjtat kushte vlejnë dispozitat mbi ndaljen 
dhe ndërprerjen e parashkrimit të ekzekutimit të dënimeve plotësuese si dhe për 
parashkrimin absolut.  

5. Në nenin 109, është bërë një gabim, ngase nuk është rregulluar çështja e 
parashkrimit të dënimit me gjobë. Meqë shumica e dispozitave të Pjesës së 
përgjithshme të Kodit Penal, kanë pësuar shumë pak ndryshime dhe plotësime, që 
është edhe e arsyeshme ngase janë standarde dhe zgjidhje të sajuara me dekade, 
madje dhe shekuj, si pasojë e një lëshimi teknik, nuk është akceptuar par. 1 i Kodit 
Penal që pushoj së vepruari me 31 dhjetor të vitit 2012. Në këtë paragraf ka qenë 
paraparë: “Ndalohet ekzekutimi i dënimit me gjobë si dënim plotësues kur të ketë 
kaluar dy vjet nga dita e aktgjykimit me të cilin ky dënim bëhet i plotfuqishëm”. 
Andaj me rastin e amendamentimit, kjo dispozitë duhet të inkorporohet në par. 1 të 
këtij neni. 

 
Paragrafi 1, 2 dhe 3 

 
1. Parashkrimi i ekzekutimit të dënimeve plotësuese shprehet në rastet kur të kenë 

kaluar pesë vjet nga dita e aktgjykimit me të cilin këto dënime bëhen të 
plotfuqishme (par. 1).  

2. Parashkrimi i ekzekutimit të masës, trajtimit të detyrueshëm, paraqitet kur të kalojnë 
tri vjet nga plotfuqishmëria e aktgjykimit me të cilin është shqiptuar kjo masë 
(paragrafi 2). 

3. Kodi Penal nuk parasheh dispozitë të posaçme për parashkrimin e ekzekutimit të 
masës së trajtimit me anë të rehabilitimit të detyrueshëm të personave të varur nga 
droga ose alkooli. Mirëpo, meqë kjo masë e trajtimit të detyrueshëm shqiptohet 
krahas dënimit dhe ekzekutohet prej kur aktgjykimi bëhet i plotfuqishëm, mund të 
konkludohet se parashkrimi i kësaj mase paraqitet atëherë kur edhe parashkrimi i 
ekzekutimit të dënimit. 

4. Në par. 3 është paraparë se parashkrimi i ekzekutimit të dënimeve plotësuese dhe 
masave të trajtimit të detyrueshëm ndërpritet, kur personi nuk u përmbahet 
urdhrave të gjykatës lidhur me dënimet plotësuese dhe masat e trajtimit të 
detyrueshëm. 

5. Ky nen nuk përmban dispozitë për parashkrimin e masës së konfiskimit të dobisë 
pasurore të realizuar me veprën penale, nga se konfiskimi i dobisë pasurore nuk 
konsiderohet dënim plotësues e as dënim kryesor apo alternativ. 
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Neni 110 [Fillimi dhe ndërprerja e afateve të parashkrimit të ekzekutimit 
   të dënimit] 

 
1. Afati i parashkrimit të ekzekutimit të dënimit fillon të rrjedhë nga dita kur 

aktgjykimi merr formën e prerë, e në rast se dënimi alternativ është revokuar, 
parashkrimi fillon nga dita kur vendimi mbi revokimin merr formën e prerë.  

2. Afati i parashkrimit nuk rrjedh gjatë kohës kur sipas ligjit ekzekutimi i 
dënimit nuk mund të fillohet.  

3. Nëse dënimi zbutet me falje apo me vendim të gjykatës sipas mjetit të 
jashtëzakonshëm juridik, koha e fillimit të parashkrimit caktohet sipas 
dënimit të ri, derisa llogaritja e parashkrimit bëhet sipas dënimit fillestar.  

4. Afati i parashkrimit ndërpritet me çdo veprim të filluar nga organi kompetent 
me qëllim të ekzekutimit të dënimit.  

5. Pas çdo ndërprerjeje fillon të rrjedhë afati i ri i parashkrimit.  
6. Ekzekutimi i dënimit ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së 

afatit të parashkrimit.  
7. Dispozitat nga paragrafët 2. deri 5. të këtij neni po ashtu zbatohen për 

parashkrimin e ekzekutimit të dënimeve plotësuese dhe masave të trajtimit të 
detyrueshëm.  

 
1. Parashkrimi i ekzekutimit të dënimit fillon të rrjedhë prej ditës kur aktgjykimi me 

të cilin është shqiptuar dënimi është bërë i plotfuqishëm. Në sensin e Kodit të 
Procedurës Penale, i plotfuqishëm konsiderohet ai aktgjykim i cili nuk mund të 
atakohet me ankesë apo kur ankesa nuk është e lejuar. 

2. Krahas kësaj rregulle, fillimi i rrjedhës së afatit të parashkrimit është përcaktuar në 
mënyrë specifike për situatat vijuese: 
- në rastin e revokimit të dënimit me kusht, afati i parashkrimit fillon të rrjedhë 

prej ditës kur vendimi për revokim është bërë i plotfuqishëm; 
- në rastet e revokimit të lirimit me kusht parashkrimi fillon të rrjedhë prej ditës 

së plotfuqishmërisë së aktgjykimit me të cilin është revokuar lirimi me kusht 
dhe është shqiptuar dënimi unik; 

- në rastin kur i dënuari ikë nga burgu ku ka qenë duke mbajtur dënimin, 
parashkrimi fillon të ecë prej ditës kur i dënuari është arratisur; 

-  në rastet kur i dënuari nuk kthehet pas skadimit të ditëve të pushimit apo të 
pushimit vjetor i cili i është lejuar që ta shfrytëzojë jashtë institucionit edukues 
korrektues (jashtë burgut), parashkrimi fillon të ecë nga dita kur i dënuari ka 
qenë i obliguar që të kthehet në entin ku ka qenë duke e mbajt dënimin. Sipas 
këtij parimi do të zgjidhet edhe çështja e parashkrimit të ekzekutimit të 
dënimit në rastet e ekzekutimit të dënimit alternativ të gjysmëlirisë, nëse i 
dënuari nuk kthehet në burg (neni 61).  

3. Ngjashëm si te parashkrimi i ndjekjes penale, edhe te parashkrimi i ekzekutimit të 
dënimit mund të paraqiten rrethana të cilat shkaktojnë ndaljen dhe ndërprerjen e 
afatit të parashkrimit. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Afati i parashkrimit të ekzekutimit të dënimit ndalet, nuk rrjedhë, gjatë kohës kur 

sipas kushteve të parapara me ligj, dënimi i shqiptuar nuk mund të ekzekutohet. 
Periudha kohore sa ka zgjat ndalja nuk llogaritet në afatin e parashkrimit dhe afati i 
parashkrimit vazhdon të ecë aty ku ka mbetur. Rrethana të cilat shpijnë ne ndaljen 
e afatit të parashkrimit janë vetëm ato të cilat parashihen me Ligjin mbi Ekze-
kutimin e Sanksioneve Penale. Thënë ndryshe, rrethana për shkak të të cilave 
dënimi nuk mund të ekzekutohet (prolongohet ekzekutimi i tij), mund të jenë 
vetëm ato të cilat janë të parapara me dispozita juridike. Rrethana të tilla janë p.sh. 
kur i dënuari sëmuret rëndë, apo i vdes ndonjë anëtar i familjes së ngushtë, kur 
organet e ndjekjes penale nuk mund ta gjejnë personin e dënuar, kur i dënuari është 
duke e mbajt ndonjë dënim tjetër apo është në lirimin me kusht etj. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Nëse me falje apo vendim të gjykatës sipas mjetit të jashtëzakonshëm juridik 

dënimi zbutet, koha e fillimit të parashkrimit caktohet sipas dënimit të ri, ndërsa 
llogaritja e parashkrimit bëhet sipas dënimit fillestar.  

 
Paragrafi 4 dhe 5. 

 
1. Afati i parashkrimit të ekzekutimit të dënimit ndërpritet me çdo veprim të organit 

kompetent që ka për qëllim ekzekutimin e dënimit (paragrafi 4).  
2. Sikundër parashkrimi i ndjekjes penale, edhe parashkrimi i ekzekutimit të dënimit 

mund të ndërpritet vetëm nëse veprimi është ndërmarrë nga organet kompetente, 
nëse veprimi është i ligjshëm dhe nëse është ndërmarrë në mënyrën e paraparë me 
ligj. Gjithashtu veprimi i organit kompetent duhet të jetë i drejtuar me qëllim të 
ekzekutimit të dënimit të caktuar dhe ndaj personit të caktuar. 

3. Veprimet apo rrethanat të cilat e shkaktojnë ndërprerjen e parashkrimit të 
ekzekutimit të dënimit në shumicën e rasteve janë të parapara me ligjin mbi 
ekzekutimin e sanksioneve penale. Veprime të tilla janë p.sh. thirrja nga ana e 
gjykatës e personit të dënuar që gjendet në liri që të paraqitet për ta mbajtur 
dënimin; urdhëresa që i dënuari të sillet me dhunë për ta mbajtur dënimin; masa e 
gjykatës që të gjendet i dënuari i cili fshihet apo nuk dihet vendbanimi i tij; lëshimi 
i fletarrestit, dhënia e urdhrit për arrestimin e të dënuarit që ka ikur etj. 

4. Nëse dënimi nuk mund të ekzekutohet për shkak se i dënuari gjendet jashtë shtetit 
në adresë të panjohur, në këso raste është fjala për pengesë faktike dhe kjo rrethanë 
nuk ndikon në ndërprerjen e afatit të parashkrimit.  

5. Si dhe te ndërprerja e parashkrimit të ndjekjes penale, edhe te ndërprerja e 
parashkrimit të ekzekutimit të dënimit, koha që ka kaluar gjer në momentin e 
ndërprerjes së parashkrimit nuk llogaritet. Pra edhe këtu afati i parashkrimit fillon 
të ecë rishtas (paragrafi 5). 
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Paragrafi 6. 
 
1. Parashkrimi i ekzekutimit të dënimit paraqitet në çdo rast kur të kalojë dyfishi i 

kohës që kërkohet sipas ligjit për parashkrimin e ekzekutimit të dënimit, pa marrë 
parasysh sa ndalje dhe ndërprerje kanë qenë dhe pa marrë parasysh kohëzgjatjen e 
tyre. Në teorinë e së drejtës penale kalimi i dyfishtë i afatit të parashkrimit quhet 
parashkrim absolut. Së këndejmi, në rastet kur shkaktohet parashkrimi absolut i 
ekzekutimit të dënimit, dënimi i shqiptuar kurrsesi nuk mund të ekzekutohet. 

 
Paragrafi 7. 

 
1. Dispozita e paragrafit 6 është e karakterit udhëzues (blanket). Sipas kësaj 

dispozite, rregullat për ndaljen dhe ndërprerjen parashkrimit, si dhe rregullat për 
parashkrimin absolut të cilat vlejnë për dënime, përshtatshmërisë zbatohen edhe 
për dënimet plotësuese dhe masat e trajtimit të detyrueshëm. 

2. Shkaqet për të cilat mund të behët shtyrja e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe 
burgim afatgjatë janë të përcaktuara në nenin 20 të Ligjit për Ekzekutimin e 
Sanksioneve Penale. Gjatë kohëzgjatjes së afatit të shtyrjes së ekzekutimit të 
dënimit, parashkrimi ndalet. 

 
 
Neni 111 [Moszbatueshmëria e parashkrimit për veprat penale kundër të drejtës 

   ndërkombëtare dhe vrasjes së rëndë] 
 
1. Asnjë afat i parashkrimit nuk zbatohet për veprat penale të gjenocidit, 

krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit, ose për vepra tjera penale të 
cilat sipas të drejtës ndërkombëtare nuk parashkruhen.  

2. Vepra penale e vrasjes së rëndë nuk parashkruhet.  
 
1. Instituti i parashkrimit të ndjekjes penale dhe të ekzekutimit të dënimit parimisht 

është përvetësuar për të gjitha veprat penale. I vetmi përjashtim nga ky parim janë 
veprat penale kundër të drejtës ndërkombëtare, siç janë krimi i gjenocidit, krimet të 
luftës etj. Rrjedhimisht, sipas nenit 111 të Kodit Penal, pa marrë parasysh sa kohë 
ka kaluar prej momentit të kryerjes së veprës penale, nuk mund të bëhet pa-
rashkrimi i ndjekjes penale dhe të ekzekutimit të dënimit për veprat penale të 
gjenocidit, krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit, si dhe për veprat e 
tjera penale për të cilat sipas të drejtës ndërkombëtare nuk mund të zbatohet 
parashkrimi.  

2. Për kryesit e këtyre veprave penale është përjashtuar mundësia e parashkrimit për 
shkaqe kriminalo-politike, humane dhe etike. Kjo nga fakti se të gjitha këto vepra 
penale janë jashtëzakonisht të rrezikshme, gjithashtu dhe pasojat e tyre janë shumë 
të rënda. Në të shumtën e rasteve këto vepra penale kryhen ndaj një numrit të madh 
të njerëzve, ndërsa disa prej tyre, siç është gjenocidi, kanë për qëllim që ta 
shfarosin një pjesë apo tërë grupin e njerëzve të përkatësisë së caktuar nacionale, 
fetare racore apo etnike.  

3. Koncepti i mosparashkrimit të këtyre krimeve është i datës relativisht të re dhe 
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është inspiruar nga kryerja e veprave shumë të rënda gjatë Luftës së dytë botërore. 
Lidhur me këtë vetëm le të na kujtohen viktimat e Luftës së Dytë Botërore. Gjatë 
kësaj lufte janë vrarë rreth 50 milionë njerëz, në mesin e tyre u vra një numër i 
madh i popullatës civile, gra, fëmijë dhe pleq, të cilët nuk ishin të angazhuar në lu-
ftë. Mjerisht, pas shpërbërjes së Jugosllavisë socialiste prej vitit 1991 -1999, nga 
regjimi i Serbisë krime të këtilla shumë të rënda u kryen në Kosovë, Bosnjë e 
Hercegovinë dhe në Kroaci.  

4. Duke marrë parasysh rrezikshmërinë shoqërore shumë të madhe dhe pasojat 
jashtëzakonisht të rënda të këtyre veprave, medoemos rezulton konkluzioni se 
parashkrimi i këtyre veprave penale në aspektin human dhe moral do të ishte i 
paarsyeshëm. Së fundi, nga solidariteti ndërkombëtar që është përvetësuar në botën 
bashkëkohore dhe me konventat ndërkombëtare, është paraparë obligimi që shtetet 
bashkëkohore edhe me legjislacionet e tyre penale ta ndalojnë parashkrimin për 
veprat penale të sipërpërmendura. Në mënyrë decidive obligim të këtillë parasheh 
Konventa ndërkombëtare mbi mosparashkrimin e krimeve të luftës dhe krimeve 
kundër njerëzimit e vitit 1968. Këtë obligim e ka përmbushur edhe Kodi ynë Penal 
në nenin 111,duke paraparë shprehimisht se këto lloje të veprave penale nuk 
parashkruhen, pa marrë parasysh kohën e kaluar prej momentit të kryerjes së tyre. 
Me fjalë të tjera, kryesit e veprave penale të gjenocidit, krimeve të luftës si dhe 
veprave të tjera penale kundër të drejtës ndërkombëtare do të mund të ndiqen 
penalisht dhe të dënohen derisa të jenë gjallë.  

5. Paragrafi 2 i këtij neni është i ri dhe për herë të parë është paraparë në 
legjislacionin penal të Kosovës. Kështu, përveç veprave penale kundër të së drejtës 
ndërkombëtare, edhe për llojet e vrasjeve të rënda nuk mund të shprehet 
parashkrimi i ndjekjes penale dhe ekzekutimit të dënimit. Këso dispozite për 
mosparashkrimin e vrasjeve të rënda nuk parashohin legjislacionet penale të 
shteteve të regjionit.  
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Kapitulli XI: Falja  
 
 
Vështrim i përgjithshëm për faljen dhe amnistinë 
 
1. Me amendamentet e Kodit Penal të Kosovës, të cilat hynë në fuqi me 1, janar të 

vitit 2013, u abrogua amnistia e cila ishte e paraparë në nenin 96 të Kodit Penal. 
Abrogimi i këtij neni u bërë ngase edhe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës 
amnistia nuk ishte e paraparë, kështu që në Kodin Penal mbeti vetëm instituti i 
faljes. Mirëpo me kërkesën e opinionit, e veçmas të të burgosurve të cilët kërkonin 
që t’u njihej edhe kjo mundësi e zbutjes apo faljes së dënimeve dhe për arsye të 
tjera, Kuvendi i Republikës së Kosovës me 14 mars 2013, miratoi amendamentin 
nr. 23 në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, me të cilin në pikën 15 të nenin 
65, Kuvendit të Kosovës iu njoh autorizimi që përveç faljes të jep edhe amnisti. 
Sipas këtij amendamenti, amnistia jepet me ligj përkatës, i cili miratohet me dy të 
tretat e votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit.  

2. Meqë së shpejti edhe në Kodin Penal do të rikthehet dispozita me të cilën do të 
parashihet amnistia, përveç faljes neve shkurtimisht do të eksplikojmë edhe 
amnistinë në aspektin teorik. 

3. Me anë të amnistisë, apo faljes, personit të dënuar i falet në tërësi, apo një pjesë e 
dënimit të shqiptuar, zëvendësohet dënimi i shqiptuar me dënim më të butë, bëhet 
shlyerja e dënimit nga evidenca e të ndëshkuarve, apo kryesi i veprës penale lirohet 
nga ndjekja penale. 

4. Amnistia apo falja, me të cilën kryesi i veprës penale lirohet nga ndjekja penale, 
quhet abolicion. Abolicioni është forma më e gjerë e amnistisë apo faljes. Me anë 
të abolicionit procedura nuk mund të fillohet. Nëse procedura është filluar, ajo 
ndalet. Abolicioni mund të jepet në të gjitha fazat e procedurës penale gjersa nuk 
është nxjerrë aktgjykimi i plotfuqishëm. Efektet e abolicionit janë më të mëdha 
ngase kryesit të veprës penale nuk i shqiptohet dënimi, madje edhe vepra për të 
cilën i është dhënë abolicioni nuk mund të merret për bazë si recidivist nëse kryen 
vepër tjetër penale. 

5. Amnistia dhe falja janë institute të vjetra të së drejtës penale. Këto janë njohur në 
të drejtën romake dhe në të drejtën e mesjetës. Edhe të drejtat penale të shteteve 
bashkëkohore njohin amnistinë dhe faljen si mjete penalo-juridike me të cilat 
pamundësohet shqiptimi i dënimit, apo dënimi i shqiptuar falet në tërësi apo 
pjesërisht. 

6. I dënuari nuk mund ta refuzojë amnistinë apo faljen, ngase këto janë akte të 
karakterit juridiko-publik. 

7. Përkundër faktit se me aktin e amnistisë dhe faljes ndryshohet vendimi i gjykatës, 
prapë me këtë nuk ndryshohet fakti se aktgjykimi është i plotfuqishëm, i ligjshëm 
dhe që personi i caktuar ka kryer vepër penale. Lidhur me këtë, edhe kur jepet 
amnistia dhe falja dënimi mbetet i shënuar në evidencën e të ndëshkuarve, me 
shënimin se personit është amnistuar apo falë. 

8. Shkaqe të cilat e arsyetojnë zbatimin e amnistisë dhe faljes janë të natyrës politike, 
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personale, sociale, morale humanitare dhe juridike. Në disa raste falja, përkatësisht 
abolicioni është instrument shumë i përshtatshëm, posaçërisht kur janë pyetje 
marrëdhëniet e caktuara ndërshtetërore, për shembull kur një shtet është shumë i 
interesuar për shtetasin e vet i cili është duke u hetuar apo është duke e mbajt 
dënimin në shtetin tjetër321.  

9. Amnistia dhe falja mund të jepen për të gjitha veprat penale, madje edhe për veprat 
penale të cilat ndiqen sipas padisë private. 

10. Me anë të amnistisë dhe faljes nuk anulohet aktgjykimi. Aktgjykimi edhe më tutje 
konsiderohet i ligjshëm, por për shkaqet që i përmendëm, vetëm falet dënimi. 

11. Falja dhe amnistia duhet të jepen me një vigjilencë, maturi dhe akribi të duhur 
juridike dhe politike. Në të kundërtën, dhënia e paarsyeshme në përmasa të gjera e 
faljes dhe amnistisë mund të ndikojë në mënyrë negative në efektin e 
aktgjykimeve, në autoritetin e gjykatave, në opinionin publik si dhe në qëndrimin e 
gjykatave në lëmin e matjes së dënimit dhe në përgjithësi në shqiptimin e 
sanksioneve penale.322 

 
 
Neni 112 [Falja] 
 
1. Me falje dhe në pajtim me Ligjin për Falje, personave të caktuar emrat e të 

cilëve saktësohen u jepet lirimi i plotë ose i pjesërishëm nga ekzekutimit i 
dënimit, zëvendësimi i dënimit me një dënim më të butë apo dënimi me kusht 
ose shlyerja e dënimit.  

2. Kryesi nuk mund të falet për çfarëdo dënimi për të cilin Paneli për Lirim me 
Kusht i ka refuzuar lirimin me kusht.  

 
1. Falja është akt të cilin e nxjerr Presidenti i Republikës së Kosovës (neni 84, pika 

29 i Kushtetutës). Falja nxirret në formë të vendimit me të cilin personat e caktuar 
emër për emër lirohen plotësisht apo pjesërisht nga ekzekutimi i dënimit, 
zëvendësohet dënimi i shqiptuar me dënim më të butë apo me dënim me kusht, apo 
caktohet shlyerja e dënimit nga evidenca e të dënuarve.  

2. Krahas dispozitës së sipërpërmendur të Kushtetutës, instituti i faljes në Kosovë 
është rregulluar me ligj të posaçëm - Ligjin për faljen, me të cilin janë përcaktuar 
kriteret dhe procedura për falje. Ky ligj ka hyrë në fuqi në dhjetor të vitit 2008.323 

3. Për nga përmbajtja dhe efektet në statusin e personit të akuzuar apo të dënuar, falja 
është e njëjtë me amnistinë. 

4. Me falje mund të përfshihet edhe mundësia e zëvendësimit të dënimit të shqiptuar 
me dënimin me kusht. Kjo mundësi është paraparë me institutin e faljes, sepse 
organi i cili e bën faljen është i detyruar të njihet me të dhënat relevante të kryesit 
të veprës penale, për veçoritë dhe sjelljen e të dënuarit para se të fillojë ekzekutimi 
i dënimit, dhe varësisht prej këtyre rrethanave të rastit konkret, vendos për 
zëvendësimin e dënimit me dënim me kusht.  

5. Procedura për falje mund të fillohet sipas lutjes së personit të dënuar. Në emër të 
                                                           
321 Bačić-Pavlović, Komentar, fq. 408. 
322 Po aty, fq. 409. 
323 Ligji Nr. 03/L-101, dhjetor 2008. 
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personit të dënuar kërkesa për falje mund të bëhet edhe nga bashkëshorti, 
bashkëshortja, fëmija, vëllai, motra ose nga ndonjë person tjetër i autorizuar nga 
personi i dënuar (neni 6 i Ligjit për Falje). Sipas disa parimeve tashmë të pranuara 
nga legjislacionet e shteteve bashkëkohore, mundësia e faljes është paraparë të 
bëhet edhe sipas detyrës zyrtare (ex officio).324 Jemi të mendimit se do të ishte 
oportune, e dobishme jo vetëm për të dënuarin por edhe për interesin e 
përgjithshëm dhe interesin e shtetit, që edhe në legjislacionin tonë penal të 
parashihej mundësia e dhënies së faljes edhe sipas detyrës zyrtare, ngase mund të 
paraqiten edhe aso situata kriminalo politike të cilat do ta arsyetonin faljen edhe pa 
lutjen e personave të cekur.  

6. Me falje mund të përfshihen të gjitha veprat penale, pa marrë parasysh se a bëhet 
ndjekja penale sipas detyrës zyrtare apo padisë private. Lidhur me këtë, në par. 5 të 
nenit 4 të Ligjit për Falje parashihet në mënyrë specifike se për veprat penale 
kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës (Kapitulli XIV) dhe për veprat 
penale kundër njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare, 
kryesit e tyre nuk kanë të drejtë të kërkojnë falje. Mendojmë se kjo dispozitë është 
në kundërshtim me konceptin e politikës kriminale të Kodit Penal si dhe me 
konceptin, parimet dhe qëllimet e institutit të faljes. Kjo dispozitë veçmas është në 
kundërshtim me parimet dhe qëllimet e faljes për veprat penale kundër rendit 
kushtetues dhe sigurisë së Kosovës, të cilat edhe me konventa ndërkombëtare 
konsiderohen vepra penale politike, dhe pikërisht në të kaluarën dhe tani falja 
aplikohet edhe për këto vepra penale, sidomos për ato vepra ku për pasojë nuk janë 
shkaktuar viktima të njerëzve. Gjithashtu edhe për vepra penale ndërkombëtare 
nuk duhet të përjashtohet instituti i faljes, ngase edhe për këtë grup të veprave 
penale, për shkaqe kriminalo-politike, humane, ndërshtetërore etj., mund të jetë 
oportune instituti i faljes.  

7. Me anë të faljes mundet në favor të kryesit të veprës penale të ndryshohet çdo lloj i 
dënimit të shqiptuar.  

8. Nëse është dhënë falja, ajo nuk mund të revokohet. Gjithashtu në rastet kur organi 
kompetent e ka dhënë faljen, nuk mund të rishqyrtohet arsyeshmëria e tij e as nuk 
mund të ankimohet.325 

9. Në paragrafin 2 të nenit 112, ku është paraparë Falja, thuhet shprehimisht se” 
“Kryesi nuk mund të falet për çfarëdo dënimi për të cili Paneli për Lirim me Kusht 
i ka refuzuar lirimin me kusht.” Mendojmë se kjo dispozitë me të cilën u mohohet 
mundësia e faljes së dënimeve personave të cilëve u është refuzuar lirimi me kusht, 
për shumë arsye është e pavend. Së pari është e pavend nga shkaku se qëllimi dhe 
arsyeshmëria e lirimit me kusht dhe faljes dallojnë. Gjithashtu kjo dispozitë 
veçmas është në kundërshtim me autorizimet dhe hierarkinë e pushtetit të Panelit 
për Lirim me Kusht dhe Presidentit të vendit. Sipas kësaj dispozite, rezulton se 
paneli për lirim me kusht ka pushtet më të madh se presidenti vendit! Këso 
dispozitë nuk e ka asnjë legjislacion penal i shteteve të regjionit dhe besoj edhe më 
gjerë.  

 
 
                                                           
324 Po aty, fq. 407-408. 
325 Shefqet Muçi, E drejta penale, Pjesa e përgjithshme, Tiranë 2007, fq. 369. 



Ismet Salihu 

 345

Neni 113 [Efekti i faljes në personat e tretë] 
 

Me dhënien e faljes nuk preken të drejtat e personave të tretë, të cilat bazohen 
në dënimin apo aktgjykimin. 

 
1. Kjo dispozitë së pari i dedikohet të drejtave të të dëmtuarit, i cili në procedurën 

civile ka të drejtë të realizojë kërkesën pasurore-juridike. Gjithashtu falja nuk 
mund ta ndryshojë masën e marrjes së pasurisë së fituar me veprën penale dhe të 
drejtën e të dëmtuarit që të kompensohet nga konfiskimi i dobisë pasurore nga 
vepra penale.326 

2. Në këtë dispozitë është përcaktuar se me falje nuk cenohen të drejtat e personave të 
tretë të cilat mbështeten në dënimin e shqiptuar. Të gjithë personat që janë të 
dëmtuar me vepër penale, edhe në rastet kur jepet falja, kanë të drejtë të kërkojnë 
kompensimin e dëmit. Gjithashtu edhe në rastin kur jepet abolicioni, edhe pse nuk 
është shqiptuar dënimi për veprën penale, personat e dëmtuar me veprën penale, 
kanë të drejtë të kërkojnë kompensimin e dëmit. Zgjidhja e këtillë është paraparë 
shprehimisht edhe në nenin 3, par. 6 të Ligjit për Falje në të cilin thuhet: “Falja e 
personit të dënuar nuk ndikon tek të drejtat apo obligimet e personave tjerë të 
përcaktuara me të njëjtin vendim gjyqësor.” 

 

                                                           
326 Kambovski, Komentar, fq. 599. 
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Kapitulli XII: Zbatimi i legjislacionit penal të Republikës së Kosovës sipas vendit 

           të kryerjes së veprës penale  
 
 
1. Ligjet penale të një shteti, sikundër edhe ligjet në përgjithësi, zakonisht aplikohen 

në territorin e shtetit në të cilin edhe janë nxjerrë. Së këndejmi Kodi penal i 
Kosovës, ligjet tjera penale dhe në përgjithësi normat penalo-juridike veprojnë, 
zbatohen në territorin e Kosovës.  

2. Parimi se ligji apo Kodi Penal aplikohet në territorin e vendit është manifestim i 
sovranitetit të çdo shteti, parim ky i cili në lëmin penalo-juridik emërtohet si 
pushtet represiv i shtetit.  

3. Çështjet të cilat shtrohen dhe rregullohen në kuadrin e institucionit të zbatimit të 
legjislacionit penal në territor, më tepër kanë të bëjnë me elementet 
ndërkombëtare. Këtu kryesisht është fjala për veprimin (zbatimin) e ligjeve penale 
të Kosovës ndaj shtetasve të huaj që kryejnë vepra penale në territorin e Kosovës 
apo jashtë kufijve të Kosovës, por të cilët në ndonjë mënyrë gjenden në vendin 
tonë, si dhe të personave që kryejnë vepra penale me të cilat dëmtojnë të mirat 
juridike të shtetasve tanë apo të shtetit të huaj. Siç shihet, këtu në fakt është fjala 
kryesisht për çështjet që bëjnë pjesë në fushën e së drejtës penale ndërkombëtare. 

4. Vështruar nga ky aspekt, aplikimi i ligjeve penale në territor është shumë aktual në 
kushtet e tanishme shoqërore ngase tani një numër i madh i qytetarëve të një shteti 
përkohësisht apo përgjithmonë jetojnë dhe punojnë në shtetin tjetër, i vizitojnë 
vendet (shtetet) e tjera etj., kështu që, marrë në përgjithësi, kontaktet midis 
qytetarëve të vendeve të ndryshme janë gjithnjë më të shpeshta. Shi për këtë edhe 
mundësia e kryerjes së veprave penale të shtetasve të huaj në vendin tonë, si dhe e 
shtetasve tanë në vendet e huaja, është gjithnjë më e madhe. Andaj shtrohet pyetja, 
sipas cilit ligj penal do të dënohen shtetasit e huaj që kryejnë vepra penale në 
territorin e Kosovës, apo shtetasit tanë që kryejnë vepra penale në territorin e 
vendit tjetër? Këto, dhe shumë çështje të tjera lidhur me këtë i rregullon 
institucioni i zbatimit të legjislacionit penal në territor. 

5. Përkundër faktit se çështja e veprimit apo aplikimit të legjislacionit penal në 
territor, në masën më të madhe është e karakterit ndërkombëtar, sot çdo shtet me 
ligjet e veta penale vendos për shtrirjen e kufijve të pushtetit juridiko-penal. 
Mirëpo, meqë për shkak të natyrës së kësaj çështjeje, mundësia e konflikteve të 
juridiksioneve penale midis shteteve është e madhe, çdo shtet në rregullimin 
juridik të veprimit të ligjeve penale në territor, i përmbahet parimeve të caktuara të 
përgjithshme, kështu që mundësia e këtyre konflikteve dukshëm është zvogëluar. 
Lidhur me këtë, me legjislacionin penal të çdo shteti synohet që personi të mos 
dënohet dy herë për të njëjtën vepër penale (neb is in idem). Gjithashtu, në rastet 
kur ndonjë person përgjigjet penalisht sipas ligjit penal të huaj, atëherë veprohet 
me një maturi më të madhe, por gjithashtu sigurohet që kryesi i veprës penale të 
mos i shmanget zbatimit të sanksionit penal. Thënë ndryshe, për të iu shmangur 
ndëshkimit të dyfishtë për të njëjtën vepër, me dispozitat për veprimin te ligjeve 
penale në territor në një masë respektohet parimi ne bis in idem, nga se merren 
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parasysh vendimet e gjykatave të shteteve të huaja, por gjithashtu parashihet 
mundësia e cedimit (transferimit) të procedurës penale shtetit të huaj dhe gjithashtu 
respektohet parimi aut dedere aut punre (ose dorëzoje ose ndëshkoje).  

6. Në rastet kur konstatohet se personi i caktuar hynë në sferën e legjislacionit tonë 
penal, duhet të përgjigjet sipas ligjeve penale të Kosovës dhe gjykohet nga gjykatat 
tona. Gjykatat e një shteti gjykojnë vetëm në bazë të ligjeve penale të vendit të 
tyre. Andaj konform këtij parimi edhe gjykatat e Kosovës kryesit e veprave penale 
i gjykojnë sipas ligjeve penale të Kosovës. Vetëm përjashtimisht, kur ligjet penale 
të Kosovës shprehimisht parashohin, ligjet e huaja penale mund të shërbejnë si 
burim indirekt në zgjidhjen e çështjeve penale-juridike me element të huaj. 

7. Me qëllim që të evitohen konfliktet e mundshme se cili shtet është kompetent të 
gjykojë kryesin e caktuar të veprës penale, me dispozitat e neneve 114 - 117 të 
Kodit Penal janë rregulluar çështjet e zbatimit të legjislacionit penal të Kosovës në 
territor. Me këto dispozita janë rregulluar edhe çështjet e zbatimit të legjislacionit 
tonë penal ndaj personave të huaj që kryejnë vepra penale në territorin e Kosovës 
si dhe rastet kur shtetasit e Kosovës kryejnë vepra penale në shtetet e huaja. 

8. Në fushën e zbatimit të legjislacionit penal në territor? janë sajuar disa parime të 
cilat janë të pranuara në të drejtën ndërkombëtare dhe si të tilla janë akceptuar edhe 
në ligjet penale të shteteve bashkëkohore. Këto janë: parimi territorial; parimi 
real;parimi i personalitetit aktiv; parimi i personalitetit pasiv; parimi universal; 
parimi i flamurit të anijes dhe i regjistrimit të fluturakes, parimi real supsidiar dhe 
parimi i juridiksionit përfaqësues. Në mesin e të gjitha këtyre parimeve, parimi 
territorial është kryesor, është bazik, ndërsa parimet tjera janë plotësues. 

9. Shumica e këtyre parimeve mundësojnë efekt ekstraterritorial të pushtetit represiv, 
përkatësisht mundësojnë që në kushtet e caktuara qytetarët të ndëshkohen sipas 
legjislacionit dhe nga gjykatat të shtetit të vet edhe në rastet kur kryejnë vepra 
penale në territorin e shtetit të huaj apo në hapësirën e cila nuk është nën 
juridiksionin e asnjë shteti, p.sh. në detin e hapur.  

10. Të gjitha dispozitat të cilat e rregullojnë zbatimin e ligjeve penale të Kosovës sipas 
vendit të kryerjes së veprës penale (neni 114-117), mund të ndahen në dy grupe: a) 
në dispozita të cilat i referohen veprave penale të cilat kryhen në territorin e 
Republikës së Kosovës dhe në aeroplanët e saj (neni 114) dhe dispozitat të cilat i 
referohen veprave penale të cilat kryhen jashtë territorit të Republikës së Kosovës 
(neni115-117).  

 
 
Neni 114 [Zbatimi i legjislacionit penal të Republikës së Kosovës në territorin 

   e Republikës së Kosovës] 
 
1. Legjislacioni penal i Republikës së Kosovës zbatohet për secilin person i cili 

kryen vepër penale tërësisht ose pjesërisht në territorin e Republikës së 
Kosovës.  

2. Legjislacioni penal i Republikës së Kosovës zbatohet ndaj secilit person i cili 
kryen vepër penale në çfarëdo mjeti të transportit ajror ose ujor i cili është i 
regjistruar në Republikën e Kosovës, pavarësisht nga vendi ku ndodhet mjeti i 
transportit ajror ose ujor në kohën kur kryhet vepra penale.  
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Paragrafi 1. 
 
1. Në paragrafin 1 të këtij neni është përcaktuar parimi territorial i veprimit të 

legjislacionit penal të Kosovës. Parimi territorial është parim themelor, kurse 
parimet e tjera janë të natyrës plotësuese. Ky parim është themelor ngase për shkak 
të tipareve dhe dimensioneve të tij, më së shpeshti aplikohet në praktikë. Sipas 
këtij parimi, legjislacioni penal i Kosovës zbatohet ndaj të gjithë personave që 
kryejnë vepra penale në territorin e Kosovës, pa marrë parasysh se a janë shtetas të 
tij, shtetas të huaj apo persona pa shtetësi.  

2. Zbatimi i legjislacionit penal sipas parimit territorial rezulton nga sovraniteti i çdo 
shteti që në territorin e vet të ushtrojë pushtetin represiv dhe juridiksionin (që 
gjykatat e vendit ta gjykojnë dhe t’i shqiptojnë dënimin kryesit të veprës penale 
sipas legjislacionit të vet). Arsyeshmëria e këtij parimi mbështetet edhe në efektin 
e preventivës së përgjithshme, ngase me të drejtë supozohet se është më efikase që 
personi të dënohet në vendin ku e ka kryer veprën penale. Gjithashtu, parimi i 
territorialitetit arsyetohet edhe nga shkaqet praktike, ngase e vërteta më së miri 
mund të konstatohet në vendin e ngjarjes.327 

3. Për aplikimin e parimit territorial duhet të konstatohet se vepra penale është kryer 
në territorin e vendit (shtetit). Së këndejmi, shtrohet pyetja se çka konsiderohet 
territor i një shteti. Sipas dispozitave të Kodit Penal, që janë të natyrës 
interpretuese, me territor të Kosovës nënkuptohet sipërfaqja tokësore, sipërfaqja 
ujore brenda kufijve dhe vijës kufitare si dhe hapësira ajrore mbi te (neni 120, par. 
25). Territori tokësor i një vendi është caktuar me kufijtë shtetërorë. 

4. Në rastet e shteteve që kanë dalje në det, çfarë është edhe Shqipëria, territor i 
shtetit konsiderohen edhe portet detare, ujërat e gjireve të detit dhe sipërfaqja 
detare e detit që shtrihet bri hapësirës tokësore apo siç quhet ndryshe deti 
territorial. Sipas Konventës së Gjenevës mbi Detin Territorial, si sipërfaqe e shtetit 
mund të konsiderohet hapësira e detit deri në 12 milje nautike. Shqipëria me 
legjislacionin e vet si territor të shtetit e konsideron sipërfaqen detare 10 milje 
nautike prej bregdetit. Sipërfaqja jashtë 12 miljeve nautike konsiderohet det i hapur 
dhe në të nuk shtrihet pushteti represiv dhe juridiksioni i asnjë shteti. 

5. Veprimi i ligjeve penale të Kosovës sipas parimit territorial është parësorë në 
raport me legjislacionet e huaja penale. Është parësorë ngase legjislacioni ynë 
penal do të aplikohej ndaj personave që kryejnë vepra penale në Kosovë, edhe 
atëherë kur për ato vepra janë ndëshkuar në shtetin tjetër, apo kur procedura penale 
është duke u zhvilluar, madje edhe në rastet kur kryesi e ka vuajtur dënimin që i 
është shqiptuar për të njëjtën vepër. Karakteri primar i këtij parimi konsiston në 
faktin se ky e përjashton rregullën "ne bis in idem" (nuk guxon të ndëshkohet dy 
herë për të njëjtën vepër). Thënë ndryshe, lejohet që një person edhe pse është 
dënuar në shtetin tjetër, ai sërish do të dënohet sipas legjislacionit penal të Kosovës 
dhe nga gjykatat e Kosovës. Mirëpo, ligji lejon një lloj zbutjeje të këtij parimi 
mjaft të ashpër. Përkatësisht, sipas nenit 84 të Kodit Penal, nëse personi i 
ndëshkuar e ka vuajtur dënimin jashtë vendit, sipas legjislacionit tonë penal, 
dënimin e vuajtur për të njëjtën vepër gjykata jonë do t’ia llogarisë në dënimin e 
shqiptuar. Nëse dënimet nuk janë të llojit të njëjtë, llogaritja do të bëhet sipas 

                                                           
327 Vlado Kambovski, Komentar, fq. 600. 
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vlerësimit të gjykatës. Gjithashtu, sipas kësaj dispozite, në masën e dënimit të 
shqiptuar do t’i llogaritet edhe paraburgimi apo privimi nga liria gjatë procedurës 
së ekstradimit. 

6. Për shumicën e rasteve të kryerjes së veprave penale në territorin e Kosovës nga 
personat e huaj, veçmas kur kryesi i veprës penale dhe i dëmtuari janë të huaj, 
shtetas të shtetit të njëjtë, është më praktike dhe më e arsyeshme që të gjykohen në 
vendin e tyre dhe atje ta vuajnë dënimin. Në rastet e këtilla dhe të ngjashme, sipas 
legjislacionit tonë penal, është paraparë mundësia që ndjekja penale e të huajit t’i 
besohet shtetit të huaj (shih nenin 117, par. 4). Për mundësinë e përjashtimit të 
parimit të territorialitetit në rastet e këtilla kërkohet reciprociteti i ndërsjellë midis 
vendit tonë dhe shtetit përkatës. Kushtet dhe procedura dhe organ mundësia? dhe 
procedura për transferimin (ekstradimin) e personave të këtillë në shtetin tjetër, që 
kanë kryer vepra penale në territorin e Kosovës, është e rregulluar me Ligjin për 
Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Çështjet Penale (Kapitulli VI, neni 45-48). 
Në po këtë Ligj, çështja e transferimit të procedurës penale nga shteti i huaj në 
Kosovë është rregulluar në Kapitullin V, neni 37-44).328 

7. Përjashtim i posaçëm nga parimi territorial i legjislacionit tonë penal parashihet për 
personat që ushtrojnë funksione me rëndësi të posaçme. Këtu është fjala për të 
ashtuquajturin imunitet juridiko-material ose indemnitet?. Ky lloj imuniteti nuk 
është privilegj i personave të caktuar, por është një domosdoshmëri në mënyrë që 
funksionet e tyre t’i ushtrojnë pa pengesa, lirisht dhe me përgjegjësi. Përkatësisht, 
sipas dispozitave të nenit 75 të Kushtetutës, deputeti i parlamentit gëzon imunitet 
dhe nuk mund të arrestohet, të ndalohet dhe as të dënohet për mendimin e shprehur 
ose dhënien e votës në suaza të fushëveprimit të tij si deputet. Këtu është fjala për 
të ashtuquajturën bazë personale të përjashtimit të ndëshkueshmërinë. Ky privilegj 
vlen edhe pas pushimit te mandatit, kurse vetë deputeti nuk mund të heqë dorë nga 
mandati i tij.  

8. Imunitet juridiko-material nga ndjekja penale, paditë civile dhe shkarkimi nga 
funksioni gëzojnë edhe gjyqtarët e të gjitha instancave të gjykatave të vendit, 
përfshirë këtu edhe gjyqtarët porotë për vendimet e marra, votimin e bërë, 
mendimin e shprehur dhe për veprimet e tjera të ndërmarra që janë brenda 
fushëveprimit të detyrave dhe përgjegjësive të tyre si gjyqtarë (nenit 107 i 
Kushtetutës). Imunitet të këtillë gëzojnë edhe anëtarët e qeverisë – ministrat (neni 
98 i Kushtetutës). 

9. Nga imuniteti juridiko-material duhet dalluar imunitetin juridiko-procedural, sipas 
të cilit kundër deputetit dhe personave të tjerë që gëzojnë të njëjtin imunitet, 
procedura penale mund të fillojë nëse përmbushen kushtet e parapara me 
kushtetutë.  

10. Përjashtim nga parimi i veprimit territorial të legjislacionit tonë penal, sikundër edhe 
në shtetet e tjera, njihet edhe në bazë të së drejtës ndërkombëtare. Përkatësisht, sipas 
Konventës së Vjenës mbi marrëdhëniet diplomatike të vitit 1961; të Konventës së 
Vjenës mbi marrëdhëniet konsullore të vitit 1963 si dhe Marrëveshjes lidhur me 
funksionarët e organizatave të caktuara ndërkombëtare të vitit 1947 dhe 1954, 
personat e huaj që ushtrojnë detyra të caktuara në këta lëmenj përjashtohen nga 
juridiksioni i shtetit tonë (nuk mund të gjykohen nga gjykatat e vendit tonë). Këta 

                                                           
328 Ligji për bashkëpunim juridik ndërkombëtarë në çështjet penale, Nr. 04/L-31. 
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janë shefat e shteteve të huaja dhe përcjellja e tyre, shefat e misioneve diplomatike 
dhe anëtarët e familjes së tyre të ngushtë. Në Kosovë këtë imunitet e gëzojnë edhe 
zyrtarët dhe pjesëtarët e policisë së EULEKS-it dhe të KFOR-it, si dhe zyrtarët e 
OSBE-së. Ky lloj imuniteti nuk i liron që këta persona të gjykohen nga gjykatat e 
shtetit që i kanë akredituar. Gjithashtu shteti që i ka akredituar mund t’ua heq 
imunitetin këtyre personave. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Me dispozitën e paragrafit 2 është zgjeruar zbatimi i legjislacionit penal të Kosovës 

në territor. Kjo që është paraparë në këtë paragraf është parim i posaçëm i zbatimit 
territorial të legjislacionit tonë penal. Sipas këtij parimi, shteti e zbaton 
legjislacionin e vet ndaj secilit person i cili kryen vepër penale në aeroplan të 
regjistruar në atë shtet, pavarësisht nga vendi ku ndodhet aeroplani në kohën kur 
kryhet vepra penale. Kjo është në pajtim me të drejtën ndërkombëtare, nga se sipas 
konventave ndërkombëtare për sigurinë dhe rendin në qarkullimin ajror, shteti ku 
është regjistruar aeroplani është i obliguar të garantojë sigurinë dhe rendin në 
aeroplan. 

2. Sipas paragrafit 2, Kodi Penal dhe ligjet tjera penale të Kosovës zbatohen edhe 
ndaj secilit që kryen vepër penale në aeroplan të regjistruar në Kosovë, pa marrë 
parasysh se ku gjendet aeroplani në kohën e kryerjes së veprës penale. Me këtë 
dispozitë duhet nënkuptuar që deri sa aeroplani fluturon në hapësirën ajrore të 
ndonjë shteti apo në hapësirën ajrore mbi detin e hapur, do të zbatohet legjislacioni 
penal i shtetit ku është i regjistruar. Ndërsa nëse vepra penale është kryer në 
aeroplanin i cili gjendet në aeroportin e shtetit të huaj, atëherë do të zbatohet 
legjislacioni penal i shtetit në territorin (aeroportin) e të cilit është kryer vepra.  

3. Çështja e përcaktimit të vendit të kryerjes së veprës penale në rastet kur aeroplani 
ka qenë duke fluturuar, është rregulluar në këtë mënyrë për shkak se është shumë 
vështirë të përcaktohet vendi i kryerjes nga se aeroplanët shumë shpejtë fluturojnë 
dhe në lartësi të mëdha. Gjithashtu edhe në rastet kur vepra penale kryhet përderisa 
aeroplani gjendet në hapësirën mbi detin e hapur, asnjë shtet nuk do të mund të 
pohonte se është kryer në territorin e tij. 

 
 
Neni 115 [Zbatimi i legjislacionit penal të Republikës së Kosovës për veprat 

   penale të caktuara që janë kryer jashtë territorit të Republikës 
   së Kosovës] 

 
1. Legjislacioni penal i Republikës së Kosovës zbatohet ndaj çdo personi i cili 

kryen veprat penale në vijim jashtë territorit të Republikës së Kosovës: 
1.1. veprat penale të parapara në nenet 148-153, 157-160, 164, 165, 166-169, 

171, 173-175, 238, 241, 273-280, 293, 294, 302-304, 336 dhe 337 të këtij 
Kodi; dhe 

1.2. veprat penale të cilat në bazë të marrëveshjes ndërkombëtare e cila e 
detyron Republikën e Kosovës, duhet të ndiqen edhe pse janë kryer 
jashtë vendit. 
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2. Legjislacioni penal i Republikës së Kosovës zbatohet ndaj cilitdo person që 
kryen vepër penale nga nenet 136-145 të këtij Kodi jashtë territorit të 
Republikës së Kosovës, ku vepra e tillë paraqet tërësisht ose pjesërisht rrezik 
për sigurinë e Republikës së Kosovës ose popullsinë e saj.  

3. Legjislacioni Penal i Republikës së Kosovës zbatohet ndaj çdo shtetasi të 
Republikës së Kosovës që kryen vepër penale jashtë territorit të Republikës së 
Kosovës dhe nëse kjo vepër po ashtu është e dënueshme në vendin ku është 
kryer.  

4. Paragrafi 1. i këtij neni zbatohet po ashtu ndaj cilitdo person i cili pas kryerjes 
së veprës penale bëhet banor i Republikës së Kosovës.  

 
1. Meqë të mirat juridike të Kosovës apo të qytetarëve tanë mund të cenohen edhe me 

veprat penale që kryhen në shtetet e tjera, dispozitat e legjislacionit tonë penal 
parashohin mundësinë e zbatimit të tyre edhe ndaj personave që kryejnë vepra 
penale jashtë territorit të Kosovës. Këtu bëjnë përjashtim rastet e veprave penale që 
kryhen në anijet apo aeroplanët tanë, për të cilat edhe në këso raste zbatohet 
legjislacioni i ynë penal (shih komentet lidhur me nenin 114, par. 2).  

2. Që të mund të zbatohet legjislacioni ynë penal edhe në rastet kur veprat penale 
kryhen jashtë territorit të Kosovës, Kodi i ynë Penal i ka përvetësuar disa parime të 
natyrës së përgjithshme, parime këto të cilat janë të pranuara edhe në të drejtën 
ndërkombëtare. Këto janë: parimi real, parimi i personalitetit aktiv, parimi i 
personalitetit pasiv dhe parimi universal.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1, Kodi Penal e ka përvetësuar parimin real i cili ndryshe emërtohet 

parim mbrojtës. Zbatimi i legjislacionit tonë penal, sipas parimit real apo mbrojtës, 
shprehet në rastet kur veprat penale kryhen jashtë territorit të Kosovës, por me të 
cilat dëmtohen apo rrezikohen të mirat juridike ndërkombëtare. Rrjedhimisht, në 
paragrafin 1 të këtij neni, zbatimi i parimit real të legjislacionit penal të Kosovës 
është paraparë ndaj cilitdo person që jashtë territorit të Kosovës kryen këto vepra 
penale kundër të drejtës ndërkombëtare – nenet 148-153, 157-160, 164, 165, 166-
169, 171, 173-175 të Kodit Penal. Sipas këtij paragrafi, parimi real aplikohet edhe 
në rastin e kryerjes së veprave penale të parapara në këto nene të Kodit Penal - 
238, 241, 273, 280, 293, 294, 302-304, 336 dhe 337 falsifikimit të parasë (neni 
244). 

2. Sipas paragrafit 1, pika 1.2, legjislacioni i Kosovë, zbatohet gjithashtu edhe për 
veprat penale të cilat në bazë të marrëveshjes ndërkombëtare e obligon Republikën 
e Kosovës që t’i gjykojë personat edhe pse veprat penale i kanë kryer jashtë 
territorit të Kosovës.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 zbatimi i parimit real apo mbrojtës të legjislacionit penal të 

Kosovës është paraparë edhe për disa vepra penale shumë të rënda me të cilat 
rrezikohet siguria e Kosovës ose popullit të saj. Lidhur me këtë, në paragrafin 2 
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është paraparë se legjislacioni i Kosovës zbatohet ndaj cilitdo person që kryen 
vepër penale nga nenet 136-145. Këto inkriminime janë: kryerja e veprës terroriste 
(neni 136), ndihma në kryerjen e terrorizmit (neni 137), lehtësimi i kryerjes së 
terrorizmit (neni 138), rekrutimi për terrorizëm (neni 139), trajnimi për terrorizëm 
(neni 140), shtytja për kryerjen e veprave terroriste (neni 141), fshehja ose 
moslajmërimi i terroristëve dhe grupeve terroriste (neni 142), organizimi dhe 
pjesëmarrja në grup terrorist (neni 143), përgatitja e veprave terroriste ose veprave 
penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 144) 
dhe parëndësia e kryerjes së veprës terroriste (neni 145). 

2. Supozim për aplikimin e parimit real apo mbrojtës është që kryesi i veprës penale 
të haset në territorin e Kosovës ose që të ekstradohet nga shteti tjetër.  

3. Me këtë parim synohet që të mbrohen të mirat juridike shumë të rëndësishme 
ndërkombëtare dhe të mirat juridike të Kosovës dhe popullit të saj nga veprat 
penale që kryhen në territorin e shtetit tjetër. Arsyeshmëria e aplikimit të këtij 
parimi veçmas qëndron në faktin se vlerat e mbrojtura me parimin real janë shumë 
të rëndësishme për mbarë njerëzimin, si dhe për Kosovën dhe qytetarët e saj. 
Veçmas arsyeshmëria e zbatimit të këtij parimi konsiston në faktin se për veprat 
penale të karakterit politik të drejtuara kundër shtetit tonë – kundër sigurisë, 
integritetit territorial dhe vepra tjera të kësaj natyre, shteti i huaj fare nuk e mbron 
shtetin tjetër.  

4. Sipas natyrës së tij, parimi real apo mbrojtës, është primar ngase përjashton 
aplikimin e rregullës ne bis in idem. Madje, ndryshe nga parimi territorial, ky është 
në mënyrë obliguese primar, sepse patjetër duhet të fillohet procedura penale kur 
kryhen veprat penale të parapara në nenet përkatëse të Kodit tonë Penal, madje 
edhe në rastet kur në shtetin tjetër ka filluar apo ka përfunduar procedura, si dhe në 
rastet kur edhe e ka vuajtur dënimin. Mirëpo, për rastin e fundit, kur kryesi e ka 
vuajtur dënimin, atëherë në masën e dënimit të shqiptuar, gjykata jonë do t’ia llo-
garisë dënimin e vuajtur, paraburgimin apo privimin e lirisë gjatë procedurës së 
ekstradimit. 

5. Parimi real ka përparësi në krahasim me parimin e personalitetit aktiv dhe pasiv. 
Parimi real konsiston në zbatimin absolut të legjislacionit tonë penal. Ndaj kryesve 
për të cilën vlen parimi real, duhet të fillohet procedura penale dhe të gjykohen nga 
gjykatat e Kosovës. Lidhur me këtë në rastet kur dënimin e shqiptuar apo të cilin e 
ka mbajtur personi në shtetin e huaj, si dhe çdo lloj privimi nga liria, gjykatat tona 
do të ia llogarisin në masën e dënimit të shqiptuar. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 është paraparë zbatimi i legjislacionit penal të Kosovës sipas 

parimit të personalitetit aktiv apo parimit nacional. Sipas këtij parimi, legjislacioni 
ynë penal zbatohet edhe në rastet kur shtetasit e Kosovës kryejnë vepra penale 
jashtë territorit të Kosovës me kusht që ajo vepër po ashtu të jetë e përcaktuar si 
vepër penale në vendin ku është kryer (identiteti i normave). Zbatimi i këtij parimi 
lajmërohet si plotësues në raport me parimin territorial dhe real.  

2. Arsyeshmëria e aplikimit të parimit të personalitetit aktiv qëndron në faktin se 
qytetari i Kosovës, sipas kushtetutës sonë, nuk mund t’i ekstradohet shtetit ku edhe 
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e ka kryer veprën penale, kurse në anën tjetër, nuk duhet të lejohet që personi i 
këtillë të mos ndëshkohet për shkak se gjendet në vendin tonë. Me fjalë të tjera, po 
të mos parashihej parimi i personalitetit aktiv, shtetasit tanë që kryejnë vepra 
penale jashtë vendit dhe kthehen në vendin e tyre, nuk do të mund të 
ndëshkoheshin. Gjithashtu arsyeshmëria e ndëshkimit të qytetarëve tanë për veprat 
penale që i kryejnë në shtetin tjetër konsiston edhe në faktin se meqë shteti i ynë 
është i obliguar që të kujdeset për shtetasit e vet, është i autorizuar edhe t’i dënojë 
nëse kryejnë vepra penale. 

3. Që të mund të aplikohet parimi i personalitetit aktiv, duhet që qytetari i Kosovës të 
haset në territorin tonë ose të ekstradohet. 

4. Nëse sipas nenit 117 të Kodit Penal fillon procedura penale për veprën të cilën 
qytetari i ynë e ka kryer në shtetin e huaj dhe atje është dënuar, zbatohen dispozitat 
e nenit 84 për llogaritjen e paraburgimit dhe të dënimeve të mbajtura në 
juridiksione të tjera. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Gjithashtu parimi i personalitetit aktiv zbatohet edhe në rastet kur personi pas 

kryerjes së veprës penale në shtetin tjetër, bëhet banor qytetar (shtetas) i 
Republikës së Kosovës. 

 
 
Neni 116 [Zbatimi i legjislacionit penal të Republikës së Kosovës ndaj personave  

   të huaj të cilët kryejnë vepra penale jashtë territorit të Republikës 
   së Kosovës] 

 
1. Legjislacioni penal i Republikës së Kosovës zbatohet ndaj cilitdo person të 

huaj nëse:  
1.1. personi i tillë ka kryer vepër penale jashtë territorit të Republikës së 

Kosovës kundër shtetasit të Kosovës, madje edhe atëherë kur vepra e 
tillë penale nuk është cekur në nenin 115 të këtij Kodi;  

1.2. kjo vepër penale është po ashtu e dënueshme në vendin ku është kryer; 
dhe  

1.3. kryesi është gjendur në territorin e Kosovës ose është transferuar në 
Kosovë.  

 
1. Në dispozitat e nenit 116 është paraparë zbatimi i legjislacionit penal të Kosovës 

sipas parimit të personalitetit pasiv. Sipas këtij parimi Kodi Penal dhe ligjet tjera 
penale të Kosovës zbatohen edhe ndaj të huajve, të cilët jashtë territorit të Kosovës 
kryejnë vepra penale kundër shtetasit tonë ose kundër vendit tonë.  

2. Quhet parim i personalitetit pasiv ngase në aspektin kriminal, qytetarët tanë apo 
Kosova janë pasiv, janë viktima të veprës penale. Me anë të këtij parimi shtetasit 
tanë dhe Kosova mbrohen nga veprat penale që kryhen jashtë vendit nga shtetas të 
huaj. 

3. Aplikimi i këtij parimi kushtëzohet me parimin e identitetit të normave, ngase në 
pikën 2 të këtij neni është paraparë shprehimisht se vepra penale duhet të jetë e 
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paraparë si e tillë edhe në vendin ku është kryer. Në rastet kur nuk ekziston 
identiteti i normave, ndjekja penale mund të fillohet vetëm me lejen paraprake të 
prokurorisë publike të Kosovës (neni 117, par. 3), me ç’rast, sikundër edhe te 
parimi i personalitetit aktiv, është paraparë mundësia e shmangies së këtij parimi, 
të moszbatimit të këtij parimi, me lejen e Kryeprokurorit të shtetit të Kosovës (neni 
117, par. 1).  

4. Parimi i personalitetit pasiv në fakt është parim real apo mbrojtës, por në këtë rast ky 
paraqitet si supsidiar, ngase legjislacioni penal i Kosovës aplikohet vetëm në rastet 
kur në vendin e huaj nuk është ushtruar mbrojtja e duhur juridiko-penale. Karakteri i 
këtillë supsidiar i parimit të personalitetit pasiv rezulton nga neni 117, par. 2 i Kodit 
Penal në të cilin është paraparë se procedura penale nuk do të fillohet nëse: kryesi në 
tërësi e ka mbajtur dënimin e shqiptuar në një juridiksion tjetër; kryesi në një 
juridiksion tjetër është liruar me aktgjykim të plotfuqishëm apo është liruar nga 
dënimi ose dënimi është parashkruar; procedura penale për veprën penale të kryer në 
një juridiksion tjetër mund të fillohet vetëm sipas kërkesës së të dëmtuarit dhe një 
kërkesë e tillë nuk është paraqitur.  

5. Përkitazi me supsidiaritetin dhe identitetin e normave, edhe për këtë parim vlen e 
gjithë ajo që kemi thënë për parimin e personalitetit aktiv.  

6. Kusht për zbatimin e këtij parimi është që kryesi i veprës penale të ndodhet në 
territorin e Kosovës ose të ekstradohet në Kosovë. 

 
 
Neni 117 [Kushtet e posaçme për ndjekje të veprave penale të kryera jashtë  
   territorit të Republikës së Kosovës] 
 
1. Në rastet e parapara me nenin 114 të këtij Kodi, nëse procedura penale është 

filluar por nuk është përfunduar në një juridiksion tjetër, procedura penale në 
Republikën e Kosovës do të fillohet vetëm me miratimin e Kryeprokurorit të 
Shtetit të Republikës së Kosovës.  

2. Në rastet e parapara me nenin 115 dhe 116 të këtij Kodi, procedura penale 
nuk do të fillohet nëse:  
2.1. kryesi në tërësi e ka mbajtur dënimin e shqiptuar në një juridiksion 

tjetër;  
2.2. kryesi në një juridiksion tjetër është liruar me aktgjykim të 

plotfuqishëm apo është liruar nga dënimi ose dënimi është parashkruar; 
dhe  

2.3. procedura penale për veprën penale të kryer në një juridiksion tjetër 
mund të fillohet vetëm sipas kërkesës së të dëmtuarit dhe një kërkesë e 
tillë nuk është paraqitur.  

3. Procedura penale sipas nenit 118 mund të fillohet në Kosovë vetëm me 
autorizimin e Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës.  

4. Në rastet e parapara në nenin 114, ndjekja penale e personit të huaj mund t’i 
transferohet juridiksionit të huaj sipas kushteve të reciprocitetit.  

 
1. Dispozitat e këtij neni janë të karakterit plotësues në raport me nenet e mëparshme 

të këtij Kodi. Me këto dispozita përcaktohen disa kufizime lidhur me zbatimin e 



Ismet Salihu 

 355

parimit territorial të legjislacionit penal. Gjithashtu me këto dispozita zgjidhen 
edhe disa çështje të posaçme të cilat janë të rëndësishme për zbatimin e 
legjislacionit tonë penal. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Paragrafi 1 e rregullon situatën kur ndonjë person, qoftë ai shtetas i Kosovës apo 

person pa shtetësi, kryen vepër penale në territorin e Kosovës ndërsa për shkaqe të 
ndryshme ndaj tij është filluar apo është përfunduar procedura penale në shtetin e 
huaj dhe në ndërkohë ai haset në Kosovë. Në këso situata shtrohet pyetja nëse ai do 
të gjykohet sërish për të njëjtën vepër në Kosovë.  

2. Lidhur me këtë që u tha më sipër, nga paragrafi 1 rezulton se parimi territorial nuk 
është gjithmonë primarë dhe absolut. Ky parim është fakultativ në rastet kur sipas 
nenit 114 procedura penale në shtetin e huaj është filluar apo është përfunduar. 
Rrjedhimisht, sipas dispozitës së këtij paragrafi, zbatimi i parimit të territorialitetit 
varet prej vlerësimit të Kryeprokurorit të shtetit të Kosovës. Përkatësisht, nëse do 
të fillohet procedura penale varet prej vlerësimit të Kryeprokurorit të shtetit se a 
është oportune që edhe te ne të zhvillohet procedura penale. Lidhur me këtë 
paragraf shih edhe komentet për nenin 114. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Me dispozitat e paragrafit 2 është përcaktuar se në rastet e parapara në nenet 115 

dhe 116, me të cilët është parashikuar zbatimi i parimit të personalitetit aktiv dhe 
pasiv si dhe atij universal, procedura penale për të njëjtën vepër penale nuk do të 
fillohet në këto raste: 1) nëse kryesi në tërësi e ka vuajtur dënimin që i është 
shqiptuar jashtë vendit; 2) nëse kryesi jashtë vendit me aktgjykim të formës së 
plotfuqishme është liruar ose dënimi i është parashkruar ose i është falur; 3) nëse 
për vepër penale, sipas ligjit të huaj, ndiqet në bazë të kërkesës së të dëmtuarit, 
ndërsa kërkesa e tillë nuk është ushtruar. 

2. Siç shihet nga kjo që u tha më sipër, sipas paragrafit 2 vlen parimi ne bis in idem 
dhe parimi i zbatimit të ligjit më të favorshëm.  

3. Çështja nëse është mbajtur dënimi, është parashkruar apo është falë dhe çka 
konsiderohet kërkesë e të dëmtuarit, zgjidhet sipas të drejtës penale dhe të drejtës 
së procedurës penale të shtetit të huaj. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Dispozita e par. 3 gabimisht i referohet nenit 118. Kjo dispozitë duhet t’i referohet 

nenit 116 të Kodit Penal. 
 

Paragrafi 4. 
 
1. Paragrafi 4 parasheh një lloj përjashtimi nga parimi i veprimit territorial të 

legjislacionit tonë penal. Përkatësisht, ky paragraf e përvetëson parimin e 
juridiksionit përfaqësues, sipas të cilit në rastet kur shtetasi i huaj kryen vepër 
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penale në territorin e Kosovës, edhe pse gjykatat tona kanë të drejtë ta dënojnë në 
bazë të parimit territorial, është paraparë mundësia që vendi ynë të heqë dorë nga 
kjo e drejtë dhe ndjekja penale t’i besohet shtetit të huaj, shtetit, shtetësinë e të cilit 
e ka kryesi i veprës penale, apo që në atë shtet ka vendqëndrim të përhershëm. 

2. Si kusht që duhet të plotësohet për t’u aplikuar parimi i juridiksionit përfaqësues 
apo cedimi i ndjekjes penale, është që shteti i huaj të ndërmarrë ndjekjen penale 
dhe që i huaji në vendin tonë të ketë kryer vepër penale (neni 46 i Ligjit për 
Bashkëpunim Ndërkombëtar në Çështjet Penale). Gjithashtu sipas Kodit Penal si 
kusht për aplikimin e këtij parimi kërkohet reciprociteti, përkatësisht që edhe 
shteti, të cilit i besohet ndjekja penale, të veprojë në të njëjtën mënyrë ndaj 
shtetasve tanë (neni 117, par. 4). Çështja e reciprocitetit mund të rregullohet me 
anë të marrëveshjeve bilaterale apo multilaterale, por ai mund të jetë edhe faktik. 

3. Juridiksioni përfaqësues nuk do të lejohet në rastet kur i dëmtuari është qytetar i 
Kosovës dhe ai e kundërshton këtë, përveç rasteve kur është siguruar kërkesa e tij 
pasurore juridike. 

4. Arsyeshmëria e parimit të juridiksionit përfaqësues në botën bashkëkohore 
konsiston në faktin se lëvizshmëria e njerëzve prej një shteti në shtetin tjetër është 
e madhe, andaj edhe krijohen mundësi që të kryhen vepra penale, posaçërisht vepra 
penale kundër sigurisë në komunikacion. Në anën tjetër, procedura penale dhe 
ekzekutimi i dënimit, vështruar në aspektin e risocializimit, kanë efekt më të madh 
në vendbanimin e kryesit të veprës penale.  

 
 
Neni 118 [Dispozitat e posaçme për fëmijët] 
 

Ky Kod zbatohet për personat nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet vetëm nëse 
me Ligjin për të miturit nuk përcaktohet ndryshe. 

 
1. Në pajtim me trendët bashkëkohore në shkencën e së drejtës penale dhe në 

praktikën e gjyqësisë, pas çlirimit të Kosovës çështja e tretmanit të kryesve të 
mitur të veprave penale është heqë nga Kodi Penal dhe është rregulluar me ligj të 
posaçëm - me Ligjin Penal për të Mitur i cili hyri në fuqi me 20 prill 2004. Më pas, 
me ndryshimet dhe plotësimet që hynë në fuqi me 8 korrik të vitit 2010, ky ligj tani 
emërtohet Kodi i Drejtësisë për të Mitur. 

2. Në Raport me Kodin Penal, Kodi i Drejtësisë për të Mitur është ligj special. Së 
këndejmi, ndaj kryesve të mitur të veprave penale dispozitat e Kodit Penal 
zbatohen vetëm për ato çështje të cilat nuk janë të rregulluara me Kodin e 
Drejtësisë për të Mitur. 

3. Sipas nenit 2 të Kodit të Drejtësisë për të Mitur, person i mitur konsiderohen ai 
person prej moshës 14-18 vjeçare. Në paragrafët e këtij neni është bërë ndarja e të 
miturve dhe atë: i mitur i ri konsiderohet personi ndërmjet moshës 14 dhe 16 vjet; i 
mitur i rritur personi ndërmjet moshës 16 dhe 18 vjet. Ndërsa madhor i ri 
konsiderohet personi ndërmjet moshës 18 dhe 21 vjet. 

4. Ndaj kryesve të mitur të veprave penale në të shumtën e rasteve mund të 
shqiptohen masat e diversitetit dhe masat edukative (neni 16, par. 1). Ndërsa ndaj 
të miturve të rritur, krahas këtyre masave është paraparë mundësia e shqiptimit 
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edhe e tri llojeve të dënimeve: dënimi me gjobë; dënimi me urdhër për punë në 
dobi të përgjithshme dhe burgimi për të mitur. 

 
 
Neni 119 [ Dispozitat e posaçme për personat juridikë] 
 

Veprat penale për të cilat personi juridik mund të jetë penalisht përgjegjës, 
përgjegjësia penale e personit juridik, sanksionet penale të cilat mund të 
zbatohen ndaj personit juridik dhe dispozitat e posaçme që rregullojnë 
procedurën penale të zbatueshme ndaj personit juridik parashihen me këtë 
Kod ose me ligj të veçantë. 

 
1. Dispozita e nenit 119 duhet të shlyhet ngase figuron në Kodin Penal si pasojë e një 

gabimi teknik dhe si i tillë me amendamentet (amendamentimet) e para kjo 
dispozitë duhet të abrogohet nga Kodi Penal, ngase prej 1 janarit të vitit 2013 nuk 
ka dilema se çështja e përgjegjësisë së personave juridikë a do të rregullohet me 
Kodin Penal apo me ligj të veçantë. Rrjedhimisht, çështja e përgjegjësisë penale të 
personave juridikë në mënyrë parimore është rregulluar me nenin 40 të Kodit Penal 
(shih komentet lidhur me nenin 40). Ndërsa në mënyrë gjithëpërfshirëse, çështja e 
përgjegjësisë së personave juridikë për vepra penale është rregulluar me Ligj të 
posaçëm – me Ligjin për Përgjegjësinë e Personave Juridikë për Vepra Penale (Nr. 
04/L-030), i cili hyri në fuqi me 1 janar të vitit 2013. Me këtë Ligji janë rregulluar 
këto çështje: baza dhe kufiri i përgjegjësisë së personave juridikë, dënimet dhe 
llojet tjera të sanksioneve penale të cilat mund t’u shqiptohen personave juridikë 
dhe procedura ndaj personave juridikë. 
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Kapitulli XIII: Domethënia e shprehjeve në Kodin Penal  
 
 
Neni 120 [Përkufizimet] 
 
Për qëllim të këtij Kodi, shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime: 
1. Person - personi juridik dhe personin fizik;  
2. Person zyrtar - nënkupton:  

2.1. personi i zgjedhur ose i emëruar në një organ shtetëror;  
2.2. personi i autorizuar në një organ shtetëror, organizatë biznesi ose 

ndonjë person tjetër juridik i cili sipas ligjit apo ndonjë dispozite tjetër 
të nxjerrë në pajtim me ligj ushtron detyra të posaçme;  

2.3. personi i cili ushtron detyra të posaçme zyrtare në bazë të autorizimit të 
dhënë me ligj.  

3. Zyrtar i huaj publik apo person i huaj zyrtar - nënkupton:  
3.1. cilido person që mban detyrë legjislative, ekzekutive, administrative apo 

gjyqësore në shtetin e huaj, qoftë i emëruar apo i zgjedhur;  
3.2. cilido arbitër që ushtron funksione sipas ligjit kombëtar mbi arbitrimin 

e shtetit të huaj;  
3.3. cilido person që ushtron funksion publik për shtetin e huaj, përfshirë 

për agjencinë publike ose ndërmarrjen publike;  
3.4. cilido zyrtar, punonjës apo përfaqësues i organizatës ndërkombëtare 

publike dhe organeve të tyre;  
3.5. cilido anëtar i asamblesë parlamentare ndërkombëtare; dhe  
3.6. cilido gjyqtar, prokuror apo zyrtar i gjykatës apo tribunalit 

ndërkombëtar që ushtron juridiksion mbi Republikën e Kosovës.  
4. Person nën mbrojtje ndërkombëtare - ose person i mbrojtur ndërkombëtarisht 

- nënkupton:  
4.1. shefi i shtetit, përfshirë cilindo anëtar të organit kolektiv i cili ushtron 

funksionin e shefit të shtetit sipas kushtetutës së atij shteti;  
4.2. Kryeministri dhe Ministri i Punëve të Jashtme, çdoherë kur ata gjenden 

me detyrë jashtë shtetit të tyre, si dhe anëtarët e familjeve të tyre;  
4.3. çdo zyrtar i lartë ose përfaqësues i lartë i shtetit ose zyrtari i lartë apo 

përfaqësuesi tjetër i organizatës ndërkombëtare, i cili në kohën dhe në 
vendin kur ndaj tij, ndaj lokaleve zyrtare, banesës apo zyrës private ose 
mjetit transportues i cili ka shenja dalluese është kryer vepër penale, 
sipas të drejtës ndërkombëtare ka të drejtë në mbrojtje të veçantë nga 
sulmi ndaj jetës, lirisë dhe dinjitetit të tij.  

Person nën mbrojtje ndërkombëtare përfshinë edhe anëtarët shoqërues të 
familjes. 

5. Person përgjegjës - personi fizik në kuadër të personit juridik, të cilit i janë 
besuar detyra të caktuara, ose i cili është i autorizuar për të vepruar në emër 
të personit juridik si dhe ekziston bazueshmёria e lartë se është i autorizuar të 
veproj në emër të personit juridik.  
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6. Person juridik - subjekti juridik i vendit apo i huaj, i cili sipas legjislacionit të 
Kosovës nё fuqi konsiderohet si person juridik.  

7. Organizatë biznesi - person fizik apo juridik ose grup personash që merren me 
veprimtari ekonomike, siç përcaktohet dhe rregullohet me Ligjin për 
Shoqëritë Tregtare.  

8. Dokument - çdo dokument apo send tjetër i përshtatshëm ose i caktuar që 
shërben si provë e ndonjë fakti përkatës për marrëdhëniet juridike.  

9. Para - monedhë metalike dhe e letrës, e cila në bazë të ligjit është në qarkullim 
në Republikën e Kosovës ose në ndonjë juridiksion tjetër.  

10. Shenja me vlerë - përfshin edhe shenjat e huaja me vlerë.  
11. Send i luajtshëm - përfshin edhe energjinë e prodhuar apo të grumbulluar për 

ndriçim, ngrohje, qarkullim si dhe impulset telefonike dhe impulset tjera.  
12. Grup njerëzish - tre ose më shumë persona.  
13. Grup kriminal i organizuar - bashkim i strukturuar, që ekziston për një kohë 

të caktuar, i tre apo më shumë personave për kryerjen e veprave të caktuara 
penale, që vepron në bashkëpunim me qëllim të kryerjes së një apo më shumë 
veprave të rënda penale për përfitim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të dobisë 
financiare apo dobisë tjetër pasurore.  

14. Bashkim i strukturuar - bashkim i cili nuk është formuar rastësisht për 
kryerjen e menjëhershme të veprës penale, por nuk është e nevojshme që 
anëtarët e këtij bashkimi të kenë role formalisht të përcaktuara, vazhdimësi të 
anëtarësisë së tyre apo strukturë të ndërtuar.  

15. Forcë - përfshin edhe zbatimin e hipnozës ose të mjeteve të tjera dehëse me 
qëllim të vënies së personit kundër dëshirës së vet në gjendje të pavetëdijshme 
apo të paaftësohet për rezistencë.  

16. Mjet motorik - çdo mjet transportues i pajisur me motor për përdorim në 
transportin rrugor, ujor ose ajror.  

17. KFOR - prania ndërkombëtare e sigurisë e vendosur në territorin e 
Republikës së Kosovës në pajtim me Rezolutën 1244 (1999) të Këshillit të 
Sigurimit që përbëhet nga Pakti i Organizatës së Veriatlantikut NATO, duke 
përfshirë shtetet e saj anëtare, organet e saj ndihmëse, shtabet e saj ushtarake 
dhe elementet ose njësitet kombëtare si dhe vendet kontribuuese që nuk janë 
në NATO.  

18. Polici - Policia e Republikës së Kosovës, Doganat - oficerët doganorë sipas 
Kodit Doganor dhe Policia e EULEX-it.  

19. Shtetas i Kosovës - personi i cili sipas Kushtetutës dhe Ligjit për Shtetësinë 
konsiderohet i tillë.  

20. Fëmijë - person i cili nuk i ka mbushur tetëmbëdhjetë (18) vjet.  
21. I mitur - personi i cili është ndërmjet moshës katërmbëdhjetë (14) dhe 

tetëmbëdhjetë (18) vjet.  
22. Madhor - personi i cili i ka mbushur tetëmbëdhjetë (18) vjet.  
23. Marrëdhënie familjare - marrëdhënie në mes të dy (2) personave:  

23.1. që janë të fejuar ose të martuar me njëri-tjetrin ose që bashkëjetojnë me 
njëri tjetrin pa martesë;  

23.2. që e kanë të përbashkët shtëpinë kryesore dhe që janë të afërm të 
gjakut, martesës, adoptimit ose janë në marrëdhënie të kujdestarit, duke 
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përfshirë prindërit, gjyshin e gjyshen, fëmijët, nipat e mbesat nga vajza 
dhe djali, vëllezërit dhe motrat, hallat dhe tezet, dajët dhe axhallarët, 
mbesat dhe nipërit nga vëllai dhe motra, kushërinjtë; ose  

23.3. që janë prindër të fëmijës së përbashkët.  
24. Bashkësi jashtëmartesore - marrëdhënie siç përcaktohet me Ligjin për 

Familje.  
25. Territor i Republikës së Kosovës - sipërfaqet tokësore dhe sipërfaqet ujore 

brenda kufijve dhe vijës kufitare si dhe hapësirën ajrore mbi Kosovë.  
26. Vijë kufitare e Republikës së Kosovës - vijë e cila ndan territorin e Republikës 

së Kosovës nga territoret e shteteve fqinje.  
27. Kufiri shtetëror - kufiri tokësor, ujor dhe ajror përfshirë aeroportet të cilat 

zhvillojnë komunikacion ndërkombëtar.  
28. Dëm - çdo humbje deri në pesëmijë (5.000) EUR.  
29. Dëm i konsiderueshëm - ose “humbje e konsiderueshme” nënkupton çdo 

humbje prej më shumë se pesëmijë (5.000) EUR deri në pesëmbëdhjetëmijë 
(15.000) EUR.  

30. Dëm i madh, dëm substancial, ose humbje substanciale - humbje prej më 
shumë se pesëmbëdhjetëmijë (15,000) EURO deri në pesëdhjetëmijë (50.000) 
EURO.  

31. Dëm në shkallë të madhe, shkatërrim në shkallë të madhe” ose humbje në 
shkallë të madhe - çdo humbje prej më shumë se pesëdhjetëmijë (50.000) 
EURO.  

32. Mjet i rrezikshëm - çdo send i punuar apo i përdorur për t’i shkaktuar lëndim 
trupor personit ose për të kanosur personin me shkaktim të lëndimit. 

33. Anëtar i familjes - prindi, prindi i adoptuar, fëmija, fëmija i adoptuar, vëllai 
ose motra, bashkëshorti ose bashkëshortja, i afërmi i gjakut që jeton në të 
njëjtën shtëpi ose personi me të cilin kryesi jeton në bashkësi jashtëmartesore. 

34. Dobi pasurore - çfarëdo pasurie e cila fitohet drejtpërdrejtë ose tërthorazi nga 
vepra penale. Pasuria e cila fitohet tërthorazi nga vepra penale përfshinë 
pasurinë në të cilën pastaj është konvertuar, transformuar apo përzier çfarëdo 
pasurie drejtpërdrejtë e fituar nga vepra penale, si dhe të ardhurat, kapitalin 
apo dobitë tjera ekonomike të fituara ose realizuara për pasurinë e tillë në 
çfarëdo kohe që prej kryerjes së veprës penale. 

35. Vegël narkotike - çdo pajisje, produkt apo material i çfarëdo lloji i cili 
kryesisht ka për qëllim ose është i krijuar për përdorim në fabrikimin, 
përzierjen, konvertimin, fshehjen, prodhimin, përpunimin, përgatitjen, 
injektimin, gëlltitjen, thithjen ose futjen në ndonjë mënyrë tjetër të 
narkotikëve në trupin e njeriut. Kjo përfshinë, por nuk kufizohet në sende siç 
janë tubat e metalit, drurit, xhamit, gurit, plastikës apo qeramikës, me apo pa 
filter, filterë permanent, filterë të hashishit ose enë metalike me vrima; tuba të 
ujit; nagjile të marihuanës; letra për mbështjelljen e cigareve, ose vegla për 
ndarjen e kokainës.  

36. Përgatitja e veprës penale - furnizimi ose aftësimi i mjeteve kryesit për 
kryerjen e veprës penale, heqja e pengesave për kryerjen e veprës penale, 
marrëveshja, planifikimi ose organizimi me persona tjerë për të kryer vepër 
penale ose ndonjë veprimtari tjetër që krijon kushte për kryerjen e 
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drejtpërdrejtë të veprës penale, por që nuk përbën vet veprën penale.  
37. Viktimë e ndjeshme - fëmijë, person me aftësi të kufizuara fizike apo mendore, 

person me aftësi të zvogëluar, grua shtatzënë ose partner familjar.  
38. Armë - çdo send ose vegël e punuar me qëllim që nën presionin e gazrave, të 

cilat lirohen gjatë djegies së materieve shpërthyese, elektrike, gazrave nën 
presion ose energjisë tjetër potenciale, hedhë predha në formë të një plumbi të 
vetëm, grumbulli prej saçmash, gazi, lëngu, shigjete ose përbërësish të tjerë, që 
krijohet dhe përdoret për të shkaktuar lëndime trupore ose dëm fizik, qoftë 
edhe psikologjik, si dhe secili send tjetër, qëllimi kryesor i të cilit është kryerja 
e sulmit fizik ndaj integritetit fizik të njerëzve ose ndaj pasurisë. Armë po 
ashtu përfshinë municionin, pjesët dhe përbërësit e armëve, si dhe armët 
nukleare, biologjike dhe kimike. Këto në vijim janë armë:  
38.1. armët e zjarrit;  
38.2. armët e koleksionit;  
38.3. armët pneumatike (ajrore);  
38.4. armët që përdoren për shpërndarjen e gazit irritues;  
38.5. armët shpërthyese;  
38.6. armët me shigjeta;  
38.7. armët e ftohta;  
38.8. armët për sinjalizim akustik dhe të dritës;  
38.9. armët elektroshok;  
38.10. armët me rrymë.  

Këto në vijim nuk konsiderohen armë për qëllime të këtij Kodi; 
38.11. armët për qëllime industriale;  
38.12. armët dekorative;  
38.13. imitimi i armëve;  
38.14. armët e zjarrit të bëra të papërdorshme (deaktivizuara) në mënyrë 

permanente me aplikimin e procedurave teknike që garantohen nga 
organi kompetent ose që njihen nga organi kompetent;  

38.15. fuzhnjat për peshkim nën ujë. 
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Kapitulli XIV: Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë 

së Republikës së Kosovës  
 
 
1. Vështrim i përgjithshëm 
 
1. Veprat penale me të cilat rrezikohen apo dëmtohen të mirat juridike të një vendi, 

përkatësisht të një shteti, siç janë rregullimi kushtetues, siguria dhe pavarësia, 
integriteti territorial etj., zënë vend të rëndësishëm në strukturën e pjesës së 
posaçme të Kodit Penal të çdo shteti. Për shkak të rrezikshmërisë së madhe dhe 
pasojave të cilat mund t’i shkaktojnë, në kodet penale të mëparshme dhe të 
tanishme të gjitha shteteve, për këto lloje të veprave penale, parashihen dënime të 
rënda.  

2. Për shkak të funksionit specifik që mëtojnë të realizojnë veprat penale të këtij 
kapitulli, si dhe për shkak të motiveve nga të cilat më së shpeshti kryhen, në 
teorinë e së drejtës penale, këto vepra shpesh emërtohen vepra penale politike 
(crimes politique). 

3. Në shumicën e kodeve penale të shteteve bashkëkohore, këto vepra penale 
emërtohen “vepra kundër shtetit”, “kundër sigurisë së shtetit”, “kundër rregullimit 
kushtetues dhe sigurisë së vendit”, “kundër pavarësisë dhe rendit kushtetues” 
(Shqipëria), kundër sigurisë dhe rregullimit kushtetues” (Sllovenia) etj. Në Kodin 
Penal të Kosovës ky kapitull është emërtuar: Veprat penale kundër rendnit 
kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. 

4. Në vijim po i shpjegojmë karakteristikat e veprave të këtij kapitulli të cilat janë 
imanente në Kodin Penal të Kosovës. Karakteristika të këtilla apo të ngjashme 
gjenden dhe në kodet penale të shteteve tjera.  

 
 
2. Karakteristikat e përbashkëta të këtij grupi të veprave penale 
 
1. Veprat penale të këtij kapitulli dallohen mes vete nga shumë tipare, siç janë: 

veprimi i kryerjes, mënyra dhe koha e kryerjes, pasoja konkrete etj. Mirëpo, me 
gjithë dallimet, i kanë edhe disa tipare dhe karakteristika të përbashkëta të 
rëndësishme, të cilat janë specifike në krahasim me veprat e tjera penale. Në 
vazhdim do t’i përmendim tiparet dhe karakteristikat e përbashkëta të këtij grupi të 
veprave penale. 

2.  Objekt i përbashkët mbrojtës i këtij grupi të veprave penale është rregullimi 
kushtetues i vendit, siguria, integriteti territorial, pavarësia, organet më të larta të 
shtetit dhe vlerat e tjera të përbashkëta të cilat i përkasin kombit dhe pakicave 
kombëtare, siç janë barazia e qytetarëve, liritë dhe të drejtat themelore të tyre etj. 

3. Në shumicën e rasteve, me veprat penale të këtij grupi rrezikohen të mirat e 
mbrojtura me Kushtetutë dhe me Kodin Penal. Kështu p.sh., vepra penale e sulmit 
kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës (neni 121), konsiderohet se 
kryhet vetëm me faktin që ndokush tenton të ndryshojë rendin kushtetues me anë 
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të përdorimit të dhunës apo të kanosjes. Mirëpo, në disa nga veprat penale të këtij 
grupi, siç është vepra penale e kryerjes së veprës terroriste (neni 136), pasoja e saj 
mund të jetë vrasja, lëndimi trupor, shkatërrimi apo dëmtimi i instalimeve publike 
etj. Së këndejmi këto vepra penale konsiderohen se janë kryer në rastet kur 
rrezikohen, dëmtohen apo shkatërrohen të mirat juridike të mbrojtura me të drejtën 
penale.  

4. Sfera e inkriminimit të veprave të këtij kapitulli zakonisht është më e gjerë në 
krahasim me veprat tjera penale. Meqë në këtë kapitull mbrohen vlerat shumë të 
rëndësishme, është treguar e domosdoshme që të inkriminohet një rreth i gjerë i 
veprimeve me të cilat rrezikohet rregullimi juridik dhe siguria e vendit. Ky 
funksion i mbrojtjes juridiko-penale e këtyre vlerave është arritur, duke i 
inkriminuar edhe veprimet përgatitore. Kështu p.sh. në nenet 138 dhe 139 të Kodit 
Penal, në të cilat janë paraparë veprat penale të terrorizmit, janë të inkriminuara 
edhe këto veprime përgatitore: sigurimi i fondeve apo i mjeteve të tjera materiale, 
aftësimi për ndërtimin, prodhimi ose përdorimi i armëve, rekrutimi i anëtarëve në 
organizatën terroriste, etj. 

5. Për disa vepra penale të këtij grupi është me rëndësi edhe koha e kryerjes së tyre. 
Kështu p.sh. në nenin 124 ku është inkriminuar tradhtia ndaj vendit, në paragrafin 
3 të këtij neni është paraparë: “Kushdo që në cilësinë e Presidentit të Republikës së 
Kosovës braktisë vendin gjatë kohës së luftës ose gjendjes së jashtëzakonshme 
duke lënë forcat e armatosura pa sistem të komandimit dënohet me burgim së paku 
15 vjet ose me burgim të përjetshëm.” 

6. Veprat penale të këtij kapitulli kryhen vetëm me dashje. Lidhur me dashjen si 
formë të fajësisë, për t’u konsideruar se është kryer vepra penale e caktuar, në disa 
raste kërkohet që të jetë kryer me motiv të caktuar, përkatësisht me qëllim të 
caktuar. Kështu p.sh. vepra penale e terrorizmit konsiderohet se ekziston nëse ajo 
është kryer me qëllim të frikësimit serioz të popullatës, apo të detyrimit të një 
organi publik, të një qeverie ose organizate ndërkombëtare, për ta kryer apo për të 
mos e kryer ndonjë veprim, etj. (neni 135, par. 1 i Kodit Penal). 

7. Veprimi në hapësirë i legjislacionit penal të Kosovës është përcaktuar sipas parimit 
territorial, që do të thotë se legjislacioni i ynë zbatohet ndaj të gjithë personave të 
cilët kryejnë vepra penale në territorin e Kosovës. Mirëpo, për disa vepra penale të 
këtij kapitulli aplikohet parimi real. Kështu në nenin 115, par. 1 dhe 2 të Kodit 
Penal parashihet që ligjet penale të Kosovës zbatohen ndaj secilit person që jashtë 
territorit të Kosovës kryen vepër penale të përcaktuara në nenet 148-153, 157-160, 
164 etj., nëse vepra e tillë paraqet tërësisht ose pjesërisht rrezik për sigurinë e 
Kosovës ose popullsinë e saj. 

8. Karakteristikë e posaçme e veprave penale të këtij kapitulli është se, për shkak të 
natyrës së tyre, këto vepra më së shpeshti kryhen në bashkëpunim dhe në mënyrë të 
organizuar. Format e bashkëpunimit me të cilat kryhen këto vepra penale janë të 
ndryshme si p.sh. bashkëkryerja në akte terroriste (neni143, par. 2), ndihma ose 
lehtësimi i kryerjes së akteve terroriste (neni 137 dhe 138), organizimi dhe pjesë-
marrja në grupet terroriste (neni 143) etj. Për këto vepra Kodi Penal e inkriminon edhe 
bashkëpunimin post delictum, i cili konsiston në dhënien e ndihmës personave pas 
kryerjes së veprës penale (neni 388), e cila konsiderohet se kryhet në rastet kur 
ndokush i ndihmon kryesit të veprës penale, që të mos zbulohet, duke fshehur kryesin 
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ose duke i fshehur mjetet, provat, apo ndërmerr ndonjë veprim me të cilin e pengon 
ekzekutimin e dënimit apo urdhrin për trajtim të detyrueshëm.  

9. Shkalla e lartë e rrezikshmërisë shoqërore dhe pasojat shumë të rënda të cilat mund 
t’i shkaktojnë grupi i këtyre veprave penale, ka kushtëzuar që për të parashihen 
dënime të rënda, deri në maksimumin prej 25 vjet burgim, ndërsa për format e 
rënda të këtyre veprave është paraparë mundësia e shqiptimit edhe e dënimit me 
burgim të përjetshëm. 

10. Së fundi, disa nga këto vepra penale konsiderohen forma të kualifikuara nëse si 
rrjedhojë e kryerjes së tyre shkaktohet lëndim i rëndë trupor apo vdekja, si p.sh. 
vepra penale e kryerjes së veprave terroriste e paraparë në neni 136, par. 2 dhe 3, 
apo nëse për si rrjedhojë e veprës penale të nxitjes së urrejtjes, përçarje ose mosdu-
rimit kombëtar, racor, fetar apo etnik shkaktohen trazira, dhunë ose pasoja të tjera 
të rënda (neni 147, par. 4). Gjithashtu, në kodet penale të shteteve tjera, këto vepra 
penale konsiderohen të kualifikuara, përkatësisht forma të rënda, nëse kryhen gjatë 
kohës së luftës apo të rrezikut të drejtpërdrejtë të luftës. 

 
 
Neni 121 [Sulmi kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës] 
 
1. Kushdo që me përdorim të dhunës apo me kanosje të dhunës tenton që ta 

ndryshojë rendin kushtetues të Republikës së Kosovës apo të përmbysë 
institucionet më të larta të Republikës së Kosovës, dënohet me jo më pak se 
pesë (5) vjet burgim.  

2. Kushdo që me përdorim të dhunës apo me kanosje të dhunës tenton që të 
pengojë vendosjen e rendit kushtetues të Republikës së Kosovës apo me 
përdorim të dhunës ose kanosjes së dhunës implementon rendin e huaj juridik 
në ndonjë pjesë të Republikës së Kosovës, dënohet me jo më pak se pesë (5) 
vjet burgim.  

3. Kushdo që me përdorim të dhunës ose me kanosje të dhunës tenton të 
rrezikojë pavarësinë e Kosovës, sovranitetin dhe integritetin e saj territorial, 
tërësinë territoriale dhe karakterin demokratik të shtetit, dënohet jo më pak se 
dhjetë (10) vjet burgim.  

 
1. Objekt i mbrojtjes penalo-juridike të kësaj vepre penale është rendi kushtetues, 

përkatësisht sistemi juridik dhe organet e pushtetit të Kosovës, si dhe funksionimi i 
rendit kushtetues dhe sovranitetit i vendit. Me shprehjen rend kushtetues nënku-
ptohet organizimi i pushtetit në Kosovë, kompetencat dhe funksionimi 
institucional, siç janë Kuvendi, Qeveria, sistemi gjyqësor, administrata etj.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas paragrafit 1 të Kodit Penal, këtë vepër penale e kryen kush tenton të 

ndryshojë rendin kushtetues të Kosovës me anë të përdorimit të dhunës ose të 
kanosjes në fushën legjislative, ekzekutive apo gjyqësore ose për të përmbysur 
institucionet më të larta të Kosovës.  

2. Nga dispozita e këtij paragrafi rezulton se kjo vepër penale mund të kryhet në dy 
forma themelore: 
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1) Forma e parë e kësaj vepre penale kryhet në rastet kur ndokush tenton të 
ndryshojë rendin juridik të Kosovës me anë të përdorimit të dhunës apo 
kanosjes. Veprimi i kryerjes së kësaj forme të veprës penale konsiston në 
fillimin e kryerjes së veprës penale duke përdorë dhunën apo kanosjen. Për 
ekzistimin e kësaj vepre penale është e pa rëndësishme se për çfarë lloji të 
dhunës është fjala. Lidhur me këtë, në rastin konkret është e mundur të 
përdoret si dhuna absolute, ashtu dhe dhuna kompulsive. Ndërsa, sa i përket 
kanosjes, është e nevojshme që ajo të jetë serioze dhe e realizueshme. 

2) Forma e dytë e veprës penale të paraparë në paragrafin 1 kryhet në rastet kur 
ndokush tenton që të përmbysë ndonjë organ të lartë shtetëror të Republikës së 
Kosovës me anë të përdorimit të dhunës apo kanosjes. Rrjedhimisht objekt i kësaj 
forme të veprës penale janë organet më të larta shtetërore, përkatësisht 
institucionet më të larta të Republikës së Kosovës. Sipas Kushtetutës, organe më të 
larta shtetërore të Republikës së Kosovës janë Kuvendi, Kryetari i Kosovës, 
Qeveria, Gjykata Kushtetuese, Gjykata Supreme dhe Prokuroria e shtetit (neni 126 
i Kushtetutës). 

3. Veprimi i kryerjes së kësaj forme të veprës penale shprehet duke tentuar që me 
përdorimin e dhunës apo të kanosjes të përmbysen organet shtetërore. Përmbysja e 
organeve shtetërore të Kosovës ka për qëllim që të pamundësojë ose të vështirësojë 
ushtrimin e funksioneve të këtyre organeve të parapara me Kushtetutë dhe me 
ligjet dhe dispozitat e tjera juridike. Përmbysja konsiderohet se ekziston edhe në 
rastet kur organi shtetëror, përkatësisht ndonjë anëtar i tij detyrohet të jap 
dorëheqje. Pamundësimi i funksionimit të organeve shtetërore duhet të jetë i 
karakterit të përhershëm dhe zakonisht përcillet me mospranimin e tij apo me 
zëvendësimin me një organ tjetër ilegal. Andaj pamundësimi i përkohshëm i 
organit shtetëror që ta ushtrojë funksionin e vet (p.sh. pengimi i mbajtjes së një 
mbledhje të Kuvendit të Kosovës) pa e mohuar legalitetin e tij, nuk do të 
konsiderohet se është kryer kjo vepër penale, por mund të konsiderohet s është 
fjala për ndonjë vepër tjetër penale.329 

4. Tentativa e kësaj vepre penale nuk është e mundur, ngase vetë tentativa 
konsiderohet vepër e kryer, e përfunduar. Mirëpo përkufizimi i kësaj vepre penale 
e nënkupton edhe rastin e kryerjes së veprës penale. Mirëpo nëse në ndërkohë 
arrihet që sërish të vendoset pushtetit, në këso raste do të ndëshkoheshin 
uzurpatorët e pushtetit.330 

5. Kjo vepër penale është e karakterit të përgjithshëm, kështu që nëse në rastin 
konkret realizohen elementet edhe të ndonjë vepre tjetër penale nga ky kapitull, do 
të bëhet fjalë për bashkimin fiktiv dhe do të konsiderohet se ekziston vetëm vepra 
tjetër penale. 

6. Në nenin 144 është dashtë të parashihet në mënyrë shprehimore se edhe për 
veprimet përgatitore për kryerjen e kësaj vepra penale ndëshkohen. Kjo është një 
zbrazëti juridike shumë e rrezikshme për sigurinë dhe pavarësinë e Republikës së 
Kosovës, ngase këtu është fjala për vepër penale shumë të rrezikshme. Lidhur me 
këtë, të gjitha kodet penale të regjionit për këtë vepër penale i inkriminojnë edhe 
veprimet përgatitore. 

                                                           
329 Zoran Stojanivić, Komentar Krivičnog Zakonika, Beograd 2009, fq. 681. 
330 Franjo Bačić, Krivično pravo, Posebni dio, Zagreb 1997, fq. 12. 
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7. Pasoja e kësaj vepre penale është rreziku abstrakt për funksionimin pa pengesa dhe 
të rregullt të këtyre organeve. Vepra konsiderohet se është kryer me vetë faktin e 
tentativës që të ndryshohet sistemi juridik apo të përmbysen organet publike. 

8. Kryes i këtyre dy formave të kësaj vepre penale mund të jetë çdo person. 
9. Për t’u konsideruar penalisht përgjegjës, kryesi duhet të veprojë me dashje (direkte 

apo eventuale). Lidhur me këtë, kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm se është duke e 
kryer një vepër e cila paraqet tentim për të ndryshuar me dhunë rendin kushtetues 
apo për të përmbysur ndonjë organ publik të Kosovës. Për këtë vepër nuk kërkohet 
dashje e posaçme, përkatësisht motiv i posaçëm politik, edhe pse në praktikë 
zakonisht kjo vepër penale kryhet me motive politike.331 

10. Për këtë vepër penale është paraparë dënimi prej së paku pesë vjetësh burgim.332 
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 është paraparë një formë e posaçme e sulmit kundër rendit 

kushtetues të Republikës së Kosovës, e cila konsiderohet se kryhet në dy raste:  
1) në rastin e parë kjo formë e veprës penale konsiderohet se është kryer nëse 

ndokush me përdorimin e dhunës apo kanosjes tenton ta pengojë vendosjen 
dhe funksionimin e rendit kushtetues në tërë territorin e Republikës. Në sensin 
e kësaj forme të veprës penale, duhet nënkuptuar veprimin kur ndokush me 
anë të dhunës apo kanosjes tenton të pengojë organet e policisë, prokurorisë, 
gjykatat dhe organet tjera të shtetit që ta zbatojnë kushtetutën dhe ligjet në fuqi 
në territorin e Kosovës.  

2) Në rastin e dytë, forma e veprës penale e paraparë në paragrafin 2 
konsiderohet se kryhet nëse ndokush me përdorimin e dhunës apo të kanosjes 
tenton që ta, ta zbatojë rendin e huaj juridik (rendin juridik të shtetit tjetër) në 
ndonjë pjesë të Republikës së Kosovës. Rast tipik i kryerjes së kësaj vepre 
penale është situata në veri të Mitrovicës dhe në përgjithësi në veri të Kosovës 
ku pjesëtarët e policisë së Serbisë, në bashkëpunim me një grup të 
nacionalitetit serb të Kosovës, të përkrahur dhe të financuar edhe nga shteti i 
Serbisë, që nga çlirimi i Kosovës me 12 qershor 1999 dhe deri në momentin 
kur ne po e përfundojmë këtë komentar, me përdorimin e dhunës dhe kanosjes, 
janë duke tentuar që ta instalojnë dhe ta zbatojnë në Veri të Kosovës rendin 
juridik të shtetit të Serbisë.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 janë paraparë tri forma të kryerjes së kësaj vepre penale dhe atë: a) 

rrezikimi i pavarësisë, sovranitetit të Kosovës; b) rrezikimi i integritetit territorial 
dhe c) rrezikimi i karakterit demokratik të shtetit. 
a) Rrezikimi i pavarësisë së Kosovës. Pavarësia e çdo shteti është themel i 

ekzistencës. Është atribut thelbësor i sovranitetit dhe pavarësisë. Pavarësia dhe 
sovraniteti janë kusht themelor që populli i një vendi të jetojë i pavarur në 

                                                           
331 Vlado Kambovski, Komentarot na Krivičniot Zakonik na Republika Makedonija, Shkup 
2011, fq. 1004. 
332 Po aty, fq. 1010. 
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shtetin e tij dhe të ndërtojë asi rendi juridik çfarë e dëshiron333. 
Veprimi i kryerjes konsiston në asi veprimi me të cilin Kosova vendoset 
/shtyhet në pozitë nënshtruese apo vartësie ndaj ndonjë shteti tjetër. Meqë këtu 
është inkriminuar tentativa, vepra konsiderohet se është kryer me vetëm faktin 
që ka filluar kryerja e kësaj vepre penale. Përndryshe, nëse sovraniteti i vendit 
merret si kriter, vartësia e përjashton sovranitetin.  

b) Rrezikimi i tërësisë territoriale. Tërësia territoriale e një shteti është 
parakusht themelor për funksionimin e rendit kushtetues dhe pavarësisë së tij.  
Kjo formë e veprës penale konsiderohet se kryhet në rastet kur ndokush me 
anë të dhunës apo kanosjes tenton ta ndajë një pjesë të territorit të shtetit me 
qëllim që atë pjesë t’ia bashkojë shtetit tjetër apo që atë pjesë të territorit ta 
shpallë shtet në vete. 
Rrezikimi i tërësisë territoriale është paraparë si vepër penale e posaçme në 
nenin 125 të Kodit Penal. Andaj nga paragrafi 3 i nenit 121 duhet të hiqet ky 
inkriminim. 
Meqë për këtë vepër penale është e ndëshkuar edhe tentativa, vepra 
konsiderohet se është kryer edhe nëse nuk është shkaktuar pasoja. Por lidhur 
me këtë, kjo vepër do të ekzistoj edhe në rastin kur është shkaktuar pasoja. 
Këtë vepër penale mund ta kryej çdo person dhe mund të kryhet vetëm me 
dashje.  
Në nenin 144 të Kodit Penal, ku janë cekur veprat penale të cilat ndëshkohen 
edhe për përgatitjen, është dashtë të parashihet ndëshkimi edhe për veprimet 
përgatitore të veprës penale të rrezikimit të integritetit territorial.. 

c) Rrezikimi i karakterit demokratik të shtetit. Kjo është forma e tretë e 
veprës penale të paraparë në paragrafin 3. Konsiderohet se kryhet në rastet kur 
ndokush me dhunë apo me kanosje tenton ta rrezikon karakterin demokratik të 
shtetit. Kjo vepër konsiderohet se kryhet nëse ndokush me përdorimin e 
dhunës apo kanosjes, ka për qëllim që sistemin demokratik dhe pluralist të një 
shteti, ta ndryshojë në sistem diktatorial, një partiak. 

 
 
Neni 122 [Kryengritja e armatosur] 
 
1. Kushdo që merr pjesë në kryengritje të armatosur e cila është e drejtuar 

kundër rendit kushtetues, sigurisë apo integritetit territorial të Republikës së 
Kosovës, dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.  

2. Organizatori i kryengritjes së armatosur nga paragrafi 1 i këtij neni, dënohet 
me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.  

 
1. Kryengritja e armatosur është një ndër llojet më të rënda, më të rrezikshme të këtij 

grupi të veprave penale. Me kryengritje të armatosur sulmohen të gjitha të mirat 
juridike të këtij kapitulli. Përndryshe, me dispozitën e nenit 122 nuk është 
përcaktuar nocioni i kryengritjes së armatosur. Lidhur me këtë mund të thuhet se 
kryengritja e armatosur është aksion, sulm i numrit të papërcaktuar të personave të 
cilët janë të gatshëm t’i përdorin armët me qëllim të ndryshimit të rendit 

                                                           
333 Po aty, fq. 13. 
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kushtetues, të rrezikimit të sigurisë apo të rrezikimit të integritetit territorial të 
Republikës së Kosovës.  

2. Se kur është e drejtuar kryengritja e armatosur kundër rendit kushtetues dhe 
sigurisë dhe integritetit territorial, është çështje faktike. 

3. Elementet objektive të kësaj vepre penale janë: a) pjesëmarrja e personave të 
pacaktuar; b) lidhshmëria e tyre me qëllim të njëjtë apo motiv të njëjtë dhe c) 
përdorimi i dhunës, përkatësisht gatishmëria që të përdoret dhuna, të përdoren 
armët. Nga format tjera të sulmit kundër rendit kushtetues dhe llojeve të tjera të 
këtij grupi të veprave penale, kryengritja e armatosur dallohet me elementin e 
fundit, me përdorimin e armëve me qëllim të realizimit të qëllimit të kryengritjes. 
Me termin armë, në sensin e këtij inkriminimi nuk duhet nënkuptuar vetëm armët 
në kuptimin e ngushtë, por edhe çdo lloj mjeti tjetër të rrezikshëm që është i 
përshtatshëm të shkaktojë lëndime trupore apo privim të jetës së njeriut. 
Kryengritja duhet të jetë e drejtuar kundër rendit kushtetues, sigurisë së shtetit apo 
integritetit territorial të Republikës së Kosovës. 

4. Kjo vepër penale i ka dy forma me të cilat mund të kryhet. Forma e parë e paraparë 
në paragrafin 1, konsiderohet se kryhet me faktin që personi ka marrë pjesë në 
kryengritjen e armatosur. Ndërsa forma e dytë është paraparë në paragrafin 2. 
Kryes i formës së dytë konsiderohet organizatori i kryengritjes dhe konsiderohet 
formë e cilësuar e kësaj vepre penale. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas paragrafit 1, pjesëmarrës në kryengritjen e armatosur konsiderohet çdo 

person i cili në çfarëdo mënyre, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo indirekte, merr 
pjesë në kryengritjen e armatosur.  

2. Veprimet me të cilat kryhet vepra e paraparë në paragrafin 1 realizohen në 
mënyra të ndryshme dhe atë prej momentit të fillimit të kryengritjes. Këto veprime 
të kryerjes së kësaj vepre penale mund të konsistojnë në: aksione të armatosura, në 
akte të dhunës, në ndihmë fizike dhe psikike të atyre të cilët drejtpërdrejtë 
ndërmarrin aksione të tilla dhe veprime të ngjashme. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma e cilësuar e kësaj vepre penale të cilën mund 

ta kryejë organizatori i kryengritjes së armatosur. Në sensin e këtij paragrafi, 
organizator konsiderohet personi i cili e organizon, e përgatitë dhe e planifikon 
kryengritjen e armatosur. Organizatori është promotori kryesor, ai është “shpirti”, 
udhëheqësi ideor dhe kreator i kryengritjes. Në kryengritje të armatosur mund të 
jenë shumë organizator.334 

2. Në rastin konkret është e mundur që i njëjti person të lajmërohet në rolin e 
organizatorit dhe të pjesëmarrësit, të merr pjesë në kryengritje. Natyrisht në këso raste, 
në aspektin penalo-juridik nuk konsiderohet se ekziston bashkimi i veprave penale, 
ndërsa fakti që organizatori edhe ka marrë pjesë drejtpërdrejtë në kryengritjen e 
armatosur duhet t’i merret si rrethanë rënduese me rastin e matjes së dënimit. 

                                                           
334 Franjo Bačić, vepër e cituar, fq. 18. 
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3. Kjo vepër penale mund të kryhet me dashje. Kryes mund të jetë çdo person. 
4. Në nenin 144 të Kodit Penal në mënyrë decidive është dashtë të parashihet 

ndëshkimi edhe për veprimet përgatitore. 
 
 
Neni 123 [Pranimi i kapitullimit dhe okupimit] 
 

Kushdo që nënshkruan apo pranon kapitullimin ose miraton okupimin e 
Republikës së Kosovës apo të ndonjë pjese të saj, dënohet me burgim së paku 
dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm. 

 
1. Sipas dispozitës së nenit 123, këtë vepër penale e kryen kushdo që nënshkruan apo 

pranon ose miraton okupimin e Republikës së Kosovës apo të ndonjë pjese të saj. 
2. Në nenin 123 është paraparë se kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person. 

Mirëpo duke e pasur parasysh natyrën e kësaj vepre penale, rezulton se në realitet 
kryes mund të jetë vetëm ai person i cili është bartës i funksioneve të rëndësishme 
shtetërore. Kjo nga fakti se për të pasur relevancë, nënshkrimi apo pranimi i 
kapitullimit duhet të ketë një domethënie për personin apo shtetin e caktuar. 

3. Veprimi i kryerjes është përcaktuar alternativ dhe realizohet në këto tri mënyra: 
a) kur nënshkruhet kapitullimi; b) kur pranohet kapitullimi ose c) kur miratohet 
okupimi i Republikës së Kosovës apo të ndonjë pjese të saj. Nënshkrimi konsiston 
në vënien e nënshkrimit në dokumentin e kapitullimit. Pranimi është deklarim me 
gojë apo me shkrim lidhur me kapitullimin apo okupimin. Përkatësisht pëlqimi me 
situatën e tillë. Miratimi i okupimit gjithashtu është dhënie e pëlqimit për okupimin 
i cili më së shpeshti manifestohet me pajtimin e situatës së krijuar, me qëndrim 
pasiv ndaj situatës së krijuar.  

4. Me kapitullim nënkuptohet marrëveshje midis palëve ndërluftuese për ta ndalë 
luftën apo konfliktin e armatosur. Në këso raste pala që ka humbë luftën pranon që 
t’i dorëzon armët dhe në të shumtën e rasteve gjithashtu pranon edhe kushte të 
tjera, me ç’rast pala që ka humbë luftën në tërësi apo pjesërisht e humbë 
sovranitetin(pavarësinë). Kapitullimi mund të jetë i tërësishëm apo i pjesërishëm, 
me kushte apo pa kushte.  

5. Me okupim nënkuptohet pushtimi, zaptimi në luftë, me forca të armatosura i 
territorit të një shteti apo të një pjese të territorit. Okupimi përfshinë në vete edhe 
instalimin e pushtetit nga ana e okupatorit, si dhe që okupatori t’i zbatojë vendimet 
e veta. Lidhur me këtë sipas të drejtës ndërkombëtare, shteti territori i të cilit është 
okupuar nuk e humbë sovranitetin në ato territor, por konsiderohet se sovraniteti i 
tij është suspenduar përkohësisht.335 

6. Vepra penale konsiderohet se është kryer në momentin e nënshkrimit të aktit të 
kapitullimit, përkatësish kur kapitullimi apo okupimi pranohen. 

7. Kjo vepër është e natyrës së tillë e cila mund të kryhet vetëm me dashje. 
8. Sipas dispozitës së nenit 134 të Kodit Penal, në rastet kur ndokush formon grupin 

apo ndonjë bashkim tjetër të personave për kryerjen e kësaj vepre penale dënohet 
sikur kryesi i saj. 

9. Veprën penale të pranimit të kapitullimit e parashohin të gjitha kodet penale të 
                                                           
335 Zvonimir Tomić, Krivično pravo, Posebni dio, Sarajevë 2003, fq. 20. 
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regjionit. Mirëpo për dallim nga inkriminimi në Kodin Penal të Kosovës, kodet 
penale të regjionit si kryes të mundshëm të kësaj vepre penale e parashohin vetëm 
shtetasin e vendit. Andaj me rastin e amendamentimit, edhe në Kodin ton Penal të 
parashihet se këtë vepër penale mund ta kryejë vetëm shtetasi i Kosovës. 

 
 
Neni 124 [Tradhëtia ndaj vendit] 
 
1. Kushdo që në cilësinë e Presidentit të Republikës nënshkruan pranimin e 

okupimit apo aktin e kapitullimit të shtetit dënohet me burgim së paku 
pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të përjetshëm.  

2. Kushdo që në cilësinë e Presidentit të shtetit nënshkruan marrëveshje 
ndërkombëtare ose ndonjë akt me të cilin pjesë të territorit të Republikës së 
Kosovës jepen apo lihen nën sovranitetin e ndonjë shteti tjetër dënohen me 
burgim së paku pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të përjetshëm.  

3. Kushdo që në cilësinë e Presidentit të Republikës së Kosovës braktisë vendin 
gjatë kohës së luftës ose gjendjes së jashtëzakonshme duke lënë forcat e 
armatosura pa sistem të komandimit dënohet me burgim së paku 
pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të përjetshëm. 

 
1. Kjo vepër penale është emërtuar tradhti ndaj vendit, nga fakti se pranimi i 

kapitullimit apo të okupimit të vendit kryhet pikërisht nga personi i cili sipas 
funksionit që i është besuar (posti i presidentit), është i obliguar me ligj dhe 
moralisht që më së tepërmi ta ruajë integritetin territorial dhe sovranitetin e shtetit. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Paragrafi 1 i veprës penale të tradhtisë ndaj vendit i inkriminon të njëjtat veprime 

(pranimin e okupimit apo kapitullimin) si në veprën e paraparë në nenin e 
mësipërm (nenin 123). I vetmi dallim konsiston në atë se përderisa veprën penale 
të kapitullimit apo okupimit të paraparë në nenin e mësipërm (nenin 123), mund ta 
kryejë çdo person, veprën penale të tradhtisë së vendit mund ta kryejë vetëm 
Presidenti i Republikës. Andaj komentet e dhëna lidhur me pranimin e kapitullimit 
dhe okupimit të cekura për nenin 123, vlejnë edhe për veprën penale të tradhtisë. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni, është paraparë një formë specifike e pranimit të 

kapitullimit apo okupimit, përkatësisht të humbjes së sovranitetit të shtetit apo të 
një pjese të territorit. Sipas dispozitë së paragrafit 2, kjo vepër penale konsiderohet 
se kryhet në rastet kur Presidenti i shtetit nënshkruan marrëveshje ndërkombëtare 
ose ndonjë akt me të cilin pjesë të territorit të Republikës së Kosovës jepen apo 
lihen nën sovranitetin e ndonjë shteti tjetër. 
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Paragrafi 3. 
 
1. Në paragrafin 3 është paraparë si formë e tradhtisë ndaj vendit një lloj dezertimi, 

përkatësisht mospërmbushje e obligimeve ligjore nga ana e presidentit të shtetit. 
Kjo vepër penale konsiderohet se kryhet në rastet kur Presidenti i Republikës së 
Kosovës e braktisë vendin gjatë kohës së luftës ose gjendjes së jashtëzakonshme, 
duke lënë forcat e armatosura pa sistem të komandimit. 

2. Këtë vepër penale në të tri variantet mund ta kryejë vetëm presidenti i Kosovës dhe 
mund të kryhet vetëm me dashje direkte. 

3. Format e rënda të kësaj vepre penale janë të parapara në nenin 133. 
 
 
Neni 125 [Rrezikimi i tërësisë territoriale të Republikës së Kosovës] 
 

Kushdo që me përdorim të dhunës apo me kanosje të dhunës tenton që ta 
shkëpus një pjesë të territorit të Republikës së Kosovës apo që ndonjë pjesë të 
territorit të saj t’ia bashkojë ndonjë shteti tjetër, dënohet me jo më pak se 
pesë (5) vjet burgim. 

 
1. Me Kushtetutën e Republikës së Kosovës garantohet integriteti territorial i Kosovës. 

Në nenin 2, par 2 të Kushtetutës shprehimisht thuhet se integriteti territorial i 
Kosovës është i pacenueshëm, i patjetërsueshëm dhe i pandashëm dhe mbrohet me të 
gjitha mjetet e përcaktuara me ligj. Integriteti territorial i Republikës së Kosovës 
është edhe emanacion, tregues i subjektivitetit të saj ndërkombëtar.  

2. Krahas faktit se integriteti territorial i Kosovës është i garantuar me Kushtetutë, kjo 
vlerë shumë e rëndësishme, pa të cilën nuk mund të ekzistojë e as të funksionojë 
një shtet, është e mbrojtur edhe me Kodin Penal. Kështu rrezikimi i integritetit 
territorial është paraparë edhe si vepër penale.  

3. Vepra penale e rrezikimit të integritetit territorial e paraparë në nenin 125, mund të 
kryhet në dy forma: 

4. Forma e parë konsiderohet se kryhet në rastet kur ndokush duke përdorë dhunën 
apo kanoset se do ta përdorë dhunën tenton që ta shkëpusë një pjesë të territorit të 
Republikës së Kosovës.  

5. Forma e dytë shprehet në rastet kur ndonjë person duke e përdorë dhunën apo 
kanoset se do ta përdorë dhunën, tenton që një pjesë të territorit të Republikës së 
Kosovës t’ia bashkojë ndonjë shtetit tjetër. 

6. Dallimi midis këtyre dy formave të rrezikimit të integritetit territorial qëndron në 
faktin se me formën e parë të kryerjes së kësaj vepre penale kryesi ka për qëllim që 
pjesën e territorit që pretendon ta ndajë ta shpallë shtet më vete. Ndërsa me formën 
e dytë,kryes kryesi ka për qëllim që pjesën e territorit të shtetit që pretendon ta 
ndajë t’ia bashkojë shtetit tjetër.  

7. Në të dy format e kryerjes së kësaj vepre penale kihet për qëllim copëtimi i 
integritetit territorial të Kosovës. Në sensin e këtij inkriminimi, veprimet me 
qëllimin e cekur duhet të ndërmerren me përdorimin e dhunës apo kanosjes se do 
të përdoret dhuna. Duke marrë parasysh natyrën e kësaj vepre penale, përdorimi i 
dhunës nënkupton përdorimin e armëve. 
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8. Vepra konsiderohet se është kryer me faktin se është përdorë dhuna apo kanosja se 
do të përdoret dhuna me qëllim të shkëputjes së një pjese të territorit të Kosovës. 
Pasoja e kësaj vepre penale është rrezikimi abstrakt i integritetit territorial të 
Kosovës. Nga kjo rezulton se kjo vepër konsiderohet se është kryer me faktin e 
tentativës për kryerjen e kësaj vepre penale. Mirëpo kjo vepër konsiderohet se 
ekziston, se është kryer edhe në rastet kur është shkaktuar pasoja, kur një pjesë e 
territorit të Kosovës është ndarë.336 

9. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
10. Vepra mund të kryhet me dashje (me dashje direkte apo eventuale). 
11. Për këtë vepër penale ndëshkohet edhe bashkimi për veprimtari kundër kushtetuese 

(neni 134); përgatitja dhe ndihma me qëllim të kryerjes së kësaj vepre penale (neni 
144); format e rënda të kësaj vepre penale janë të parapara në nenin 133. 

 
 
Neni 126 [Vrasja e përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës] 
 
1. Kushdo që me qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues apo sigurisë së 

Republikës së Kosovës, privon nga jeta një nga personat e mëposhtëm, dënohet 
me burgim së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm. 
1.1. Kryetarin e Republikës së Kosovës;  
1.2. Kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës;  
1.3. Kryeministrin e Republikës së Kosovës;  
1.4. Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës;  
1.5. Kryetarin e Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës ose  
1.6. Kryeprokurorin e Shtetit të Republikës së Kosovës.  

 
1. Në sensin e inkriminimit me dispozitat e nenit 126, vrasja e përfaqësuesve të lartë 

të Republikës së Kosovës është vrasje tipike me motive politike. Vrasja politike, 
përkatësisht atentati është njëra nga veprat penale më të vjetra politike. Mirëpo 
gjatë zhvillimit të delikteve politike dhe në përgjithësi të së drejtës ndërkombëtare 
si dhe të së drejtës penale ndërkombëtare, është ndërtuar koncepti dhe norma 
juridike që në kontratat ndërkombëtare për ekstradimin, kjo vepër të mos 
konsiderohet vepër politike.337 

2. Mirëpo edhe pse në të drejtën ndërkombëtare dhe në të drejtën penale 
ndërkombëtare, me qëllim që të mundësohet ekstradimi, vrasja e përfaqësuesve të 
lartë nuk konsiderohet vepër penale politike, kjo vepër në brendinë e saj është 
politike ngase objektivisht e rrezikon rendin kushtetues dhe sigurinë e një shtetit.338 

3. Subjekt pasiv, përkatësisht përfaqësues të lartë ndaj të cilëve mund të kryhet kjo 
vepër penale, sipas nenit 126 janë: Kryetari i Republikës së Kosovës; Kryetari i 
Kuvendit; Kryeministri; Kryetari i Gjykatës Kushtetuese; Kryetari i Gjykatës 
Supreme dhe Kryeprokurori i Shtetit. 

4. Për nga elementet objektive, kjo vepër penale nuk dallohet nga vepra penale e 
vrasjes (shih komentet lidhur me vrasjen). 

                                                           
336 Zvonimir Tomić, Krivično pravo, Posebni dio, Sarajevë 2003, fq. 20. 
337 Zoran Stojanović, Komentar Krivičnog Zakonika, Beograd 2009, fq.684. 
338 Po aty, fq. 684. 
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5. Për nga elementet subjektive, kjo vepër penale dallohet nga vrasja e rëndomtë dhe 
vrasja e rëndë nga fakti se kjo vepër kryhet me qëllim të rrezikimit rendit 
kushtetues apo sigurisë së Republikës së Kosovës. Mirëpo lidhur me këtë, në çdo 
rast konkret duhet që krahas dashjes, të konstatohet edhe qëllimi që me vrasjen e 
këtillë të rrezikohet rendi kushtetues apo siguria e vendit. Përndryshe nëse nuk 
ekziston qëllimi i këtillë, atëherë duhet konstatuar se është fjala për vrasje të 
rëndomtë apo vrasje të rëndë. 

6. Këtë vepër penale mund ta kryejë çdo person dhe kryhet vetëm me dashje direkte. 
7. Për këtë vepër penale ndëshkohet edhe bashkimi për veprimtari kundërkushtetuese 

(neni 134); përgatitja dhe ndihma me qëllim të kryerjes së kësaj vepre penale (neni 
144). Format e rënda të kësaj vepre penale janë të parapara në nenin 133. 

 
 
Neni 127 [Rrëmbimi i përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës] 
 

Kushdo që me qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues apo të sigurisë së 
Republikës së Kosovës, rrëmben një apo më shumë nga personat e saktësuar 
në nenin 126 të këtij Kodi, dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim. 

 
1. Vepra penale e rrëmbimit të përfaqësueseve të lartë të Republikës së Kosovës, për 

nga elementet objektive është e njëjtë me veprën penale të përgjithshme të 
rrëmbimit e paraparë në nenin 194. Kjo vepër penale dallohet nga vepra penale e 
përgjithshme e rrëmbimit për nga elementi subjektiv, ngase këtu kjo vepër kryhet 
me qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së 
Kosovës dhe viktima të kësaj vepre janë vetëm personat të cilët mbajnë poste 
të larta shtetërore dhe politike.  

2. Veprën penale të paraparë në nenin 127e kryen kushdo që me qëllim të rrezikimit 
të rendit kushtetues apo të sigurisë së Republikës së Kosovës, rrëmben një apo disa 
nga përfaqësuesit e lartë të cekur në nenin 126.  

3. Me dispozita të nenit 126, përfaqësues të lartë të Republikës së Kosovës 
konsiderohen: Kryetari i Kosovës, Kryeministri, Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, 
Kryetari i Gjykatës Supreme dhe Kryeprokurori i Shtetit. 

4. Elementet objektive të kësaj vepre penale janë identike me elementet e veprës 
penale të rrëmbimit.  

5. Elementi subjektiv i kësaj vepre penale konsiston në qëllimin për të rrezikuar 
rendin kushtetues apo sigurinë e shtetit. Dhe pikërisht, ky element subjektiv e 
dallon këtë vepër penale nga vepra penale e rrëmbimit e paraparë në nenin 194. 

6. Format e rënda të kësaj vepre penale janë të parapara në nenin 133. 
7. Këtë vepër mund ta kryej çdo person. 
8. Për nga elementi subjektiv, krahas dashjes personi duhet ta ketë kryer këtë vepër 

me qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues apo sigurisë së vendit. 
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Neni 128 [Dhuna ndaj përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës] 
 

Kushdo që me qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues apo sigurisë së 
Republikës së Kosovës, me përdorim të dhunës apo me kanosje të dhunës, 
pengon një apo më shumë nga personat e saktësuar në nenin 126 të këtij Kodi 
në ushtrimin e detyrave zyrtare apo i detyron të kryejnë apo të mos kryejnë 
ndonjë veprim nga fushëveprimi i detyrave të tyre, dënohet me burgim prej 
tre (3) deri në dhjetë (10) vjet. 

 
1. Me veprën penale të paraparë në nenin 128 kihet për qëllim që me përdorimin e 

dhunës apo kanosjes të pengohen njëri apo disa përfaqësues të lartë të Republikës 
së Kosovës në ushtrimin e detyrave dhe autorizimeve të tyre. Në sensin e këtij 
inkriminimi, si edhe në dy inkriminimet e mësipërme, përfaqësues të lartë të 
Republikës së Kosovës konsiderohen: Kryetari i Kosovës; Kryeministri; Kryetari i 
Gjykatës Kushtetuese; Kryetari i Gjykatës Supreme dhe Kryeprokurori i Shtetit.  

2. Sipas dispozitave të nenit 128, këtë vepër penale e kryen kushdo që me qëllim të 
rrezikimit të rendit kushtetues apo sigurisë së Republikës së Kosovës, me 
përdorimin e dhunës apo duke u kanosë se do ta përdorë dhunën, pengon një apo 
më shumë nga personat e cekur në nenin 126 të këtij Kodi ushtrimin e detyrave 
zyrtare apo i detyron të kryejnë apo të mos kryejnë ndonjë veprim nga 
fushëveprimi i detyrave të tyre. 

3. Në sensin e këtij neni, shprehjen dhunë duhet interpretuar në kuptimin e gjerë, 
ngase kësisoj mund të sigurohet mbrojtja me këtë inkriminim. Dhuna konsiston në 
përdorimin e forcës fizike apo psikike. Këto janë një lloj terrori, një lloj agresioni 
me të cilin kihet për qëllim që viktima të detyrohet që diç të ndërmerr ose të mos 
ndërmerr. Por kjo dhunë duhet të jetë e intensitetit serioz, intensitetit të 
rëndësishëm, të jetë aso sulmi i cili mund të shkaktojë lëndime trupore apo të 
rrezikojë jetën. Por dhunë do të konsiderohen edhe keqtrajtimet e rënda fizike. 
Andaj nuk do të konsiderohen dhunë p.sh. gjuajtja me vezë, gjuajtja me domate 
dhe veprime të ngjashme.339 

4. Dhunë është edhe dhuna psikike, siç është p.sh. maltretimi i rëndë psikik, 
shkaktimi i frikës së madhe dhe permanente, shkaktimi i pasigurisë personale. 
Dhuna mund të jetë e drejtuar edhe ndaj pasurisë. Për t’u konsideruar dhuna ndaj 
pasurisë, duhet që të bëhet fjalë për dëmtimin e pasurisë si formë të dhunës ndaj 
personit të caktuar (kjo dhunë ndryshe quhet dhunë indirekte). Quhet dhunë 
indirekte, ngase nuk ekziston dhuna ndaj pasurisë, por vetëm ndaj njeriut.340 

5. Zakonisht dhuna kryhet me dy apo me më shumë veprime, por mund të kryhet 
edhe vetëm me një veprim, p.sh. shkaktimi i lëndimit trupor me një të goditur.341 

6. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje. Krahas dashjes duhet të 
ekzistoj edhe qëllimi i posaçëm (shih komentet për veprën e mësipërme). 

7. Këtë vepër penale mund ta kryej çdo person dhe mund të kryhet vetëm me dashje. 
8. Sipas dispozitave të përgjithshme kryesi ndëshkohet edhe për tentativë, ndërsa 

sipas nenit 134 ndëshkohet edhe bashkimi për të kryer këtë vepër penale. Format e 
                                                           
339 Franjo Bačić, Zvonimir Sheparović, Krivično pravo, Posebni dio, Zagreb 1997, fq. 16. 
340 Po aty. Fq. 17 
341 Po aty. Fq. 16. 
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rënda të kësaj vepre penale janë paraparë në nenin 133.  
9. Relacioni, marrëdhënia me veprat tjera penale. Ekziston bashkimi fiktiv me 

veprën penale të shtrëngimit, privimit të kundërligjshëm nga liria, rrëmbimin dhe 
me vepra tjera penale të cilat kryhen me përdorimin e dhunës. Kjo vepër penale 
mund të shndërrohet në veprën e terrorizimit, nëse dhuna përdoret ndaj një numri 
të madh të njerëzve. 

 
 
Neni 129 [Rrezikimi i rendit kushtetues me shkatërrimin apo dëmtimin 

  e instalimeve dhe pajisjeve publike] 
 

Kushdo që me qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues apo sigurisë së 
Republikës së Kosovës, djeg ose në çfarëdo mënyre tjetër shkatërron apo 
dëmton zonën industriale, bujqësore ose ndonjë zonë tjetër ekonomike, 
sistemin e trafikut, lidhjet e telekomunikimeve, pajisjet publike të ujit, 
ngrohjes, gazit apo energjisë, pendat, depot, apo ndonjë ndërtesë tjetër të 
rëndësishme për sigurinë, furnizimin e qytetarëve, ekonominë apo 
funksionimin e shërbimeve publike, dënohet me jo më pak se tre (3) vjet 
burgim. 

 
1. Kjo vepër bënë pjesë në grupin e veprave tipike të karakterit politik. Në gjuhën e 

huaj emërtohet me shprehjen diversion. Kjo vepër penale është formë e posaçme 
dhe transparente e sulmit me motive armiqësore kundër bazës ekonomike, 
përkatësisht kundër ekonomisë së një shteti. Me këtë vepër atakohet, sulmohet 
potenciali ekonomik i vendit, baza materiale e shoqërisë, kushtet e jetesës, pasoja 
këto të cilat mund të kenë reperkusione të shumta edhe për sigurinë e vendit, jetën 
normale të qytetarëve, stabilitetin e vendit dhe pakënaqësinë dhe revoltën e 
popullatës. 

2. Figura e veprës penale. Sipas nenit 129, këtë vepër penale e kryen kushdo që me 
qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues apo sigurisë së Republikës së Kosovës, 
djeg ose në çfarëdo mënyre tjetër shkatërron apo dëmton zonën industriale, 
bujqësore ose ndonjë zonë tjetër ekonomike, sistemin e trafikut, lidhjet e 
telekomunikimeve, pajisjet publike të ujit, ngrohjes, gazit apo energjisë, pendët 
(digat), depot, apo ndonjë ndërtesë tjetër të rëndësishme për sigurinë, furnizimin e 
qytetarëve, ekonominë apo funksionimin e shërbimeve publike.  

3. Nga ky përkufizim i kësaj vepre penale shihet se këtu bëhet fjalë për shkatërrimin 
apo dëmtimin e objekteve të cilat kanë rëndësi shumë të madhe për ekonominë dhe 
jetën normale të qytetarëve. 

4. Objekt i veprimit janë objektet industriale, bujqësore apo objekte të tjera 
ekonomike, sistemi i trafikut, lidhjet e telekomunikimeve, pajisjet publike të ujit, 
ngrohjes, pendët etj. 

5. Veprime të kryerjes së kësaj vepre penale konsiderohen të gjitha ato veprime me 
të cilat shkaktohet dëmi material me përmasa të mëdha. 

6. Elementi subjektiv. Vepra mund të kryhet vetëm me dashje. Krahas dashjes vepra 
duhet të jetë kryer edhe me qëllim të rrezikimit të rëndit kushtetues apo sigurisë së 
Republikës së Kosovës. Qëllimi i këtillë këtë vepër e dallon nga vepra e 
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përgjithshme e dëmtimit të pasurisë së huaj, si vepër kundër pasurisë, si dhe nga 
veprat e rrezikimit të përgjithshëm të njerëzve dhe pasurisë. 

7. Për këtë vepër ndëshkohet tentativa (neni 28); bashkimi për veprimtari kundër 
kushtetuese (neni 134); ndihma (neni 33); format e rënda janë të parapara në nenin 
133. 

 
 
Neni 130 [Sabotimi] 
 

Kushdo që me qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues apo të sigurisë së 
Republikës së Kosovës, nuk e kryen në mënyrë të ndërgjegjshme detyrën 
zyrtare apo kushdo që gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare dëmton mjetet e 
prodhimit; shkakton shkatërrimin apo dëmtimin e instalimeve ose 
ndërtesave; shkakton shkatërrimin apo dëmtimin në sasi të mëdha të 
produkteve, mallrave apo materialeve; ose shkakton ndërprerje në procesin e 
prodhimit dhe vlera e dëmeve apo shkatërrimit tejkalon pesëdhjetëmijë 
(50.000) Euro, dënohet me jo më pak se tre (3) vjet burgim. 

 
1. Kjo vepër penale është e ngjashme me veprat e më sipërme. Dallimi kryesor midis 

kësaj vepre penale dhe veprave të më sipërme konsiston në atë se te sabotimi nuk 
bëhet fjalë për sulmin e haptë me motive politike ndaj potencialeve ekonomike të 
një shteti. Përkundrazi, sabotimi kryhet në mënyrë të fshehur, në mënyrë dinake, 
tinëzare nga “brenda”. Kryesi gjatë ushtrimit të punës së tij në fabrikë, në organin 
shtetërorë etj, lenë përshtypje se është duke e kryer punën si duhet, në mënyrë të 
rregullt, por ai në fakt nuk e kryen punën si duhet dhe sa duhet, ose e kryen vetëm 
një pjesë të punës, ose gjatë punës me qëllim i dëmton apo i shkatërron mjetet e 
punës, makinat me qëllim të ndërprerjes së prodhimit apo pamundësimit të 
vazhdimit të punës dhe me këso veprime apo mosveprime shkakton pasoja të 
mëdha ekonomike.  

2. Figura e veprës penale. Sipas nenit 130, veprën penale të sabotimit e kryen 
kushdo që me qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues apo të sigurisë së 
Republikës së Kosovës, nuk e kryen në mënyrë të ndërgjegjshme detyrën zyrtare 
apo kushdo që gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare dëmton mjetet e prodhimit, 
shkakton shkatërrimin apo dëmtimin e instalimeve ose ndërtesave, shkakton 
shkatërrimin apo dëmtimin në sasi të madhe të produkteve, mallrave apo 
materialeve, ose shkakton ndërprerjen në procesin e prodhimit dhe vlera e dëmit 
apo shkatërrimit tejkalon pesëdhjetëmijë (50.000) Euro. 

3. Me rastin e amendamentimit të këtij Kodi, medoemos duhet në mënyrë specifike të 
ceket se kjo vepër kryhet në mënyrë të fshehur, në mënyrë dinake dhe veprime të 
ngjashme. Fshehtësia dhe dinakëria si mënyrë e kryerjes së kësaj vepre penale 
parashihet në të gjitha kodet penale të regjionit dhe më gjerë. Këtë mënyrë të 
kryerjes e kushtëzon vetë natyra e kësaj vepre penale. Vetëm mënyra e kryerjes së 
kësaj vepre penale, (fshehtësia, dinakëria dhe veprime të ngjashme), e dallon prej 
veprës penale të paraparë në nenin 129.  

4. Veprimi i kryerjes. Veprimi i kryerjes së veprës penale të sabotimit është 
specifik, ngase sabotuesi sillet në mënyrë të veçantë. Ai nuk është diversantë, nuk 
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vepron si te vepra penale e paraparë në nenin 129. Sabotuesi gjatë ushtrimit të 
punës, detyrës së vetë, bënë përpjekje që tek të tjerët të formojë bindje, të lenë 
përshtypje se është duke e kryer punën shumë mirë. Përkundrazi ai punën e kryen 
shkel e shko ose nuk e kryen fare, për më tepër gjatë kryerjes së punëve, detyrave 
të tijë ai i dëmton apo shkatërron mjetet e punës, instalimet, ndërtesat etj., me 
qëllim që t’i shkaktojë pasojat e dëmshme. 

5. Siç u cekë më sipër, karakteristikë themelore e kësaj vepre penale është se kryhet 
në mënyrë të fshehur, në mënyrë tinëzare apo me sjellje të ngjashme. Nga 
përkufizimi i figurës së kësaj vepre penale ceket se sabotimi mund të kryhet edhe 
në rastet e ushtrimit të detyrave zyrtare në organet shtetërore, ku p.sh. për shkak të 
sabotimit në ministrinë e ekonomisë shkaktohen dëme të konsiderueshme 
materiale. Lidhur me këtë, me rastin e amendamentimit të Kodit Penal, ngjashëm 
me kodet penale të regjionit duhet në mënyrë specifike të figurojnë edhe fjalët se 
kjo vepër penale mund të kryhet edhe gjatë ushtrimit të detyrave zyrtare qoftë në 
nivelin qendror apo në atë komunal.  

6. Pasoja të kësaj vepre penale janë shkaktimi i dëmit material i cili e tejkalojnë 
vlerën e 50.000 euro. 

7. Kryesi i veprës. Këtë vepër penale mund ta kryej vetëm personi i punësuar në 
ekonomi apo në ndonjë organ shtetëror në nivel qendror apo komunal.  

8. Vepra mund të kryhet vetëm me dashje. Kjo vepër me dashja inkludon në vete 
edhe qëllimin e posaçëm që të rrezikohet rendi kushtetues dhe siguria e 
Republikës së Kosovës. 

9. Vepra konsiderohet se është kryer me shkaktimin e pasojës. 
10. Sipas dispozitave të përgjithshme është e dënuar edhe tentativa dhe përgatitja (neni 

144), ndërsa sipas nenit 134 dënohet edhe formimi i grupit me qëllim të kryerjes së 
kësaj vepre. 

11. Forma e rëndë e kësaj vepre penale është paraparë në nenin 133. 
 
 
Neni 131 [Spiunazhi] 
 
1. Kushdo që sekretin shtetëror ia komunikon, ia dorëzon apo ia bënë të 

arritshme shtetit të huaj, organizatës së huaj apo personit që u shërben atyre, 
dënohet me burgim prej pesë (5) deri në dymbëdhjetë (12) vjet burgim.  

2. Kushdo që për shtetin apo organizatën e huaj krijon shërbimin informativ në 
Republikën e Kosovës apo drejton shërbimin e tillë, dënohet me jo më pak se 
dhjetë (10) vjet burgim.  

3. Kushdo që hyn në shërbimin informativ të huaj, mbledh të dhëna për të apo në 
ndonjë mënyrë tjetër e ndihmon punën e shërbimit të tillë, dënohet me jo më 
pak se pesë (5) vjet burgim.  

4. Kushdo që mbledh të dhëna apo dokumente të klasifikuara me qëllim që t’ia 
komunikojë dhe dorëzojë shtetit të huaj, organizatës së huaj apo personit që u 
shërben atyre, dënohet me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.  

5. Nëse kryerja e veprës penale nga paragrafët 1., 2., 3. ose 4. i këtij neni ka 
shkaktuar pasoja të rënda për sigurinë ose fuqinë ekonomike apo ushtarake të 
shtetit, kryesi dënohet me burgim jo më pak se dhjetë (10) vjet.  
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6. Nëse vepra penale e saktësuar në paragrafin 1., 2., 3. ose 4. të këtij neni kryhet 
gjatë kohës së luftës, rrezikut të pashmangshëm për luftë, konfliktit të 
armatosur apo zbulimi i sekretit shtetëror ka të bëjë me sigurinë e Republikës 
së Kosovës, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me 
burgim të përjetshëm.  

7. Për qëllime të këtij kapitulli, “sekret shtetëror” nënkupton të dhënat apo 
dokumentet ushtarake, ekonomike apo zyrtare të cilat janë shpallur si 
informata të klasifikuara me ligj apo me dispozita ose vendime tjera të organit 
kompetent të nxjerra në pajtim me ligjin.  

 
1. Është interes i çdo shteti që disa të dhëna nga sfera ushtarake, politike, nga sfera e 

sigurisë, nga sfera ekonomike etj. t’i ruajë si sekrete. Ruajtja e disa të dhënave nga 
sferat e caktuara është jo vetëm në interes të sigurisë së vendit, por është me 
rëndësi edhe për mbrojtje e pavarësisë së vendit. Mbrojtja e pavarësisë së vendit 
garanton vendin nga rrymat e ndryshme të ndikimeve të jashtme negative. 

2. Në nenin 131, vepra penale e spiunazhit është përcaktuar në gjashtë paragrafë, 
ndërsa paragrafi i shtatë e përcakton nocionin e sekretit shtetëror. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas paragrafit 1, vepra penale e spiunazhit konsiderohet se kryhet në rastet kur 

ndonjë person sekretin shtetëror ia komunikon, ia dorëzon apo ia bën të arritshme 
shtetit të huaj, organizatës së huaj apo personit që u shërben atyre. 

2. Siç rezulton nga ky paragraf, veprimi i kryerjes i kësaj vepre penale shprehet në tri 
mënyra dhe atë: 1) duke i komunikuar; 2) duke i dorëzuar apo 3) duke i bërë të 
arritshme të dhënat sekrete. Me këto tri mënyra të veprimit janë përfshirë të gjitha 
format e veprimit apo të mosveprimit me të cilat kryesi me vetëdije dhe vullnet 
personit tjetër i krijon mundësi, i krijon qasje në të dhënat sekrete. Rrjedhimisht 
kjo vepër kryhet duke i komunikuar (duke i treguar) apo dorëzuar në mënyrë të 
rëndomtë, apo kur i mundëson personit tjetër të ketë qasje në dokumentet sekrete. 
Mundësimi që personi tjetër të ketë qasje në dokumente zyrtare mund të bëhet 
p.sh. duke i lënë dokumentet në tavolinë, duke mos i mbyllë në kasafortë, apo duke 
i lënë në vendin ku është marrë veshë me personin i cili do t’i merr apo fotografon 
ato dokumente etj. 

3. Kjo vepër mund të kryhet edhe në mënyrë serike, p. sh. gjatë tërë vitit kohë pas 
kohe i komunikon apo ia dorëzon fotokopjet e dokumenteve sekrete. Nëse në këtë 
mënyrë të dhënat sekrete kanë qenë të destinuara të njëjtit shtet dhe nëse janë kryer 
në kontinuitet kohor, në këso raste duhet të konsiderohet se është kryer një vepër 
penale, vepër penale e vazhduar. Nuk është me rëndësi se në çfarë mënyre kryesi 
ka pasur qasje në të dhënat sekrete. Përkatësisht, si një vepër penale e vazhduar 
konsiderohet si në rastet kur të dhënat sekrete i janë besuar, ashtu dhe në rastet kur 
ato rastësisht i kanë rënë në dorë. Rastësisht ka pasur qasje në to.342 

4. Elementi i dytë i rëndësishëm i kësaj vepre penale i përket karakterit të të dhënave. 
Lidhur me këtë duhet të bëhet fjalë për të dhëna apo dokumente ushtarake, 
ekonomike apo zyrtare të klasifikuara si sekrete. Të dhëna apo dokumente të 

                                                           
342 Po aty, fq. 26. 
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këtilla konsiderohen sekrete nëse janë të përcaktuara me ligj, me dispozita të tjera 
apo me vendim të organit kompetent të nxjerrë në bazë të ligjit (neni 131, par. 7). 
Gjithashtu të dhëna sekrete konsiderohen edhe ato të dhëna të cilat i janë besuar 
vetëm një rrethi të caktuar të njerëzve. 

5. Elementi i tretë i kësaj vepre penale i përket shtetit të huaj. Në dispozitën e 
paragrafit 1 thuhet se të dhënat sekrete i dorëzohen, i komunikohen apo i bëhen të 
arritshme shtetit të huaj, organizatës së huaj apo personit që u shërben atyre. Shtet 
i huaj konsiderohet çdo shtet pa marrë parasysh se në çfarë marrëdhënie është 
shteti i ynë. Organizatë e huaj është organizata me prejardhje nga ndonjë shtet 
tjetër. 

6. Në ligj thuhet se këtë vepër penale mund ta kryej çdo person. Mirëpo për shkak të 
natyrës dhe përmbajtjes së saj, këtë vepër penale zakonisht mund ta kryej personi 
zyrtar të cilit i janë besuar të dhëna dhe dokumente zyrtare të karakterit sekret. 

7. Kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje. 
8. Motivet nga të cilat kryhet nuk janë element i figurës së kësaj vepre penale. 
9. Kryesi duhet me qenë i vetëdijshëm për karakterin dhe rëndësinë e të dhënave, si 

dhe të jetë i vetëdijshëm se ia komunikon shtetit të huaj, organizatës së huaj apo 
personit i cili u shërben këtyre. 

10. Nëse kryesi, të dhënat sekrete ia komunikon apo ia bënë të arritshme shtetit të huaj 
apo organizatës së huaj nga pakujdesia, në këso raste mund të bëhet fjalë për 
veprën penale të zbulimit të sekretit (fshehtësisë)zyrtare (neni 433, par. 3).  

 
Paragrafi 2 

 
1. Si formë e posaçme e spiunazhit në paragrafin 2, është paraparë krijimi i 

shërbimit informativ. Sipas këtij paragrafi, dënohet kushdo që për shtetin apo 
organizatën e huaj krijon shërbimin informativ në Republikën e Kosovës apo 
drejton shërbimin e tillë. Këtu është fjala për shërbimin i cili do të duhej të 
spiunojë Republikën e Kosovës, ngase spiunazhi është vepër kundër sigurisë së 
vendit tonë. Lidhur me këtë ka dilema. Disa autor mendojnë se për ekzistimin e 
kësaj vepre është irelevante nëse shërbimi informativ vepron në dëm të shtetit tonë 
apo është krijuar në shtetin tonë me qëllim që ta spiunojë shtetin tjetër. 

2. Kryes mund të jetë çdo person dhe vepra mund të kryhet vetëm me dashje. 
3. Për këtë formë të spiunazhit ndëshkohet edhe personi i cili e udhëheqë shërbimin 

informativ. 
4. Për këtë formë të veprës ndëshkohen edhe veprimi përgatitore, ngase rrezikshmëria 

e saj është e madhe. 
 

Paragrafi 3. 
 
1. Në këtë paragraf janë inkriminuar veprime të caktuara të cilat i përkasin shërbimit 

informativ. Veprime të tilla janë: hyrja në shërbimin informativ të huaj, mbledhja e 
të dhëna për to, apo e ndihma në ndonjë mënyrë shërbimin informativ në punën e 
tij.  

2. Në kuptimin e këtij inkriminimi, vetëm fakti që një person hynë, bëhet pjesëtar i 
shërbimit informativ, konsiderohet vepër e kryer, e përfunduar. 
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3. Në rastet kur një person bëhet pjesëtar i shërbimit informativ dhe nëse edhe kryen 
veprime të parapara në paragrafin 1, atëherë konsiderohet se ka kryer dy vepra 
penale në bashkim. 

4. Kjo formë e spiunazhi mund të kryhet vetëm me dashje. Dashja nënkupton edhe 
vetëdijen se është fjala për shërbimin informativ të huaj i cili vepron në dëm të 
interesave të shtetit tonë. Lidhur me formën e tretë të veprimit (me ndihmën), është 
e mundur edhe dashja eventuale. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në këtë paragraf është inkriminuar mbledhja e të dhënave sekrete. Me mbledhje e 

të dhënave sekrete duhet nënkuptuar çdo veprim i cili mundëson qasje në të dhëna 
të besueshme. Kështu si veprime të mbledhjes së të dhënave sekrete konsiderohen 
p.sh. marrja e të dhënave, fotokopjimi, fotografimi, incizimi, pranimi nga personi 
tjetër, shikimi i tyre, pyetja e personit i cili e dinë përmbajtjen e të dhënave etj. Të 
gjitha veprimet të cilat konsistojnë në mbledhjen e të dhënave, ndërmerren me 
qëllim që t’i komunikohen apo t’i dorëzohen shtetit të huaj, organizatës së huaj apo 
personit i cili u shërben këtyre. 

2. Në paragrafin 5 dhe 6 janë paraparë të katër format e rënda të kryerjes së 
spiunazhit të parapara në paragrafin 1-4. Forma e rëndë e paraparë në par. 5 
konsiderohet se ekziston nëse ka shkaktuar pasoja të rënda për sigurinë apo bazën 
ekonomike apo ushtarake të shtetit. Ndërsa forma nga par. 6 konsiderohet se 
ekziston nëse kryhet gjatë kohës së luftës, rrezikut për luftë, konfliktit të armatosur 
apo nëse zbulimi i sekretit ka të bëjë me sigurinë e Republikës së Kosovës. 

3. Format jashtëzakonisht të rënda të spiunazhit janë paraparë në nenin 133, të cilat 
konsiderohen se kryhen nëse kryerja e kësaj vepre penale: rezulton me vdekjen e 
një apo më shumë personave; rrezikon jetën e një apo më shumë personave; vepra 
përcillet me dhunë të rëndë ose shkatërrim në shkallë të madhe ose vepra ka 
rrezikuar sigurinë ekonomike dhe ushtarake të Republikës së Kosovës.  

4. Marrëdhënia me veprat tjera. Është i përjashtuar bashkimi me veprën penale të 
zbulimit të sekretit zyrtarë (neni 433) dhe veprave të tjera të zbulimit të të dhënave 
sekrete. Në brendi spiunazhi dallohet nga vepra - zbulimit të sekretit zyrtar dhe të 
veprave tjera të zbulimit, nga fakti se spiunazhi kryhet lidhur me shtetin e huaj dhe 
se me zbulimin e të dhënave sekrete rrezikohet siguria e vendit.  

 
 
Neni 132 [Zbulimi i informacioneve të klasifikuara dhe mos ruajtja 

  e informacioneve të klasifikuara] 
 

Kushdo që zbulon ose nuk ruan informacionin e klasifikuar dënohet sipas 
Ligjit për klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë. 

 
Informacione të klasifikuara konsiderohen të dhënat apo dokumentet ushtarake, 
ekonomike apo zyrtare të shpallura sekret shtetëror me ligj apo me dispozita ose 
vendime të organeve kompetente (shih nenin 131, par. 7). 
1. Kjo vepër e plotëson mbrojtjen e sigurisë dhe pavarësinë e vendit tonë. Andaj në 
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aspektin e mbrojtjes së sigurisë dhe pavarësisë, kjo vepër penale nuk dallon nga 
vepra penale e spiunazhit. Mirëpo në aspektin e motivit dhe qëllimit, kjo vepër 
dallon nga vepra e spiunazhit, ngase zbulimi i të dhënave apo dokumenteve të cilat 
konsiderohen sekrete shtetërore, nuk bëhet me qëllim që t’i dorëzohen shtetit të 
huaj apo organizatës apo personit i cili vepron për shtetin e huaj. Por sipas 
përkufizimit të saj, kjo vepër kryhet nëse personi i caktuar, i cili në ndonjë mënyrë 
është njoftuar, ka dijeni për ndonjë të dhënë të karakterit shtetëror, këtë e zbulon. 

2. Sipas dispozitës së nenit 132, kjo vepër penale konsiderohet se kryhet nëse një 
person e zbulon ose nuk e ruan informacionin e klasifikuar, përkatësisht nëse e 
zbulon apo nuk e ruan sekretin shtetëror. Nga ky përkufizim rezulton se kjo vepër 
penale kryhet në dy situata. Në situatën e parë kryhet nëse personi e zbulon të 
dhënën sekrete shtetërore. Ndërsa në situatën e dytë kryhet nëse sekretin shtetëror 
nuk e ruan dhe nga kjo mosruajtje, personave të paautorizuar u mundësohet që të 
njoftohen, të kenë qasje në sekretet shtetërore. 

3. Titulli i këtij inkriminimi është adekuat. Mirëpo përkufizimi, përkatësisht 
përcaktimi i përmbajtjes së këtij inkriminimi nuk është i plotë dhe i qartë, ngase 
sipas përmbajtjes dhe natyrës së kësaj vepre, zbulimin e sekretit shtetëror mund ta 
bëjë vetëm personi të cilit i është besuar sekreti shtetëror, apo personi i cili ka 
obligim që ta ruajë sekretin shtetëror. Ky element qenësor fare nuk është cekë në 
figurën e kësaj vepre. Dhe si rrjedhojë e kësaj mangësie rezulton se këtë vepër 
mund ta kryejë çdo kush, madje edhe personi i cili në bisedë e sipër në ndonjë 
lokal është njoftuar nga bashkëbiseduesi për ndonjë të dhënë sekrete dhe më pas ky 
ia ka komunikuar personi të tretë! Andaj me rastin e amendamentimit të këtij Kodi, 
ky inkriminim duhet të përpilohet në këtë mënyrë: “Kushdo, që personit të 
paautorizuar ia komunikon, ia dorëzon apo ia bënë të mundshëm qasjen në të 
dhënat apo dokumentet të karakterit të sekreteve shtetërore të cilat i janë besuar...” 
Kësisoj janë të formuluara këto inkriminime në kodet penale të Kroacisë (neni 
112), të Maqedonisë (neni 317). Ose ky inkriminim mund të përpilohet sipas 
modelit të Kodit Penal të Serbisë (neni 316) i cili është më gjithëpërfshirës. Duhet 
cekë se sipas zgjidhjeve të këtyre kodeve, është paraparë mundësia e kryerjes së 
kësaj vepre penale edhe nga pakujdesia. 

4. Gjithashtu si e metë e madhe e kësaj dispozite është se për këtë inkriminimi nuk 
është paraparë dënimi që mund të shqiptohet, por thuhet se për këtë vepër kryesi 
dënohet sipas Ligjit për klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë. 
Andaj shtrohet pyetja e logjikshme: nëse kjo vepër është paraparë si vepër penale 
në Ligjin për klasifikimin e informacione dhe verifikimin e sigurisë, atëherë në 
Kodin Penal kjo vepër fare nuk duhet të figuroj, ngase sipas kritereve elementare 
për ndërtimin e ligjeve në përgjithësi, si dhe ligjeve penale në veçanti, nuk 
rekomandohet që e njëjta vepër penale të parashihet në dy apo më shumë ligje.  

5. Në vazhdim ne këtë inkriminim do ta shpjegojmë me supozim se në përbërjen e 
dispozitës së këtij neni, rezulton se veprën e zbulimit të sekretit shtetëror apo 
mosruajtjen e tij, mund ta kryej vetëm personi të cilit i janë besuar të dhënat dhe 
dokumentet sekrete shtetërore. 

6. Elementi thelbësor i kësaj vepre qëndron në faktin se kryesi i kësaj vepre sillet në 
mënyrë të papërgjegjshme ndaj obligimit të ruajtjes së sekretit. Këtu është fjala për 
shkelje të rëndë të obligimit për ta ruajt sekretin i cili është i karakterit shtetëror. 
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Rrezikshmëria e kësaj vepre konsiston në faktin se me shkeljen e këtij obligimi 
krijohet mundësia, edhe pse kjo nuk është dëshirë e as qëllim i kryesit, që shteti i 
huaj të ketë qasje në të dhënat të cilat janë skerete shtetërore.343 

7. Kryes i veprës është personi i cili sipas pozitës në aparatin shtetëror, në organe 
shtetërore ka qasje në sekrete shtetërore. Së këndejmi këta persona janë të obliguar 
t’i ruajnë të dhënat e këtilla. 

8. Në variantin e parë, veprimi i kryerjes së kësaj vepre është si edhe te spiunazhi. Për 
këtë shih komentet për nenin 131, par. 1. Ndërsa variantin e dytë e kryerjes së 
kësaj vepre shprehet në rastet kur personi nuk i ruan të dhënat apo dokumentet 
sekrete dhe në këtë mënyrë i bëhet e mundshme personit të paautorizuar që të ketë 
qasje në to. 

9. Me sjellje të papërgjegjshme të kryesit, personit të paautorizuar i bëhet e 
mundshme të ketë qasje në të dhënat apo dokumentet sekrete. Kjo mund të ndodhë 
edhe në rastin e publikimit të të dhënave sekrete në mjetet e informimit publik, dhe 
kështu të dhënat sekrete i zbulohen një rrethi të gjerë të njerëzve. 

10. Vepra mund të kryhet vetëm me dashje. Mund të kryhet edhe me dashje eventuale. 
Dashja përfshinë në vete edhe vetëdijen për karakterin e të dhënave si dhe që bëhet 
fjalë për personin e paautorizuar të cilit i komunikohen, i dorëzohen apo i bëhen të 
arritshme të dhënat sekrete shtetërore.  

 
 
Neni 133 [Veprat e rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë 

  së Republikës së Kosovës] 
 
1. Kryesi i veprave penale nga nenet 120-134 të këtij Kodi dënohet me jo më pak 

se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm, nëse kryerja e veprës: 
1.1. rezulton në vdekjen e një apo më shumë personave;  
1.2. rrezikon jetën e një apo më shumë personave;  
1.3. vepra përcillet me dhunë të rëndë ose shkatërrim në shkallë të madhe; 

ose  
1.4. vepra ka rrezikuar sigurinë ekonomike dhe ushtarake të Republikës së 

Kosovës.  
2. Nëse me rastin e kryerjes së veprës penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryesi 

me dashje ka privuar nga jeta një apo më shumë persona, kryesi dënohet me 
burgim së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm.  

3. Kushdo që kryen vepër penale nga paragrafi 1. i këtij neni gjatë kohës së 
luftës, rrezikut të pashmangshëm për luftë, konfliktit të armatosur apo gjatë 
gjendjes së jashtëzakonshme, dënohet me burgim se paku dhjetë (10) vjet ose 
me burgim të përjetshëm.  

 
1. Dispozitat e nenit 133 duhet konsideruar si pjesë përbërëse të teksteve ligjore të 

veprave penale të cekura dhe si të tilla janë dispozita të përbashkëta. Përndryshe, 
për shkaqe ekonomike është përdorë kjo teknikë legjislative.344 

2. Sipas paragrafit 1, kryesit e veprave penale të parapara në nenet 120-134 dënohen 
                                                           
343 Po aty, fq. 30. 
344 Po aty, fq. 43. 
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më rëndë, së paku dhjet vjet burgim ose me burgim të përjetshëm në këto raste: 
nëse kryerja e veprës ka shkaktuar vdekjen e një apo më shumë personave; nëse 
vepra ka rrezikuar jetën e një apo më shumë personave; nëse është përcjellë me 
dhunë të rëndë ose ka shkaktuar dëme të mëdha; ose vepra ka rrezikuar sigurinë 
ekonomike dhe ushtarake të Republikës së Kosovës. Këto forma të kryerjes së 
veprave penale janë në fakt vepra të kualifikuara me pasoja të rënda. 

3. Në paragrafin 2 gjithashtu janë përcaktuar si forma të kualifikuara, nëse personi 
me rastin e kryerjes së ndonjërës nga veprat e cekura në paragrafin 1, me dashje ka 
privuar nga jeta një apo më shumë persona.  

4. Në paragrafin 3 janë paraparë forma edhe më të rënda të veprave penale të cekura 
në paragrafin 1 të këtij neni. Këto forma jashtëzakonisht të rënda konsiderohen se 
shprehen, nëse kryhen gjatë kohës së luftës, rrezikut të pashmangshëm të luftës, 
konfliktit të armatosur apo të gjendjes së jashtëzakonshme.  

5. Meqë në paragrafin 1 rrethana kualifikuese konsiderohet shkaktimi i pasojës, 
lidhur me përgjegjësinë për pasojën më të rëndë zbatohet dispozita e nenit 24. 

 
 
Neni 134 [Bashkimi për veprimtari kundërkushtetuese] 
 
1. Kushdo që formon një grup apo ndonjë bashkim tjetër të personave për 

kryerjen e veprave penale nga nenet 121-134 të këtij Kodi, dënohet me 
dënimin e paraparë për atë vepër penale.  

2. Kushdo që merr pjesë apo bëhet anëtar i grupit apo bashkimit nga paragrafi 1. 
i këtij neni, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

3. Anëtari i grupit apo bashkimit, që e lajmëron grupin para kryerjes së veprës 
penale nga paragrafi 1. i këtij neni, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet ose 
mund të lirohet nga dënimi.  

 
1. Një ndër karakteristikat themelore të kapitullit në të cilin janë paraparë veprat 

penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së vendit, është se më së shpeshti këto 
vepra kryhen në mënyrë të organizuar dhe me pjesëmarrjen e shumë personave. 
Vetëm ndonjë grup i organizuar i personave mund të besojnë se me aktivitetin e 
tyre mund ta rrezikojnë me dhunë rendin kushtetues apo sigurinë e vendit.345 

2. Bashkimi i personave me qëllim të kryerjes së veprave me të cilat rrezikohet rendi 
kushtetues dhe siguria e vendit, në fakt është krijimi i organizatave kriminale, 
përkatësisht krijimi i bandave apo grupeve të ndryshme kriminale. Krijimi i 
organizatave kriminale është një ndër llojet më të rrezikshme të veprimeve 
përgatitore. Meqë me këto lloje të veprimeve përgatitet kryerja e veprave kundër 
rendit kushtetues dhe sigurisë së vendit, është më se e arsyeshme që edhe këto 
veprime përgatitore të ndëshkohen. Shteti nuk mund të lejojë që vetëm kur të fillon 
veprimi i kryerjes së këtyre veprave t’i ndëshkojë kryesit e tyre. Për më tepër, ka 
raste kur nëse pritet të fillojë apo të kryhen vepra të këtilla në mënyrë që të mund 
të ndëshkohen, është shumë vështirë, madje në disa raste edhe e pa mundur që të 
ndëshkohen..  

3. Në nenin 134 është paraparë ndëshkimi i bashkimit të personave të cilët kanë për 
                                                           
345 Vlado Kambovski, Kazneno pravo, Skopje 2011, fq,446. 
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qëllim të kryejnë vepra penale nga neni 121 – 134 të Kodit Penal.  
4. Si karakteristika themelore të bashkimit të këtillë janë: numri i madh i anëtarëve, 

shkallë e lartë e organizimit, planifikimi i aktiviteteve, lëvizshmëria dhe elementet 
ndërkombëtare.346 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1 është paraparë forma themelore e kësaj vepre, në të cilën është 

inkriminuar krijimi i grupit apo të ndonjë bashkimi tjetër të personave me qëllim të 
kryerjes së veprave të përcaktuara në nenet 121 - 134. 

2. Kryes i formës themelore të kësaj vepre konsiderohet personi i cili e themelon 
organizatën kriminale. Përkatësisht kryes i formës së kësaj vepre penale të 
paraparë në paragrafin 1, konsiderohet organizatori i shoqatës kriminale. 
Organizator konsiderohet ai person i cili e ka rolin kryesor, qoftë si iniciator apo si 
person më i rëndësishëm me rastin e krijimit, konsolidimit dhe zgjerimit të 
bashkimit - organizatës kriminale. Organizatori është udhëheqës, dirigjent, është 
personi kyç dhe më i rëndësishëm i organizatës. Sipas praktikës gjyqësore në 
Republikën e Maqedonisë, si organizator konsiderohet edhe çdo person i cili hynë 
në udhëheqjen e organizatës, apo i cili rekruton persona të tjerë që të anëtarësohen 
në këso organizate (VSM, Kzh 75/81).347 

3. Organizatori i bashkimit kriminal e ka rolin vendimtar në përcaktimin e qëllimit, 
programit, planit dhe operativës së organizatës. Ky person e krijon strategjinë dhe 
taktikën për t’i realizuar qëllimet. Në një organizatë kriminale mund të jenë disa 
organizator në pozicione dhe role të ndryshme.348 

4. Në sensin e këtij inkriminimi, me shprehjen formim të bashkimit apo grupit me 
qëllim të kryerjes së veprave penale, duhet nënkuptuar çdo veprim me qëllim të 
formimit të çfarëdo lloji, të çfarëdo tipi të organizatës kriminale. 

5. Formimi i bashkimit apo grupit me qëllim të kryerjes së veprave penale nuk është e 
domosdoshme të jetë ndonjë akt formal, por mund të jetë proces, ndërmarrje e 
veprimeve të ndryshme të cilat shpijnë në formimin e organizatës kriminale e cila 
më së miri i përgjigjet nevojave për kryerjen e veprave penale të caktuara dhe 
njëherazi i përgjigjet edhe nevojave që të veprohet në ilegalitet dhe në 
konspiracion. Gjithashtu nuk është me rëndësi forma, emri dhe deklarimi i haptë i 
emrit dhe përmbajtjes së qëllimeve të organizatës. Për t’u konsideruar se është 
formuar një bashkim apo grup kriminal, vendimtare është qëllimi i sajë.349 

6. Si formë të organizatës kriminale Kodi Penal e cekë grupin apo bashkimin tjetër të 
personave për kryerjen e veprave penale. Grupin apo bashkimin tjetër kriminal e 
përbëjnë së paku tre persona. 

7. Grupi është një lloj kolektivi kriminal i themeluar me qëllim të kryerjes së më 
shumë veprave penale të cilat nuk janë të përcaktuara në detale. Grupi i këtillë 
krijohet zakonisht për të vepruar për një kohë të gjatë. Grupi ka një shkallë të 
organizimit, ka të aprovuara rregulla të caktuara me të cilat rregullohet 

                                                           
346 Franjo Baqiç, Komentar, fq. 587. 
347 Vlado Kambovski, Nikola Tupanqeski, Kazneno pravo, Poseben del, Shkup 2011, fq. 447 
348 Franjo Baqiç, Komentar, fq. 587 
349 Po aty, fq. 587 
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funksionimi. Anëtarët e organizatës janë të përcaktuar në mënyrë individuale dhe 
në mes tyre ekziston një hierarki. 

8. Nuk është me rëndësi nëse bashkimi kriminal është formuar në vend apo në ndonjë 
shtet tjetër. Gjithashtu nuk është me rëndësi nëse organizatori dhe anëtarët e 
bashkimit janë shtetas tanë apo shtetas të huaj. 

9. Vepra penale konsiderohet se është kryer në momentin e fillimit të procesit të 
krijimit. Përkatësisht ndëshkohet si formë e kryerjes së kësaj vepre penale edhe 
vetëm procesi i krijimit të bashkimit apo grupit. Për më tepër, nga kjo rezulton se 
vepra penale për të cilat është krijuar organizata kriminale nuk është e 
domosdoshme të jetë kryer.  

10. Këtë vepër penale mund ta kryej çdo person dhe kryhet vetëm me dashje direkte.  
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 është paraparë si vepër penale e posaçme vetëm fakti që ndokush 

merr pjesë apo bëhet anëtar i bashkimit kriminal, përkatësisht anëtarësimi në 
bashkimin apo grupin kriminal. Kjo formë e veprës penale konsiderohet se kryhet jo 
vetëm në rastet kur bashkimi apo grupi kriminal ka qenë i formuar, por edhe në rastet 
kur akoma është në formim e sipër, është në procesin e formimit. Gjithashtu kjo 
formë e veprës penale konsiderohet se është kryer me faktin se ndonjë person është 
bërë pjesëtar i ndonjë bashkimi dhe atë: me faktin që është pranuar në atë grup apo 
që ka filluar të veprojë si pjesëtar i tij. Nuk është e domosdoshme që anëtarësimi të 
bëhet në mënyrë formale apo sipas ndonjë procedure. Se a është një person anëtar i 
ndonjë grupi apo bashkimi kriminal vlerësohet nga rrethanat konkrete si p.sh. lidhjet 
me personat tjerë, prania në mbledhje, deklarimi se do t’i kryejë detyrat që i jepen 
nga grupi apo bashkimi, dhënia e ndihmës dhe veprime të ngjashme. Nga kjo 
rezulton se shprehja anëtarësim në bashkimin kriminal duhet interpretuar në kuptim 
të gjerë, ngase nuk e nënkupton vetëm anëtarësimin, por i nënkupton edhe 
bashkëpunëtorët, pjesëmarrësit e jashtëm. Për këtë arsye, ndryshe nga kodet penale të 
regjionit të cilat në figurën e kësaj vepre e cekin vetëm anëtarësimin, në Kodin Penal 
tonin, krahas anëtarësimit me të drejtë ceket edhe pjesëmarrja si formë e posaçme e 
bashkimit kriminal. Andaj në sensin e veprimit të kryerjes së kësaj vepre, me 
shprehjen anëtarësim dhe pjesëmarrje duhet nënkuptuar edhe personat të cilët nuk 
janë anëtarë, por të cilët në një mënyrë marrin pjesë në bashkimin kriminal. Si 
veprime të këtilla janë p.sh. përkrahja e bashkimit, dhëna e kontributeve në të holla 
etj. Veprimet e këtilla në fakt ndërmerren nga bashkëpunëtorët e jashtëm dhe janë 
shumë të rëndësishme për bashkimin kriminal.350 

2. Me rastin e matjes së dënimit për veprën e paraparë në paragrafin 2, duhet gjithsesi 
të merret parasysh edhe mënyra dhe shkalla e pjesëmarrjes dhe përkrahjes. 

3. Këtë vepër mund ta kryej çdo person dhe kryhet me dashje direkte, por mund të 
kryhet edhe me dashje eventuale. 

4. Për personin i cili anëtarësohet në grupin apo bashkimin kriminal, përgjegjësia 
penale e tij është e dyfishtë, dënohet për faktin që është anëtarësuar në bashkimin 
kriminal dhe gjithashtu dënohet edhe për veprën penale të cilën e ka kryer si 
pjesëtar i bashkimit të këtillë. 

                                                           
350 Po aty, fq. 588. 
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Paragrafi 3. 
 
1. Në paragrafin 3 është paraparë mundësia e ndëshkimit më të butë nëse anëtari i 

grupit apo bashkimit kriminal e lajmëron grupin para se të ketë kryer vepër penale 
të parapara në paragrafin 1 të këtij neni. Në pjesën e dytë të këtij paragrafi, është 
paraparë edhe mundësia e lirimit nga dënimi nëse anëtari i grupit e lajmëron grupin 
para se të këtë kryer vepër penale. 

2. Kodi penal i Kroacisë (neni 154), i Serbisë (neni 319) dhe i Maqedonisë (neni 
324), në kuadrin e këtij inkriminimi, përveç anëtarin e grupit, në paragraf të 
veçantë e parashohin mundësinë e lirimit nga dënimi edhe të themeluesit - 
organizatorit të grupit apo bashkimit kriminal, nëse e parandalon kryerjen e veprës 
penale. Mendojmë se zgjidhjet e këtyre kodeve janë me vend, andaj me rastin e 
amendamentimit të këtij Kodit tonë Penal, nenit 134 duhet shtuar edhe një paragraf 
ku do të parashihej mundësia e dënimit më të butë ose të lirimit nga dënimi edhe 
për organizatorin.  

 
 
Neni 135 [Përkufizimet për dispozitat e terrorizmit në nenet 121-145] 
 
Për qëllime të neneve 121-145 të këtij Kodi: 
1. Terrorizëm, veprim terrorist apo vepër e terrorizmit - kryerja e një ose më 

shumë veprave penale të mëposhtme me qëllim të frikësimit serioz të 
popullsisë, të detyrimit të padrejtë të një organi publik, qeverisë apo 
organizatës ndërkombëtare për të kryer ose për të mos kryer ndonjë veprim, 
apo që seriozisht të destabilizojë ose të shkatërrojë strukturat themelore 
politike, kushtetuese, ekonomike apo shoqërore të Republikës së Kosovës, të 
një shteti tjetër apo të një organizate ndërkombëtare: 
1.1. vrasja apo vrasja e rëndë në shkelje të nenit 178 dhe 179 të këtij Kodi;  
1.2. shtytja apo ndihma në vetëvrasje në shkelje të nenit 183 të këtij Kodi;  
1.3. sulmi, sulmi me lëndim të lehtë trupor dhe sulmi me lëndim të rëndë 

trupor në shkelje të neneve 187-189 të këtij Kodi;  
1.4. veprat penale kundër integritetit seksual në shkelje të neneve 230-232, 

235-239 ose 241 të këtij Kodi;  
1.5. marrja e pengjeve, rrëmbimi ose privimi i kundërligjshëm nga liria në 

shkelje të neneve 175, 194 ose 196 të këtij Kodi;  
1.6. ndotja e ujit të pijshëm ose e produkteve ushqimore; ndotja ose 

shkatërrimi i mjedisit në shkelje të neneve 270 dhe Kapitullit XXVII të 
këtij Kodi;  

1.7. shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm; zjarr vënia apo djegia ose 
shpërthimi nga pakujdesia në shkelje të neneve 334 ose 365 të këtij 
Kodi;  

1.8. shkatërrimi, dëmtimi ose heqja e instalimeve publike apo rrezikimi i 
trafikut publik në shkelje të neneve 129, 366, 378 ose 380 të këtij Kodi;  

1.9. furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi ose shitja e paautorizuar e 
armëve, eksplozivit ose armëve nukleare, biologjike ose kimike në 
shkelje të neneve 176, 369 ose 372-377 të këtij Kodi;  
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1.10. përvetësimi i paautorizuar, mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose 
përdorimi i armëve, eksplozivit ose armëve nukleare, biologjike ose 
kimike, ose hulumtimet për ose ndërtimi i armëve biologjike ose kimike 
në shkelje të neneve 176, 369 ose 372-377 të këtij Kodi;  

1.11. rrezikimi i personave të mbrojtur ndërkombëtarisht në shkelje të nenit 
173 të këtij Kodi;  

1.12. rrezikimi i personelit të Kombeve të Bashkuara dhe i personelit në 
marrëdhënie me to në shkelje të nenit 174 të këtij Kodi;  

1.13. rrëmbimi i fluturakes ose marrja e kundërligjshme e fluturakes në 
shkelje të nenit 164 të këtij Kodi, ose rrëmbimi i mjeteve tjera të 
transportit publik apo të transportit të mallrave;  

1.14. rrezikimi i sigurisë së aviacionit civil në shkelje të nenit 165 të këtij 
Kodi;  

1.15. rrëmbimi i anijeve ose rrezikimi i sigurisë së lundrimit detar në shkelje 
të nenit 166 të këtij Kodi;  

1.16. rrezikimi i sigurisë së platformave fikse të vendosura në pragun 
kontinental në shkelje të nenit 167 të këtij Kodi;  

1.17. përvetësimi, përdormi, transferimi ose deponimi i paautorizuar i 
materialeve nukleare në shkelje të nenit 176 të këtij Kodi;  

1.18. kanosja për përdorimin apo vjedhjen ose grabitjen e materialeve 
nukleare në shkelje të nenit 177 të këtij Kodi; ose  

1.19. kanosja për kryerjen e ndonjërës prej veprave të saktësuara në nën-
paragrafët 1.1 deri në 1.18 të këtij paragrafi.  

2. Shprehja “fonde” përfshin pasurinë e çfarëdo lloji, qoftë e prekshme ose e 
paprekshme, e luajtshme ose e paluajtshme, sido që të jetë fituar, dhe 
dokumentet apo instrumentet ligjore në çfarëdo forme, përfshirë formën 
elektronike ose digjitale, të dëshmuarit e pronësisë ose të interesit në pasuritë e 
tilla, përfshirë por pa u kufizuar në, kreditë bankare, çeqet e udhëtarëve, çeqet 
bankare, urdhërpagesat, aksionet, letrat me vlerë, detyrimet, çeqet dhe letër 
kreditë.  

3. Shprehja “burime financiare” përfshin, por nuk kufizohet në, dhënien me 
qira, objektet e trezorëve, dokumentacionin ose identifikimin e rrejshëm, 
shërbimet financiare, pajisjet, personelin, armët, mjetet e transportit, pajisjet e 
komunikimeve dhe pasurinë tjetër fizike, përveç medikamenteve të 
domosdoshme.  

4. Shprehja “grup terrorist” nënkupton grupin e strukturuar prej më shumë se 
dy personave, që ekziston për një periudhe kohore dhe i cili vepron në 
bashkëpunim për kryerjen e terrorizmit. Grup i strukturuar nënkupton një 
grup i cili nuk është formuar rastësisht për kryerjen e menjëhershme të një 
vepre dhe i cili nuk ka nevojë të ketë role formalisht të përcaktuara për 
anëtarët e tij, vazhdimësinë e anëtarësisë ose strukturë të ndërtuar.  

 
1. Për nga natyra dhe përmbajtja, dispozitat e nenit 135 janë të karakterit 

interpretativ, shpjegues. Në këtë nen është përcaktuar, domethënia e një numri të 
fjalëve dhe shprehjeve të cilat i dedikohen krimit të terrorizmit, përkatësisht llojeve 
të veprave të cilat konsiderohen akte të terrorizmit, qëllimit i cili synohet të 
realizohet me akte terroriste dhe objektet ndaj të cilave drejtohen aktet terroriste.  
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2. Meqë kjo dispozitë në fakt është një lloj i interpretimit autentik i shprehjeve të 
caktuara, zakonisht nuk praktikohet që të bëhet sërish shpjegimi, përkatësisht 
komentimi i tyre. Në këso raste nuk praktikohet komentimi i shprehjeve dhe 
instituteve të interpretuara nga ana e organit ligjdhënës edhe nga fakti se 
interpretimin të cilin e bën ligjdhënës është i obliguar për të gjitha organet të cilat 
merren me zbatimin e ligjit, ngase interpretimi autentik e ka forcën e ligjit. Edhe ne 
në komentet e katër neneve vijuese në të cilat janë inkriminuar veprat terroriste do 
t’i përmbahen këtyre nocioneve të përcaktuara në këtë nen.  

3. Në kuadrin e Kapitullit XIV të Kodit Penal, ku janë të parapara veprat penale 
kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës, janë paraparë dhjetë lloje të 
veprave penale të terrorizmit ose vepra penale të cilat janë të lidhura ngushtë me 
terrorizmin ose derivojnë (dalin) nga aktet terroriste: kryerja e veprës terroriste 
(neni 136); ndihma për kryerjen e terrorizmit (neni 137); lehtësimi në kryerjene 
terrorizmit (neni 138); rekrutimi për terrorizëm (neni 139); trajnimi për terrorizëm 
(neni 140); shtytja për kryerjen e veprave terroriste (neni 141); fshehja ose 
moslajmërimi i terroristëve dhe grupeve terroriste (neni 142); organizimi dhe 
pjesëmarrja në grup terrorist (neni 143); përgatitja e veprave terroriste ose veprave 
penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës (neni 144); 
parandësia e kryerjes së veprës terroriste (neni 145). 

 
 
Neni 136 [Kryerja e veprave terroriste] 
 
1. Kushdo që kryen një vepër terroriste dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet 

burgim.  
2. Kur vepra nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndime të rënda trupore të 

një apo më shumë personave, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet 
burgim.  

3. Kur vepra nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekje të një apo më 
shumë personave, kryesi dënohet me burgim së paku pesëmbëdhjetë (15) vjet 
ose me burgim të përjetshëm. 

 
1. Vështrime të përgjithshme lidhur me nocionin dhe karakteristikat 

e veprës penale të terrorizmit 
 
1. Shprehja terrorizëm rrjedh nga gjuha latine terror që do të thotë frikë. Së 

këndejmi, terrorizmi në kuptimin më të gjerë është përdorimi i dhunës apo 
kërcënimit me qëllim të shkaktimit të frikës dhe të pasigurisë ndaj individëve, 
grupit të qytetarëve dhe/apo dëmtimit të të mirave materiale. 

2. Në Deklaratën për Masat e Luftimit të Terrorizmit të Kombeve të Bashkuara (nr. 
49/60) të vitit 1994, terrorizmi përkufizohet si vepër penale e kryer me qëllim të 
shkaktimit të frikës në opinionin e përgjithshëm, ndaj grupit të personave apo ndaj 
personave të caktuar për shkaqe politike, filozofike, ideologjike, racore, etnike, 
fetare apo shkaqeve të ngjashme. Edhe sipas teorisë së të drejtës penale 
ndërkombëtare, aktet terroriste më së shpeshti kryhen me motive ideologjike dhe 
politike në baza etnike, fetare, gjuhësore apo në baza të ngjashme. Në disa raste, 
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terrorizmi ka edhe elemente të pasionit, interesa sekondare personale të kryesit, 
elemente të publicitetit, si dhe nga motivet radikale apo fanatike. Motivi i 
fanatizmit të kryesve veçanërisht ka gjetur shprehjen te sulmuesit terroristë 
vetëvrasës në Nju Jork dhe Uashington, më 11 shtator 2001, me aeroplanët civilë 
të rrëmbyer. Siç është e njohur, me këto akte terroriste është shkaktuar vdekja e 
mbi 3000 njerëzve dhe janë shkaktuar dëme të mëdha materiale. 

3. Shkaktimi i frikës/panikut dhe pasigurisë te njerëzit, kryerja e atentateve ndaj 
bartësve të funksioneve politike apo shtetërore, asgjësimi i objekteve të 
rëndësishme ekonomike apo ushtarake dhe akte të tjera terroriste, më së shpeshti 
janë të drejtuara me qëllim të destabilizimit të rendit juridik dhe sistemit politik të 
një shteti. Për këtë arsye, si edhe në kodet penale të shteteve të tjera, edhe në 
Kodin Penal të Kosovës ky lloj i kriminalitetit është sistemuar në kapitullin e 
veprave penale kundër rendit juridik dhe popullatës së vendit. Mirëpo, për shkak se 
në disa raste me akte terroriste rrezikohen apo dëmtohen edhe të mirat juridike të 
dy apo më shumë shteteve, përkatësisht të mirat juridike ndërkombëtare, terrorizmi 
konsiderohet edhe si vepër penale ndërkombëtare. Madje, në disa raste aktet terro-
riste janë të drejtuara vetëm ndaj institucioneve ndërkombëtare, përkatësisht 
zyrtarëve dhe punonjësve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Bashkimit 
Evropian, Këshillit të Evropës etj. dhe objekteve e pajisjeve të tyre. Disa kode 
penale të shteteve të tjera e parashohin terrorizmin si vepër penale kundër shtetit 
dhe formën tjetër të terrorizmit e parashohin kundër të drejtës ndërkombëtare. 
Kështu ka vepruar Kodi Penal i Kroacisë, i cili në nenin 141 e inkriminon 
terrorizmin si vepër të drejtuar kundër rregullimit kushtetues apo sigurisë së 
Republikës së Kroacisë, ndërsa në kapitullin e veprave penale kundër vlerave të 
mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare (neni 169) e ka paraparë veprën penale të 
terrorizmit ndërkombëtar. Edhe Kodi Penal i Serbisë (neni 312-391) ka paraparë 
dy lloje të veprave penale të terrorizmit ngjashëm me atë të Kroacisë. Në Kodin 
Penal të Kosovës (nenin 109-113) nuk është bërë kjo ndarje, por si akte terroriste 
konsiderohen si veprat e drejtuara kundër qytetarëve të Kosovës dhe rendit juridik 
të saj, ashtu dhe kundër vlerave ndërkombëtare. 

4. Aktet terroriste mund të kryhen nga një person, mirëpo për shkak të natyrës dhe 
kompleksitetit të tyre, më së shpeshti kryhen me pjesëmarrjen e shumë personave 
dhe zakonisht nga organizata kriminale në formë të krimit të organizuar.  

5. Terrorizmi si formë e kriminalitetit konsiderohet një ndër problemet më akute të 
botës bashkëkohore. Në kohën në të cilën jetojmë, pothuajse nuk ka shtet i cili 
është i kursyer nga kjo formë e kriminalitetit shumë të rëndë. Prania dhe përmasat 
e veprave penale të terrorizmit më së miri shihen nga këto të dhëna: vetëm gjatë 
dhjetë viteve vijuese që nga sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 në kullat binjake në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për vepra penale të terrorizmit, në të gjitha 
shtetet e botës janë dënuar 35.177 persona në 66 shtete, ku jetojnë rreth 70% e 
popullsisë së botës. Në mesin e këtij numri janë edhe 2.934 arrestime dhe 2.568 të 
dënuar vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që nga 11 shtatori i vitit 2001, 
pothuajse çdo shtet i botës ka miratuar apo amendamentuar ligjet kundër 
terrorizmit. 

6. Për shkak të kompleksitetit të tij lidhur me motivet, format, mënyrat dhe mjetet me 
të cilat kryhet si dhe pasojat e ndryshme dhe shumë të rënda, ky lloj i kriminalitetit 



Ismet Salihu 

 390 

vështirë luftohet nga të drejtat penale nacionale dhe e drejta ndërkombëtare. Lidhur 
me këtë, ende nuk është ndërtuar një rregullativë adekuate juridike-penale 
nacionale dhe ndërkombëtare dhe as mekanizma të mirëfillta për luftimin më 
efikas të terrorizmit. Kjo ndodh për shkak se terrorizmi është një fenomen dinamik. 
Ky ka evoluuar gjatë historisë së njerëzimit. Për herë të parë është shfaqur në 
kuadrin e luftës së shoqërisë së borgjezisë së re. Përkatësisht për herë të parë termi 
terrorizëm është përdorur në vitin 1794 në Francë.  

7. Kryerja më e shpeshtë e akteve terroriste gjatë shekullit të kaluar dhe tani në 
shekullin vijues, në suaza nacionale ashtu dhe ndërkombëtare, si dhe shkaktimi i 
pasojave të rënda jo vetëm ndaj individëve, por dhe ndaj shteteve dhe mbarë 
njerëzimit, ka ndikuar që lufta kundër terrorizimit të rregullohet edhe me konventa 
dhe akte tjera ndërkombëtare. Kështu në vitin 1937 është aprovuar Konventa e 
Gjenevës për parandalimin dhe ndëshkimin e terrorizmit. Në vitin 1972 Kombet e 
Bashkuara e kanë aprovuar Rezolutën lidhur me terrorizmin ndërkombëtar me të 
cilën të gjitha shtetet nënshkruese janë obliguar që t’i ndjekin dhe ndëshkojnë 
terroristët. Në vitin 1977 është nxjerrë Konventa evropiane për luftimin e terrorizmit.  

8. Me Protokollin Plotësues të Konventës së Gjenevës të vitit 1949 dhe Protokollin II 
të vitit 1977 për mbrojtjen e viktimave të konflikteve të armatosura ndërkombëtare, 
janë ndaluar aktet terroriste kundër kategorive të mbrojtura të personave. 

9. Dokumentet universale të natyrës rekomanduese, me të cilat dënohet terrorizmi 
janë të shumta në të drejtën ndërkombëtare. Kështu p.sh. me Dokumentin 
Përfundimtar të Konferencës së Helsinkit për Sigurinë dhe Pjesëmarrjen në Evropë 
të vitit 1975, ftohen shtetet nënshkruese që “të përmbahen nga përkrahja direkte 
dhe indirekte e veprimtarisë terroriste.”  

10. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2000 e ka aprovuar 
versionin e fundit të Konventës kundër terrorizmit. Ndërsa më 10 janar të vitit 
2000, Asambleja e Përgjithshme e OKB-ës e ka aprovuar Konventën 
Ndërkombëtare për luftimin e financimit të terrorizmit. Krahas këtyre konventave 
me të cilat inkriminohen drejtpërdrejt aktet terroriste, nga Organizata e Kombeve 
të Bashkuara dhe organizatat e tjera ndërkombëtare regjionale, janë aprovuar një 
mori aktesh të tjera ndërkombëtare të cilat në mënyrë të drejtë apo të tërthortë i 
inkriminojnë aktet terroriste, siç është marrja e pengjeve, kidnapimi i aeroplanëve, 
prodhimi dhe shpërndarja e materieve biologjike dhe armëve toksike etj.  

11. Për shkak të natyrës shumëdimensionale ekzistojnë mendime të ndryshme lidhur 
me përcaktimin e subjektit, kryesit të terrorizmit. Marrë në përgjithësi, bëhet 
dallimi midis terrorizmit individual, i cili mund të shprehet në forma të ndryshme 
si p.sh. si formë e përgjithshme e kriminalitetit të dhunshëm, terrorizmi politik i 
cili kryhet nga motivet politike etj. dhe terrorizmit shtetëror i cili kryhet nga 
shteti ndaj qytetarëve të vet, siç është zbatimi i represionit në mënyrë 
kundërligjore, përndjekja e kundërshtarëve politikë etj. Lidhur me terrorizmin 
shtetëror, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara me disa rezoluta e ka 
dënuar terrorizmin e shtetit të Serbisë ndaj shqiptarëve të Kosovës gjatë viteve 
1990-1999. Gjithashtu, Këshilli i Sigurimit të OKB-së me Rezolutën nr. 1214 të 
vitit 1998 e ka kritikuar regjimin e Talibanit në Afganistan për shkak të ofrimit të 
strehimit dhe përkrahjes së terrorizmit ndërkombëtar në Afganistan, si dhe 
terrorizmin në Keni dhe Tanzani gjatë kësaj periudhe. 
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12. Gjithashtu njihet edhe terrori i një shteti ndaj shtetit tjetër, siç është p.sh. lufta 
agresive dhe sulmet tjera ndaj integritetit të shtetit tjetër. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimi i kryerjes së veprës penale të terrorizmit është përcaktuar në mënyrë 

alternative. Konsiderohet se kryhet, nëse njëra apo disa nga veprat penale të cekura 
në pikën 1-19, paragrafi 1, neni 135 kryhen me këto qëllime: a) me qëllim të 
frikësimit serioz të popullatës; b) me qëllim të detyrimit të padrejtë të një organi 
publik, të një qeverie ose organizate ndërkombëtare për të kryer ose për të mos 
kryer çfarëdo vepre; c) me qëllim që seriozisht të destabilizojë ose të shkatërrojë 
strukturat themelore politike, ekonomike ose sociale të Kosovës, të një vendi ose të 
një organizate ndërkombëtare. 

2. Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm i paraparë në pikën 1.7 të dispozitës së 
sipërpërmendur, konsiderohen ato veprime të cilat për shkak të natyrës së tyre apo 
të mjeteve të përdorura shkaktojnë rrezik për njerëzit apo për pasurinë. Ky rrezik 
mund të jetë i drejtuar ndaj personave të caktuar apo pasurisë së caktuar. Mirëpo, 
ndërmarrja e veprimeve të rrezikut të përgjithshëm mund të rrezikojë edhe jetën e 
një numri të pacaktuar të njerëzve apo të pasurisë të pacaktuar. Si vepra me të cilat 
shkaktohet rreziku i përgjithshëm janë p.sh. shkaktimi i eksplodimit apo zjarrit, 
përdorimi i helmit apo gazit helmues, përdorimi i rrymës elektrike apo të ndonjë 
energjie tjetër, përdorimi i mjeteve të rrezikshme kimike apo biologjike etj. 

3. Pasoja e kësaj vepre penale konsiston në shkaktimin e pasigurisë personale te 
qytetarët apo grupit të qytetarëve. Kjo është ndjenjë e rrezikut të jetës, shëndetit, 
pasurisë apo të disa lirive, që normalisht shfaqet si pasojë e akteve terroriste.  

4. Ndjenja e frikës ose pasigurisë tek qytetarët e cila është pasojë e kësaj vepre 
penale, është gjendje subjektive e cila para së gjithash manifestohet më ndjesinë e 
frikës dhe rrezikimit të lirive themelore, para së gjithash rrezikut për jetën, 
integritetit trupor, lirinë etj. Kjo ndjenjë e pasigurisë/panikut nuk nënkupton 
pasigurinë e një individit, ngase në aso raste bëhet fjalë për vepër tjetër penale, 
veçanërisht për kanosje. Rrjedhimisht vepra penale e terrorizmit nënkupton 
shkaktimin e frikës dhe të pasigurisë ndaj një numrit të madh të njerëzve apo ndaj 
një grupi të qytetarëve të cilët janë pjesëtarë të një grupi nacional, fetarë, racorë etj  

5. Për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk është e domosdoshme që në veçanti të 
konstatohet shkaktimi i kësaj pasigurie, ngase ajo logjikisht paraqitet për shkak të 
veprimeve të rrezikshme. 

6. Veprat e cekura në dispozitën e sipërpërmendur paraqesin veprime të kryerjes së 
kësaj vepre penale, vetëm nëse janë kryer me qëllim të frikësimit të popullatës apo 
detyrimit të organeve publike apo organizatave ndërkombëtare që të ndërmarrin 
apo të mos ndërmarrin veprime të caktuara, apo me qëllim që të destabilizojnë ose 
shkatërrojnë strukturat themelore politike, ekonomike ose sociale të Kosovës, të 
një shteti tjetër apo të një organizate ndërkombëtare. 

7. Vepra penale e terrorizmit konsiderohet se ekziston, është përfunduar nëse me 
kryerjen e njërës apo disa nga veprat e cekura në dispozitat e sipërpërmendura 
është shkaktuar pasoja, është shkaktuar ndjenja e frikës, pasigurisë. 

8. Te kjo vepër penale është e mundur edhe tentativa, nëse p.sh. është vënë eksplozivi 
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i cili nuk ka eksploduar apo nëse nuk është aktivizuar mjeti i cili sipas dashjes së 
kryesit është dashur të shkaktojë zjarrin.  

9. Tentativa e kësaj vepre penale dënohet. Gjithashtu edhe veprimet përgatitore hyjnë 
në zonën kriminale, ndëshkohen. Madje edhe vetëm anëtarësimin në organizatën 
kriminale për kryerjen e akteve terroriste dënohet.  

10. Kryes i veprave terroriste mund të jetë çdo person (delicta communia). Vepra 
mund të kryhet vetëm me dashje direkte dhe me motivet e cekura më sipër. 

 
Paragrafi 2 dhe 3. 

 
1. Forma e rëndë e terrorizmit e paraparë në paragrafin 2 konsiderohet se ekziston 

nëse për shkak të veprës themelore shkaktohen lëndime të rënda trupore të një apo 
më shumë personave. Ndërsa formë edhe më e rëndë e paraparë në paragrafin 3 
konsiderohet se ekziston nëse nga vepra e paraparë në paragrafin 1 është shkaktuar 
vdekja e një apo më shumë personave.  

 
 
Neni 137 [Ndihma për kryerjen e terrorizmit] 
 
1. Kur vepra nga neni 385 ose 386 i këtij Kodi kryhet në lidhje me terrorizmin, 

kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  
2. Kur vepra nga neni 388 i këtij Kodi kryhet në lidhje me terrorizmin, kryesi 

dënohet me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.  
3. Kushdo që e ndihmon kryesin apo bashkëpjesëmarrësin pas kryerjes së një 

vepre terroriste, duke i siguruar fonde ose burime të tjera materiale personave 
të tillë, dënohet me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.  

 
1. Për shkak të rrezikshmërisë së madhe të veprës penale të terrorizmit dhe me qëllim 

që të sigurohet një rrjetë adekuate penalo-juridike e penalizmit/dënimit, në 
paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni është pretenduar që në mënyrë të veçantë të 
inkriminohet dhënia e ndihmës për kryerjen e akteve terroriste dhe sipas këtyre dy 
paragrafëve konsiderohet se; nëse nuk lajmërohet përgatitja e kryerjes së kësaj 
vepre penale apo nëse nuk lajmërohet kryesi i saj. Këto dy lloje të inkriminimeve 
në këto dy paragrafë për nga përmbajtja dhe natyra e tyre janë vepra penale kundër 
administrimit të drejtësisë dhe përkundër faktit se në një distancë disi ndihmojnë, 
ato në aspektin penalo-juridik nuk janë ndihmë sipas nenit 33të këtij Kodi. Andaj 
shumë më mirë, më e kuptueshme dhe më racionale kishte me qenë që me këta dy 
paragrafë në mënyrë specifike të inkriminohej moslajmërimi i përgatitjes dhe i 
kryesit të veprës penale të terrorizimit se sa të konsiderohen si ndihmë. Por 
sidoqoftë ne do t’i komentojmë ashtu siç figurojnë në dispozitat e këtij neni.  

2. Ndihma për kryerjen e kësaj vepre penale është inkriminuar në mënyrë të veçantë 
me nenin 137 të Kodit Penal. Rrjedhimisht, duke u bazuar në nenin 33 të Kodit 
Penal në të cilin në mënyrë ekzemplare janë përcaktuar llojet e ndihmës në 
kryerjen e veprës penale, si dhe specifikat e veprës penale të terrorizmit, në 
paragrafin 1 dhe 2 të nenit 137 është paraparë shprehimisht si formë e veçantë e 
ndihmës për kryerjen e veprave terroriste, moslajmërimi i përgatitjes së veprës 
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penale (neni 385, par. 2, pika 2.4) dhe moslajmërimi i veprave penale apo 
moslajmërimi i kryesit të saj (neni 386), nëse kryhen në lidhje me terrorizmin.  

3. Moslajmërimi i përgatitjes së veprave terroriste (neni 385 konsiderohet se kryhet 
nëse personi nuk e paraqet në kohën kur kryerja e veprës ende ka mundur të 
parandalohet, ndërsa vepra është kryer ose është tentuar që të kryhet. Ndërsa, 
moslajmërimi i veprës penale kryesit të saj (neni 386), konsiderohet se është kryer 
nëse personi nuk e paraqet faktin e tillë, edhe pse zbulimi i kryesit varet nga ky 
lajmërim. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 të këtij neni është inkriminuar ndihma e cila i jepet kryesit ose 

bashkëpjesëmarrësit pas kryerjes së veprës penale të terrorizmit, duke i siguruar 
fonde ose burime të tjera financiare.  

2. Sipas paragrafit 2 të nenit 135 me termin “fonde” me të cilat ndihmohet kryerja e 
veprës penale të terrorizmit, nënkuptohet pasuria e çfarëdo lloji qoftë e prekshme 
ose e paprekshme, e luajtshme ose e paluajtshme, sido që të jetë fituar dhe 
dokumentet apo instrumentet ligjore të çfarëdo forme, siç janë mjetet elektronike 
ose digjitale, të dëshmuarit e pronësisë ose të interesit për ato mjete, duke përfshirë 
në mes tjerash kreditë bankare, çeqet e udhëtarëve, çeqet bankare, urdhërpagesat, 
aksionet, letrat me vlerë, detyrimet, çeqet dhe letërkreditë. 

3. Ndërsa, shprehja “burime financiare” sipas paragrafit 3 të nenit 135, nënkupton 
dhënien me qira, objektet e trezorëve, dokumentacionin ose identifikimin e 
rrejshëm, shërbimet financiare, pajisjet, personelin, mjetet e transportit, pajisjet e 
komunikimeve dhe pasurinë tjetër fizike përveç medikamenteve të domosdoshme. 

4. Kryes i veprës penale të ndihmës në kryerjen e veprave terroriste mund të jetë çdo 
person dhe mund të kryhet vetëm me dashje. 

 
 
Neni 138 [Lehtësimi në kryerjen e terrorizmit] 
 
1. Kushdo që në çfarëdo mënyre të drejtpërdrejtë ose të tërthortë ofron, kërkon, 

mbledh ose fsheh fonde apo mjete të tjera materiale me dashje, dijeni apo bazë 
të arsyeshme për të besuar se do të përdorën tërësisht ose pjesërisht për apo 
nga grupi terrorist, apo për kryerjen e veprës terroriste, dënohet me burgim 
prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.  

2. Kushdo që e ndihmon kryesin apo bashkëpjesëmarrësin pas kryerjes së një 
vepre terroriste, duke i siguruar fonde ose burime të tjera materiale personit 
apo personave të tillë, dënohet me burgim prej tre (3) deri në dhjet (10) vjet.  

 
1. Lehtësimi i kryerjes së terrorizmit në një masë tangohet/barazohet me format e 

ndihmës, por edhe dallohet nga veprimet e ndihmës. Në raport me ndihmën në 
kryerjen e veprës penale të terrorizmit, kjo vepër është speciale, ngase i inkriminon 
veprimet me të cilat i kontribuohet kryerjes së akteve terroriste në mënyrë më 
komplekse dhe shumica e të cilave nuk mund të konsiderohen si vepra të ndihmëse 
në kuptimin klasik. Ky dallim konsiston edhe në faktin se veprimet e lehtësimit me 
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qëllim të kryerjes së terrorizmit në krahasim me ndihmën, përveç se janë më 
specifike dhe si të tilla janë cek edhe në dispozita të nenit 138, në një mënyrë janë 
edhe në distancë më të largët dhe janë veprime më të buta dhe më të sofistikuara.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1 është paraparë forma e parë e veprës penale të lehtësimit të 

terrorizmit e cila konsiderohet se kryhet nëse ndokush në çfarëdo mënyre të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë ofron, kërkon, mbledhë ose fsheh fonde apo mjete 
tjera materiale me dashje, dijeni apo bazë të arsyeshme për të besuar se do të 
përdoren tërësisht apo pjesërisht nga grupi terrorist, apo për kryerjen e veprës 
terroriste. 

2. Nga dispozita e këtij paragrafi rezulton se si forma të kryerjes së kësaj vepre 
terroriste konsiderohen rastet kur ndokush i ofron tjetrit fonde apo mjete materiale 
me qëllim që këto të përdoren për kryerjen e veprës terroriste. Gjithashtu si forma 
të kryerjes së kësaj vepre penale konsiderohen edhe rastet kur ndokush kërkon, 
mbledhë ose fshehë fonde apo mjete materiale të cilat do t’i shfrytëzojë/do t’i 
përdorë për të kryer akte terroriste. 

3. Kjo formë e veprës terroriste kryhet me dashje direkte. Mirëpo në rastet kur vetëm 
e din apo kur ekziston bazë e arsyeshme se fondet apo mjetet materiale mund të 
përdoren për kryerjen e akteve terroriste, atëherë kjo mund të kryhet me dashje 
eventuale. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma e dytë e kësaj vepre e paraparë në paragrafin 2, është një lloj i posaçëm i 

dhënies ndihmë post penale të kryesit të veprës penale të terrorizmit dhe si e tillë 
tangohet/barazohet me veprën penale të paraparë në nenin 388 të këtij Kodi. 
Dallimi i kësaj forme të veprës penale nga vepra penale e paraparë në nenin 388, 
konsiston në faktin se këtu nuk i jepet ndihmë kryesit me qëllim të fshehjes së tij 
nga organet e drejtësisë, por vetëm i sigurohen fonde apo mjete të tjera materiale 
që ai të ekzistojë edhe pas kryerjes së veprave terroriste. 

2. Kjo formë e veprës terroriste mund të kryhet nga çdo person dhe kryhet vetëm me 
dashje direkte. 

 
 
Neni 139 [Rekrutimi për terrorizëm] 
 

Kushdo që i bën thirrje personit tjetër për të kryer ose për të marrë pjesë në 
kryerjen e veprës terroriste, të marrë pjesë në aktivitetet e grupit terrorist 
apo të sigurojë fonde ose burime materiale, dënohet me burgim prej pesë (5) 
deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet. 

 
1. Rekrutimi për të kryer akte terroriste është një lloj veprimi specifik në spektrin e të 

gjitha llojeve të veprave penale të terrorizmit. Termi rekrutim në sensin e këtij 
inkriminimi të paraparë në dispozitën e këtij neni, nënkupton këto veprime: a) 
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thirrja apo inkurajimi personit tjetër që të bëhet anëtar, të anëtarësohet në grupin 
terrorist; b) kur thirret ndokush që të marrë pjesë në kryerjen e veprës terroriste; c) 
kur thirret që të marrë pjesë në aktivitetet e grupit terrorist; ç) kur thirret që të 
sigurojë fonde ose burime materiale të cilat do të përdoren për kryerjen e veprave 
terroriste apo aktivitete të tjera terroriste. 

2. Kjo vepër penale mund të kryhet nga çdo person, por zakonisht kryhet nga personi 
i cili është anëtarë i grupit terrorist apo në ndonjë mënyrë tjetër merr pjesë në 
aktivitete terroriste. 

3. Kjo vepër kryhet vetëm me dashje, dhe atë vetëm me dashje direkte. 
 
 
Neni 140 [Trajnimi për terrorizëm] 
 
1. Kushdo që ofron ose pranon trajnim për terrorizëm, dënohet me burgim prej 

pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.  
2. Për qëllime të këtij neni, shprehja “trajnim për terrorizëm” nënkupton 

trajnimin ose udhëzimin për prodhimin ose përdorimin e mjeteve shpërthyese, 
armëve të zjarrit ose armëve tjera apo substancave të dëmshme apo helmuese, 
ose me metoda apo teknika tjera specifike, me qëllim që të kryejë apo të 
kontribuojë në kryerjen e veprës terroriste, duke ditur se shkathtësitë e 
mësuara kanë për synim që të përdoren për këtë qëllim.  

 
1. Trajnimi për terrorizëm është paraparë si vepër penale e veçanti jo vetëm për shkak 

të shkallës së lartë të rrezikshmërisë, por edhe për shkak se në të shumtën e herëve 
kryerja e veprave penale të terrorizmit kërkon njohuri, aftësi, madje në disa raste 
edhe profesionalizëm. Kështu p.sh. në disa raste kërkohet që të prodhohen pajisje 
apo eksploziva/lëndë plasëse të veçanta për kryerjen e akteve terroriste. Në disa 
raste të tjera kërkohet njohuri e duhur për ta vënë në vendin e caktuar, madje për ta 
programuar dhe për ta aktivizuar mjetin (bombën, apo llojin tjetër shpërthyes). 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas paragrafit 1 të këtij neni, kjo vepër penale konsiderohet se kryhet në formën 

e të ashtuquajturit bashkëpunim të domosdoshëm, ngase për kryerjen e saj duhet të 
marrin pjesë së paku dy persona dhe atë trajnuesi, në një anë, dhe personi i cili 
trajnohet, i merr mësimet/udhëzimet nga tjetri. Pra, këtë vepër penale e kryen 
personi i cili e trajnon, e aftëson tjetrin për të kryer akte terroriste si dhe personi i 
cili i merr, i akcepton, përkatësisht i cili aftësohet për të kryer akte terroriste. 

2. Meqë me këtë vepër penale janë inkriminuar forma të posaçme të veprimit lidhur 
me kryerjen e veprave terroriste dhe se këto forma janë relativisht në distancë nga 
vetë akti i kryerjes së veprës terroriste, në paragrafin 2 të këtij neni është 
përcaktuar se çka duhet nënkuptuar me shprehjen trajnim për terrorizëm. 
Rrjedhimisht, sipas këtij paragrafi me shprehjen trajnim për terrorizëm duhet 
nënkuptuar këto veprime apo situata: kur ndokush e aftëson, e mëson tjetrin si ta 
kryejë veprën e terrorizmit, si të prodhojë mjetin terrorist, si të përdorë, si të 
aktivizojë mjetin terrorist (mjetin shpërthyes, armën e zjarrit apo substancat e 
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dëmshme apo helmuese). Si formë e trajnimit për kryerjen e akteve terroriste 
konsiderohet edhe rasti kur ndokush e aftëson tjetrin për aplikimin e metodave dhe 
teknikave që duhet përdorë për kryerjen e veprave terroriste. 

3. Të gjitha këto lloje të veprimeve të cilat konsiderohen si forma të trajnimit në 
sensin e këtij inkriminimi janë të ndëshkuara, përkatësisht konsiderohen si vepër 
penale e trajnimit për kryerjen e veprave terroriste vetëm, nëse trajnuesi e ka ditë 
se këto trajnime do të përdoren, do të shfrytëzohen për kryerjen e veprave të 
terrorizimit. 

4. Nga përmbajtja e këtij inkriminimi rezulton se këtë vepër penale mund ta kryejë 
çdo person që ka njohuri për t’i aftësuar të tjerët për kryerjen e akteve terroriste. 

5. Kjo vepër penale kryhet me dashje direkte, por mund të kryhet edhe me dashje 
eventuale. 

 
 
Neni 141 [Shtytja për kryerjen e veprave terroriste] 
 

Kushdo që shpërndan, ose në ndonjë mënyrë tjetër mundëson mesazhin për 
publikun, me qëllim që të shtytë kryerjen e aktit terrorist, kur sjellja e tillë 
pavarësisht nëse avokon drejtpërdrejtë ose jo aktet terroriste, shkakton 
rrezikun që një ose më shumë vepra të tilla të kryhen, dënohet me burgim 
prej një (1) deri në pesë (5) vjet. 

 
1. Kjo vepër penale konsiderohet se kryhet në rastet kur ndokush në mënyrë publike, 

ose me anë të mjeteve të informimit publikë thërret, ose dërgon mesazh me qëllim 
që të shtytë persona të pa përcaktuar që të kryejnë vepra terroriste. Ftesa, mesazhi 
apo rekomandimi për të kryer akte terroriste mund të jetë i drejtpërdrejtë apo i 
tërthorët. Me rëndësi është që thirrja apo mesazhi të jetë publik dhe me aso 
përmbajtje, aso natyre dhe performance të cilat shkaktojnë rrezik që ndaj një apo 
më shumë personave të kihet për qëllim që të ushtrojnë ndikim për të kryer një apo 
më shumë vepra terroriste.  

2. Siç shihet, shtytja për kryerjen e veprave terroriste është një lloj shtytje e posaçme, 
specifike e cila është e inkriminuar vetëm në rastet kur ndërmerret me qëllim që të 
krijohet mundësia që personi tjetër të bindet për të kryer vepër terroriste. 

3. Kjo vepër penale dallohet nga shtytja si formë e bashkëpunimit e paraparë në nenin 
32. Rrjedhimisht, përderisa shtytja si formë e bashkëpunimit konsiderohet se 
kryhet vetëm në rastet kur është e drejtuar ndaj personit të caktuar apo rrethit të 
personave të caktuar, shtytja për kryerjen e veprave terroriste, në sensin e këtij 
inkriminimi, konsiderohet se kryhet vetëm në rastet kur kryhet në mënyrë publike 
ose me mjete të informimit publikë dhe si e tillë është e drejtuar ndaj rrethit të 
pacaktuar të personave. 

4. Vepra konsiderohet se është kryer, është përfunduar me vetëm faktin e ndërmarrjes 
së veprimit me qëllim që të ndikohet tek personi apo personat tjerë të kryejnë akte 
terroriste. Pra, për ekzistimin e kësaj vepre nuk është e domosdoshme që edhe të 
jetë kryer një apo më shumë vepra terroriste. 

5. Këtë vepër penale mund ta kryejë çdo person dhe kryhet me dashje direkte, por 
mund të kryhet edhe me dashje eventuale. 
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Neni 142 [Fshehja ose moslajmërimi i terroristëve dhe grupeve terroriste] 
 
1. Kushdo që fsheh ekzistimin e një grupi terrorist ose të anëtarëve të tij, e 

pengon zbulimin ose kapjen e grupit terrorist ose të anëtarëve të tij, dënohet 
me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.  

2. Nëse vepra nga neni 385 ose 386 i këtij Kodi kryhet në lidhje me terrorizmin, 
kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

3. Nëse vepra nga neni 388 i këtij Kodi kryhet në lidhje me terrorizmin, kryesi 
dënohet me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.  

 
1. Fakti që është krijuar, është themeluar grupi me qëllim të kryerjes së veprave 

penale terroriste, hynë në zonën kriminale dhe si e tillë konsiderohet vepër penale e 
kryer e paraparë në nenin 143 të Kodit Penal. Në një mënyrë krijimi apo themelimi 
i grupit terrorist është një formë e veprimeve përgatitore të parapara në nenin 27.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Meqë këtu është fjala për veprimet përgatitore për kryerjen e veprave penale 

jashtëzakonisht të rrezikshme, çfarë janë veprat terroriste, në paragrafin 1 të nenit 
142, është paraparë si vepër penale e posaçme rasti kur ndokush e din, ka njohuri 
se është themeluar, se ekziston grupi terrorist dhe atë grup ose anëtarët e atij grupi i 
fshehë, ose e pengon zbulimin ose arrestimin e tyre.  

2. Si veprime të kryerjes së veprës nga paragrafi 1 të këtij neni konsiderohen rastet 
kur ndokush e a) fshehë ekzistimin e grupit terrorist ose anëtarët e tij, b) kur e 
pengon zbulimin e grupit të këtillë ose c) kur e pengon arrestimin e grupit apo 
anëtarëve të tij. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni, është paraparë një formë e posaçme e fshehjes apo 

moslajmërimit të personave apo grupit të personave të cilët kanë përgatitë kryerjen 
e veprave penale të parapara në nenin 385, nëse përgatitja e këtyre veprave është 
bërë me qëllim apo lidhur me veprat terroriste. Sipas nenit 385 ose 386, 
moslajmërimi i përgatitjes së veprës penale konsiderohet vepër penale, ndërsa 
vepra pikërisht nga moslajmërimi është kryer apo është tentuar. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 të këtij neni, është paraparë si formë e posaçme e fshehjes, 

moslajmërimi apo pengimi i zbulimit apo arrestimit të kryesve të veprave penale të 
parapara në nenin 388.  

2. Këto tri forma të kësaj vepre penale mund t’i kryej çdo person dhe kryhen vetëm 
me dashje. 
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Neni 143 [Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist] 
 
1. Kushdo që organizon ose drejton një grup terrorist dënohet me gjobë deri në 

pesëqind mijë (500.000) Euro dhe me burgim prej dhjetë (10) deri në njëzet 
(20) vjet.  

2. Kushdo që merr pjesë në veprimtaritë e grupit terrorist dënohet me burgim 
prej pesë (5) deri në dhjetë (10) vjet.  

 
1. Veprat penale të terrorizmit mund të kryhen vetëm nga një person. Mirëpo, për 

shkak të kompleksitetit, mjetet të cilat përdoren për kryerjen e tyre dhe për shkak 
të vetë natyrës së këtyre veprave, veprat terroriste më së shpeshti kryhen me 
pjesëmarrjen e dy apo më shumë personave në formë të grupit, bandës apo 
formave të tjera të krimit të organizuar. Lidhur me këtë, veprat terroriste të cilat 
kryhen me pjesëmarrjen e dy apo më shumë personave, në të shumtën e rasteve 
janë shumë më të rrezikshme sesa ato që kryhen nga një person.  

2. Me inkriminimin e organizimit, përkrahjes dhe pjesëmarrjes në grupet terroriste, 
Kodi Penal e zgjeron zonën kriminale edhe në veprimet përgatitore, para se të 
fillojë kryerja e akteve terroriste. 

3. Organizimi dhe pjesëmarrja në grupet terroriste janë paraparë si forma të veçanta 
të kryerjes së veprave terroriste. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Forma e parë e kësaj vepre penale konsiderohet se kryhet në rastet kur ndonjë 

person organizon ose udhëheq, e drejton një grup terrorist (paragrafi 1 i nenit 143). 
2. Me shprehjen “organizim të grupit terrorist” nënkuptohet themelimi, sajimi i 

grupit terrorist. Në sensin e këtij inkriminimi, me organizim të grupit terrorist 
duhet nënkuptuar këto veprime: gjetjen e personave të cilët anëtarësohen në grupin 
terrorist, marrjen e pëlqimit të tyre, strukturimin e tyre, përgatitjen e planit, 
planifikimin e akteve terroriste, sigurimin e ndihmësve etj. Përndryshe, organizimi 
i grupit është proces i cili për nga natyra zgjat dhe mund të mos përfundohet 
asnjëherë. Për këtë arsye mund të konkludohet/arrihet ne përfundim se vepra është 
kryer me ndërmarrjen e çdo lloj veprimi, me qëllim të themelimit dhe organizimit, 
përkatësisht të strukturimit të grupit terrorist. 

3. Me shprehjen “drejton një grup terrorist” si formë e kryerjes së kësaj vepre penale 
duhet nënkuptuar personi i cili vihet në krye të organizatës terroriste, i cili e 
drejton, përkatësisht e udhëheq veprimtarinë e saj. Në vazhdën e aktiviteteve 
kriminale, udhëheqësi i cakton personat konkret, të cilët do të kryejnë veprimet e 
caktuara. Për shembull, njërit i cakton detyrë që të sigurojë armët, mjetet 
eksplozive etj., tjetrit i cakton detyrën që t’i aftësojë personat e caktuar se si t’i 
përdorin ato mjete, kur dhe në cilat vende duhet të kryhen aktet terroriste etj. Për 
nga shkalla e përgjegjësisë penale, udhëheqësi zakonisht përgjigjet më së rëndi, për 
shkak se edhe kontributi i tij është më i madh në kryerjen e akteve terroriste.  
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Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është e inkriminuar edhe pjesëmarrja, përkatësisht 

anëtarësimi në grupin terrorist. Sipas kësaj dispozite, do të konsiderohet penalisht 
përgjegjës çdo person i cili në mënyrë të heshtur apo eksplicite bëhet anëtar i 
grupit terrorist. Në rastet kur ndonjëri prej anëtarëve të grupit terrorist p.sh. edhe 
kryen një vepër penale të vrasjes, atëherë nuk do të konsiderohet se ka kryer dy 
vepra penale, anëtarësimin në grupin terrorist dhe vrasjen, ngase kryerja e veprës 
penale të vrasjes në kuadër të grupit terrorist e konsumon pjesëmarrjen, 
anëtarësimin në grupin terrorist. 

2. Të dy format e kësaj vepre penale mund t’i kryej çdo person dhe mund të kryhen 
vetëm me dashje.  

 
  
Neni 144 [Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit 
   kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës] 
 
1. Kushdo që përgatit kryerjen e veprave penale nga nenet 135-142 të këtij 

Kapitulli, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  
2. Për qëllime të këtij neni, shprehja “përgatitje e veprës penale” përfshin 

furnizimin apo aftësimin e mjeteve kryesve për kryerjen e veprës penale, 
eliminimin e pengesave për kryerjen e veprës penale, marrëveshjen, 
planifikimin apo organizimin me personat e tjerë për kryerjen e veprës penale, 
si dhe çfarëdo veprime tjera që krijojnë kushte për kryerjen e drejtpërdrejtë 
të veprës penale, por të cilat nuk e përbëjnë vet veprën penale.  

3. Kushdo që dërgon apo bartë në apo jashtë territorit të Republikës së Kosovës 
armë, eksploziv, helme, pajisje, municion apo material tjetër për kryerjen e një 
apo më shumë veprave penale nga ky kapitull, dënohet me burgim prej pesë 
(5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.  

4. Kushdo që me qëllim të kryerjes së një apo më shumë veprave terroriste nga 
ky Kapitull, dërgon apo bartë grupe te armatosura, pajisje ose burime tjera 
materiale në ose jashtë Republikës së Kosovës, dënohet me burgim prej dhjetë 
(10) deri në njëzet (20) vjet.  

 
1. Veprimet përgatitore lajmërohen si fazë apo stad i dytë në vazhdën e kryerjes së 

veprës penale. Nuk është e domosdoshme që në çdo rast të ndërmerren veprimet 
përgatitore. Mirëpo në rastet e veprave penale të rënda, çfarë janë edhe veprat 
terroriste, pothuajse nuk është e mundur të kryhen pa u përgatit paraprakisht 
kryerja e tyre. 

2. Në parim, sipas Kodit Penal personi nuk ndëshkohet për faktin që i ka ndërmarrë 
veprimet përgatitore për kryerjen e veprës penale. Kodi Penal ka paraparë dënim 
për veprimet përgatitore të ndërmarra me qëllim të kryerjes së veprës penale vetëm 
në rastet kur kjo parashihet shprehimisht me ligj (shih nenin 27, par. 1). Në pjesën 
e posaçme të Kodit Penal, në disa raste veprimet e caktuara përgatitore parashihen 
si vepra penale të veçanta apo si forma të veçanta krahas veprës themelore. 
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Paragrafi 1. 
 
1. Në paragrafin 1 të këtij neni pikërisht veprimet e caktuara përgatitore të cilat janë 

ndërmarrë me qëllim të kryerjes së veprave penale nga nenet 135-142, 
konsiderohen sikur të te jetë kryer, te të jetë përfunduar veprat e cekura penale. 

2. Në sensin e inkriminimit të veprimeve përgatitore të ndërmarra me qëllim të 
kryerjes së veprave të parapara në nenet 135-142, në paragrafin 2 përcaktohet se si 
veprime përgatitore konsiderohen: furnizimi apo aftësimi i mjeteve për kryerjen e 
veprës penale, eliminimi i pengesave për kryerjen e veprës penale, marrëveshja, 
planifikimi, organizimi i personave për kryerjen e veprës penale, si dhe çfarëdo 
veprimi tjetër që krijon kushte të drejtpërdrejta për kryerjen e veprës penale. 

3. Në paragrafin 3 janë paraparë këto lloje të veprimeve përgatitore për kryerjen e 
veprave terroriste dhe veprave kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës: 
dërgimi në Kosovë apo jashtë Kosovës armë, eksplozivë/mjete shpërthyese, helme, 
pajisje, municion apo material tjetër për kryerjen e një apo më shumë veprave 
penale të këtij Kapitulli. 

 
Kapitulli 4. 

 
1. Në paragrafin 4 janë paraparë veprime përgatitore specifike për veprat penale të 

këtij Kapitulli. Në sensin e këtij paragrafi këto veprime përgatitore konsiderohen se 
kryhen, me qëllim të kryerjes së veprave penale kundër rendit kushtetues të 
Kosovës dhe sigurisë së saj, dërgon apo bartë grupe të armatosura, pajisje ose 
burime tjera materiale në Kosovë apo jashtë Kosovës. 

2. Të tri format e kësaj vepre penale mund të kryhen nga çdo person dhe kryhen 
vetëm me dashje. 

 
 
Neni 145 [Parëndësia e kryerjes së veprës terroriste] 
 

Që një vepër të përbëjë vepër penale sipas neneve 135-144 të këtij Kapitulli, 
nuk është e nevojshme që vepra terroriste të jetë kryer. 

 
1. Në dispozitën e këtij neni është paraparë shprehimisht se veprat penale të parapara 

në nenet 135-144, konsiderohen të kryera, të përfunduara me vetëm faktin që janë 
ndërmarrë veprimet përgatitore. 

2. Arsyeshmëria për t’u paraparë ky nen, i cili në fakt është i karakterit blanket dhe 
interpretues, konsiston në faktin se veprimet përgatitore për kryerjen e veprës 
penale ndëshkohen vetëm në rastet kur shprehimisht parashihet me ligj (shih nenin 
27, par. 1 të këtij Kodi). Andaj me dispozitën e nenit 145, në mënyrë specifike dhe 
shprehimisht është përcaktuar se për veprat penale të cekura në këtë nen, personat 
do të ndëshkohen edhe për veprimet përgatitore, sikur me e pas kryer, me pas 
përfunduar veprën penale 
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Neni 146 [Kalimi i paautorizuar i vendkalimeve kufitare ose vijes kufitare] 
 
1. Kushdo që kalon kufirin apo vijën kufitare të Republikës së Kosovës në cilindo 

vend përveç në kufirin apo vendkalimet e autorizuara kufitare, dënohet me 
dyqind e pesëdhjetë (250) Euro gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj. 

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga kryesi i cili është i 
shoqëruar nga një fëmijë ose ndonjë person tjetër, kryesi dënohet me gjobë 
deri në dymijë e pesëqind (2.500) Euro ose me burgim deri në një (1) vit.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në një apo më shumë nga 
rrethanat e mëposhtme, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri 
në tre (3) vjet nëse:  
3.1. kryesi ka qenë më parë i dënuar për vepër penale nga ky nen;  
3.2. gjatë kohës së kapjes, kryesi ikë, përpiqet të ikë ose në ndonjë mënyrë 

tjetër i reziston kapjes nga policia ose KFOR-i;  
3.3. kalimi është bërë ndërmjet orës tetë (8:00) në mbrëmje deri në orën 

gjashtë (6:00) në mëngjes gjatë periudhës prej 1 prillit deri më 30 
shtator, ose ndërmjet orës gjashtë (6:00) në mbrëmje deri në orën 
gjashtë (6:00) në mëngjes gjatë periudhës prej 1 tetorit deri më 31 mars; 
ose  

3.4. kryesi posedon armë, municion ose rroba ushtarake, furnizime apo 
pajisje.  

4. Tentativa për të kryer vepër penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni është e 
dënueshme.  

5. Personi nuk është penalisht përgjegjës sipas këtij neni për kalimin në një pikë 
kufitare të paautorizuar të kufirit shtetëror nëse kalimi ka ndodhur në një 
vendkalim i cili është hapur përkohësisht nga Komandanti i KFOR-it.  

6. Kurrfarë procedure penale që përfshin veprën nga ky nen nuk mund të fillohet 
apo të vazhdohet kundër asnjë refugjati në mirëbesim ose kundër personit të 
zhvendosur brenda vendit, që vjen nga territori ku jeta apo trupi i tij ose liritë 
apo të drejtat themelore janë të rrezikuara, me kusht që ai t’i jetë paraqitur 
policisë apo KFOR-it brenda një kohe të arsyeshme dhe të tregojë arsye 
bindëse për kalimin e vendkalimit apo pikës kufitare të paautorizuar.  

 
1. Vështrim i përgjithshëm. Në shtetet e regjionit por edhe më gjerë, kalimi i 

paautorizuar i kufirit shtetëror konsiderohet si kundërvajtje. Si vepër kundërvajtëse 
është konsideruar edhe në legjislacionin e mëparshëm i cili ishte në fuqi në Kosovë 
deri në hyrjen në fuqi të Kodit Penal me 6 prill 2004. Mirëpo, meqë Kodi Penal u 
aprovua në kohën kur Kosova akoma nuk e kishte arritur pavarësinë dhe sipas 
Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit gjendej nën protektoratin e Kombeve të 
Bashkuara dhe të juridiksionit të saj, sipas faktorit ndërkombëtar çdo kalimi i 
paautorizuar i kufirit të Kosovës konsiderohej rrezik për sigurinë e Kosovës dhe 
qytetarët e saj. Për këtë arsye kalimi i paautorizuar i kufirit të Kosovës u parapa si 
vepër penale. Tani trembëdhjetë vite pas çlirimit të Kosovës dhe pesë vite pas 
pavarësisë, nga Kodi Penal duhet të hiqet ky inkriminim. Madje deri në shpalljen e 
pavarësisë, Kosova sipas Rezolutës së Këshillit të Sigurimit dhe Kodit Penal të 
mëparshëm kishte dy lloje të kufirit, vijën e kufirit administrativ e cila 
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konsiderohej vija e ndarjes ndërmjet Kosovës e Serbisë, si dhe ndërmjet Kosovës 
dhe Malit të Zi (neni 107, paragrafi 26). Prej kur u shpallë pavarësia e Kosovës me 
17 shkurt 2008, Si kufi shtetëror njihen kufijtë aktual si midis Kosovës dhe Serbisë 
dhe Malit të Zi, ashtu dhe midis Kosovës me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Andaj 
me rastin e amendamentimit të Kodit Penal, në harmoni me realitetin e krijuar me 
pavarësimin e Kosovës, duhet të bëhen harmonizimet jo vetëm në këtë nen, por 
edhe në shumicën e neneve të këtij kapitulli.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Forma themelore e paraparë në paragrafin 1 konsiderohet se kryhet në rastet kur 

ndokush kalon kufirin apo vijën kufitare të Republikës së Kosovës.  
2. Veprime të kryerjes së kësaj vepre penale konsiderohen kalimi i kufirit dhe hyrja 

në territorin e Kosovës, madje në hapësirën tokësore, ujore dhe ajrore. Si kalim i 
kufirit dhe hyrje në territorin e Kosovës konsiderohen edhe fluturimi me aeroplan, 
lundrimi në ujërat territoriale etj. Lidhur me këtë, çështja e kalimit të kufijve të 
shteteve është e rregulluar edhe me konventa të shumta ndërkombëtare dhe me 
zakone ndërkombëtare. Por gjithashtu kjo vepër penale duhet të konsiderohet se 
është kryer edhe në rastet kur një person hynë në vendkalimet e autorizuara 
kufitare shtetërore në territorin e Kosovës në mënyrë ilegale, p.sh. duke u fshehur 
në ndonjë hapësirë të kamionit apo të ndonjë mjeti tjetër transportues, apo duke e 
shfrytëzuar neglizhencën e personit zyrtarë etj. 

 
Paragrafi 2 dhe 3. 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë formë e cilësuar e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se kryhet në rastet kur kryesi e kalon kufirin shtetëror të Kosovës së 
bashku me ndonjë fëmijë apo person tjetër. Ndërsa në paragrafin 3 janë paraparë 
katër forma edhe më të rënda të kësaj vepre penale. 

2. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje. 
3. Për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk kërkohet ndonjë motiv i posaçëm. Mjafton 

që personi i caktuar ta ketë kaluar kufirin në mënyrë ilegale. 
4. Kryesi i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person. 
 

Paragrafi 4 dhe 5. 
 
1. Sipas mendimit tim, dispozitat e këtyre paragrafëve janë të tepërta, të 

panevojshme. Rrjedhimisht në dispozitën e paragrafit 5 thuhet se kjo vepër penale 
nuk konsiderohet se kryhet nëse kalimi i kufirit është bërë në një vendkalim i cili 
është hap përkohësisht nga KFOR-i. Kjo dispozitë nuk është e nevojshme, ngase 
KFOR-i e ka këtë të drejtë dhe kalimi në këso pika kufitare nuk mund të 
konsiderohet ilegal, i kundërligjshëm. Gjithashtu edhe dispozita e paragrafit 5 
është e tepërt, nga fakti se kalimi i refugjatëve të cilëve nga vendi që vijnë është e 
rrezikuar jeta, trupi dhe liritë elementare, edhe me konventa ndërkombëtare është 
lejuar lëvizja e tyre dhe është obligim i shtetit ku ikin që t’u ofrojë strehim dhe 
sistemim, e jo përndjekje penale, kurrsesi. 
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Neni 147 [Nxitja e urrejtjes, e përçarjes ose e mosdurimit kombëtar, racor, 
   fetar ose etnik] 
 
1. Kushdo që nxit ose përhap publikisht urrejtje, përçarje ose mosdurim midis 

grupeve kombëtare, racore, fetare, etnike apo grupe tjera të tilla që jetojnë në 
Republikës e Kosovës, në mënyrën e cila mund të prishë rendin publik, 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në pesë (5) vjet.  

2. Kushdo që në mënyrë sistematike ose duke keqpërdorur pozitën apo 
autorizimet e tij kryen veprën nga paragrafi 1. i këtij neni ose shkakton 
trazira, dhunë ose pasoja të tjera të rënda me kryerjen e veprës së tillë, 
dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

3. Kushdo që kryen veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni përmes 
shtrëngimit, rrezikimit të sigurisë, përqeshjes së simboleve kombëtare, racore, 
etnike apo fetare, duke dëmtuar pasurinë e personit tjetër ose duke përdhosur 
monumentet apo varrezat, dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

4. Kushdo që në mënyrë sistematike ose duke keqpërdorur pozitën apo 
autorizimet e tij kryen veprën penale nga paragrafi 3. i këtij neni ose shkakton 
trazira, dhunë ose pasoja të tjera të rënda me kryerjen e veprës së tillë, 
dënohet me burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.  

 
1. Kusht për ndërtimin dhe funksionimin e një sistemi juridik demokratik dhe të 

qëndrueshëm është njohja dhe respektimi i diversiteteve të grupeve kombëtare, 
racore, fetare apo etnike. Ky postulat nënkupton njohjen dhe respektimin e të gjitha 
dallimeve lidhur me gjuhën, zakonet, veçoritë historike, përkatësisë fetare etj. 
Njohja dhe respektimi i këtyre veçorive, sipas konventave ndërkombëtare dhe të të 
drejtave nacionale, bën pjesë në liritë dhe të drejtat themelore individuale dhe 
kolektive. Për këtë arsye nxitja e urrejtjes, e përçarjes ose e mosdurimit në baza të 
veçorive kombëtare, racore, fetare ose etnike është vlerësuar se duhet të 
konsiderohet vepër penale. Këtë koncept e ka akceptuar edhe e drejta penale e 
Kosovës. Mirëpo duhet theksuar se në disa shtete të perëndimit të cilat kanë arritur 
një shkallë të lartë të respektimit të diversiteteve/ndryshueshmërisë midis 
kombeve, racave dhe feve, kjo vepër nuk është e paraparë si vepër penale. 
Gjithashtu kjo vepër nuk është e paraparë as në Kodin Penal të Kroacisë. Ndërsa 
në Kodin Penal të Maqedonisë (neni 394-g), është paraparë nëse kryhet nëpërmjet 
sistemit kompjuterik.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Forma themelore e kësaj vepre penale është përcaktuar në mënyrë alternative dhe 

konsiderohet se kryhet kur ndokush publikisht nxit ose përhap urrejtje, përçarje ose 
mostolerancë kombëtare, racore, fetare ose etnike. Konsiderohet se personi e ka 
kryer këtë vepër penale nëse e ndërmerr vetëm njërën nga këto veprime. Por, 
gjithashtu, do të konsiderohet se një person e kryen këtë vepër penale edhe në 
rastet kur i ndërmerr të gjitha këto veprime.  

2. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është nxitja e urrejtjes, përçarjes ose 
mosdurimit. 
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3. Shprehja nxit si formë e kryerjes së kësaj vepre penale ka kuptimin e krijimit ose 
shkaktimit të urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit. Ndërsa shprehja përhapje 
presupozon që njëra nga këto ndjenja ka ekzistuar si gjendje latente apo si gjendje 
e intensitetit më të vogël, por që me veprime të këtilla (nxitjes ose përhapjes) 
urrejtja, përçarja apo mostoleranca zhvillohet, sforcohet ose thellohet.  

4. Nxitja dhe përhapja e urrejtjes, përçarjes ose mostolerancës duhet të kryhet 
publikisht, me gojë ose me shkrim, siç janë p.sh. shkrimet në gazeta dhe fjalimet 
në tubime publike, ku nënçmohen ose përqeshen vlerat e caktuara të kombit apo të 
pakicave kombëtare, fyerja ose tallja e ndonjë personaliteti historik të kombit ose 
të pakicës kombëtare ose grupit etnik, përqeshja e flamurit apo simboleve të tjera 
dhe veprime të ngjashme. 

5. Me urrejtje nënkuptohet ndjenjë armiqësore ndaj pjesëtarit të kombit, racës fesë 
apo etnisë tjetër, intensitetit i së cilës është i tillë i cili nuk e përjashton mundësinë 
që t’i shkaktohet ndonjë e keqe. Urrejtja është bazë psikologjike për krijimin e 
situatave konflikte midis kombeve, racave, feve ose grupeve etnike, gjendje këto të 
cilat mund të shkaktojnë pasoja të rënda. Përçarja është situatë edhe më e rëndë 
dhe nënkupton krijimin e antagonizmit ose kundërshtimit dhe të krijimit të 
raporteve armiqësore deri te konflikti midis pjesëtarëve të kombeve, racave, feve 
ose të grupeve etnike. Situata e këtillë e krijuar e përjashton gatishmërinë për 
dialog dhe krijon rrezik latent që të shpërthejnë konflikte të hapura.  

6. Mosdurimi, përkatësisht mostoleranca është gjendje e mosbesimit në raport me 
pjesëtarët e kombit, racës, fesë ose grupit tjetër etnik. Kjo është gjendje e refuzimit 
dhe mostolerancës ndaj pjesëtarëve të kombit, racës, fesë ose grupit etnik. 
Mosdurimi për nga potenciali negativ është i intensitetit më të ulët në krahasim me 
urrejtjen. 

7. Nxitja e urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit duhet të kryhet ndaj kombeve dhe 
pakicave që jetojnë në Kosovë. Si komb në Kosovë konsiderohet populli shumicë 
shqiptarë, ndërsa si pakica kombëtare janë serbët, boshnjakët, turqit. Ndërsa 
bashkësi etnike janë romët, ashkalinjtë, egjiptianët dhe goranët. 

8. Pasojë e kësaj vepre penale është shkaktimi, përhapja ose thellimi i urrejtjes, 
përçarjes ose mosdurimit midis pjesëtarëve të kombit shqiptarë dhe pjesëtarëve të 
pakicave kombëtare dhe grupeve etnike të cilët jetojnë në Kosovë.  

9. Subjekt pasiv të kësaj vepre penale është kombi dhe bashkësitë etnike të cilat 
jetojnë në Kosovë. Nëse kjo vepër është e drejtuar ndaj kombeve apo grupeve 
etnike, racave apo feve të cilat nuk jetojnë në Kosovës, kjo vepër nuk konsiderohet 
se është kryer.  

10. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, shtetasi i Kosovës apo shtetasi 
i huaj. 

11. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje, direkte apo eventuale. 
12. Vepra konsiderohet se është kryer me ndërmarrjen e çdo lloj veprimi me të cilin 

nxitet apo përhapet urrejtja, përçarja apo mosdurimi midis grupeve kombëtare, 
racore, fetare etnike apo çfarëdo grupi tjetër.  

13. Pasoja e kësaj vepre penale është cenimi i bashkëjetesës së kombeve, feve, racave 
apo grupeve etnike që jetojnë në Kosovë.  

14. Për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk është e domosdoshme që realisht të jetë 
shkaktuar urrejtja apo përçarja, apo që veprimi i kryerjes së nxitjes apo përhapjes 



Ismet Salihu 

 405

ta ketë shtuar intensitetin e urrejtjes apo mosdurimit ekzistues. Përkatësisht në 
sensin e këtij inkriminimi, si për nxitjen e urrejtjes ashtu dhe të përçarjes nuk 
kërkohet shkaktimi i pasojës.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Sipas paragrafit 2, si formë e rëndë e kësaj vepre penale konsiderohet nëse 

ndokush në mënyrë a) sistematike e kryen këtë vepër penale ose b) e keqpërdor 
pozitën apo autorizimet, apo kur si pasojë e kryerjes së kësaj vepre c) shkaktohen 
trazira, dhunë apo pasoja të tjera të rënda. 
a) Kryerja sistematike e kësaj vepre konsiderohet se ekziston nëse kryesi vepron 

sipas planit të përgatitur, përkatësisht kur vepra është pjesë përbërëse e planit. 
Në rastet e këtilla,kryesi zakonisht e përsëritë veprën. Lidhur me këtë 
konsiderohet se kjo vepër kryhet në mënyrë sistematike edhe në rastin kur 
është kryer vetëm një vepër, nëse ajo vepër është vetëm fillim i kryerjes së 
shumë veprave të nxitjes së urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit nacional, fetar, 
racor ose etnik. 

b) Kjo vepër konsiderohet se është kryer duke e keqpërdorur pozitën ose 
autoritetin, në rastet kur kryesi e keqpërdor pozitën ose autorizimet e tij, 
përkatësisht kur pozitën ose autorizimin e shfrytëzon në mënyrë që më lehtë ta 
kryejë këtë vepër penale. Lidhur me këtë, duhet të theksohet se për kryerjen e 
kësaj vepre penale mund të shfrytëzohen pozita dhe autorizime të ndryshme, 
prej të cilave disa prej tyre veçanërisht mund të keqpërdoren për këtë qëllim, 
siç janë p.sh. pozita dhe autorizimet në organet shtetërore dhe publike, në 
arsim, në bashkësitë fetare etj. 

c) Shkaktimi i trazirave, dhunës apo pasojave të tjera të rënda si formë e 
kualifikuar e kësaj vepre penale nënkupton cenimin e rëndë të rendit publik 
dhe paqes, rrezikimin e trafikut publik, pengimin e funksionimit të shërbimeve 
publike etj. Dhuna mund të jetë e drejtuar ndaj njerëzve dhe pasurisë dhe 
mund të shprehet me rrahje, rrënime, shkatërrime, ndezje etj. Mirëpo nëse me 
këto veprime ndokush është privuar nga jeta apo i është shkaktuar lëndim i 
rëndë trupor, do të konsiderohet se ekziston bashkimi i kësaj vepre penale dhe 
vrasjes, përkatësisht lëndimit të rëndë trupor, e kryer me dashje apo nga 
pakujdesia, varësisht nga fakti se me çfarë forme të fajit është kryer vrasja apo 
lëndimi trupor. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në dispozitën e paragrafit 3 gjithashtu është paraparë formë e rëndë e kësaj vepre 

penale, e cila konsiderohet se ekziston nëse vepra kryhet përmes detyrimit, 
rrezikimit të sigurisë duke i përqeshur simbolet kombëtare, racore etnike apo 
fetare, duke dëmtuar pasurinë e personit tjetër ose duke përdhosur monumentet apo 
varrezat. 

2. Në dispozitën e paragrafit 3 është fjala për mënyra të veçanta të kryerjes së kësaj 
vepre penale të cilat për nga përmbajtja dhe natyra e tyre munden shumë rëndë t’i 
cenojnë ndjenjat nacionale, fetare apo racore të njerëzve. 
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3. Në sensin e kësaj forme të rëndë të veprës penale, me dhunë duhet nënkuptuar 
përdorimin e dhunës apo kanosjes serioze. Me rrezikim të sigurisë duhet 
nënkuptuar shkaktimin e ndjenjës së rrezikut për jetë apo për integritetin trupor. 
Ndërsa me përqeshje të simboleve kombëtare, racore, etnike apo fetare duhet 
nënkuptuar çdo veprim me të cilin manifestohet fyerja apo nënçmimi i tyre. Me 
dëmtim të pasurisë së personave të tjerë nënkuptohet: shkatërrimi, dëmtimi apo 
bërja e papërdorshme e saj. Nga natyra e kësaj vepre penale rezulton se këtu është 
fjala për pasuri apo sende, dëmtimi i të cilave mund të nxitë apo të shkaktojë 
urrejtja, përçarje apo mosdurim midis kombeve, feve, grupeve etnike apo racave. 
Përdhosja e monumenteve apo varrezave gjithashtu mund të kryhet duke i 
shkatërruar, duke i dëmtuar, duke i rrënuar, duke shkruar në to fjalë apo vizatime 
fyese apo provokative, duke i dëmtuar apo shlyer mbishkrimet në to etj. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Forma edhe më e rëndë e kësaj vepre penale është paraparë në paragrafin 4, dhe 

konsiderohet se kryhet në rastet kur vepra nga paragrafi 3 e këtij neni kryhet në 
mënyrë sistematike ose duke keqpërdorur pozitën, autoritetin e tij apo nëse vepra e 
këtillë shkakton trazira, dhunë ose pasoja të tjera të rënda. Pasojat e veprës penale 
të parapara në këtë paragraf janë të njëjta me paragrafin 3. I vetmi dallim konsiston 
në faktin se kjo formë edhe më e rëndë konsiderohet se ekziston nëse kryhet në 
mënyrë sistematike ose nga personi zyrtar. 
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Kapitulli XV: Veprat penale kundër njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura 

           me të drejtën ndërkombëtare 
 
 
1. Vështrim i përgjithshëm 
 
1. Me kapitullin e veprave penale kundër të drejtës ndërkombëtare është synuar që 

maksimalisht të inkriminohen të gjitha veprat e mundshme me të cilat dëmtohen apo 
rrezikohen vlerat ndërkombëtare, mbarënjerëzore. 

2. Katalogu i inkriminimeve të këtij kapitulli është përgatitur sipas “Modelit të kodeksit 
të së drejtës penale ndërkombëtare” i cili para njëzet vitesh është përgatitur nga 
ekspertët e së drejtës penale ndërkombëtare. Ky katalog parasheh inkriminime të cilat 
rezultojnë nga konventat dhe aktet e tjera relevante ndërkombëtare si burime të së 
drejtës penale ndërkombëtare.351 

3. Objekt i përbashkët mbrojtës i këtyre veprave penale janë vlerat e mbrojtura me të 
drejtën ndërkombëtare. Rrjedhimisht, me këtë grup të veprave penale mbrohen vlerat 
të cilat bashkësia ndërkombëtare i konsideron si vlera mbarënjerëzore siç janë: 
ekzistenca e grupeve të caktuara - nacionale, etnike, racore apo fetare; paqja si vlerë 
sublime e bashkësisë ndërkombëtare, njerëzimi, jeta, trupi dhe shëndeti i njerëzve, 
liritë e njeriut dhe dinjiteti. Gjithashtu mbrohen edhe personat që gëzojnë mbrojtje 
ndërkombëtare dhe organizatat ndërkombëtare, autoritetin e shteteve të huaja dhe 
simbolet e tyre, sigurinë e qarkullimit ajror dhe detar etj. 

4. Përcaktimi i veprës penale dhe dënimit me ligj, është postulat themelor i së drejtës 
penale bashkëkohore, postulat ky i cili është formësuar me parimin nullum crimen, 
nulla poena sine lege. Mirëpo, në krahasim me të drejtat nacionale të shteteve 
bashkëkohore, ku veprat penale dhe sanksionet penale janë të parapara me ligj, në të 
drejtën penale ndërkombëtare, veprat penale ndërkombëtare janë të parapara me 
konventa dhe akte të tjera ndërkombëtare. Korpusi i konventave ndërkombëtare si dhe 
i akteve dhe zakoneve ndërkombëtare, me të cilat parashihen ose janë të 
derivuara/bazuara veprat penale ndërkombëtare është i madh dhe i nduarnduarshëm. 
Lidhur me këtë sipas një  

5. analize, llogaritet se në periudhën 1815 deri 1988, janë aprovuar rreth 315 akte 
ndërkombëtare, në disa prej të cilave janë të parapara edhe veprat penale 
ndërkombëtare, siç janë agresioni, krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit, gjenocidi, 
aparteidi etj.352 

6. Në krahasim me legjislacionet penale nacionale, duhet theksuar se në një numër të 
konsiderueshëm të konventave dhe akteve ndërkombëtare, veprat penale 
ndërkombëtare nuk janë të përkufizuara në masë të duhur. Kjo është një e metë e së 
drejtës penale ndërkombëtare të tanishme, e cila është rrjedhojë se akoma, në këtë 
shkallë të zhvillimit të kësaj dege të drejtësisë nuk është arritur në tërësi të formësohet 
dhe të konsolidohet. Kjo shkallë e mosformësimit dhe konsolidimit të duhur të së 
drejtës penale ndërkombëtare, ka bërë që në jurisprudencat e disa shteteve të jenë të 

                                                           
351 Kambovski, Komentar, fq. 1171 
352 Ismet Salihu, E drejta penale ndërkombëtare, Prishtinë 2011, fq. 344. 
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pranishme dilemat lidhur me faktin se a janë normat e së drejtës penale 
ndërkombëtare të karakterit imperativ, të natyrës kogente. Këto dilema zakonisht janë 
të pranishme në ato shtete të cilat janë të te detyruara t’i zbatojnë këto norma, për 
shkak të kryerjes së veprave penale ndërkombëtare nga shtetasit e tyre, zakonisht 
zyrtarë të lartë në pozita të ndryshme shtetërore, ushtarake dhe policore, siç është rasti 
i Serbisë. 

7. Mirëpo, duhet veçmas të theksohet se në këto pesëdhjetë vjetët e fundit, përkatësisht 
pas Luftës së Dytë Botërore, në të drejtën penale ndërkombëtare është bërë përparim i 
dukshëm në drejtim të kodifikimit dhe të përmbushjes së kritereve të parimit të 
legalitetit në çështjet kruciale, në përkufizimin e veprave penale ndërkombëtare, 
përgjegjësisë penale dhe të sanksioneve penale si dhe në përcaktimin e juridiksionit të 
gjykatave penale ndërkombëtare dhe të gjykatave nacionale. Ky përparim shihet më 
së miri nëse e krahasojmë Statutin e Gjykatës së Nurembergut dhe atë të Tokios dhe 
Statutin e Gjykatës së Hagës. Sidomos ky përparim shihet edhe në Statutin e Gjykatës 
së Përhershme Penale Ndërkombëtare, Gjykatë kjo e cila gjithashtu selinë e vet e ka 
në Hagë. Këto dy statute në masë të madhe me dispozitat e tyre, sidomos me dispozita 
blankete në pajtim me parimin e legalitetit i ka përcaktuar llojet e veprave penale 
ndërkombëtare, përgjegjësinë penale dhe llojet e sanksioneve penale të cilat mund t’u 
shqiptohen kryesve të veprave penale. Gjithashtu, në këto dy dispozita janë përcaktuar 
edhe rregullat e procedurës penale dhe mënyrat e ekzekutimit të dënimeve.353 

8. Veçmas Statuti i Gjykatës Penale Ndërkombëtare të Përhershme, i cili në literaturën 
juridike-penale emërtohet - Statuti i Romës, konsiderohet kodifikim i parë i së drejtës 
penale ndërkombëtare nga se e ka të përpunuar pjesën e përgjithshme dhe të posaçme. 
Në pjesën e përgjithshme është anticipuar parimi ne bis in idem, parimi i ligjshmërisë, 
ndalimi i veprimit retroaktiv, parimi i përgjegjësisë penale individuale, përgjegjësia e 
komandantit, dispozitat që i dedikohen fajësisë dhe shkaqet e përjashtimit të fajësisë, 
dispozitat për sanksione etj. Ndërsa në pjesën e posaçme janë të parapara veprat 
penale që janë në kompetencë të kësaj gjykate.  

9. Të gjitha veprat penale kundër të drejtës ndërkombëtare në Kodin Penal të Kosovës 
janë paraparë në 30 nene me tituj përkatës. Të gjitha këto inkriminime bazohen në 
shkeljen e rregullave të caktuara të së drejtës ndërkombëtare. Për këtë arsye, edhe pse 
këto inkriminime janë mjaft voluminoze me shumë paragrafë dhe nënparagrafë, 
shumë dispozita janë të karakterit blanket, ngase udhëzojnë që të aplikohen rregullat 
e së drejtës ndërkombëtare, përkatësisht të dispozitave të konventave dhe akteve të 
caktuara ndërkombëtare. 

10. Me gjithë faktin se veprat penale të këtij kapitulli dallohen midis tyre sipas mënyrës së 
kryerjes, personit që mund t’i kryejë, pasojat që mund të shkaktohen dhe tipareve të 
tjera, ekzistojnë edhe karakteristika të përbashkëta, të cilat veçmas shprehen në këto 
elemente: 
- Bazë e këtyre inkriminimeve janë konventat dhe aktet e caktuara ndërkombëtare. 

Me këto konventa dhe akte ndërkombëtare, më për së afërmi janë përcaktuar 
figurat e veprave penale të këtij kapitulli. Së këndejmi, shumica e këtyre 
inkriminimeve të parapara në Kodin Penal, sikundër edhe në kodet penale të 
shteteve të tjera, janë të karakterit blanket. 

- Me rastin e kryerjes së këtyre veprave penale dëmtohen apo rrezikohen vlerat e 
                                                           
353 Franjo Bačić, Shime Pavlovič, Komentar krivičnog zakona, fq. 596. 
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ndryshme, siç janë jeta dhe trupi, shëndeti, dinjiteti i njeriut, morali, pasuria, liritë 
dhe të drejtat e caktuara të mbrojtura edhe me të drejtën ndërkombëtare etj. 
Mirëpo, me gjithë numrin relativisht të madh të inkriminimeve të parapara në 
kapitullin e veprave penale kundër të drejtës ndërkombëtare, në këtë kapitull të 
Kodit Penal, nuk janë përfshirë të gjitha veprat penale të cilat bazën e kanë në 
konventat ndërkombëtare, ngase te veprat e tilla penale dominon ndonjë objekt 
tjetër mbrojtës. Vepra të këtilla të cilat edhe pse bazën e kanë në konventat dhe 
aktet tjera ndërkombëtare janë të parapara në kapituj të tjerë të Kodit Penal, siç 
janë p.sh. blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të 
rrezikshëm dhe e substancave psikotropike (neni 273), mundësimi ose detyrimi 
në prostitucion (neni 241), keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi (neni 238), 
ofrimi i materialit pornografik personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç 
(neni 237), tortura (neni 199) etj. 

- Të gjitha veprat penale kundër të drejtës ndërkombëtare mund të kryhen vetëm 
me dashje. Kodi Penal në asnjë rast nuk e parasheh mundësinë e përgjegjësisë 
penale për kryerjen e këtyre veprave nga pakujdesia. 

- Për këto vepra penale vlen parimi universal i zbatimit të ligjit penal. 
- Për disa vepra penale të këtij kapitulli nuk vlen, nuk zbatohet instituti i 

parashkrimit. Lidhur me këtë, në nenin 111 të Kodit Penal është paraparë 
shprehimisht me sa vijon: “Asnjë afat i parashkrimit nuk zbatohet për veprat 
penale të gjenocidit, krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit, ose për 
vepra tjera penale të cilat sipas të drejtës ndërkombëtare nuk parashkruhen.” 

 
 
Neni 148 [Gjenocidi] 
 
1. Kushdo që me qëllim të asgjësimit të tërësishëm apo të pjesërishëm të ndonjë 

grupi kombëtar, etnik, racor apo fetar kryen një ose më shumë nga veprimet e 
mëposhtme, do të dënohet me burgim së paku pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me 
burgim të përjetshëm: 
1.1. vrasjen e anëtarëve të grupit;  
1.2. shkaktimin e lëndimeve të rënda trupore apo mendore të anëtarëve të 

grupit;  
1.3. vënien e qëllimshme të grupit në kushte të tilla të jetës të cilat shpijnë në 

shfarosje të plotë apo të pjesërishme fizike;  
1.4. vënien e masave të cilat kanë për qëllim që të pengojnë lindjet brenda 

grupit;  
1.5. transferimin me dhunë të fëmijëve të grupit në një grup tjetër.  

 
1. Krimi i gjenocidit është lloji më i rëndë në mesin e të gjitha veprave penale kundër 

njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare. 
2. Krim i gjenocidit në të drejtën ndërkombëtare dhe në legjislacionet penale të shteteve 

aktuale konsiderohet vepra penale e cila kryhet me qëllim të zhdukjes së tërësishme 
apo të pjesërishme të grupit nacional, etnik, racor apo fetar. Termi gjenocid rrjedh prej 
fjalës greke: genos - që ka domethënie të racës, gjinisë apo fisit dhe fjalës latine 
occidere - që d.m.th. për të vrarë, për të zhdukur, për të asgjësuar. Këtë term për here 
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të parë e ka përpiluar avokati dhe profesori polak Rafael Lemkin. 354 
3. Për shkak të rëndësisë shumë të madhe, e veçmas për shkak të pasojave 

jashtëzakonisht të rënda të cilat shkaktohen me krimin e gjenocidit, Asambleja e 
Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara me 9 dhjetor të vitit 1948 e ka aprovuar 
Konventën mbi parandalimin dhe ndëshkimin e krimit të gjenocidit. Njëzet vjet më 
vonë është nxjerrë Konventa për mosparashkrimin e gjenocidit, krimit kundër 
njerëzimit dhe krimeve të luftës. Edhe pse edhe më parë janë kryer krime të cilat i 
kanë poseduar të gjitha elementet e gjenocidit, veprat e tilla nuk janë emërtuar si 
gjenocid. Vetëm vrazhdësia dhe paskrupullësia e cila u manifestua gjatë Luftës së 
Dytë Botërore nga ana e fashizmit, duke vrarë në mënyrë sistematike dhe masive 
grupet e caktuara nacionale, fetare etj, determinuan parashikimin e krimit të gjenocidit 
si krim kundër të drejtës ndërkombëtare. 

4. Konventën për parandalimin dhe ndëshkimin e krimit të gjenocidit e kanë ratifikuar 
shumica e shteteve bashkëkohore anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe njëherësh 
dispozitat e kësaj konvente i kanë inkorporuar edhe në legjislacionet e tyre penale. 
Edhe Kosova gjithashtu e ka paraparë krimin e gjenocidit në Kodin e saj Penal në 
harmoni me konventën për parandalimin dhe ndëshkimin e krimit të gjenocidit. 

5. Në nenin 1 të Konventës mbi parandalimin dhe ndëshkimin e krimit të gjenocidit, 
thuhet se shtetet kontraktuese konstatojnë se gjenocidi i kryer në luftë dhe në paqe 
është krim sipas të drejtës ndërkombëtare dhe obligohen për parandalimin dhe 
ndëshkimin e tij. Ndërsa në nenin 2 të kësaj konvente, si krime të gjenocidit të cilat 
kryhen me qëllim të zhdukjes së tërësishme apo të pjesërishme të grupit nacional, 
etnik, racor apo fetar, konsiderohen këto vepra: vrasja e anëtarit të grupit; shkaktimi i 
lëndimeve të rënda fizike apo psikike anëtarëve të grupit; vënia e qëllimshme e grupit 
në kushte të atilla të jetës të cilat shpijnë në shfarosje të plotë apo të pjesërishme 
fizike; vënien e masave me qëllim që të pengohen lindjet brenda grupit; transferimi 
me dhunë të fëmijëve apo të miturve të grupit në grupin tjetër.355 Siç shihet, Kodi i 
ynë Penal në mënyrë taksative i ka cekë pesë llojet e njëjta të veprimeve me të cilat 
kryhet krimi i gjenocidit. Lidhur me këtë, Kodi Penal i Kroacisë (neni 156), përveç 
këtyre pesë llojeve të veprimeve, e ka cek edhe shpërnguljen si formë të veprimit me 
të cilin kryhet gjenocidit.  

6. Të njëjtin përkufizim të krimit të gjenocidit të paraparë në Konventën e sipër 
përmendur, e ka përvetësuar edhe Statuti i Tribunalit të Hagës (neni 4) dhe Statuti i 
Gjykatës Ndërkombëtare për gjykimin e personave përgjegjës për gjenocid dhe 
shkelje të rënda të së drejtës humanitare të kryera në territorin e Ruandës (neni 2), si 
dhe Statuti i Gjykatës së Përhershme Ndërkombëtare Penale të aprovuar në Romë me 
17 korrik 1998 (neni 6). Këtë përkufizim të krimit të gjenocidit, siç cekëm më sipër, e 
ka përvetësuar edhe Kodi i ynë Penal.  

7. Sipas Konventës për parandalimin dhe ndëshkimin e krimit të gjenocidit, janë të 
ndëshkueshme edhe marrëveshja për kryerjen e gjenocidit, shtytja e drejtpërdrejtë dhe 
publike për kryerjen e gjenocidit dhe bashkëpunimi në gjenocid. Gjithashtu kjo 
konventë parasheh që personat të cilët kanë kryer gjenocid apo në ndonjë mënyrë 

                                                           
354 Po aty, fq. 603.. 
355 Për nocionin e akteve me të cilat kryhet krimi i gjenocidit, shih më gjërësisht William 
A.Schabas, Gjenocidi në të drejtën ndërkombëtare, përkthim në shqip, Kembrixh 2000, fq. 191-
218. 



Ismet Salihu 

 411

tjetër kanë marrë pjesë në kryerjen e këtij krimi, do të ndëshkohen pa dallim edhe 
nëse kanë qenë udhëheqës të shtetit, nëpunës të tij apo persona të rëndomtë. 

8. Kryesi i krimit të gjenocidit. Kryes i krimit të gjenocidit konsiderohet çdo person që 
urdhëron kryerjen e këtij krimi, si dhe ai që e kryen. Urdhërdhënës konsiderohet 
personi civil apo ushtarak që gjendet në pozita të larta në hierarkinë shtetërore, 
ushtarake apo policore i cili ka autorizime që të japë urdhra. Si urdhërdhënës 
konsiderohet edhe personi i cili në rrethanat konkrete mundet ta imponojë vullnetin e 
vet ndaj të tjerëve ose në rastet kur një grup personash e pranojnë si udhëheqës, i 
zbatojnë urdhrat e tij. 

9. Kryes i drejtpërdrejtë mund të jetë një person apo shumë persona. Pozita zyrtare e cilit 
do kryes, pa marrë parasysh nëse është kryetar shteti apo person përgjegjës në qeveri, 
siç u theksua më sipër, nuk e përjashton nga përgjegjësia penale, madje nuk mund të 
merret as si rrethanë lehtësuese me rastin e matjes së dënimit. 

10. Veprimi i kryerjes. Konventa e sipërpërmendur dhe Kodi Penal, veprimin e kryerjes 
së krimit të gjenocidit e ka përcaktuar në mënyrë alternative dhe konsiston në veprime 
të ndryshme të cilat ndërmerren me qëllim të zhdukjes së tërësishme apo të 
pjesërishme të grupeve të cekura. 

11. Vrasja e anëtarëve të grupit konsiston në vrasje individuale apo masive të 
qëllimshme. Në sensin e Konventës dhe doktrinës së të drejtës penale, kjo formë e 
krimit të gjenocidit konsiderohet se është kryer edhe nëse vritet vetëm një person që 
është pjesëtarë i grupit, me kusht që kjo vrasje të jetë pjesë e planit të paramenduar me 
qëllim të asgjësimit e të gjithë apo një pjese të grupit. Mirëpo siç do të shohim në 
vijim, në këtë aspekt Tribunali i Hagës ka marrë qëndrim se për t’u konsideruar krim i 
gjenocidit, sipas saj duhet të vritet një numër i konsiderueshëm i pjesëtarëve të grupit 
etnik, racor apo fetar.356 

12. Shkaktimi i lëndimeve të rënda fizike apo psikike nënkupton gjymtime (prerje të 
gjymtyrëve të trupit, gjakosje) apo tortura si dhe forma tjera të dhunës të cilat mund të 
shkaktojnë edhe vdekje të anëtarëve të grupit. Shprehja “shkaktim i lëndimeve të 
rënda psikike” nënkupton formën e atillë të gjenocidit e cila kryhet duke përdorur 
narkotikë, si dhe mënyra të ndryshme të shkaktimit të mundimeve psikike.357 

13. Vendosja e grupit në rrethana jetësore të cilat do të shkaktonin shfarosjen e 
tërësishme apo të pjesërishme nënkupton imponim të aso rrethanave jetësore, të 
cilat me siguri do të shkaktonin vdekjen e personave. Rrjedhimisht kjo mënyrë e 
kryerjes së këtij krimit shprehet në rastet kur grupi privohet nga e drejta e ushqimit, 
shpërnguljet nga banesat dhe shtëpitë dhe vendosja e tyre në mjedise të ndotura të 
cilat janë të rrezikshme për shëndetin dhe jetën, reduktimi i shërbimeve mjekësore nën 
minimumin e nevojshme dhe veprime të ngjashme. Në sensin e këtij lloj veprimi, 
kushtet e këtilla të vështira të jetesës duhet t’i imponohen anëtarëve të grupit dhe jo 
vetëm një individi.358 

14. Vënja e masave me qëllim që të pengojnë lindjet brenda grupit, si formë e krimit 
të gjenocidit mund të kryhet me anë të: tredhjes; abortimit me dhunë; sterilizimit; 
duke i ndarë personat e gjinisë (seksit) së kundërt dhe ndalimin e martesave.359 

                                                           
356 Po aty, fq. 191-195 
357 Po aty, fq. 195-202 
358 Po aty, fq. 203-210 
359 Po aty, fq. 210-214 
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15. Transferimi me dhunë i fëmijëve nga grupi në grupin tjetër, konsiderohet si 
formë e posaçme e pengimit të lindjeve. Përkatësisht në këso rastesh fëmijët e një 
grupi transferohen në grupin tjetër në të cilin fëmijët i ekspozohen gjuhës së huaj, 
kulturës, fesë, zakoneve dhe vlerave tjera të huaja dhe me këtë asgjësohet një 
gjeneratë e tërë si dhe gjeneratat e ardhshme.360 

16. Sipas frymës së Konventës për parandalimin dhe ndëshkimin e krimit të gjenocidit dhe 
sipas interpretimit restriktiv, për t’u konsideruar se është kryer kjo vepër, është e 
mjaftueshme që njëra nga këto forma të krimit të paraparë në nenin 2 të jetë kryer edhe 
ndaj vetëm një pjesëtari të grupit nacional, etnik, fetar, apo racor, nëse është kryer me 
qëllim që grupi i tillë të asgjësohet tërësisht apo pjesërisht. Mirëpo lidhur me këtë, në 
praktikën e Tribunalit të Hagës për krimet e kryera në territorin e ish-
Jugosllavisë, është marrë qëndrim se si krim i gjenocidit mund të konsiderohet 
nëse me rastin e kryerjes së këtij krimi është asgjësuar një numër i 
konsiderueshëm i pjesëtarëve të grupit nacional, etnik, fetar apo racor. Qëndrimi i 
këtillë i Tribunalit të Hagës sipas mendimit tonë është në kundërshtim me dispozitën e 
Konventës së përmendur dhe njëherësh tregon se e drejta penale ndërkombëtare dhe 
jurisprudenca penale ndërkombëtare, me gjithë zhvillimin e saj, edhe sot e kësaj dite nuk 
është formësuar dhe konsoliduar sa duhet, veçmas në aspektin e ligjshmërisë në këtë 
fushë, e cila kërkon që veprat penale të jenë të parapara në mënyrë të saktë, në mënyrë 
precize. Lidhur me këtë, është mjaftë dubioz (i dyfishtë) qëndrimi i Tribunalit të Hagës 
se për t’u konsideruar që është kryer krimi i gjenocidit, duhet të asgjësohet një numër i 
konsiderueshëm i anëtarëve të grupit. Shprehja numër i konsiderueshëm është e 
papërcaktuar dhe në kundërshtim me parimin e legalitetit. Këtu shtrohet pyetja, nëse 
krimi i gjenocidit kryhet p.sh. ndaj popullit kinez, atëherë sipas këtij kriteri, për t’u 
konsideruar si numër i konsiderueshëm duhet të vriten 200 deri 300 milionë kinezë! 

17. Sipas Konventës së përmendur dhe sipas Kodit tonë Penal, krimi i gjenocidit është 
koncipuar si vepër penale komisive, si vepër e cila mund të kryhet me veprim, por 
mund të kryhet edhe me mosveprim. 

18. Objekti mbrojtës. Objekt i mbrojtës nga krimi i gjenocidit është e drejta që të 
ekzistojnë, të jetojnë grupet e caktuara nacionale, etnike, racore apo fetare. 

19. Grup nacional është grupi i cili identifikohet me shtetin ekzistues nacional, me 
shumicën e pjesëtarëve të një kombi brenda një shteti. Ndërsa grupi etnik është i 
përbërë nga pakica kombëtare, apo ndonjë grup që i përket një gjuhe, një kulture etj., 
siç janë në Kosovë p.sh. serbët, boshnjakët, turqit, romët etj. Grupeve etnike, 
përkatësisht pakicave u ofrohet mbrojtje e posaçme, ngase në të kaluarën zakonisht 
këto kanë qenë objekt i shkeljeve të të drejtave, objekt i sulmeve, madje edhe i krimit 
të gjenocidit.  

20. Krimi i gjenocidit ka ngjashmëri me veprën penale të vrasjes, mirëpo dallohet ngase 
te vrasja objekt i mbrojtjes është njeriu si individ, jeta e tij, ndërsa te gjenocidi objekt 
mbrojtës është individi si pjesëtar i grupit të caktuar nacional, etnik, fetar apo racor. 
Përkatësisht te krimi i gjenocidit objekt mbrojtës është grupi përkatës. 

21. Forma e fajit. Për t’u konsideruar se është kryer krimi i gjenocidit, krahas dashjes, 
gjykata duhet të konstatojë se ky lloj krimi është kryer me qëllim që tërësisht apo 
pjesërisht të asgjësohet grupi i caktuar nacional, etnik, racor apo fetar. Pra këtu është 
fjala për dashje gjenocidiale, përkatësisht për dashje specifike (dolus specialis). 

                                                           
360 Po aty, fq. 214-218 
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22. Karakteristikat e tjera të krimit të gjenocidit. Krimi i gjenocidit mund të kryhet 
gjatë kohës së luftës, gjatë kohës së paqes, si dhe në konfliktet e brendshme dhe 
konfliktet e armatosura ndërkombëtare.  

23. Lidhur me ekstradimin, sipas Konventës së përmendur, gjenocidi nuk konsiderohet 
vepër penale politike. Sipas të drejtës ndërkombëtare dhe sipas Kodit Penal të 
Kosovës, për krimin e gjenocidit është përjashtuar mundësia e parashkrimit të 
ndjekjes penale dhe të ekzekutimit të dënimit. 

24. Për krimin e gjenocidit vlen parimi i juridiksionit universal. Sipas Statutit të Tribunalit 
të Hagës për krimet e kryera në territorin e ish- Jugosllavisë, edhe Tribunali i Hagës 
edhe Gjykatat nacionale, në të njëjtën kohë janë kompetente për gjykimin e kryesve të 
gjenocidit dhe të veprave të tjera penale kundër të drejtës ndërkombëtare. Mirëpo 
Tribunali i Hagës ka përparësi ndaj gjykatave nacionale dhe ka të drejtë që në çdo 
fazë të gjykimit të kërkojë cedimin, transferimin e lëndës Tribunalit ndërkombëtar. 

 
 
Neni 149 [Krimet kundër njerëzimit] 
 
1. Kushdo që kryen një ose më shumë nga veprat e mëposhtme, duke ditur se 

vepra e tillë është pjesë e një sulmi të gjerë apo sistematik të drejtuar kundër 
popullsisë civile, dënohet me burgim së paku pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me 
burgim të përjetshëm: 
1.1. vrasje;  
1.2. shfarosje;  
1.3. skllavërim;  
1.4. deportim ose përzënie me dhunë të popullsisë;  
1.5. burgosje ose privime të tjera të rënda të lirisë fizike në kundërshtim me 

rregullat themelore të së drejtës ndërkombëtare;  
1.6. torturë;  
1.7. dhunim, skllavëri seksuale, prostitucion të detyruar, shtatzëni me 

dhunë, sterilizim të detyruar ose çfarëdo forme tjetër po aq të rëndë të 
dhunës seksuale;  

1.8. persekutim të një grupi ose kolektivi të identifikuar për arsye politike, 
racore, kombëtare, etnike, kulturore, fetare, gjinore apo në ndonjë baze 
tjetër e cila është botërisht e njohur si e palejueshme sipas të drejtës 
ndërkombëtare, në lidhje me veprat nga ky nen dhe nenet 148 dhe 150-
153 të këtij Kodi;  

1.9. zhdukja e detyruar e personave;  
1.10. krimin e aparteidit; ose  
1.11. vepra të tjera çnjerëzore të karakterit të ngjashëm që qëllimisht 

shkaktojnë vuajtje të mëdha, lëndime të rënda të trupit ose të shëndetit 
fizik apo mendor.  

2. Për qëllime të këtij neni:  
2.1. Shprehja “sulm i drejtuar kundër cilësdo popullsi civile” nënkupton një 

mënyrë veprimi që përfshin kryerjen e shumëfishtë të veprave të 
parapara në paragrafin 1 të këtij neni kundër cilësdo popullsi civile, në 
pajtim apo në përkrahje të një politike shtetërore apo të organizuar për 



Ismet Salihu 

 414 

të kryer një sulm të tillë.  
2.2. Shprehja “shfarosje” përfshin shkaktimin me qëllim të kushteve 

jetësore, ndër të tjera, privimin e qasjes në ushqim dhe barëra, si pasojë 
e të cilave llogaritet se do të sjellin zhdukjen e një pjese të popullsisë.  

2.3. Shprehja “skllavërim” nënkupton ushtrimin e një kompetence ose e të 
gjitha kompetencave që lidhen me të drejtën e pronësisë mbi një person, 
duke përfshirë ushtrimin e një kompetence të tillë në trafikimin e 
njerëzve, veçanërisht të grave dhe të fëmijëve.  

2.4. Shprehja “depërtim apo transferim me dhunë i popullsisë” nënkupton 
zhvendosje të personave të caktuar me anë të dëbimit apo të akteve të 
tjera shtrënguese nga zona ku ata banojnë në mënyrë të ligjshme, pa 
arsye të cilat lejohen sipas të drejtës ndërkombëtare.  

2.5. Shprehja “torturë” nënkupton shkaktimin e qëllimshëm të dhembjes 
apo vuajtjes së rëndë fizike apo mendore mbi një person i cili është në 
ndalim ose është nën kontrollin e kryesit; përjashtimisht, tortura nuk 
përfshin dhembjen apo vuajtjen karakteristike apo të pandarë që 
rezulton vetëm nga sanksionet e ligjshme.  

2.6. Shprehja “shtatzëni e detyruar” nënkupton mbyllje e paligjshme e gruas 
së lënë shtatzënë me dhunë, me qëllim që të ndikojë në përbërjen etnike 
të ndonjë popullsie ose duke kryer shkelje të tjera të rënda të së drejtës 
ndërkombëtare.  

2.7. Shprehja “persekutim” nënkupton privim i rëndë dhe me dashje nga të 
drejtat themelore për shkak të identitetit të grupit apo kolektivitetit në 
kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare.  

2.8. Shprehja “krim i aparteidit” nënkupton akte çnjerëzore që kanë 
karakter të ngjashëm me ato të parapara në paragrafin 1 të këtij neni, të 
kryera në kontekstin e një regjimi të institucionalizuar të shtypjes dhe 
sundimit sistematik nga një grup racorë mbi një grup tjetër racorë ose 
grupe të tjera dhe që kryhen me qëllim të mbajtjes së atij regjimi.  

2.9. Shprehja “zhdukja e detyruar e personave” nënkupton arrestim, 
paraburgim ose rrëmbim i personave nga, ose me autorizimin, 
përkrahjen apo pajtimin e shtetit apo organizatës politike, shoqëruar me 
refuzimin e atij autoriteti ose organizate për të pranuar atë privim të 
lirisë apo për të dhënë informata mbi fatin apo vendndodhjen e atyre 
personave, me qëllim që këta persona të mos gëzojnë mbrojte juridike 
për një periudhë të zgjatur kohore.  

2.10. Shprehja “gjini” i referohet të dy gjinive, mashkullit dhe femrës, brenda 
kontekstit të shoqërisë.  

 
1. Legjislacioni i mëparshëm i cili është zbatuar në territorin e Kosovës nuk i ka njohur 

krimet kundër njerëzimit si vepër penale të veçantë. Disa nga format e kryerjes së 
kësaj vepre penale siç është përcaktuar në nenin 149, për nga përmbajtja janë të njëjta 
me disa veprime të veprës penale kundër popullsisë civile, por me kusht që të jenë 
kryer gjatë kohës së luftës. Mirëpo veprat penale kundër njerëzimit mund të 
kryhen edhe gjatë kohës së paqes. 

2. Në krahasim me veprat e tjera penale kundër të drejtës ndërkombëtare, kjo vepër është 
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më gjithëpërfshirëse ngase me këtë nen inkriminohet një korpus relativisht i madh i 
llojeve të ndryshme të veprave penale kundër popullsisë civile. 

3. Nocioni i krimeve kundër njerëzimit për herë të parë është përcaktuar në Statutin e 
Gjykatës Penale Ushtarake të Nurembergut. Në nenin 6/2(c) të këtij statuti, si krime 
kundër njerëzimit janë konsideruar këto vepra penale: vrasjet, shfarosja, skllavërimi, 
depërtimi dhe veprimet e tjera jonjerëzore të kryera ndaj popullsisë civile, para ose 
gjatë kohës së luftës, apo përndjekja në baza politike, racore apo fetare, pa marrë 
parasysh se me kryerjen e tyre shkelet ligji i shtetit në të cilin janë kryer krimet. 

4. Asambleja e Përgjithshme e OKB-së i ka verifikuar parimet e së drejtës 
ndërkombëtare nga Statuti dhe aktgjykimi i Gjykatës Penale Ushtarake të 
Nurembergut, dhe kështu nocioni dhe përmbajtja e krimeve kundër njerëzimit u bënë 
pjesë e së drejtës zakonore ndërkombëtare. 

5. Statuti i Tribunalit të Hagës (neni 5) dhe Statuti i Gjykatës Penale Ndërkombëtare të 
Përhershme (neni 7), e kanë akceptuar nocionin e krimeve kundër njerëzimit, të 
përcaktuar në Statutin e Gjykatës Penale Ushtarake të Nurembergut, mirëpo këtë 
nocion e zgjerojnë edhe me komponentin se këto krime konsiderohen se kryhen 
nëse janë pjesë e sulmit të gjerë apo sistematik të drejtuar kundër popullsisë 
civile, pa marrë parasysh nëse këto krime kryhen gjatë kohës së luftës apo gjatë 
kohës së paqes. Andaj sipas këtyre dy statuteve të gjykatave penale ndërkombëtare, të 
cilat janë burime të rëndësishme dhe kryesore të jurisprudencës penale ndërkombëtare, 
krim kundër njerëzimit nuk konsiderohet vrasja individuale, e izoluar apo vepër tjetër, 
nëse nuk është pjesë e sulmit të gjerë apo sistematik kundër popullsisë civile.361 

6. Dispozita e nenit 149 e Kodit Penal të Kosovës, në të cilën janë paraparë krimet 
kundër njerëzimit është në fakt tërësisht anticipim i nenit 7 të Statutit të Gjykatës së 
Përhershme Penale Ndërkombëtare. Sipas paragrafit 1 të nenit 149 të Kodit Penal, 
krime kundër njerëzimit konsiderohen rastet kur ndokush kryen një ose më 
shumë nga veprat e parapara në këtë dispozitë, duke e ditur se ato janë pjesë të 
një sulmi të gjerë apo sistematik kundër popullsisë civile. Lidhur me këtë nuk 
është e domosdoshme që kryesi t’i ketë ditur të gjitha karakteristikat e sulmit apo 
detalet e planit apo të politikës së shtetit apo organizatës konkrete. 

7. Kryes i krimeve kundër njerëzimit. Kryes i këtyre veprave është çdo person i cili 
urdhëron kryerjen e njërës nga veprat e përcaktuara në këtë dispozitë, si dhe çdo 
person i cili kryen këto vepra. Urdhërdhënës mund të jetë personi civil, ushtarak apo 
policor që gjendet në pozitë të lartë të hierarkisë shtetërore i cili ka autorizime që të japë 
urdhra. Mirëpo, si urdhërdhënës mund të konsiderohet edhe personi i cili nuk gjendet në 
njërën nga këto pozita shtetërore, mjafton që një grup personash ta pranojnë si udhë-
heqës, si epror dhe t’i zbatojnë urdhrat e tij. Kryes i drejtpërdrejtë mund të jetë çdo 
person i cili i kryen këto vepra i vetëm apo së bashku me persona të tjerë. Për shkak të 
natyrës së këtyre krimeve, zakonisht këto kryhen nga dy apo më shumë persona. 

8. Veprimi i kryerjes. Llojet e veprimeve me të cilat kryhen krimet kundër njerëzimit të 
parapara në këtë dispozitë janë të natyrave të ndryshme. Mirëpo për t’u konsideruar 
sulmi ndaj popullsisë civile si krim kundër njerëzimit njëra nga këto njëmbëdhjetë 
lloje të krimeve të përcaktuara në nënparagrafin 1-12, të paragrafit 1 dhe pikës 1 të 
paragrafit 2 të nenit 117 të Kodit Penal, duhet të plotësohen këto kushte:  
1) sulmi duhet të jetë ndërmarrë në kuadrin e një sulmi të gjerë, masiv apo 
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2) sulmi duhet të jetë ndërmarrë në mënyrë sistematike ndaj popullsisë civile dhe 
3) që sulmi kundër popullsisë civile të jetë kryer në pajtim apo me përkrahjen e një 

shteti apo politike të organizuar.  
9. Sulmi është i karakterit të gjerë apo masiv në rastet kur p.sh. sulmohen fshatra apo 

qytete të tëra të popullsisë civile, siç ishte rasti i sulmeve të ushtrisë dhe policisë serbe 
gjatë luftës së fundit në Kosovës ndaj fshatrave dhe qyteteve të banuara me popullsi 
civile shqiptare. Sulmi është i karakterit sistematik në rastet kur është i strukturuar 
dhe ushtrohet kohë pas kohe sipas një plani të përgatitur më parë. Dhe, së fundi, për 
t’u konsideruar sulmi ndaj popullsisë civile krim kundër njerëzimit, ky duhet të jetë 
ndërmarrë me pajtimin apo me përkrahjen e shtetit ose të një politike të 
organizuar. Politika e këtillë mund të jetë politikë e shtetit apo politikë e një partie, 
apo grupi të personave të caktuar me ideologji të këtillë.362 

10. Sipas këtyre kritereve rezulton se në rastet kur njëra apo disa prej këtyre veprave është 
kryer vetëm ndaj një personi apo grupi të vogël personash, e jo ndaj një grupi të 
madh, në përmasa të gjera, apo nuk është kryer në mënyrë sistematike dhe pa pajtimin 
ose pa përkrahjen e një shteti apo politike të organizuar, atëherë vepra e tillë nuk 
mund të konsiderohet krim kundër njerëzimit, por eventualisht mund të kualifikohet si 
ndonjë vepër tjetër penale kundër të drejtës ndërkombëtare apo thjesht vepër penale e 
vrasjes, lëndimit të rëndë trupor etj. 

11. “Sulmi” si tipar i krimit kundër njerëzimit nuk është i domosdoshëm të jetë i 
karakterit ushtarak. Me rëndësi është që sulmi të mos jetë i izoluar dhe akt i veçantë. 
Në aktgjykimin e Gjykatës Ndërkombëtare për Ruandën në lëndën e Akayesu, si akt i 
karakterit joushtarak është cek kërkesa e përcjellë me kanosje drejtuar një popullate, 
se në rast të mospërmbushjes së kushteve të imponuara do të sulmohen dhe do të 
instalohet aparteidi në territorin e caktuar.363 

12. Objekti i mbrojtjes. Objekt i mbrojtjes së krimeve kundër njerëzimit është popullsia 
civile. Këto janë situata kur kryhen shumë veprime të përcaktuara në këtë nen kundër 
popullsisë civile. Viktimë mund të jetë individi apo shumë persona. 

13. Siç u cek më sipër, elementë objektivë të kësaj vepre penale janë: kryerja masive dhe 
sistematike; shkaktimi i shumë viktimave, ndërmarrja e veprimeve në bazë të një 
plani. Fillimi i kryerjes së sajë konsiderohet vepër e përfunduar. Kjo vepër 
presupozon mbështetjen e strukturave të caktuara të shtetit, të ndonjë partie, grupi 
njerëzish apo tolerimi i kryerjes së saj. 

14. Kryes i kësaj vepre konsiderohet ai që urdhëron kryerjen e veprave të cekura në pikën 
1-11 të paragrafit 1 si dhe ai i cili i kryen. 

15. Sipas nenit 33 të Statutit të Romës urdhri që të kryhet krimi kundër njerëzimit është 
haptas i kundërligjshëm. Andaj me këtë dispozitë është përjashtuar mundësia që 
ndokush të përjashtohet nga përgjegjësia penale me arsyetim se veprën e ka kryer në 
bazë të urdhrit të eprorit 

16. Forma e fajit. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje, zakonisht me 
dashje direkte, por mund të kryhet edhe me dashje eventuale. 

17. Dënimi i paraparë. Për të gjitha llojet e krimeve kundër njerëzimit është paraparë 
dënimi me burgim prej pesë deri në njëzetë vjet apo dënimi me burgim afatgjatë prej 
njëzetenjë deri në dyzet vjet. 

                                                           
362 Franjo Bačić-šime Pavloviš, Komentar, fq. 115. 
363 Komentar Krivičnog Zakona Bosne i Hercegovine, fq. 565.  



Ismet Salihu 

 417

II. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM LIDHUR ME KRIMET E LUFTËS 
 
1. Angazhimi i bashkësisë ndërkombëtare për nxjerrjen e rregullave dhe të normave 

juridike me të cilat u përcaktuan limitet të cilat duhet të respektohen nga palët 
ndërluftuese në historinë e njerëzimit janë të hershme, por në formë më të sistemuar 
dhe të kodifikuar ishin më produktive në fund të shekullit nëntëmbëdhjetë e këndej. 
Këtu, veçmas duhet të ceken këto akte ndërkombëtare: 
- rregullat e Hagës, të cilat i dedikohen luftës në ajër të vitit 1923; 
- konventat ndërkombëtare, të cilat u referohen disa armëve të caktuara; 
- konventat e Gjenevës të vitit 1864, 1906 dhe 1929. 

2. Aktiviteti i bashkësisë ndërkombëtare në fushën e kodifikimit të së drejtës penale 
ndërkombëtare, në të cilën u parapanë krimet e luftës, u intensifikua sidomos pas 
Luftës së Dytë Botërore. Me rregulla dhe norma juridike të parapara kryesisht me 
konventa ndërkombëtare të karakterit kogent (obligativ), u synua që maksimalisht, sa 
është e mundur, të humanizohet lufta. Në këtë drejtim është bërë kodifikimi i krimeve 
të luftës, sidomos me këto katër Konventa të Gjenevës për humanizimin e luftës, 
të vitit 1949: 
- Konventa e Gjenevës për përmirësimin e fatit të të plagosurve dhe të 

sëmurëve të forcave të armatosura në luftë (Konventa e Gjenevës nr. I); 
- Konventa e Gjenevës për përmirësimin e fatit të të plagosurve, të sëmurëve 

dhe anijeve të përmbytura të forcave të armatosura detare (Konventa e 
Gjenevës nr. II); 

- Konventa e Gjenevës lidhur me sjelljen ndaj robërve të luftës (Konventa e 
Gjenevës nr. III); 

- Konventa e Gjenevës për mbrojtjen e personave civilë gjatë kohës së luftës 
(Konventa e Gjenevës nr. IV). 

3. Këto katër konventa të Gjenevës aplikohen në rastet e konflikteve të armatosura të 
karakterit ndërkombëtar. Vetëm neni 3 i cili është i përbashkët për të gjitha këto 
konventa, aplikohet për rastet e konflikteve të armatosura të brendshme, brenda një 
shteti. Aktualisht, këto katër konventa pjesërisht konsiderohen si e drejtë 
ndërkombëtare zakonore.364 

4. Lidhur me këto konventa të Gjenevës të vitit 1949, janë shumë të rëndësishme edhe 
dy Protokolle plotësuese të këtyre konventave të cilat u nxorën në vitin 1977: 
- Protokolli i cili i referohet mbrojtjes së viktimave të konflikteve të armatosura 

ndërkombëtare dhe 
- Protokolli II i cili u referohet konflikteve të armatosura të brendshme, brenda një 

shteti. 
5. Disa dispozita të këtyre dy Protokolleve janë të karakterit të së drejtës zakonore. Për 

ndëshkimin e krimeve të luftës janë të rëndësishme edhe Rregullat mbi ligjet dhe 
zakonet e zhvillimit të luftës, rregulla këto të cilat janë aneks i Konventës së Hagës, të 
vitit 1907, si dhe Konventa për mbrojtjen e vlerave kulturore në rastet e konfliktit të 
armatosur të vitit 1954. 

6. Për përcaktimin e nocionit më të plotë të krimeve të luftës, duhet të merret parasysh 
edhe praktika e gjykatave ndërkombëtare të Nurembergut dhe Tokios, si dhe praktika 
e Gjykatës Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë dhe e Gjykatës Penale 

                                                           
364 Zoran Stojanović, Komentar, fq. 792. 
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Ndërkombëtare për Ruandën. 365 
7. Sipas konventave të sipërpërmendura të Gjenevës dhe të Protokollit I, si krime të 

luftës konsiderohen këto vepra penale kundër personave të mbrojtur apo vlerave të 
mbrojtura:  
- tortura dhe sjellja jonjerëzore, përfshirë edhe eksperimentet biologjike ndaj 

personit të mbrojtur, robërve të mbrojtur të luftës apo personit civil të mbrojtur; 
- shkaktimi i qëllimshëm i mundimeve të mëdha apo lëndimeve të rënda trupore 

apo dëmtimet e rënda të shëndetit; 
- shkatërrimi dhe përvetësimi i kundërligjshëm dhe arbitrar i pasurisë së huaj, i cili 

nuk është i arsyeshëm për nevojat ushtarake; 
- detyrimi i personit të mbrojtur që të shërbejë në formacionet ushtarake të armikut; 
- privimi i qëllimshëm i të drejtës për gjykim të ndershëm dhe objektiv (të 

paanshëm) i garantuar me konventa; 
- shpërngulja e kundërligjshme, kolonizimi apo kufizimi i lirisë së personave të 

mbrojtur (ky krim i luftës kryhet në rastet kur me dhunë shpërngulet një pjesë apo 
e tërë popullsia civile në territorin e shtetit tjetër, siç veproi regjimi i Serbisë me 
ne kosovarët në pranverën e vitit 1999, apo në rastet kur okupatori i transporton 
shtetasit e vet në territorin e shtetit të cilin e okupon me qëllim që në tërësi apo 
pjesërisht ta kolonizojë. Ky krim është paraparë në nenin 49 të Konventës së 
Gjenevës, nr. IV dhe në Protokollin I); 

- marrja e pengjeve; 
- shpërngulja e popullsisë civile nga vendbanimet e okupuara brenda shtetit apo 

jashtë shtetit; 
- prolongimi (shtyrja, zvarritja) i padrejtë i kthimit të robërve të luftës në shtetin e 

tyre; 
- imponimi i aparteidit apo praktikës tjetër nënçmuese, që bazohet në 

diskriminimin racor; 
- sulmi në monumentet historike, në vepra artistike apo vende të tjera fetare të cilat 

vërehen qartë dhe të cilat paraqesin trashëgimi kulturore dhe shpirtërore të 
popullit, që gëzojnë mbrojtje të posaçme. 

- Sipas Konventës së Hagës lidhur me ligjet dhe zakonet e luftës të vitit 1907 dhe 
Rregullores së saj, gjithashtu të vitit 1907, krime të luftës konsiderohen edhe a) 
mënyra e ndaluar e luftës dhe b) mjetet e ndaluara të luftës. 
a) Si mënyra të ndaluara të luftës, të cilat u përcaktuan krahas konventës së 

sipërpërmendur të Hagës të vitit 1907 edhe në Protokollin I të Konventës së 
Gjenevës të vitit 1947, konsiderohen këto vepra të cilat shkaktojnë vdekjen 
apo lëndime të rënda trupore, ose dëmtime të rënda të shëndetit: 
- sulmi në vendbanime civile apo ndaj personave të caktuar civilë; 
- sulmi pa i zgjedhur caqet apo sulmi ndaj objekteve apo instalimeve të 

cilat për nga natyra e tyre shkaktojnë rreziqe, duke ditur se sulmi i tillë 
shkakton humbjen e jetës të shumë njerëzve, dëmtime të popullsisë civile 
apo që shkakton dëme së tepërmi në objekte civile; 

- sulmi në territore të demilitarizuara apo territore të pambrojtura; 
- sulmi ndaj personave, të cilët janë “jashtë luftës” (të cilët nuk janë të 

angazhuar në luftë); 
                                                           
365 Po aty, fq. 792. 
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- përdorimi perfid i shenjave të dukshme të Kryqit të Kuq, Gjysmëhënës 
apo të shenjave të tjera që janë të mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare. 

b) Si mjete të ndaluara të luftës, sipas konventave të përmendura konsiderohet 
përdorimi i armëve:  
- të cilat shkaktojnë mundime të panevojshme; 
- të cilat për shkak të pasaktësisë apo efektit të tyre i godasin si pjesëtarët e 

forcave të armatosura ashtu edhe personat civilë; 
- përdorimi i armëve të tilla efekti i të cilave nuk mund të kontrollohet në 

kohë dhe hapësirë. 
8. Të gjitha këto krime të luftës të parapara në konventat e sipërpërmendura janë të 

parapara si krime të këtilla edhe në nenin 8 të Statutit të Gjykatës së Përhershme 
Penale Ndërkombëtare. Në këtë nen, ndryshe nga dispozitat e konventave të cekura, 
krimet e luftës janë paraparë në mënyrë më të qartë, më precize dhe në mënyrë më të 
hollësishme. Përkatësisht krimet e luftës në këtë nen janë paraparë kryesisht me 
teknikën juridike të kodeve penale nacionale në tre paragrafë dhe në 46 nënparagrafë. 
Mënyra e inkriminimit të këtillë të krimeve të luftës do të jetë bazë solide juridike 
penale për punën e Gjykatës së Përhershme Penale Ndërkombëtare. 

 
Disa karakteristika të përbashkëta të krimeve të luftës 

 
1. Kryes i të gjitha krimeve të luftës mund të jetë çdo person (delicta communia). 

Konsiderohet penalisht përgjegjës dhe dënohet, jo vetëm ai që ka kryer këto krime, 
por edhe ai që i ka planifikuar apo ka urdhëruar kryerjen e tyre. Mirëpo, gjer më tani 
këto krime më së shpeshti janë kryer nga persona ushtarakë apo pjesëtarë të policisë 
apo formacioneve paramilitare ose nga pushtetarë të lartë. Pozita zyrtare e cilitdo 
kryes, pa marrë parasysh nëse është kryetar shteti, anëtar i qeverisë apo zyrtar tjetër, 
nuk e liron nga përgjegjësia penale, madje nuk mund t’i merret as si rrethanë 
lehtësuese me rastin e matjes së dënimit.366 

2. Lidhur me fajësinë, këto vepra mund të kryhen vetëm me dashje. Kjo formë e fajit 
duhet të ngërthejë në vete vetëdijen për sjelljen jonjerëzore dhe cilësinë e subjektit 
pasiv ndaj të cilit ndërmerren veprimet e tilla. Krahas dashjes duhet të ekzistojë edhe 
qëllimi i caktuar. Për ekzistimin e dashjes nuk është e domosdoshme që kryesi të jetë i 
vetëdijshëm se është duke i shkelur rregullat e së drejtës ndërkombëtare. Ky tipar është 
kusht për ekzistimin e krimeve të luftës dhe si i tillë nuk është i domosdoshëm të jetë 
përfshirë në dashjen e kryesit. 

3. Këto krime kryhen gjatë kohës së luftës, konfliktit të armatosur apo okupimit. 
4. Në pajtim me të drejtën ndërkombëtare, përkatësisht në pajtim me Konventën për 

mosaplikimin e parashkrimit ligjor për krime të luftës dhe krime kundër 
njerëzimit të vitit 1968, në nenin 95 të Kodit Penal është paraparë shprehimisht se 
krimet e luftës nuk parashkruhen pa marrë parasysh kohën e kaluar prej momentit të 
kryerjes së tyre.. 

5. Çdo vepër e veçantë e krimit të luftës sipas natyrës së saj është vepër penale e 
vazhduar. Andaj kryerja e shumë veprave të krimeve të luftës nga i njëjti person nuk 
konsiderohen shumë vepra penale, por konsiderohet vetëm si një vepër penale. 

6. Tentativa për kryerjen e krimeve të luftës ndëshkohet. 
                                                           
366 Kambovski, Komentar, fq. 1178. 
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7. Sipas konstruksionit ligjor figura e këtyre veprave penale është e karakterit blanket 
ngase udhëzojnë në aplikimin e konventave, si dhe akteve të tjera ndërkombëtare, 
zakoneve dhe ligjeve ndërkombëtare. 

8. Në Kodin Penal të Kosovës janë anticipuar të gjitha llojet e krimeve të luftës të 
parapara në konventat e sipërpërmendura. Mirëpo, me këtë rast duhet veçmas të cekët 
se inkriminimet e parapara të krimeve të luftës në Kodin Penal të Kosovës, si zgjidhje 
konkrete i ka marrë nga neni 8 i Statutit të Gjykatës së Përhershme Penale 
Ndërkombëtare. Rrjedhimisht, të gjitha llojet e krimeve të luftës, të parapara në 3 
paragrafë dhe në 46 nënparagrafë të nenit 8 të Statutit të kësaj gjykate, në Kodin Penal 
të Kosovës krimet e luftës janë paraparë në këto katër nene vijuese me këta tituj:  
1) Krimet e luftës në kundërshtim të rëndë me Konventat e Gjenevës (neni 118);  
2) Krimet e luftës si shkelje e rëndë e ligjeve dhe e zakoneve që zbatohen në 

konfliktin e armatosur ndërkombëtar (neni 119);  
3) Krimet e luftës për shkelje të rëndë të nenit 3 të përbashkët me Konventat e 

Gjenevës (neni 120); 
4) Krimet e luftës të cilat paraqesin shkelje të rëndë të ligjeve dhe zakoneve që 

zbatohen në konfliktet e armatosura që nuk janë të karakterit ndërkombëtar (neni 
121). 

9. Meqë në Kodin Penal të Kosovës krimet e luftës janë të parapara në mënyrë të 
hollësishme, të qartë dhe precize, në vazhdim do t’i komentojmë shkurtimisht 
dispozitat e këtyre inkriminimeve. 

 
 
Neni 150 [Krimet e luftës në shkelje të rëndë të konventat e Gjenevës] 
 
1. Kushdo që shkel rëndë Konventat e Gjenevës të 12 gushtit 1949, dënohet me:  

1.1. burgim prej së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm, për 
veprat nga nën-paragrafët 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. ose 8. të paragrafit 2. të 
këtij neni; ose  

1.2. burgim prej së paku pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të 
përjetshëm, për veprat nga nën-paragrafët 2.1, 2.2 ose 2.3 të paragrafit 
2. të këtij neni.  

2. Shkelje e rëndë e Konventave të Gjenevës të 12 gushtit 1949 do të thotë një apo 
më shumë prej veprimeve vijuese të kryera gjatë kohës së luftës apo konfliktit 
të armatosur kundër personave ose pasurisë që janë të mbrojtura me 
dispozitat përkatëse të Konventave të Gjenevës: 
2.1. vrasja me qëllim;  
2.2. tortura ose trajtimi çnjerëzor, duke përfshirë eksperimentet biologjike;  
2.3. shkaktimi i qëllimshëm i vuajtjeve të mëdha ose i dëmtimeve të rënda 

trupore apo shëndetësore, dhunimi dhe ngacmimi seksual;  
2.4. shkatërrimi masiv dhe përvetësimi i pasurisë i pajustifikueshëm nga 

nevojat ushtarake dhe i kryer në mënyrë të kundërligjshme dhe të 
qëllimshme;  

2.5. detyrimi i robit të luftës ose personit tjetër të mbrojtur për të shërbyer 
në forcat e armikut;  

2.6. privimi i qëllimshëm i robit të luftës ose personit tjetër të mbrojtur nga e 
drejta për gjykim të drejtë dhe të rregullt;  



Ismet Salihu 

 421

2.7. deportimi i kundërligjshëm apo transferimi ose mbyllja e kundër-
ligjshme dhe  

2.8. marrja e pengjeve.  
 
1. Vepra konsiderohet se kryhet në rastet kur shkelen konventat e Gjenevës të vitit 1949. 
2. Kjo vepër është e karakterit blanket. 
3. Kjo vepër kryhet gjatë kohës së luftës apo konfliktit të armatosur. 
4. Kryes konsiderohet personi që urdhëron dhe ai që e ekzekuton urdhrin e këtillë. 
5. Lidhur me fajësinë, shih komentet për nenin 149 dhe nenin 8 të Statutit të Gjykatës 

Penale Ndërkombëtare të Përhershme. 
 
 
Neni 151 [Krimet e luftës si shkelje e rëndë e ligjeve dhe e zakoneve që zbatohen 

  në konfliktin e armatosur ndërkombëtar] 
 
1. Kushdo që shkel rëndë ligjet dhe zakonet që zbatohen në konfliktet e 

armatosura ndërkombëtare, brenda kornizës së përcaktuar të së drejtës 
ndërkombëtare, dënohet me:  
1.1. burgim prej së paku pesë (5) vjet ose me burgim të përjetshëm, për 

veprat nga nën paragrafët 2.9, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.26, 2.29, 2.30 ose 
2.31 të paragrafit 2. të këtij neni; ose  

1.2. burgim prej së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm, për 
veprat nga nën-paragrafët 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 
2.12, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27 ose 2.28 të 
paragrafit 2. të këtij neni.  

2. Shkelja e rëndë e ligjeve dhe e zakoneve që zbatohen për konfliktet e 
armatosura ndërkombëtare, brenda kornizës së përcaktuar të së drejtës 
ndërkombëtare, nënkupton një ose më shumë nga veprimet vijuese:  
2.1. sulmet e drejtuara me qëllim kundër popullsisë civile ose ndaj individëve 

të veçantë civilë që nuk marrin pjesë drejtpërdrejt në konflikt;  
2.2. sulmet e drejtuara me qëllim kundër objekteve civile që nuk janë 

objektiva ushtarake; 
2.3. sulmet e drejtuara me qëllim kundër personelit, instalimeve, 

materialeve, njësive ose automjeteve të përfshira në misionet e ndihmës 
humanitare ose paqeruajtëse në përputhje me Kartën e Kombeve të 
Bashkuara, për aq kohë sa gëzojnë të drejtën për mbrojtjen e atyre 
civilëve ose objekteve civile sipas të drejtës ndërkombëtare për 
konfliktet e armatosura; 

2.4. fillimi i sulmit të qëllimshëm, duke ditur se sulmi i tillë do të shkaktojë 
humbje aksidentale të jetës ose plagosje të civilëve, dëme të objekteve 
civile, dëme të gjëra, afatgjate dhe të rënda ndaj mjedisit natyror, që do 
të ishte haptazi tejkalim sa i përket përparësisë së gjithëmbarshme 
konkrete dhe të drejtpërdrejtë të parashikuar ushtarake; 

2.5. sulmi ose bombardimi me çfarëdo mjete i qyteteve, fshatrave, 
vendbanimeve ose ndërtesave që janë të pambrojtura dhe të cilat nuk 
janë objektiva ushtarake;  
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2.6. vrasja ose plagosja e luftëtarit i cili është dorëzuar në mëshirë pasi ka 
dorëzuar armët ose që nuk ka më mjete mbrojtëse;  

2.7. përdorimi i papërshtatshëm i flamurit të armëpushimit, i flamurit apo i 
shenjave dhe i uniformave ushtarake të armikut apo të Kombeve të 
Bashkuara ose i emblemave dalluese të Konventave të Gjenevës, që kanë 
si pasojë vdekjen ose plagosjet e rënda;  

2.8. transferimi i drejtpërdrejt ose i tërthortë nga forcat pushtuese i pjesëve 
të popullatës së vet civile në territorin që e pushton, ose deportimi apo 
transferimi i tërësishëm apo i pjesërishëm i popullatës së territorit të 
pushtuar brenda ose jashtë këtij territori;  

2.9. drejtimi me qëllim i sulmeve kundër ndërtesave fetare, shkollore, 
artistike, shkencore, me qëllime bamirëse, monumenteve historike, 
spitaleve dhe vendeve ku janë mbledhur të sëmurët dhe të plagosurit, 
me kusht që të mos jenë objektiva ushtarake;  

2.10. nënshtrimi i personave nën autoritetin e një pale kundërshtare ndaj të 
cilëve kryhen gjymtime fizike ose eksperimente të ndryshme mjekësore 
apo shkencore, të cilat nuk arsyetohen në aspektin e trajtimit mjekësor, 
dental apo spitalor të personit përkatës dhe nuk janë në dobi të tij, e që 
shkaktojnë vdekje apo rrezik serioz ndaj shëndetit të një apo shumë 
personave të tillë;  

2.11. vrasja apo plagosja dinake e individëve që i përkasin vendit apo ushtrisë 
armike;  

2.12. deklarimi se nuk do të ketë mëshirë;  
2.13. shkatërrimi apo marrja e pasurisë së armikut, përveç rasteve kur kjo 

kërkohet domosdoshmërisht për nevojat e luftës;  
2.14. deklarimi se abrogohen, suspendohen apo nuk pranohen nga gjykata të 

drejtat dhe veprimet e pjesëtarëve të kombit që është palë e armikut;  
2.15. detyrimi i qytetarëve të palës armike për të marrë pjesë në operacionet e 

luftës të drejtuara kundër vendit të tyre, madje edhe nëse kanë qenë në 
shërbimin e palës kundërshtare para fillimit të luftës;  

2.16. plaçkitja e një qyteti ose e një vendi, qoftë edhe kur merret me anë të 
sulmit;  

2.17. përdorimi i helmeve ose i armëve helmuese;  
2.18. përdorimi i gazrave asfiksuese, helmuese ose i llojeve të tjera të gazrave 

dhe i të gjitha analogeve të lëngshme, materialeve ose mjeteve;  
2.19. përdorimi i plumbave që përhapen apo rrafshohen lehtë në trupin e 

njeriut, siç janë plumbat me mbulesë të fortë që nuk e mbulojnë 
plotësisht bërthamën ose janë të çarë me prerje;  

2.20. përdorimi i armëve, projektilave, materialeve dhe metodave të luftimit 
të një natyre të tillë që shkaktojnë plagosje të tepërta apo vuajtje të 
panevojshme ose të cilat nuk bëjnë dallim në shkaktimin e këtyre 
vuajtjeve, në shkelje me të drejtën ndërkombëtare për konfliktet e 
armatosura, duke përfshirë këtu armët kimike, armët biologjike, 
copëzat e padetektueshme, armët verbuese laserike ose minat 
mashtruese të përkufizuara në Protokollin II të Konventës mbi ndalimin 
ose kufizimin e disa armëve konvencionale të cilat konsiderohen se janë 
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jashtëzakonisht dëmtuese ose kanë efekte pa i zgjedhur caqet, të datës 
10 tetor 1980; 

2.21. kryerja e akteve fyese ndaj dinjitetit personal, veçanërisht trajtimi 
nënçmues dhe poshtërues;  

2.22. kryerja e dhunimeve, skllavëria seksuale, prostitucioni i detyruar, 
shtatzënia e dhunshme, steriliteti i detyruar ose ndonjë formë tjetër e 
dhunës seksuale, e cila përbën gjithashtu shkelje të rëndë të Konventave 
së Gjenevës;  

2.23. përdorimi i qëllimshëm i pranisë së civilëve ose i personave të tjerë që 
gëzojnë mbrojtje me qëllim të mbajtjes së disa pikave, zonave apo 
forcave ushtarake të mbrojtura nga operacionet ushtarake;  

2.24. drejtimi me qëllim i sulmeve kundër ndërtesave, materialeve, njësive 
mjekësore dhe transportit, personelit fetar dhe personelit që përdorin 
shenjën dalluese të Konventave të Gjenevës në pajtim me të drejtën 
ndërkombëtare;  

2.25. vënia me qëllim e popullsisë civile në gjendje të urisë si metodë lufte, 
duke privuar ata nga mjetet e domosdoshme për ekzistencën e tyre, 
duke përfshirë këtu edhe pengimin e qëllimshëm të furnizimeve të 
paraparë me Konventat e Gjenevës;  

2.26. rekrutimi apo mobilizimi i fëmijëve nën moshën pesëmbëdhjetë vjet në 
forcat e armatosura kombëtare ose duke i përdorur ata të marrin pjesë 
aktivisht në armiqësi;  

2.27. drejtimi me qëllim i sulmeve kundër punimeve ose instalimeve që 
përmbajnë forca të rrezikshme duke e ditur se sulmi i tillë do të 
shkaktojë humbje të tepërta të jetës, lëndime të civilëve ose dëmtime të 
objekteve civile;  

2.28. drejtimi me qëllim i sulmeve pa dallim, kur sulmi i tillë nuk drejtohet në 
një objektiv specifik ushtarak, shfrytëzon metoda apo mjete të luftës të 
cilat nuk mund të drejtohen në objekte specifike ushtarake ose metoda 
apo mjete të luftës efekti i të cilave nuk mund të kufizohet ashtu siç 
kërkohet me Protokollin i të Konventave të Gjenevës të datës 12 gusht 
1949 dhe që, për pasojë, është i një natyre të tillë që godet objektivat 
ushtarake dhe civile ose objektet civile pa dallim;  

2.29. skllavëria dhe tregtia me robërit;  
2.30. shqiptimi i dënimeve kolektive;  
2.31. ushtrimi i trysnisë mbi popullsinë e një territori të pushtuar për të 

ndërruar kombësinë ose për të dhënë betimin për forcat armike.  
 
1. Ndryshe nga inkriminimi i mësipërm për të cilin burime juridike janë konventat e 

Gjenevës, burime të së drejtës penale ndërkombëtare me të cilat parashihen krime të 
luftës të parapara në nenin 151 janë zakonet dhe ligjet. Zakonet janë një e drejtë e 
pashkruar ndërkombëtare e cila është sajuar me dekada të tëra dhe shërben si burim 
juridik me të cilin, përveç tjerash, janë të përcaktuara edhe disa krime të luftës. 
Zakonet gjithashtu janë burime të së drejtës penale ndërkombëtare, të cilat mund të 
jenë të obligueshme, komente apo fakultative. Lidhur me krimet e luftës të parapara 
në nenin 151 zakonet janë norma të obligueshme dhe të imperative. 
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2. Këto krime kryhen gjatë konflikteve të armatosura ndërkombëtare. 
3. Dispozitat e këtij neni janë të karakterit blanket të cilat udhëzojnë zbatimin e 

rregullave dhe të zakoneve ndërkombëtare.  
4. Konsiderohen se kryhen në rastet kur shkelen ligjet apo zakonet e së drejtës 

ndërkombëtare të cilat përcaktojnë rregullat e luftës. 
5. Ndëshkohet edhe ai i cili urdhëron edhe ai që kryen njërën nga veprat e cekura. 
6. Veprat e inkriminuara në këtë nen janë parashikuar edhe në nenin 8 të Statutit të 

Gjykatës Penale Ndërkombëtare të Përhershme. 
 
 
Neni 152 [Krimet e luftës në shkelje të rëndë të nenit 3 të përbashkët 

  të Konventave të Gjenevës] 
 
1. Kushdo që shkel rëndë nenin 3, që është i përbashkët për katër Konventat e 

Gjenevës të datës 12 gusht 1949, dënohet me burgim së paku pesë (5) vjet ose 
me burgim të përjetshëm.  

2. Shkelje e rëndë e nenit 3, të përbashkët për të katër Konventat e Gjenevës të 
12 Gushtit 1949, do të thotë një ose më shumë nga veprat e mëposhtme të 
kryera në kontekstin e një konflikti të armatosur jo të një karakteri 
ndërkombëtar kundër personave që nuk marrin pjesë aktive në armiqësi, duke 
përfshirë edhe pjesëtarët e forcave të armatosura që i kanë dorëzuar armët 
dhe që nuk janë në gjendje të luftojnë për shkak të sëmundjes, plagëve, 
ndalimit ose për ndonjë shkak tjetër:  
2.1. dhuna ndaj jetës dhe personit, në veçanti vrasja e çdo lloji, gjymtimi, 

trajtimi mizor dhe tortura;  
2.2. kryerja e akteve fyese ndaj dinjitetit të personit, në veçanti poshtërimi 

dhe trajtimi nënçmues;  
2.3. marrja e pengjeve;  
2.4. shqiptimi i dënimeve dhe kryerja e ekzekutimeve pa aktgjykime 

paraprake të shpallura nga një gjykatë e rregullt që ofron të gjitha 
garancitë gjyqësore të cilat përgjithësisht njihen si të domosdoshme.  

3. Ky nen zbatohet për konfliktet e armatosura që nuk janë të karakterit 
ndërkombëtar dhe nuk zbatohet për situatat e çrregullimeve dhe tensioneve të 
brendshme, siç janë trazirat, veprat sporadike dhe të izoluara të dhunës ose 
vepra të tjera të natyrës së ngjashme.  

 
1. Dispozitat e katër konventave të Gjenevës të datës 12 gusht 1949 janë të karakterit 

imperativ, obligues që duhet të respektohen gjatë konflikteve apo luftërave të karakterit 
ndërkombëtar. Mirëpo, në njërën nga këto konventa është paraparë neni 3 me të cilat 
në mënyrë shprehimore thuhet se të gjitha këto konventa do të zbatohen edhe në rastin 
e konflikteve të armatosura të karakterit jondërkombëtarë. Me fjalë të tjera, sipas nenit 
3, këto katër konventa të Gjenevës do të vlejnë edhe në rastin e konflikteve të 
armatosura që ndodhin brenda një shteti, çfarë ishin p.sh. konfliktet e armatosura në 
Egjipt dhe Libi në vitin 2011. Mirëpo në paragrafin 3 të këtij neni, i cili është i 
karakterit shpjegues, thuhet se në sensin e kësaj dispozite konflikte të armatosura nuk 
nënkuptohen çrregullimet dhe tensionet e brendshme, siç janë p.sh. trazirat, veprimet 
sporadike dhe të izoluara të dhunës etj.  
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2. Krimi i paraparë në këtë nen konsiderohet shkelje e rëndë e konventave të Gjenevës 
dhe Protokollit I të këtyre konventave.  

3. Këtë dispozitë të nenit 3 të Konventës së Gjenevës në tërësi e ka anticipuar edhe Statuti 
i Gjykatës Penale Ndërkombëtare të Përhershme (neni 8, paragrafi c, pika 1-4).  

4. Veprimet e kryerjes së këtyre krimeve janë të njëjta me shumë veprime të krimeve të 
tjera kundër të drejtës ndërkombëtare, me të vetmen veçanti se kryhen në rastet e 
konflikteve të armatosura që ndodhin brenda shtetit.  

5. Sipas nenit 3 të Konventës së Gjenevës dhe nenit 152, paragrafi 2 të Kodit Penal, si 
veprime të kryerjes konsiderohen dhuna, e sidomos vrasja, fyerjet, në veçanti 
poshtërimi, trajtimi degradues, marrja e pengjeve dhe shqiptimi i dënimeve pa 
aktgjykime paraprake nga një gjykatë e rregullt dhe e paanshme. 

6. Viktima të krimeve të parapara në këtë inkriminim janë kryesisht popullsia civile. Por, 
si viktima konsiderohen edhe pjesëtarët e forcave të armatosura të cilët i kanë dorëzuar 
armët, që janë dorëzuar dhe personat e plagosur apo të sëmurë. 

7. Edhe për këtë lloj krimi konsiderohet penalisht i përgjegjshëm dhe dënohet ai që 
planifikon, ai që urdhëron dhe ai i cili kryen njërën nga veprat e përcaktuara në 
dispozitat e këtij neni.  

 
 
Neni 153 [Krimet e luftës të cilat paraqesin shkelje të rëndë të ligjeve dhe zakoneve  

  që zbatohen në konfliktet e armatosura që nuk janë të karakterit  
  ndërkombëtar] 

 
1. Kushdo që shkel rëndë ligjet dhe zakonet që zbatohen në konfliktet e 

armatosura që nuk janë të karakterit ndërkombëtar, brenda kornizës së 
përcaktuar të së drejtës ndërkombëtare, dënohet me:  
1.1. burgim prej së paku pesë (5) vjet ose me burgim të përjetshëm, për 

veprat penale nga nën paragrafët 2.4, 2.5, 2.7, 2.12, 2.23 ose 2.24 të 
paragrafit 2. të këtij neni; ose  

1.2. burgim prej së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm, për 
veprat penale nga nën paragrafët 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 ose 2.22 të paragrafit 2. të 
këtij neni.  

2. Shkelja e rëndë e ligjeve dhe e zakoneve që zbatohen për konfliktet e 
armatosura që nuk janë të karakterit ndërkombëtar, brenda kornizës së 
përcaktuar të së drejtës ndërkombëtare, nënkupton një ose më shumë nga 
veprimet vijuese:  
2.1. sulmet e drejtuara me qëllim kundër popullsisë civile ose ndaj 

individëve të veçantë civilë që nuk marrin pjesë drejtpërdrejt në 
konflikt;  

2.2. drejtimi me qëllim i sulmeve kundër ndërtesave, materialeve, njësive 
mjekësore dhe transportit, personelit fetar dhe personelit që përdorin 
shenjën dalluese të Konventave të Gjenevës në pajtim me të drejtën 
ndërkombëtare;  

2.3. sulmet e drejtuara me qëllim kundër personelit, instalimeve, 
materialeve, njësive ose automjeteve të përfshira në misionet e ndihmës 
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humanitare ose paqeruajtëse në përputhje me Kartën e Kombeve të 
Bashkuara, për aq kohë sa gëzojnë të drejtën për mbrojtjen e atyre 
civilëve ose objekteve civile sipas të drejtës ndërkombëtare për 
konfliktet e armatosura;  

2.4. drejtimi me qëllim i sulmeve kundër ndërtesave fetare, shkollore, 
artistike, shkencore, me qëllime bamirëse, monumenteve historike, 
spitaleve dhe vendeve ku janë mbledhur të sëmurët dhe të plagosurit, 
me kusht që të mos jenë objektiva ushtarake;  

2.5. plaçkitja e një qyteti ose e një vendi, qoftë edhe kur merret me anë të 
sulmit;  

2.6. kryerja e dhunimeve, skllavëria seksuale, prostitucioni i detyruar, 
shtatzënia e dhunshme, steriliteti i detyruar ose ndonjë formë tjetër e 
dhunës seksuale, e cila përbën gjithashtu shkelje të rëndë të nenit 3, të 
përbashkët për të katër Konventat e Gjenevës;  

2.7. rekrutimi apo mobilizimi i fëmijëve nën moshën pesëmbëdhjetë vjet në 
forcat e armatosura kombëtare ose duke i përdorur ata të marrin pjesë 
aktivisht në armiqësi;  

2.8. urdhërimi për zhvendosjen e popullatës civile për shkaqe që lidhen me 
konfliktin, përveç kur kjo kërkohet për shkak të sigurisë së civilëve të 
përfshirë ose për shkaqe imperative ushtarake;  

2.9. vrasja ose plagosja dinake e luftëtarit kundërshtar;  
2.10. deklarimi se nuk do të ketë mëshirë;  
2.11. nënshtrimi i personave nën autoritetin e një pale kundërshtare ndaj të 

cilëve kryhen gjymtime fizike ose eksperimente të ndryshme mjekësore 
apo shkencore, të cilat nuk arsyetohen në aspektin e trajtimit mjekësor, 
dental apo spitalor ndaj personit përkatës dhe nuk janë në dobi të tij, e 
që shkaktojnë vdekje apo rrezik serioz ndaj shëndetit të një apo shumë 
personave të tillë;  

2.12. shkatërrimi apo marrja e pasurisë së armikut, përveç rasteve kur kjo 
kërkohet domosdoshmërisht për nevojat e luftës;  

2.13. sulmi ose bombardimi me çfarëdo mjete i qyteteve, fshatrave, 
vendbanimeve ose ndërtesave që janë të pambrojtura dhe të cilat nuk 
janë objektiva ushtarake;  

2.14. sulmet e drejtuara me qëllim kundër objekteve civile që nuk janë 
objektiva ushtarake;  

2.15. fillimi i sulmit të qëllimshëm, duke ditur se sulmi i tillë do të shkaktojë 
humbje aksidentale të jetës ose plagosje të civilëve, dëme të objekteve 
civile, dëme të gjëra, afatgjate dhe të rënda ndaj mjedisit natyror, që do 
të ishte haptazi tejkalim sa i përket përparësisë së gjithëmbarshme 
konkrete dhe të drejtpërdrejtë të parashikuar ushtarake;  

2.16. drejtimi me qëllim i sulmeve pa dallim kur sulmi i tillë nuk drejtohet në 
një objektiv specifik ushtarak, shfrytëzon metoda apo mjete të luftës të 
cilat nuk mund të drejtohen në objekte specifike ushtarake ose metoda 
apo mjete të luftës efekti i të cilave nuk mund të kufizohet dhe që, për 
pasojë, është i një natyre të tillë që godet objektivat ushtarake dhe civile 
ose objektet civile pa dallim;  
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2.17. përdorimi i qëllimshëm i prezencës së civilëve ose i personave të tjerë që 
gëzojnë mbrojtje me qëllim të mbajtjes së disa pikave, zonave apo 
forcave ushtarake të mbrojtura nga operacionet ushtarake;  

2.18. vënia me qëllim e popullsisë civile në gjendje të urisë si metodë lufte, 
duke privuar ata nga mjetet e domosdoshme për ekzistencën e tyre, 
duke përfshirë këtu edhe pengimin e qëllimshëm të furnizimeve të 
parapara me Konventat e Gjenevës;  

2.19. përdorimi i helmeve ose i armëve helmuese;  
2.20. përdorimi i gazrave asfiksuese, helmuese ose i llojeve të tjera të gazrave 

dhe i të gjitha analogeve të lëngshme, materialeve ose mjeteve;  
2.21. përdorimi i plumbave që përhapen apo rrafshohen lehtë në trupin e 

njeriut, siç janë plumbat me mbulesë të fortë që nuk e mbulojnë 
plotësisht bërthamën ose janë të çarë me prerje;  

2.22. përdorimi i armëve, projektilave, materialeve dhe metodave të luftimit 
të një natyre të tillë që shkaktojnë plagosje të tepërta apo vuajtje të 
panevojshme ose të cilat nuk bëjnë dallim në shkaktimin e këtyre 
vuajtjeve, në shkelje me të drejtën ndërkombëtare për konfliktet e 
armatosura, duke përfshirë këtu armët kimike, armët biologjike, 
copëzat e padetektueshme, armët verbuese laserike ose minat 
mashtruese të përkufizuara në Protokollin II të Konventës mbi ndalimin 
ose kufizimin e disa armëve konvencionale të cilat konsiderohen se janë 
jashtëzakonisht dëmtuese ose kanë efekte pa i zgjedhur caqet, të datës 
10 tetor 1980; 

2.23. skllavëria dhe tregtia me robërit;  
2.24. shqiptimi i dënimeve kolektive.  

3. Ky nen zbatohet për konfliktet e armatosura që nuk kanë karakter 
ndërkombëtar dhe nuk zbatohet për situatat e trazirave dhe të tensioneve të 
brendshme, siç janë trazirat, veprat sporadike dhe të izoluara të dhunës ose 
aktet e tjera të natyrës së ngjashme. Dispozitat e këtij neni vlejnë për 
konfliktet e armatosura që ndodhin në territorin e një shteti kur ekziston një 
konflikt i armatosur i zgjatur midis organeve të pushtetit dhe grupeve të 
organizuara të armatosura ose midis grupeve të tilla.  

 
1. Në dispozitat e këtij neni, sikundër në dispozitat nenit 151, janë paraparë krimet e 

luftës të cilat nuk janë të karakterit ndërkombëtarë, përkatësisht të cilat kryhen brenda 
një shtetit. Dallimi midis krimeve të parapara në këtë inkriminim në krahasim me 
krimet e parapara në inkriminimin e nenit 151, është se krimet e parapara në këtë nen 
konsiderohen se kryhen në rastet kur shkelen ligjet dhe zakonet që zbatohen në 
konfliktet e armatosura. Përndryshe këto lloje të krimeve të cilat janë të cilësuara si 
krime të luftës të parapara në këtë nen, me të njëjtin formulim janë të parapara si 
krime të luftës edhe në Statutin e Gjykatës Penale Ndërkombëtare të Përhershme (neni 
8, paragrafi (d) dhe (e), pika I – XII).  

2. Katalogu i llojeve të krimeve të parapara në këtë nen është i madh, përkatësisht janë 
paraparë 24 lloje të veprave të cilat konsiderohen si krime të luftës. 

3. Përveç popullsisë civile, viktima të këtyre krimeve janë edhe një spektër shumë i gjerë 
i ndërtesave dhe objekteve mjekësore dhe fetare, instalimeve, automjeteve dhe 
objekteve e të mirave të tjera të cilat nuk përdoren për qëllime të luftës. 
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4. Për krimet e parapara në këtë nen konsiderohet penalisht të përgjegjshëm dhe dënohet 
ai që planifikon, ai që urdhëron dhe ai që i kryen këto vepra.  

5. Paragrafi 3 i këtij neni është i karakterit shpjegues në të cilin është thënë se dispozitat 
e këtij neni nuk vlejnë për situatat e turbullirave dhe të tensioneve të brendshme, siç 
janë trazirat, aktet sporadike ose të izoluara të dhunës ose aktet e tjera të natyrës së 
ngjashme. 

 
 
Neni 154 [Sulmet në konfliktet e armatosura që nuk kanë karakter ndërkombëtar  
     kundër instalimeve që përmbajnë forca të rrezikshme] 
 

Kushdo që në shkelje të ligjeve dhe zakoneve që zbatohen në konfliktet e 
armatosura që nuk kanë karakter ndërkombëtar, me qëllim kryen sulm 
kundër punimeve ose instalimeve që përmbajnë forca të rrezikshme, me 
dijeninë se një sulm i tillë do të shkaktojë humbje të mëdha jetësh, lëndime 
për civilët ose dëme në objektet civile, dënohet me burgim së paku dhjetë (10) 
vjet ose me burgim të përjetshëm. 

 
1. Ky krim kryhet në rastet e konflikteve të armatosura të një karakteri jondërkombëtar, 

përkatësisht në konfliktet e armatosura brenda për brenda një shtetit midis grupeve të 
ndryshme, apo midis një grupi apo një pjese të popullsisë me shtetin. Ky krim kryhet 
në rastet kur sulmohen punimet ose instalimet që përmbajnë forca të rrezikshme, siç 
janë p.sh. instalimet e rrjetit të gazit, elektranave/centraleve nukleare, depove në të 
cilat janë vendosur lëndë të rrezikshme etj. Për t’u konsideruar penalisht i përgje-
gjshëm, kryesi duhet të dijë se sulmi në këto instalime apo punime do të shkaktojë 
vdekjen e një numri të madh të njerëzve, lëndime të shumta ndaj qytetarëve ose dëme 
në objektet civile. 

2. Lidhur me kryesin, formën e fajit dhe urdhër dhënësin dhe kryesin vlejnë komentet të 
cilat janë dhënë për inkriminimet në nenet 150-153. 

 
 
Neni 155 [Rekrutimi ose regjistrimi i personave midis moshës pesëmbëdhjetë 

   dhe tetëmbëdhjetë vjet në konfliktin e armatosur] 
  

Kushdo që rekruton ose regjistron personat midis moshës pesëmbëdhjetë (15) 
dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet në forcat e armatosura ose në grupe apo i 
shfrytëzon ata për pjesëmarrje aktive në armiqësitë në një konflikt të 
armatosur të një karakteri ndërkombëtar ose në ndonjë konflikt të armatosur 
që nuk ka karakter ndërkombëtar, dënohet me burgim prej një (1) deri në 
dhjetë (10) vjet. 

 
1. Kjo vepër penale kundër të drejtës ndërkombëtare është paraparë me qëllim që të 

mbrohen fëmijët gjatë ndonjë konflikti të armatosur. Sipas konventave 
ndërkombëtare, por edhe sipas Kodit Penal të Kosovës, fëmijë konsiderohen personat 
prej zero moshës deri në tetëmbëdhjetë vjet. 

2. Për shkak të rëndësisë dhe rrezikshmërisë dhe pasojave shumë të rënda, sipas konventave 
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të Gjenevës dhe të Hagës, rekrutimi i fëmijëve në konflikte të armatosura ndërkombëtare 
apo të konflikteve të armatosura brenda një shteti konsiderohet krim i luftës.  

3. Ky inkriminim është i karakterit blanket, ngase udhëzon që të aplikohen dispozitat e 
konventave dhe akteve tjera ndërkombëtare. Këtë vepër penale kundër të drejtës 
ndërkombëtare e parasheh edhe Statuti i Gjykatës së Përhershme Penale 
Ndërkombëtare (nenin 8, paragrafi b, pika 26). 

4. Sipas dispozitës së këtij neni, vepra konsiderohet se kryhet në rastet kur ndokush 
rekruton ose regjistron personat midis moshës pesëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet.  

5. Këtë vepër penale mund ta kryej çdo person. Vepra mund të kryhet vetëm me dashje. 
Nga kjo rezulton se për t’u konsiderua personi penalisht i përgjegjshëm ai duhet të 
dijë, duhet të jetë i vetëdijshëm se personat që i regjistron apo i rekruton janë nën 
moshën tetëmbëdhjetë vjet. 

6. Vepra konsiderohet se është kryer me vetë faktin se është bërë regjistrimi apo 
rekrutimi i personave të këtillë me qëllim që këta të marrin pjesë në konfliktin e 
armatosur të karakterit ndërkombëtar apo jo ndërkombëtar. Pra nuk është e nevojshme 
që edhe të kenë marrë pjesë në konfliktin apo në luftë.  

7. Edhe për këtë vepër penale përgjigjet si urdhërdhënësi ashtu edhe kryesi, personi i cili 
ka bërë regjistrimi apo rekrutimi e personave të këtillë me qëllim që t’i aktivizojë në 
konfliktin e armatosur.  

 
 
Neni 156 [Përdorimi i mjeteve ose i metodave të ndaluara të luftimit] 
 
1. Kushdo që gjatë luftës apo konfliktit të armatosur përdorë armë, projektila 

dhe materiale e metoda të luftimit të cilat nuk parashihen me nën-paragrafin 
2.20 të 151 ose me nën-paragrafin nenin 2.22 të nenit 153 të këtij Kodi dhe që 
janë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare për konfliktet e 
armatosura, dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.  

2. Nëse vepra nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një ose më 
shumë personave, kryesi dënohet me burgim së paku dhjetë (10) vjet ose me 
burgim të përjetshëm.  

 
1. Neni 156 i Kodit Penal është përpiluar në bazë të dispozitave të konventave të Hagës 

të vitit 1907, me të cilat janë përcaktuar rregullat që ndalojnë përdorimin e armëve 
dhe metodave të caktuara të luftës si dhe të Protokollit të Gjenevës të vitit 1925 për 
ndalimin e përdorimit të helmeve asfiksuese dhe mjeteve bakteriologjike.367 Çështja e 
përdorimit të armëve të ndaluara në rastet e luftës dhe të konflikteve të armatosura 
është rregulluar edhe me akte të reja ndërkombëtare. Në këtë aspekt aktet 
ndërkombëtare më të reja janë: Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-ës të 
vitit 1972 me të cilën është ndaluar përdorimi i armëve nukleare; Rezoluta e vitit 1974 
për ndalimin e përdorimit të napalm bombave dhe të armëve të tjera ndezëse; 
Konventa mbi ndalimin e përsosjes, prodhimit dhe krijimin e depove të armëve 
bakteriologjike dhe helmuese dhe konventa dhe akte të tjera të kësaj fushe.  

2. Përmbajtja këtij neni pjesërisht është i ngjashëm edhe me nenin 8, paragrafi b, pika 
XVII - XX të Statutit të Gjykatës së Përhershme Penale Ndërkombëtare. 

                                                           
367 Kambovski, Komentar, fq. 1186.  
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3. Është e pamundur të ceken të gjitha llojet dhe metodat e ndaluara të luftës, ngase zhvi-
llimi i teknikës luftarake është shumë më i shpejtë sesa rregullativa juridike 
ndërkombëtare. Për këtë arsye konventat ndërkombëtare vetëm pjesërisht i kanë 
paraparë mjetet dhe metodat e luftës të cilat për shkaqe humanitare janë të ndaluara. 
a) Armët e ndaluara janë p.sh. projektilët shpërthyes të cilët thërrmohen apo janë 

të mbushura me materiale ndezëse; projektilët të cilat në kontakt me trupin e 
njeriut zgjerohen lehtë; armët, municioni dhe materialet të cilat shkaktojnë 
mundime të panevojshme; disa lloje të minave kontakte nënujore; torpedot të 
cilat edhe kur nuk e godasin objektivin edhe më tutje janë të rrezikshme; armët 
nukleare dhe termonukleare; bombat e napalmit dhe armët e tjera ndezëse etj.  

b) Metodat e ndaluara janë p.sh. vrasja apo plagosja dinake të pjesëtarit të ushtrisë 
së armikut; bombardimi dhe sulmet tjera ndaj qyteteve, fshatrave dhe 
vendbanimeve të tjera dhe i ndërtesave të cilat nuk janë të mbrojtura; 
keqpërdorimi i flamurit, negociatorit, uniformës së armikut apo të flamurit të tij 
ushtarak apo shtetëror, shenjave të tjera ushtarake, të flamurit të bardhë apo të 
Flamurit të Kryqit të Kuq, të Gjysmëhënës etj.  

4. Si metodë e ndaluar nuk duhet të konsiderohet dinakëria luftarake e cila nuk është e 
ndaluar. Por si metoda të ndaluara duhet të konsiderohen vetëm ato me të cilat shkelen 
rregullat e së drejtës ndërkombëtare. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Vepra penale konsiderohet se kryhet në rastet kur ndokush i përdor apo urdhëron që 

të përdoren mjete luftarake apo metoda (mënyra, taktika) të luftës të cilat janë të 
ndaluara me rregullat e së drejtës ndërkombëtare. Së këndejmi kryes i kësaj vepre 
penale konsiderohet ai që urdhëron dhe ai që kryen, ai që përdor armë apo metoda të 
ndaluara gjatë luftës apo konfliktit të armatosur.  

2. Përdorimi apo urdhri për përdorimin të mjeteve të ndaluara të luftës apo metoda e 
luftës duhet të jenë kryer gjatë kohës së luftës apo konfliktit të armatosur. 

3. Vepra penale konsiderohet se është kryer në rastet kur gjatë kohës së luftës apo 
konfliktit të armatosur janë përdorur mjetet apo metodat e ndaluara të luftës sipas të 
drejtës ndërkombëtare. Kjo vepër konsiderohet se është kryer me vetëm faktin e 
përdorimit të mjeteve apo metodave të ndaluara me të drejtën ndërkombëtare edhe në 
rastet kur nuk është shkaktuar kurrfarë pasoje. 

4. Këtë vepër penale mund ta kryej çdo person. Vepra mund të kryhet me dashje të 
drejtpërdrejtë apo eventuale. Dashja duhet të ngërthejë në vete edhe vetëdijen se janë 
të ndaluara mjetet dhe metodat e përdorura të luftës. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma e kualifikuar e kësaj vepre penale e paraparë në paragrafin 2 të nenit 124 të 

Kodit Penal ekziston në rastet kur për shkak të përdorimit të mjeteve të ndaluara të 
luftës apo metodës, është shkaktuar vdekja e një apo më shumë personave. Për 
pasojën e veprës së shkaktuar nga paragrafi 2, kryesi konsiderohet penalisht i 
përgjegjshëm si në rastet kur ka vepruar me dashje, ashtu edhe në rastet e pakujdesisë  
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Neni 157 [Shtyrja e paarsyeshme e riatdhesimit të robërve të luftës ose e civilëve] 
 

Kushdo që në shkelje të rregullave të së drejtës ndërkombëtare, urdhëron apo 
shqipton shtyrjen e paarsyeshme të riatdhesimit të robërve të luftës apo të 
civilëve pas përfundimit të luftës ose të konfliktit të armatosur, dënohet me 
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 

 
1. Dispozita e këtij neni është e karakterit blanket. Baza e inkriminimit të kësaj vepre 

është Protokolli plotësues i Konventës së Gjenevës për mbrojtjen e viktimave të 
konflikteve të armatosura ndërkombëtare. Në nenin 85, paragrafi 3, pika b) të kësaj 
Konvente është paraparë se shtyrja e paarsyeshme e riatdhesimit të robërve të luftës 
apo civilëve konsiderohet shkelje e rëndë e Protokollit nëse është kryer me qëllim dhe 
duke e shkelë Konventën apo Protokollin.368 

2. Në pajtim me nenin 109 dhe 118 të Konventës së Gjenevës nr. III, shteti armiqësor 
është i obliguar t’i kthejë robërit, përveç në rastet e jashtëzakonshme. Ndërsa personat 
civilë, në pajtim me nenin 35 të Konventës së Gjenevës nr. IV, kanë të drejtë ta 
braktisin territorin e shtetit të armikut përveç rasteve kur ajo është në kundërshtim me 
interesat nacionale të shtetit. Së këndejmi, lidhur me civilët kjo vepër penale kryhet në 
rastet kur personat e caktuar, zakonisht persona me autorizime shtetërore apo politike, 
ua bëjnë të pamundur, përkatësisht e shtyjnë/prolongojnë kthimin në shtetin e tyre në 
kundërshtim me nenin 35 të Konventës së Gjenevës nr. IV.369 

3. Me këtë inkriminim mbrohen robërit e luftës apo civilët. Me dispozitat e të drejtës 
ndërkombëtare është obligimi i shtetit në të cilin gjenden robërit e luftës apo civilët që 
pas përfundimit të konfliktit pa shtyrje t’i lirojë, t’u mundësojë robërve të luftës dhe 
civilëve që të kthehen në vendin e tyre.  

4. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale konsiston në shtyrjen e paarsyeshme të 
riatdhesimit të robërve të luftës apo personave civil. Shtyrje e paarsyeshme do të 
konsiderohet në rastet kur riatdhesimi nuk është kryer menjëherë, apo në afatin më të 
shkurtër pas përfundimit të konfliktit të armatosur. Ndërsa në të kundërtën, do të 
konsiderohet se shtyrja është e arsyeshme, nuk do të konsiderohet se është kryer kjo 
vepër penale nëse p.sh. personat e zënë robër janë duke e mbajtur dënimin, apo nëse 
ekziston dyshimi se ndonjëri prej tyre ka kryer krim të luftës. Në këso raste, personi i 
tillë do të riatdhesohet pasi ta mbajë dënimin.370 

5. Vepra mund të kryhet vetëm pas përfundimit të luftës apo të konfliktit të armatosur. 
6. Sipas kësaj dispozite, këtë vepër penale mund ta kryej çdo person. Mirëpo për shkak 

të natyrës së saj, më së shpeshti këtë vepër e kryejnë personat të cilët kanë autorizime 
apo pozita shtetërore, politike apo ushtarake. 

7. Kryes konsiderohet personi që urdhëron dhe personi i cili e ekzekuton urdhëresën e 
tillë. 

8. Vepra mund të kryhet vetëm me dashje, e cila përfshinë në vete vetëdijen e kryesit se 
shtyrja e riatdhesimit është e paarsyeshme. 

 
 
                                                           
368 Zoran Stojanović, Komentar, fq. 807. 
369 Po aty, fq. 807. 
370 Zoran Stojanović, op. cit. fq. 807. 
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Neni 158 [Përvetësimi i kundërligjshëm i sendeve nga të vrarët ose të plagosurit 
  në fushëbetejë] 

 
1. Kushdo që urdhëron përvetësimin e kundërligjshëm të sendeve nga të vrarët 

apo të plagosurit në fushëbetejë apo që kryen përvetësimin e tillë, dënohet me 
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

2. Kur vepra nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në mënyrë barbare, kryesi 
dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

 
1. Me këtë dispozitë në fakt parashihet formë e posaçme e veprës penale të vjedhjes. 
2. Në luftëra për një kohë të gjatë plaçkitja e sendeve nga të vrarët dhe të plagosurit të 

palës kundërshtare ka qenë e lejuar. Sendet të cilat janë marrë nga të plagosurit dhe të 
vrarët në luftë janë konsideruar plaçkë legjitime e luftës. Plaçkitja e sendeve nga të 
vrarët dhe të plagosurit për herë të parë ndalohet, madje dhe parashihet si vepër penale 
në Konventën e Gjenevës për përmirësimin e pozitës së të plagosurve të vitit 1864. 
Ky lloj inkriminimi është akceptuar edhe në konventat e Gjenevës të vitit 1929 dhe 
1949.371 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është përcaktuar në mënyrë alternative dhe 

kryhet në dy mënyra: duke urdhëruar që në mënyrë të kundërligjshme të merren 
sendet nga të vrarët ose të plagosurit apo duke i marrë sendet. Në të dy këto raste 
kryhet vepër penale kur marrja e sendeve kryhet në mënyrë të kundërligjshme. Është e 
kundërligjshme ajo marrje e sendeve nga të vrarët dhe të plagosurit nëse bëhet në 
kundërshtim me rregullat e së drejtës ndërkombëtare. Rrjedhimisht, sipas konventave 
të Gjenevës të vitit 1929 dhe 1947 nga të vrarët dhe të plagosurit në fushëbetejë mund 
të merren vetëm armët dhe mjetet e tjera të armatimit. Sendet tjera nuk është e lejuar 
të merren. 

2. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm në fushëbetejë, që do të thotë se fushëbeteja 
është vend i kryerjes së kësaj vepre penale, vendi ku janë vrarë apo plagosur personat 
nga të cilët merren sendet. Kjo vepër mund të kryhet edhe gjatë kohëzgjatjes së luftës. 
Së këndejmi është irelevante se a është përfunduar lufta. Mirëpo nëse pas konfliktit të 
armatosur të vrarët apo të plagosurit janë transportuar në ndonjë vend tjetër, nuk do të 
kryhet kjo vepër penale, por mund të konsiderohet se është kryer ndonjë vepër penale 
tjetër. 

3. Kryes i kësaj vepre penale më së shpeshti mund të jetë personi i cili ka marrë pjesë në 
konfliktin e armatosur, mandej pjesëtarët e forcave të armatosura dhe personi i cili 
sipas pozitës është i autorizuar të urdhërojë që nga të vrarët ose të plagosurit të merren 
sendet. Gjithashtu kryes mund të jetë çdo person tjetër i cili në fushëbetejë ua merr 
sendet të vrarëve ose të plagosurve. Me vetëm faktin e dhënies së urdhrit konsiderohet 
se është kryer kjo vepër penale. Pra për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk është 
domosdoshme edhe që sendet të jenë marrë nga të vrarët apo të plagosurit. 

4. Lidhur me fajësinë, kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje. Kryesi duhet 
me qenë i vetëdijshëm për kundërligjshmërinë e veprimit të vetë, ngase 

                                                           
371 Po aty, 804. 



Ismet Salihu 

 433

kundërligjshmëria është cek si element thelbësor i figurës së posaçme të kësaj vepre 
penale. Thënë ndryshe krahas dashjes, kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm se marrja e 
sendeve bëhet në mënyrë të kundërligjshme. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma e kualifikuar e kësaj vepre penale është paraparë në paragrafin 2 të këtij neni. 

Konsiderohet formë e kualifikuar në rastet kur vepra kryhet në mënyrë mizore. Kjo 
formë e kualifikuar e veprës mund të kryhet vetëm ndaj të plagosurve e jo edhe ndaj 
të vrarëve dhe konsiderohet se shprehet nëse gjatë marrjes së kundërligjshme të 
sendeve, të plagosurit u ekspozohen mundimeve të rënda fizike dhe psikike. 

 
 
Neni 159 [Rrezikimi i negociatorëve] 
 

Kushdo që në shkelje të së drejtës ndërkombëtare, gjatë kohës së luftës apo të 
konfliktit të armatosur e fyen, e keqtrajton ose e ndalon negociatorin apo 
përcjelljen e tij ose ua pengon kthimin apo në ndonjë mënyrë tjetër e cenon 
paprekshmërinë e tyre, dënohet me burgim prej (6) gjashtë muaj deri në pesë 
(5) vjet. 

 
1. Negociatori ushtron funksion shumë të rëndësishëm në situata të luftës apo të konfliktit 

të armatosur, ngase kontribuon që të përfundojë konflikti i armatosur apo që të zgjidhen 
çështje të caktuara të cilat i zbusin pasojat e luftës, siç është p.sh. këmbimi i të zënëve 
rob apo të plagosurve. 

2. Sipas dispozitave 32 - 34 të Rregullave mbi ligjet dhe doket e luftës të cilat i janë 
bashkëngjitur Konventës së Hagës nr. IV të vitit 1907, negociatorët dhe përcjellja e tyre 
gëzojnë mbrojtje të posaçme gjatë kohës së luftës apo konfliktit të armatosur. Ndaj tyre 
duhet të veprohet në mënyrë njerëzore. Është e ndaluar që të zihen rob, të përdoret 
dhuna ndaj tyre etj. Sjellja ndaj tyre në kundërshtim me rregullat e së drejtës 
ndërkombëtare konsiderohet vepër penale.372 

3. Negociatori dhe përcjellësit e tij e gëzojnë mbrojtje juridike gjatë kohës derisa e 
ushtrojnë funksionin e tyre. Kjo mbrojtje e nënkupton edhe kohën e cila është e 
nevojshme që të kthehen të pala të cilën e përfaqësojnë. 

4. Kodi Penal i cek vetëm mënyrat më ekzemplare, më tipike të veprimeve me të cilat 
mund të kryhet kjo vepër penale. Mirëpo në fund të kësaj dispozite thuhet se kjo vepër 
penale kryhet edhe në mënyra tjera. Si mënyra tjera me të cilat mund të kryhet kjo 
vepër penale janë p.sh. rrezikimi i jetës së tyre, shfrytëzimi i tyre në operacionet 
luftarake, detyrimi që të japin informata dhe veprime të ngjashme. 

5. Për t’u konsideruar se është kryer kjo vepër penale, cenimi i negociatorit ose 
përcjellësve të tij duhet të kryhet gjatë kohës së luftës apo konfliktit të armatosur. 

6. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është përcaktuar në mënyrë alternative dhe 
kryhet në rastet kur negociatori apo përcjellësit e tij fyhet, keqtrajtohet, ndalohet apo 
pengohet kthimi i tyre. Konsiderohet se është kryer kjo vepër penale me ndërmarrjen 
e çdo lloj veprimi me të cilën duke i shkelur rregullat e së drejtës ndërkombëtare, 
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cenohet paprekshmëria e negociatorit dhe përcjellësve të tij. 
7. Subjekt pasiv i kësaj vepre penale është personi i cili e ka statusin e negociatorit, si 

dhe personat të cilët janë përcjellës të tij. Negociatori është person ushtarak apo civil 
të cilin, njëri nga pjesëmarrësit në konfliktin e armatosur e ka autorizuar që të arrijë 
një marrëveshje me palën tjetër apo që t’ia përcjellë ndonjë porosi. Nëse negociatori e 
keqpërdor autorizimin, pozitën e vet, e humb këtë status. 

8. Vepra mund të kryhet gjatë kohës së luftës apo konfliktit të armatosur 
9. Këtë vepër penale mund ta kryej çdo person. 
10. Lidhur me fajësinë, kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje. Konsiderohet se kjo 

vepër kryhet me dashje kur personi është i vetëdijshëm se këtë vepër është duke e 
kryer ndaj personit i cili e gëzon statusin e negociatorit (parlamentarit) apo të 
përcjellësit të tij. 

 
 
Neni 160 [Organizimi i grupeve për kryerjen e gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit  

  dhe krimeve të luftës] 
 
1. Kushdo që organizon një grup me qëllim të kryerjes së ndonjë prej veprave 

penale nga nenet 148-156 të këtij Kodi, dënohet me burgim prej një (1) deri në 
dhjetë (10) vjet.  

2. Kushdo që bëhet anëtar i grupit nga paragrafi 1. i këtij neni, dënohet me 
burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

3. Anëtari i grupit nga paragrafi 1. i këtij neni që e paraqet grupin para se të ketë 
kryer vepër penale, dënohet me burgim deri në tri (3) vjet ose mund të lirohet 
nga dënimi.  

 
1. Sipas dispozitave të pjesës së përgjithshme të Kodit Penal të Kosovës (neni 34), 

organizimi i grupit me qëllim të kryerjes së veprës penale është formë e 
bashkëpunimit. Mirëpo nëse grupi është organizuar për të kryer krime të gjenocidit, 
krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës, për shkak të rrezikshmërisë shumë të 
madhe të këtyre veprave penale dhe për shkaqe kriminalo politike, në këso raste në 
nenin 160 Kodi Penal i Kosovës veprën e tillë e parasheh si vepër penale të posaçme. 
Zgjidhja e këtillë e Kodit Penal është e bazuar në dispozitat e Statutit të Gjykatës 
Ushtarake të Nurembergut për gjykimin e kryesve të krimeve në Luftën e Dytë 
Botërore. Gjithashtu ky inkriminim është paraparë edhe në Statutin e Tribunalit të 
Hagës dhe në Statutin e Romës të vitit 1998. Në dispozitat e këtyre statuteve janë të 
parapara si krime dhe shtytja, organizimi, marrëveshja dhe planifikimi i kryerjes së 
krimeve të gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës.373 

2. Në nenin 160 Kodi Penal i parasheh dy forma të kryerjes së kësaj vepre penale: 1) 
organizimin e grupit për kryerjen e krimit të gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit 
dhe krimeve të luftës dhe 2) anëtarësimi në grupin e tillë.  
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Paragrafi 1. 
 
1. Organizimi i grupit i paraparë në këtë paragraf në fakt është një lloj veprimi përgatitor 

për kryerjen e krimit të gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës. 
Organizimi i grupit mund të shprehet me aktivitete të ndryshme të cilat ndërmerren 
me qëllim të krijimit të grupit dhe të kushteve për veprimtarinë e tij. Në sensin e këtij 
inkriminimi, organizimi i grupit për kryerjen e veprave penale të cekura në këtë nen, 
për shembull mund të konsiderohen rekrutimi i anëtarëve të grupit, furnizimi me armë 
apo mjete për kryerjen e këtyre krimeve dhe mjeteve tjera të domosdoshme për punën 
e grupit, përgatitja e planit për veprimtarinë e grupit, tubimin e anëtarëve të grupit në 
hapësirën e caktuar etj. Siç cekëm më sipër, kjo formë e veprës penale është e 
karakterit të veprimeve përgatitore dhe si e tillë është e ndëshkuar. 

2. Vepra konsiderohet se është kryer me faktin e krijimit të grupit. Nocionin e grupit 
duhet nënkuptuar në kuptimin e gjerë, me të cilin nënkuptohen organizatat kriminale, 
bandat apo ndonjë formë tjetër e bashkimit kriminal. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Anëtarësimi në grupin për kryerjen e krimit të gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit 

dhe krimeve të luftës si formë e dytë e kësaj vepre penale. Kjo formë e veprës penale 
konsiderohet se është kryer në rastet kur ndonjë person në mënyra të ndryshme e 
manifeston vullnetin e vet që të bëhet anëtar i grupit të këtillë kriminal dhe 
anëtarësohet në te. Kjo mund të bëhet me deklaratën e tij eksplicite apo në mënyrë 
faktike, përkatësisht me sjellje të caktuara nga të cilat pa mëdyshje mund të 
konkludohet se kryesi me vetëdije dhe me vullnetin e tij i takon grupit të këtillë. 

2. Kryes i këtyre dy formave të veprave penale mund të jetë çdo person. Vepra mund të 
kryhet vetëm me dashje. Përmbajtja e dashjes dallon varësisht prej formës së veprës 
penale. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në këtë paragraf është paraparë se nëse anëtari i grupit e zbulon grupin para se të ketë 

kryer vepër penale në llogari të grupit ose e ka ndihmuar grupin për kryerjen e veprës 
penale, dënohet me burgim deri në tri vjet, por gjykata edhe mund ta lirojë nga 
dënimi. Mundësia e dënimit më të butë apo e lirimit nga dënimi e paraparë në këtë 
paragraf është fakultative dhe është paraparë për shkaqe kriminalo-politike me qëllim 
që t’i stimulojë personat t’i zbulojnë këto organizata kriminale.  

 
 
Neni 161 [Përgjegjësia e komandantëve dhe përgjegjësve të tjerë] 
 
1. Komandanti ushtarak ose personi i cili në mënyrë efektive vepron si 

komandant ushtarak është penalisht përgjegjës për veprat penale të 
përcaktuara në nenet 148-156 të këtij Kodi të kryera nga forcat nën komandën 
dhe kontrollin e tij efektiv ose nën autoritetin dhe kontrollin efektiv si rezultat 
i dështimit të tij për të ushtruar kontrollin e duhur mbi forcat e tilla, ku:  
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1.1. ai komandant ushtarak apo person ose e ka ditur ose për shkak të 
rrethanave të asaj kohe është dashur të dijë se ato forca po kryenin ose 
ishin përgatitur të kryenin vepra penale të tilla; dhe  

1.2. ai komandant ushtarak ose person nuk i ka ndërmarrë të gjitha masat e 
arsyeshme dhe të nevojshme brenda kompetencave të tij për të 
parandaluar ose për të ndalur kryerjen e tyre apo për të dorëzuar 
çështjen te organet kompetente për hetim dhe ndjekje.  

2. Në lidhje me marrëdhëniet e eprorëve dhe të vartësve të tyre që nuk janë 
përshkruar në paragrafin 1 të këtij neni, eprori është penalisht përgjegjës për 
veprat penale të cekura në nenet 148-159 të këtij Kodi, të kryera nga vartësit 
nën autoritetin dhe kontrollin efektiv të tij si rezultat i dështimit të tij për të 
ushtruar kontrollin e duhur mbi vartësit e tillë, ku:  
2.1. eprori e ka ditur ose me vetëdije nuk e ka përfillur informatën e cila ka 

treguar qartë se vartësit e tij po kryenin ose ishin përgatitur të kryenin 
vepra penale të tilla.  

2.2. krimet kanë pasur të bëjnë me veprimet që kanë qenë brenda 
përgjegjësisë dhe kontrollit efektiv të eprorit; dhe 

2.3. eprori nuk i ka ndërmarrë të gjitha masat e arsyeshme dhe të nevojshme 
brenda kompetencave të tij për të parandaluar ose për të ndalur kryerjen 
e tyre apo për të dorëzuar çështjen te organet kompetente për hetim dhe 
ndjekje. 

 
1. Me dispozitat e nenit 161 nuk kihet për qëllim që të inkriminohen situatat kur vetë 

komandanti merr pjesë në kryerjen e veprës penale duke urdhëruar drejtpërdrejtë apo 
duke ndihmuar apo shtytë, ngase në rastet e këtilla ai përgjigjet sipas dispozitave të 
përgjithshme të Kodit Penal lidhur me përgjegjësinë e bashkëpunëtorëve në kryerjen e 
veprës penale. Por, kur flitet për përgjegjësinë e komandantit si institut i veçantë, 
mendohet për rastet kur komanduesi, përkatësisht ai që jep urdhër nuk e ka atë status 
(nuk jep urdhër apo nuk ndihmon apo nuk shtytë), por përkundër kësaj mund të 
përgjigjet për veprat e vartësve të tij.374 

2. Çështja e përgjegjësisë penale të komandantit për herë të parë është shprehë në 
procedurën penale në vitin 1945 kundër gjeneralit japonez Jamashita për krimet e 
kryera në Luftën e Dytë botërore. Gjenerali Jamashita është shpallë fajtor nga një 
gjykatë amerikane për faktin se në statusin dhe pozitën e komandantit nuk i ka 
parandaluar si dhe nuk i ka ndëshkuar fajtorët për krimet e kryera në lindjen e largët 
kundër ushtarëve amerikan.375 

3. Më vonë, çështjen e përgjegjësisë komanduese e rregullon Protokolli plotësues i 
Konventës së Gjenevës për mbrojtjen e viktimave të konflikteve të armatosura 
ndërkombëtare, të vitit 1977. Në nenin 86 të këtij Protokolli parashihet me sa vijon: 
fakti që vartësi ka kryer vepër penale me të cilën është shkelë kjo Konventë nuk e 
përjashton nga përgjegjësia penale apo disiplinore eprorin nëse e ka ditë apo ka pasur 
informata të cilat u kanë mundësuar që të konstatojë që në rrethanat të cilat kanë qenë 
të pranishme në atë kohë se do të kryhet aso shkelje dhe nëse nuk ka ndërmarrë të 
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gjitha masat e mundshme që ta parandalojë apo pengojë veprën e tillë.376 
4. Përgjegjësia penale e komandantit është paraparë edhe në dispozitat e nenit 7 të 

Tribunalit të Hagës, por në mënyrë më të hollësishme është paraparë në nenin 28 të 
Statutit të Romës. Sipas nenit 28 të Statutit të Romës, përgjegjësia e komandantit 
sajohet në rastet kur komandanti nuk e ushtron mbikëqyrjen ndaj forcave nën 
komandën e tij. Kjo ndodhë në rastet kur komandanti e dinë ose në bazë të 
rrethanave është dashtë të dijë se forcat që janë nën komandën e tij kryejnë ose 
përgatiten të kryejnë krime të cekura në këtë nen, dhe kur ai nuk i ndërmerr të 
gjitha masat e domosdoshme dhe të kuptueshme me qëllim që të pengojë kryerjen 
e veprave penale të tilla dhe nuk i paraqet, nuk i lajmëron krimet e kryera pranë 
organeve kompetente me qëllim të hetimit dhe zhvillimit të procedurës.  

5. Neni 161 i Kodit Penal është përpiluar sipas modelit të nenit 28 të Statutit të Romës 
me disa ndryshme margjinale dhe është shumë i rëndësishëm për të drejtën penale 
kombëtare dhe ndërkombëtare, ngase i inkriminon veprimet e personave, 
komandantëve dhe udhëheqësve tjerë, që më së tepërmi i kontribuojnë kryerjes së 
krimeve të gjenocidit dhe krimeve të tjera kundër të drejtës ndërkombëtare. 

6. Përgjegjësia e komandantit rezulton nga natyra e rregullimit ushtarak, rezulton nga 
autorizimet dhe obligimet e eprorit ushtarak. Sipas dispozitave ushtarake, komandanti 
duhet të ketë mbikëqyrje dhe kontroll të plotë në të gjitha fushat e autorizimeve të t’ia 
komanduese. Nga kjo derivon/buron edhe përgjegjësia e tij për veprat penale të 
vartësve të tij. 

7. Te kjo vepër penale bëhet fjalë për përgjegjësinë e supozuar, e cila megjithatë nuk 
është përgjegjësi objektive, por përgjegjësi e cila rezulton nga pakujdesia, nga raporti i 
pandërgjegjshëm i pjesëtarëve të formacioneve ushtarake nën komandën e eprorit, 
komandantit. Ky lloj përgjegjësie mbështetet në supozimin se komandanti i 
formacioneve ushtarake është i detyruar që t’i ndërmarrë të gjitha masat e 
domosdoshme në mënyrë që të mos kryhen krimet ndërkombëtare. Andaj në aspektin 
teorik dhe praktik, përgjegjësia e komandantit është vepër penale e cila kryhet me 
mosveprim.377 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas paragrafit 1 të këtij neni, komandanti ushtarak përgjigjet për veprat penale të 

parapara në nenet 148 deri 156 nëse këto vepra i kanë kryer vartësit e tij. Këtu është 
fjala për eprorin ushtarak i cili ka pushtet, autorizime që të jep urdhra. Pushteti i 
këtillë urdhërdhënës i komandantit nënkupton edhe mbikëqyrjen e cila përfshinë edhe 
obligimin e vartësve që t’i respektojnë rregullat e së drejtës ndërkombëtare. Për 
sajimin e përgjegjësisë, esenciale është që komandanti të dijë se vartësit e tij kanë 
kryer ose përgatiten për të kryer krimet e cekura, dhe përkundër kësaj nuk ka 
ndërmarrë masat e duhura për pengimin e tyre. 

2. Në sensin e këtij inkriminimi, siç rezulton edhe nga kjo dispozitë, penalisht përgjegjës 
mund të konsiderohet edhe personi tjetër i cili faktikisht, realisht vepron si 
komandant. Personi i këtillë mund të jetë person ushtarak me gradë ushtarake më të 
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377 Kambovski, Komentar, fq. 1197. 
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ulët por i cili e ushtron efektivisht funksionin e komandantit. Madje sipas praktikës së 
Tribunalit të Hagës, si komandant mund të konsiderohet edhe personi civil të cilin 
p.sh. një grup i ushtarëve apo personave të tjerë të cilët marrin pjesë aktive në luftë, e 
emërojnë si komandant dhe i nënshtrohen, i zbatojnë urdhrat e tij. 

3. Sipas këtyre dy pikave të paragrafit 1 të këtij neni, rezulton se komandanti apo personi 
tjetër i cili realisht vepron si komandant, këtë vepër penale e kryen me mosveprim. 
Forma e parë e kryerjes së këtij krimi ekziston në rastet kur nuk i ndërmerr masat e 
nevojshme të cilat ka mundur, ka pasur kompetencë dhe pushtet, t’i parandalojë 
kryerjet e këtyre krimeve ose nëse ka filluar kryerja e këtyre krimeve t’i ndalë kryerjet 
e mëtejshme. Ndërsa forma e dytë e kryerjes së këtyre krimeve shprehet në rastet kur 
pasi që janë kryer këto krime nuk i ka ndërmarrë masat e duhura që të fillojë hetimi 
dhe të ndëshkohen kryesit e këtyre krimeve. 

4. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm komandanti ushtarak apo personi i cili 
realisht vepron si komandant i tillë. 

5. Lidhur me fajësinë këto dy forma të kësaj vepre penale mund të kryhen me dashje të 
drejtpërdrejtë apo eventuale. Duke u nisur nga natyra dhe përmbajtja e kësaj vepre 
penale, veçmas duke pasur parasysh pasojat e shkaktuara të cilat nuk janë parandaluar 
apo kryesit e tyre nuk janë ndëshkuar, kjo vepër penale më së shpeshti kryhet me 
dashje eventuale, ngase komandanti në mënyra të ndryshme e jep pëlqimin, 
dakordohet me pasojat e shkaktuara nga kryerja e këtyre veprave penale.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Vepra nga paragrafi 2, në krahasim me veprën nga paragrafi 1, është e tipit tjetër. Në 

paragrafin 2 përgjegjësia penale e komandantit apo eprorit tjetër sajohet për shkak se 
nuk e kanë ushtruar mbikëqyrjen e duhur ndaj vartësve të tij. Situata e këtillë vjen në 
shprehje në rastet kur komandanti apo personi tjetër i cili realisht vepron si komandant 
nuk ka ditë se vartësit e tij janë përgatitë të kryejnë ndonjë vepër penale të cekur në 
këtë paragraf, edhe pse është dashtë me e ditë dhe përkundër kësaj nuk i kanë 
ndërmarrë të gjitha masat e arsyeshme, të kuptueshme me të cilat do të parandalohej 
kryerja e këtyre veprave. Dështimi, përkatësisht mosndërmarrja e mbikëqyrjes së 
domosdoshme mund të bëhet me dashje apo nga pakujdesia. Këtë po e themi edhe 
përkundër faktit se sipas nenit23 të Kodit Penal, për veprën penale të kryer nga 
pakujdesia personi i caktuar penalisht mund përgjigjet vetëm nëse shprehimisht është 
paraparë se edhe për pakujdesi dënohet, në sensin e këtij inkriminimi duhet 
konsideruar se edhe për pakujdesi dënohet. Rrjedhimisht, për këto vepra penale 
përgjegjësia penale në formë të pakujdesisë rezulton edhe nga teksti i këtij neni ku 
thuhet”është dashur të dijë”.  

2. Në pikën 3 të këtij paragrafi është paraparë forma specifike e veprës penale të kryer 
me mosveprim. Sipas kësaj dispozite, komandanti apo personi i cili realisht vepron si 
komandant apo epror përgjigjet penalisht edhe në rastet kur nuk i paraqet, nuk i 
dorëzon të organet e ndjekjes kryesit e veprave të këtilla. Sipas natyrës së kësaj vepre 
penale, paraqitja pranë organeve të ndjekjes duhet të bëhet menjëherë, posa të merret 
vesh kryerja e veprave.  
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Neni 162 [Shtytja për luftë agresive ose konflikt të armatosur] 
 

Kushdo që në mënyrë publike, në tubim ose me anë të shkrimeve, xhirimeve 
audiovizuele ose në ndonjë mënyrë tjetër thërret ose nxit për luftë agresive 
apo konflikt të armatosur, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) 
vjet. 

 
1. Të paraparit e luftës agresive si krim më i rëndë ndërkombëtar kundër paqes është 

rezultat i angazhimit të më se një shekulli të bashkësisë ndërkombëtare. Lufta agresive 
si krim i veçantë për herë të parë është paraparë në Protokollin e Gjenevës mbi 
zgjidhjen paqësore të konflikteve të armatosura të vitit 1924. Në këtë Protokoll lufta 
agresive është përcaktuar si krim ndërkombëtar, ndërsa agresor konsiderohet ai shtet i 
cili, duke i shkelur rregullat e këtij Protokolli dhe Paktit të Ligës së Popujve, fillon 
luftën kundër shtetit tjetër. Më vonë, me Statutin e Gjykatës Ndërkombëtare 
Ushtarake të vitit 1945, planifikimi apo fillimi i luftës agresive apo i luftës me të cilën 
shkelen kontratat ndërkombëtare, është konsideruar si krim kundër paqes. Së fundi, 
me Paktin Ndërkombëtar mbi Liritë Qytetare dhe Politike, të cilën Kombet e 
Bashkuara e kanë miratuar në vitin 1966 ndalohet çdo lloj propagande në favor të 
luftës. Përkatësisht, sipas këtij Pakti, propagandimi apo zhvillimi i luftës agresive 
është në kundërshtim me rregullat e së drejtës ndërkombëtare dhe konsiderohet krim 
kundër paqes.378 

2. Nocioni aktual i luftës agresive është përkufizuar në Rezolutën e Asamblesë së 
Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara me 14 dhjetor 1974, nr. 3314. Sipas kësaj 
Rezolute si luftë agresive konsiderohet përdorimi i forcave të armatosura të një shteti 
kundër sovranitetit, integritetit territorial apo pavarësisë politike të shtetit tjetër e cila 
kryhet me invadim apo me sulm të armatosur në territorin e tij, me aeroplanë apo 
anije, apo duke ia bllokuar portet apo bregdetin, duke e okupuar me ushtri territorin e 
tij, apo në ndonjë mënyrë tjetër me të cilën me dhunë instalohet pushteti ndaj atij 
shteti. Thënë ndryshe, çdo luftë e cila nuk është luftë mbrojtëse apo e cila nuk 
rezulton nga përdorimi i masave kolektive të OKB-së, është luftë agresore. Së 
këndejmi, edhe lufta preventive është luftë agresive. Gjithashtu si luftë agresore 
konsiderohet edhe tejkalimi i kufijve të luftës mbrojtëse.379 

3. Lidhur me nocionin e luftës agresore, në pikën 3 të kësaj Rezolute të OKB-së është 
paraparë shprehimisht se kurrsesi nuk mund t’u kufizohet e drejta e vetëvendosjes dhe 
e pavarësisë popujve, të cilëve kjo e drejtë u është marrë me dhunë, (siç ishte rasti i 
Kosovës nën okupimin e Serbisë), si dhe popujve nën regjimet koloniale apo raciste, 
apo formave tjera të dominimeve të huaja, si dhe e drejta e këtyre popujve që të 
luftojnë për këto të drejta dhe të kërkojnë dhe ta fitojnë përkrahjen e tyre në bazë të 
dokumenteve ndërkombëtare dhe në pajtim me këtë Rezolutë. 

4. Përkufizimin e këtillë të luftës agresore e kanë përvetësuar edhe shtetet e caktuara të 
cilat e parashohin këtë lloj krimi.  

5. Në nenin 5 të Statutit të Romës është paraparë se kjo Gjykatë ka juridiksion edhe për 
krimin e agresionit (krahas krimit të gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe 
krimeve të luftës), mirëpo në këtë Statut nuk është përcaktuar nocioni i luftës 
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agresore. Lidhur me këtë çështje në dispozitat kalimtare dhe përfundimtare të 
Kapitullit XIII të këtij Statuti, është paraparë që nocioni i krimit të luftës agresive do 
të përcaktohet më vonë me amendamente të posaçme. 

6. Ndryshe nga kodet penale të shteteve të tjera dhe nga konventat dhe aktet e tjera 
ndërkombëtare të sipërpërmendura, Kodi Penal i Kosovës krahas luftës agresive këtë 
inkriminim e zgjeron edhe me konfliktin e armatosur. Kësisoj, në Kodin tonë penal 
titulli i këtij inkriminimi është – Shtytja për luftë agresore ose konflikt të 
armatosur. Konflikti i armatosur mund të jetë brenda për brenda një shteti, konflikt i 
brendshëm apo ndaj shtetit tjetër, konflikt ndërkombëtar. 

7. Sipas nenit të sipërpërmendur të Kodit Penal të Kosovës, kjo vepër penale 
konsiderohet se kryhet në rastet kur ndonjë person në mënyrë publike, në tubim ose 
me anë të shkrimeve, incizimeve audiovizuele, ose në ndonjë mënyrë tjetër thërret ose 
nxit për luftë agresive apo konflikt të armatosur.  

8. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është thirrja apo shtytja për luftë agresive apo 
konflikt të armatosur. Këto janë në fakt dy mënyra të shtytjes për fillimin dhe 
zhvillimin e luftës agresore apo të konfliktit të armatosur dhe paraqesin forma të 
propagandës së luftës ose të konfliktit të armatosur. Përkatësisht, në sensin e këtij 
inkriminimi, shprehja thirrje apo shtytje për luftë agresive apo konflikt të armatosur, 
përfshinë edhe propagandën. 

9. Në kontekstin e kësaj vepre penale, thirrja është çdo lloj veprimi me të cilin 
pretendohet që te personi tjetër të krijohet vendimi për fillimin e luftës agresive apo të 
konfliktit të armatosur. Ndërsa shtytja në kontekstin e këtij inkriminimi më tepër 
konsiston në përforcimin e vendimit të tillë. Kjo është në fakt përhapje e atmosferës së 
luftës apo konfliktit të armatosur.380 

10. Objekt i inkriminimit është lufta agresore apo konflikti i armatosur.  
11. Vepra konsiderohet se është kryer me ndërmarrjen e thirrjes apo shtytjes për luftë 

agresore apo konflikt të armatosur. 
12. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person. Për t’u konsideruar penalisht 

përgjegjës kryesi duhet që këtë vepër ta ketë kryer me dashje.  
 
 
Neni 163 [Keqpërdorimi i emblemave ndërkombëtare] 
 

Kushdo që keqpërdor ose mban pa autorizim flamurin apo emblemën e 
Kombeve të Bashkuara, të Kryqit të Kuq ose të Shoqërisë së Hënës së Kuqe 
apo simbolet që korrespondojnë me to apo ndonjë tjetër emblemë 
ndërkombëtare që njihet si mbrojtje e objekteve të caktuara nga operacionet 
ushtarake, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet. 

 
1. Në rastet e luftës apo të konfliktit të armatosur, personat e caktuar dhe objektet e 

caktuara, sipas të drejtës ndërkombëtare, gëzojnë mbrojtje të posaçme. Për t’u 
realizuar kjo mbrojtje me të drejtën ndërkombëtare janë përcaktuar simbole dhe 
shenja të posaçme për identifikimin e tyre. Aktet më të rëndësishme ndërkombëtare 
për identifikimin e personave dhe objekteve të cilët gëzojnë mbrojtje të posaçme gjatë 
kohës së luftë apo të konfliktit të armatosur janë Konventa e Gjenevës e vitit 1864, 
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Konventa e Hagës e vitit 1907 dhe Konventa e Gjenevës e vitit 1949 për mbrojtjen e 
viktimave të luftës dhe Konventa e Hagës për mbrojtjen e vlerave kulturore në rastet e 
konflikteve të armatosura të vitit 1954. Me këto konventa rregullohet statusi i 
personave dhe i objekteve që mbajnë shenjat e Kryqit të Kuq, Gjysmëhënës dhe të 
Luanit të Kuq dhe Diellit në fushën e bardhë. Gjithashtu, edhe Kombet e Bashkuara e 
kanë përcaktuar flamurin dhe shenjën e tyre.381 

2. Mosrespektimi i këtyre simboleve dhe shenjave në rastet e luftës apo të konfliktit të 
armatosur, konsiderohet shkelje e të drejtës ndërkombëtare dhe mund të kualifikohet 
si vepër penale ndërkombëtare, p.sh. si krim kundër të plagosurve dhe të sëmurëve, 
cenim i negociatorit, shkatërrim i monumenteve kulturore dhe historike etj. Mirëpo 
lidhur me këtë, emblemat dhe shenjat ndërkombëtare, personat e caktuar mund t’i 
përdorin vetëm sipas kushteve të parapara me rregullat e së drejtës ndërkombëtare 
(shërbimet e sanitetit, siç janë mjekët dhe ndihmësit medicinal, negociatorët, 
personeli i Kombeve të Bashkuara etj). Gjithashtu, këto emblema dhe shenja 
mund të vihen në objektet e caktuara sipas këtyre kushteve (spitalet, mjetet 
transportuese të materialit mjekësor, automjetet e Kryqit të Kuq etj.). 

3. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale konsiston në keqpërdorimin apo mbajtjen e 
paautorizuar të emblemave ndërkombëtare. Midis keqpërdorimit dhe mbajtjes së 
paautorizuar nuk ekziston dallim i rëndësishëm, ngase edhe mbajtja e paautorizuar 
është një lloj keqpërdorimi. Emblema dhe shenja tjetër ndërkombëtare është 
keqpërdor në rastet kur shfrytëzohet në kundërshtim me dedikimin e tyre. Do të 
konsiderohet se është keqpërdorur emblema apo shenja tjetër ndërkombëtare nëse 
p.sh. me Flamurin e Kryqit të Kuq shënohen objektet ushtarake apo mjetet ushtarake. 
Përdorimi, përkatësisht shfrytëzimi i paautorizuar i shenjave ndërkombëtare do të 
ekzistojë p.sh. nëse Kryqin e Kuq e mban pjesëtari i njësive luftarake apo nëse në 
përgjithësi kjo shenjë vihet në persona apo objekte të cilët nuk janë të parapara me 
rregullat ndërkombëtare. 

4. Për t’u konstatuar nëse është fjala për keqpërdorimin e shenjave ndërkombëtare 
vendimtare janë dispozitat e së drejtës ndërkombëtare, si dhe dispozitat e legjislacionit 
të brendshëm të shtetit përkatës. 

5. Keqpërdorimi i shenjave ndërkombëtare zakonisht kryhet gjatë kohës së luftës apo të 
konfliktit të armatosur, mirëpo kryerja e kësaj vepre penale mund të shprehet edhe 
gjatë kohës së paqes.382 Kodi Penal i Serbisë këtë vepër penale e parasheh si formë të 
cilësuar nëse kryhet në zonat e operacioneve luftarake (neni 385).  

6. Kjo vepër konsiderohet se është kryer me ndërmarrjen e çdo veprimi me të cilin njëra 
nga emblemat apo shenjat ndërkombëtare keqpërdoret apo shfrytëzohet në 
kundërshtim me rregullat ndërkombëtare. 

7. Kjo vepër bën pjesë në veprat penale të rrezikimit. Pasoja e veprës konsiston në 
shkaktimin e rrezikut abstrakt 

8. Këtë vepër penale mund ta kryej personi ushtarak apo civil.  
9. Vepra mund të kryhet vetëm me dashje, direkte apo eventuale. Së këndejmi, kryesi 

duhet të jetë i vetëdijshëm se në mënyrë të paautorizuar e përdor apo e mbanë shenjën 
ndërkombëtare, apo e jep pëlqimin që shenja të përdoret në mënyrë të paautorizuar. 

                                                           
381 Zoran Stojanović, op. cit. fq. 814; Bačić- Pavlović, Komentar, fq. 632. 
382 Lubiša lazarević dhe të tjerë, Komentar Krivičnog Zakonika Crne Gore, Cetinje 2007, fq. 
1063. 
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Neni 164 [Rrëmbimi i fluturakes] 
 
1. Kushdo që në kundërshtim me Konventën mbi ndalimin e rrëmbimit të 

kundërligjshëm të fluturakes të datës 16 dhjetor 1970, në fluturake përvetëson 
apo kontrollon në mënyrë të kundërligjshme fluturaken me dhunë ose me 
kanosje apo në ndonjë mënyrë tjetër të frikësimit, dënohet me burgim prej dy 
(2) deri në dhjetë (10) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave ose me shkatërrimin e fluturakes, kryesi dënohet me jo 
më pak se pesë (5) vjet burgim.  

3. Kushdo që me dashje privon nga jeta personin tjetër me kryerjen e veprës 
penale nga paragrafi 1. i këtij neni, dënohet me burgim së paku dhjetë (10) vjet 
ose me burgim të përjetshëm.  

 
1. Rrëmbimi i fluturakes si vepër penale ndërkombëtare është paraparë në Konventën e 

Tokios për luftimin e rrëmbimit të paligjshëm të fluturakes (1963), si dhe me 
Konventën e Hagës (1970) dhe me Konventën e Montrealit (1971). Për t’u paraparë 
kjo vepër penale më e rëndësishmja është Konventa e Hagës.383 

2. Kodi Penal i Austrisë këtë vepër e emërton pirateri ajrore. Kodet penale të regjionit, i 
Kroacisë (neni 179) dhe i Serbisë (neni 293), këtë vepër e kanë inkriminuar edhe 
rrëmbimin e anijes. Në Kodin tonë Penal është paraparë vepër penale e posaçme emër 
titull rrezikimi i sigurisë së lundrimit detar (neni 166), në të cilin është paraparë si 
formë e kryerjes edhe marrja ne kontroll ose ushtrimi i kontrollit ndaj anijes dhe 
ekuipazhit të saj, vepër kjo e cila e inkludon edhe rrëmbimin e anijes.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Objekt i veprimit të kësaj vepre penale është fluturakja.  
2. Me këtë vepër penale mbrohet siguria në komunikacionin ajror. 
3. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është vënia nën kontroll ose e përvetësimi i 

fluturakes gjatë fluturimit duke e përdorë dhunën ose kanosjen apo në mënyrë tjetër 
kërcënuese. Vënia nën kontroll konsiston në detyrimin e pilotit që ta drejtojë 
fluturimin e fluturakes në drejtimin të cilin e dëshiron kryesi i kësaj vepre. Vënia nën 
kontroll e nënkupton edhe situatën kur rrëmbyesi e drejton aeroplanin/fluturaken. 
Gjithashtu veprimi i kryerjes mund të shprehet edhe në rastet kur pilotit i bëhet e 
pamundur që të fluturojë. 

4. Shprehja “gjatë fluturimit” mungon në versionin në gjuhën shqipe. Ky është një 
lëshim teknik ngase shprehja gjatë fluturimit ekziston në versionin në gjuhën serbe 
dhe angleze. Shprehja “gjatë fluturimit” përdoret edhe në Kodin Penal të Kroacisë 
(neni 179). 

5. Shprehja “gjatë fluturimit” në ligj nuk është përcaktuar, por për shkak të natyrës së 
kësaj vepre penale duhet me e interpretuar në mënyrë ekstensive ngase kështu është 
përcaktuar edhe me Konventën e Hagës dhe e Tokios. Kuptimi i shprehjes “gjatë 
fluturimit është përcaktuar me nenin 3 të Konventës së Hagës dhe nënkupton kohën 
“prej momentit kur të gjithë udhëtarët kanë hy brenda dhe kur janë mbyllë dyert e 
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jashtme deri në momentin kur njëra nga këto dyer të jashtme është hapur me qëllim që 
udhëtarët të zbresin.” Kjo kohë mund të zgjatet nëse është fjala për aterrimin me 
dhunë deri në momentin kur organet kompetente nuk e marrin përkujdesjen ndaj 
fluturakes dhe personave dhe pasurisë në te. Shkaku kryesor i përcaktimit të gjerë të 
kuptimit të shprehjes “gjatë fluturimit” konsiston në rrethanën se kur hapësira e 
brendshme e aeroplanit është izoluar nga bota e jashtme dhe se për këtë shkak 
intervenimi i organeve kompetente nga jashtë nuk është i mundur apo ky intervenim 
vështirësohet shumë, rrëmbyesi mund të ndërmerr veprimin e kryerjes së kësaj vepre 
penale. Me këtë lloj përcaktimi të shprehjes “gjatë fluturimit” është përjashtuar 
mundësia e kryerjes së kësaj vepre ndaj fluturakes e cila është në hangar apo 
fluturakes e cila është në aeroport. Për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk është me 
rëndësi nëse fluturakja është e shtetit tonë apo e ndonjë shtetit të huaj.384 

6. Nocioni i dhunës dhe i kanosjes janë përcaktuar në Pjesën e përgjithshme të Kodit 
Penal. Dhuna dhe kanosja mund të përdoren ndaj çdo peroni i cili gjendet në aeroplan, 
por zakonisht përdoren ndaj ekuipazhit të aeroplanit. Në rastet kur dhuna apo kanosja 
përdoren ndaj udhëtarëve, në këso raste në mënyrë indirekte ushtrohet dhunë ndaj 
ekuipazhit. 

7. Vepra konsiderohet se është kryer prej momentit të marrjes së kontrollit ndaj 
fluturakes e cila ka qenë duke fluturuar.  

8. Nëse përdoret dhuna apo kanosja, mirëpo kryesi nuk ka sukses që të përvetësojë 
fluturaken apo ta vërë kontrollin mbi të, atëherë konsiderohet se vepra ka ngelë në 
tentative, mirëpo edhe tentativa e kësaj vepre penale dënohet. Ndërsa vepra 
konsiderohet se është kryer nëse kryesi ka sukses që ta përvetësojë fluturaken apo ta 
vërë nën kontrollin e tij. 

9. Pasoja e kësaj vepre penale është rreziku konkret për trafikun ajror. 
10. Këtë vepër penale mund ta kryej çdo person. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm 

me dashje direkte. 
11. Rrëmbimi i fluturakes është vepër penale permanente e cila zgjat prej momentit të 

fillimit të përdorimit të dhunës apo kanosjes dhe deri sa të skadojë kontrolli ndaj 
fluturakes.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma e rëndë e kësaj vepre penale e cila konsiderohet 

se ekziston në rastet kur me kryerjen e kësaj vepre penale shkaktohet vdekja e një apo 
më shumë personave ose shkatërrohet fluturakja. Vrasja mund të shkaktohet gjatë 
gjithë kohëzgjatjes së rrëmbimit. Në rastet kur shkaktohet vdekja më së shpeshti vjen 
në shprehje bashkimi real midis paragrafit 1 dhe 2.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 është paraparë formë edhe më e rëndë e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se kryhet nëse me rastin e rrëmbimit të fluturakes kryesi me dashje e 
privon personin tjetër nga jeta.  

2. Këtë vepër penale mund ta kryej çdo person dhe kryhet vetëm me dashje. 
                                                           
384 Ljubiša Lazazrević, Krivično pravo, Posebni deo, Beograd 1982, fq. 260. 
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Neni 165 [Rrezikimi i sigurisë së aviacionit civil] 
 
1. Kushdo që në shkelje të Konventës mbi ndalimin e akteve të kundërligjshme 

kundër sigurisë së aviacionit civil të datës 23 shtator 1971, kryen një akt që 
rrezikon sigurinë e aviacionit civil dënohet me burgim prej një (1) deri në 
dhjetë (10) vjet.  

2. Akt i rrezikimit të sigurisë së aviacionit civil nënkupton një ose më shumë nga 
veprat në vijim:  
2.1. kryerja e një akti të dhunës kundër personit në fluturake nëse ajo vepër 

ka gjasë të rrezikojë sigurinë e fluturakes;  
2.2. shkatërrimi i fluturakes në funksionim e sipër ose shkaktimi i dëmit që e 

bën fluturaken e tillë të paaftë për fluturim apo që ka gjasë të rrezikojë 
sigurinë e saj gjatë fluturimit;  

2.3. vendosja ose mundësimi i vendosjes në fluturaken e cila është në 
funksion e sipër, në çfarëdo mënyre, të ndonjë mjeti apo substance që ka 
gjasë për ta shkatërruar fluturaken ose për t’i shkaktuar dëm që e bën 
atë të paaftë për fluturim ose i shkakton dëm që ka gjasë të rrezikojë 
sigurinë e saj gjatë fluturimit;  

2.4. shkatërrimi ose dëmtimi i pajisjeve të navigimit ajror ose ndërhyja në 
operimin e tyre nëse cilido nga aktet e tilla ka gjasë të rrezikojë sigurinë 
e fluturakes gjatë fluturimit;  

2.5. kumtimi i informatës për të cilin kryesi e di se është e rrejshme, me çka 
rrezikon sigurinë e fluturakes gjatë fluturimit;  

2.6. kryeja e një akti të dhunës kundër personit në aeroportin në shërbim të 
aviacionit civil ndërkombëtar, që shkakton ose ka gjasë të shkaktojë 
lëndime të rënda ose vdekje;  

2.7. shkatërrimi ose dëmtimi i rëndë i pajisjeve të aeroportit që i shërben 
aviacionit civil ndërkombëtar ose fluturakes së vendosur aty që nuk 
është në shërbim, ose ndërprerja e shërbimeve të aeroportit, nëse akti i 
tillë rrezikon ose ka gjasë të rrezikojë sigurinë në atë aeroport.  

3. Kushdo që e drejton fluturaken në një mënyrë jo të rregullt ose nuk i kryen 
detyrat ose nuk bën mbikëqyrjen në lidhje me sigurinë e aviacionit civil, 
dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e një 
ose më shumë personave ose me shkatërrimin e fluturakes, kryesi dënohet me 
jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.  

5. Kushdo që me qëllim e privon nga jeta personin tjetër me kryerjen e veprës 
penale nga paragrafi 1. ose 3. i këtij neni, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) 
vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.  

6. Kushdo që nga pakujdesia kryen veprën penale nga paragrafi 1. ose 3. i këtij 
neni, dënohet me burgim deri në pesë (5) vjet.  

7. Kur vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni rezulton me vdekjen e një ose 
më shumë personave ose me shkatërrimin e fluturakes, kryesi dënohet me 
burgim prej një (1) deri në (8) tetë vjet.  

 
1. Bazë për ta paraparë këtë vepër penale është Konventa e Montrealit për ndalimin e 

akteve të kundërligjshme të drejtuara kundër sigurisë së aviacionit civil ajror të 
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vitit 1971. Me këtë Konventë si vepra penale ndërkombëtare janë paraparë shumë 
lloje të veprave me të cilat rrezikohet siguria e transportit ajror civil. Kjo vepër 
penale është paraparë edhe me Konventën e Tokios mbi veprat penale në 
aeroplanë, të vitit 1963. 385 

2. Me këtë inkriminim janë të përfshira të gjitha format e rrezikimit të sigurisë së 
njerëzve dhe të pasurisë në trafikun/komunikacionin ajror. Kundërligjshmëria e 
kësaj vepre panele është përcaktuar në formë të gjerë. Me dispozitat e këtij neni 
janë të inkriminuara veprimet e ndryshme me të cilat rrezikohet trafiku me rastin e 
drejtimit të fluturakes, veprimet e tjera ndaj fluturakes dhe veprimet e ndryshme të 
rrezikimit të cilat kryhen në tokë, por lidhur me rrezikimin e aviacionit. 

3. Kjo vepër penale konsiderohet se është kryer me faktin e shkaktimit të rrezikut 
konkret. Thënë ndryshe, forma themelore e kësaj vepre penale konsiderohet se 
është kryer, është përfunduar me shkaktimin e rrezikut konkret për jetën dhe 
integritetin trupor të njerëzve në aeroplan apo jashtë tij, ose shkaktimi i rrezikut 
ndaj pasurisë – aeroplanit apo objekteve të tjera. 

4. Në paragrafin 1 të këtij neni është cek baza juridike ndërkombëtare e parashikimit 
së kësaj vepre penale.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Ndërsa në paragrafin 2, pika 1-7 në mënyrë alternative janë cek këto forma të 

veprimit me të cilat mund të kryhet kjo vepër penale: kryerja e një akti të dhunës 
kundër personit i cili e drejton aeroplanin; shkatërrimi i fluturakes në funksion, që 
është duke fluturuar ose shkaktimi i dëmit me të cilin fluturakja bëhet e paaftë për 
fluturim; vendosja në aeroplan i ndonjë mjeti apo substance që ka gjasë ta 
shkatërrojë apo ta dëmtojë aeroplanin; shkatërrimi ose dëmtimi i pajimeve të 
navigacionit ajror ose ndërhyrja në sistemin e navigacionit; kumtimi i 
informacionit për të cilin kryesi e di se është i rrejshëm, me ç’rast rrezikohet 
siguria e fluturakes; kryerja e ndonjë akti të dhunës kundër personit në aeroport i 
cili është në shërbim të aviacionit civil ndërkombëtar; shkatërrimi ose dëmtimi i 
rëndë i pajimeve të aeroportit që i shërben aviacionit civil ndërkombëtar ose 
fluturakes e cila gjendet në aeroport.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Formën e veprës penale të paraparë në paragrafin 3 mund ta kryejnë vetëm personat 

që janë të autorizuar dhe të obliguar që të përkujdesen për sigurinë e aviacionit civil 
(delikta propria). Rrjedhimisht, sipas këtij paragrafi rezulton se këtë formë të veprës 
penale mund ta kryejnë a) personat që e drejtojnë fluturaken dhe b) personat tjerë të 
cilët janë të obliguar të përkujdesen për sigurinë e fluturakes (jashtë fluturakes). 
a) personat që e drejtojnë fluturaken konsiderohet se e kryejnë këtë vepër penale 

p.sh. nëse gjatë kohës së fluturimit shkelen dispozitat për fluturimin ajror, si p.sh. 
duke mos e respektuar drejtimin (korridorin) e fluturimit, mosrespektimin e 
dispozitave të aterrimit apo fluturimit, mosrespektimin e dispozitave për dhënien 
e sinjalit, nëse shfrytëzohet fluturakja për të cilën dihet ose me arsye, me bazë 

                                                           
385 Bačić – Pavlović, Komentar, 661. 
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mund të supozohet se nuk është në gjendje teknike të rregullt etj. Gjithashtu, kjo 
formë e vepër konsiderohet se kryhet në rastet kur fluturaken e drejton personi i 
cili nuk ka përgatitje të duhur profesionale apo është në aso gjendje fizike apo 
psikike e cila e bën të paaftë që ta drejtojë fluturaken. 

b) përderisa formën e mëparshme të kësaj vepre penale e kryejnë personat të cilët e 
drejtojnë fluturaken, këtë formë të veprës penale e kryejnë personat të cilët janë të 
detyruar të ushtrojnë mbikëqyrjen e duhur në transportin civil. Kjo vepër kryhet 
duke mos e ushtruar mbikëqyrjen e paraparë me dispozitat përkatëse p.sh. duke 
mos e kryer kontrollin teknik të fluturakes para fluturimit, duke mos i ndërmarrë 
masat e duhura lidhur me sigurinë e pistës, duke mos e përcjellë fluturaken në 
shërbimin e kontrollit të fluturimit etj. 

2. Lidhur me fajësinë, kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte apo 
eventuale. 

 
Paragrafi 4 

 
1. Forma e rëndë e kësaj vepre penale është paraparë në paragrafin 4 të këtij neni, e cila 

konsiderohet se kryhet nëse si rrjedhojë e kësaj vepre shkaktohet vdekja e një apo më 
shumë personave ose nëse shkatërrohet fluturakja.  

 
Paragrafi 5. 

 
1. Në paragrafin 5 të këtij neni është paraparë formë edhe më e rëndë e kësaj vepre 

penale, e cila konsiderohet se ekziston nëse kryesi i kësaj vepre penale me dashje e 
privon nga jeta personin tjetër. Me këtë formë edhe më të rëndë realizohen figurat e 
dy veprave penale: rrezikimi i sigurisë së aviacionit dhe vrasja. Për kualifikimin e 
kësaj vepre penale sipas paragrafit 5 është me rëndësi të konstatohet se vrasja është 
kryer lidhur me rrezikimin e sigurisë së aviacionit. Së këndejmi për shkak të 
lidhshmërisë së ndërsjellë të këtyre dy veprave, në të drejtën penale konsiderohet se 
është kryer një vepër penale e jo dy vepra penale në bashkim. 

2. Këtë formë të veprës penale mund ta kryej çdo person. Vepra kryhet vetëm me 
dashje.  

 
Paragrafi 6 dhe 7. 

 
1. Në paragrafin 6 dhe 7 të këtij neni janë paraparë format e këtyre veprave të parapara 

në paragrafin 1 dhe 3 të po të këtij neni të cilat kryhen nga pakujdesia.  
 
 
Neni 166 [ Rrezikimi i sigurisë së lundrimit detar] 
 
1. Kushdo që në shkelje të Konventës mbi ndalimin e akteve të kundërligjshme 

kundër sigurisë së lundrimit detar të datës 10 mars 1988 kryen një akt të 
rrezikimit të sigurisë së lundrimit detar, dënohet me burgim prej një (1) deri 
në dhjetë (10) vjet.  

2. Akti i rrezikimit të sigurisë së lundrimit detar nënkupton një ose më shumë 
nga veprat e mëposhtme:  
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2.1. pushtimi i anijes ose ushtrimi i kontrollit mbi të me dhunë apo me 
kanosje ose me ndonjë formë tjetër të frikësimit;  

2.2. kryerja e një akti të dhunës kundër personit në anije nëse ajo vepër ka 
gjasë të rrezikojë lundrimin e sigurt të anijes;  

2.3. shkatërrimi i anijes ose shkaktimi i dëmit anijes ose ngarkesës së saj që 
ka gjasë të rrezikojë lundrimin e sigurt të anijes;  

2.4. vendosja ose mundësimi i vendosjes në anije në çfarëdo mënyre, të 
ndonjë mjeti apo substance që ka gjasë për ta shkatërruar atë anije ose 
për t’i shkaktuar dëm anijes apo ngarkesës së saj që rrezikon ose ka 
gjasë të rrezikojë lundrimin e sigurt të anijes;  

2.5. shkatërrimi ose dëmtimi i rëndë i pajisjeve të navigimit detar apo 
ndërhyrja e rëndë në operimin e tyre, nëse një akt i tillë ka gjasë të 
rrezikojë lundrimin e sigurt të anijes;  

2.6. komunikimi i informatës për të cilin kryesi e di se është e rrejshme, me 
çka rrezikon lundrimin e sigurt të anijes.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një ose 
më shumë personave ose me shkatërrimin e anijes, kryesi dënohet me jo më 
pak se dhjetë (10) vjet burgim.  

4. Kushdo që me qëllim e privon nga jeta personin tjetër me kryerjen e veprës 
penale nga paragrafi 1. i këtij neni, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet 
burgim ose me burgim të përjetshëm.  

5. Kushdo që nga pakujdesia kryen veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni 
dënohet me burgim deri në pesë (5) vjet.  

6. Kur vepra penale nga paragrafi 5. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave ose me shkatërrimin e anijes, kryesi dënohet me burgim 
prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

 
1. Bazë e inkriminimit të kësaj vepre është Konventa mbi ndalimin e akteve të 

kundërligjshme kundër sigurisë së lundrimit detar të vitit 1988.  
2. Për nga natyra e saj, kjo vepër penale konsiderohet se kryhet në rastet kur shkaktohet 

rreziku konkret. Përkatësisht, në formën në të cilën janë përkufizuar veprimet e 
kryerjes, forma themelore e kësaj vepre penale konsiderohet se është kryer, është 
përfunduar me shkaktimin e rrezikut konkret për jetën dhe integritetin trupor të 
njerëzve në anije apo jashtë saj, ose shkaktimi i rrezikut ndaj pasurisë – anijes apo 
objekteve të tjera.  

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 janë cek llojet e veprimit me të cilat mund të kryhet kjo vepër penale, 

veprime këto të cilat janë të ngjashme me veprimet me të cilat kryhet vepra penale e 
rrezikimit të sigurisë së aviacionit civil e paraparë në nenin e mësipërm. Rrjedhimisht, 
sipas paragrafit 2, si veprime të kryerjes së kësaj vepre penale konsiderohen: pushtimi 
i anijes ose ushtrimi i kontrollit me dhunë apo kërcënim; shkatërrimi i anijes apo 
shkaktimi i dëmit anijes ose ngarkesës; vendosja ose mundësimi i vendosjes i çfarëdo 
mjeti apo substance e cila ka gjasë për ta shkatërruar apo dëmtuar anijen; shkatërrimi 
apo dëmtimi i rëndë i pajimeve të navigacionit detar apo ndërhyrja e rëndë në 
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operimin e tyre me të cilat ka gjasë të rrezikoj lundrimin e sigurt të anijes; 
komunikimi i informacionit për të cilin kryesi e di se është i rrejshëm me të cilin e 
rrezikon lundrimin e sigurt të anijes. 

2. Kjo vepër penale mund të kryhet ndaj anijeve tona, si dhe ndaj anijeve të huaja apo 
anijeve luftarake. 

3. Vepra mund të kryhet me dashje direkte, por ekziston mundësia që të kryhet edhe me 
dashje eventuale. 

4. Në paragrafin 2 nuk është paraparë situata në rastet kur rrezikimi i sigurisë është 
shkaktuar për shkak se personat përgjegjës nuk i kanë respektuar dispozitat e caktuara 
të cilat i dedikohen sigurisë së lundrimit. Andaj nëse shprehet kjo situatë, atëherë 
veprën e tillë duhet kualifikuar si rrezikim të trafikut ujor.  

 
Paragrafi 3 dhe 4. 

 
1. Në paragrafin 3 është paraparë forma e rëndë e kësaj vepre penale dhe konsiderohet se 

kryhet nëse është shkaktuar vdekja e një apo më shumë personave ose nëse është 
shkatërruar anija. Ndërsa në paragrafin 4 është paraparë forma edhe më e rëndë e 
kësaj vepre penale e cila konsiderohet se ekziston nëse me rastin e kryerjes së veprës 
të nga neni 1 i këtij neni, ndokush me qëllim e privon nga jeta personin tjetër. 

2. Të gjitha format e kësaj vepre penale mund të kryhen nga çdo person. 
3. Llojet e veprave penale të parashikuara në pikat 1 deri 6 të paragrafit 2 kryhen me 

dashje direkte, por mund të kryhen edhe me dashje eventuale. Ndërsa në paragrafin 5 
dhe 6 të këtij neni janë paraparë situatat kur kjo vepër penale kryhet nga pakujdesia 
dhe si të tilla konsiderohen forma më të lehta. 

 
 
Neni 167 [Rrezikimi i sigurisë së platformës fikse të vendosura në pragun  

   kontinental] 
 
1. Kushdo që në shkelje të Protokollit mbi ndalimin e akteve të kundërligjshme 

ndaj sigurisë së platformave fikse të vendosura në pragun kontinental të 10 
marsit 1988 kryen një akt me të cilën rrezikon sigurinë e platformave fikse të 
vendosura në pragun kontinental, dënohet me burgim prej një (1) deri në 
dhjetë (10) vjet.  

2. Akti i rrezikimit të sigurisë së platformave fikse të vendosura në pragun 
kontinental nënkupton një ose më shumë nga veprat në vijim:  
2.1. pushtimi ose ushtrimi i kontrollit mbi platformat fikse me dhunë apo me 

kanosje ose me ndonjë formë tjetër të frikësimit;  
2.2. kryerja e një akti të dhunës kundër personit në platformën fikse nëse ai 

akt ka gjasë të rrezikojë sigurinë e saj;  
2.3. shkatërrimi i platformës fikse ose shkaktimi i dëmit i cili ka gjasë të 

rrezikojë sigurinë e saj;  
2.4. vendosja ose mundësimi i vendosjes në platformën fikse në çfarëdo 

mënyre, të ndonjë mjeti apo substance që ka gjasë për të shkatërruar atë 
platformë fikse ose që ka gjasë të rrezikojë sigurinë e saj.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një ose 
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më shumë personave apo me shkatërrimin e platformës fikse, kryesi dënohet 
me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.  

4. Kushdo që me qëllim e privon nga jeta personin tjetër me kryerjen e veprës 
penale nga paragrafi 1. i këtij neni, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet 
burgim ose me burgim të përjetshëm.  

5. Kur vepra penale nga paragrafi 5. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave ose shkatërrimin e platformës fikse, kryesi dënohet me 
burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

6. Kushdo që me qëllim të detyrimit të personit fizik ose juridik për të kryer ose 
për të mos kryer ndonjë veprim, kanoset se do të kryejë vepër penale nga nën-
paragrafët 2.2 ose 2.3 të paragrafit 2. të këtij neni, dënohet me burgim prej një 
(1) deri në tetë (8) vjet.  

7. Për qëllime të këtij neni, shprehja “platformë fikse” nënkupton ishull 
artificial, instalim ose godinë përherë e ngjitur për fundin e detit me qëllim të 
hulumtimit apo të shfrytëzimit të pasurive ose për qëllime të tjera ekonomike.  

 
1. Bazë e inkriminimit të kësaj vepre është Protokolli mbi ndalimin e akteve të 

kundërligjshme ndaj sigurisë së platformave fikse të vendosura në pragun kontinental 
të vitit 1988. 

2. Nocioni i platformës fikse është përcaktuar në paragrafin 8 të këtij neni. 
3. Si edhe dy veprat penale të parapara në nenet 133 dhe 134, edhe kjo vepër penale 

konsiderohet se është kryer në rastet kur shkaktohet rreziku konkret për jetën dhe 
integritetin trupor të njerëzve dhe në pragun kontinental apo jashtë tij, ose shkaktimi i 
rrezikut ndaj pasurisë – instalimeve dhe pajisjeve në pragun kontinental. 

4. Kjo vepër penale mund të kryhet si ndaj platformave fikse të cilat janë pronë e 
Kosovës, përkatësisht të qytetarëve tanë, ashtu edhe ndaj atyre që janë pronë e huaj. 

5. Lidhur me kryesin dhe formën e fajit, vlen ajo që është thënë për veprat penale të 
parapara në nenin 165 dhe 166. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në këtë paragraf janë përcaktuar këto lloje të veprimit me të cilat mund të kryhet kjo 

vepër penale: pushtimi ose ushtrimi i kontrollit apo frikësimi ndaj platformës fikse; 
kryerja e ndonjë akti të dhunës ndaj personit i cili e drejton platformën fikse; 
shkatërrimi ose dëmtimi i platformës fikse; vendosja ose mundësimi i vendosjes në 
platformën fikse të ndonjë mjeti ose substance që mund të shkatërrojë ose të rrezikojë 
platformën fikse.  

 
Paragrafi 3 dhe 4 

 
1. Në paragrafin 3 është paraparë forma e rëndë e kësaj vepre e cila ekziston nëse kryerja 

e kësaj vepre ka shkaktuar vdekjen e një apo më shumë personave ose nëse ka 
shkaktuar shkatërrimin e platformës fikse. Ndërsa në paragrafin 4 të këtij neni, është 
paraparë forma edhe më e rëndë e kësaj vepre e cila konsiderohet se kryhet në rastet 
kur personi duke e kryer këtë vepër penale edhe e privon nga jeta personin tjetër. 

2. Në paragrafin 5 dhe 6 të këtij neni është paraparë forma e lehtë e veprës penale e 
paraparë në paragrafin 1, e cila konsiderohet se ekziston nëse kryhet nga pakujdesia. 
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Paragrafi 7. 
 
1. Krahas mënyrave të kryerjes së kësaj vepre penale, duke e pushtuar ose kontrolluar 

platformën, duke përdorur dhunën etj., të parapara në pikat 1 deri 4 të paragrafit 2, kjo 
vepër penale mund të kryhet edhe në rastet kur me qëllim të detyrimit të personit 
juridik ose fizik për të kryer ose për të mos kryer ndonjë veprim, kanoset se do të 
përdorë dhunën kundër personit drejtues të platformës fikse ose kanoset se do ta 
shkatërrojë platformën fikse.  

 
 
Neni 168 [Piratëria] 
 
1. Anëtari i ekuipazhit ose udhëtari i anijes ose fluturakes, përveç anijes apo 

fluturakes ushtarake apo publike, i cili duke shkelur rregullat e së drejtës 
ndërkombëtare dhe me qëllim që vetes ose personit tjetër t’i sjell dobi 
pasurore apo dobi jopasurore apo për të plagosur rëndë personin tjetër, kryen 
dhunë të kundërligjshme ndaj anijes apo fluturakes tjetër ose kundër personit 
ose sendit në anije apo në fluturake në det të hapur apo në territorin i cili nuk 
është nën juridiksion të ndonjë shteti, dënohet me burgim prej një (1) deri në 
dhjetë (10) vjet.  

2. Veprimi i kryer nga anëtari i ekuipazhit të anijes ose fluturakes ushtarake ose 
publike, i cili është rebeluar dhe ka uzurpuar autoritetet e anijes ose të 
fluturakes përbën vepër penale sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

 
1. Kjo vepër është inkriminuar në bazë të Konventës mbi detin e hapur të vitit 1958 dhe 

Konventës e OKB-ës mbi të drejtën detare të vitit 1982. 386 
2. Fjala piratëri rrjedhë prej fjalës greke ”peirates” që në kuptimin klasik domethënë 

bandit i detit, vjedhës deti, plaçkitës deti, kusar deti. 
3. Pirat konsiderohen personat të cilët në detin e hapur, duke i shfrytëzuar anijet nën 

kontrollin e tyre, kryejnë akte të dhunës kundër personave apo pasurisë në anijen 
tjetër. Motivet nga të cilat kryhet pirateria nuk janë të natyrës politike, por kjo vepër 
më së shpeshti kryhet me qëllim të përfitimit të pasurisë. Mirëpo kjo vepër mund të 
kryhet edhe me qëllim hakmarrjeje apo urrejtjes. 

4. Objekt i mbrojtjes është siguria e lundrimit në hapësirën e cila nuk është nën 
juridiksionin e shtetit. Hapësira të këtilla janë deti i hapur, poli i Veriut dhe i Jugut.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas këtij paragrafi veprime të kryerjes konsiderohen përdorimi i dhunës ndaj anijes 

a fluturakes tjetër; përdorimi i dhunës kundër personit ose kundër sendit në anije apo 
në fluturake, dëmtimi apo shkatërrimi i anijes etj. 

 

                                                           
386 Kambovski, Komenatar, fq. 1214. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Këtë vepër penale, sipas paragrafit 2 të këtij neni, e kryen gjithashtu edhe anëtari i 

ekuipazhit të anijes ose i fluturakes ushtarake a publike i cili është rebeluar dhe ka 
uzurpuar autoritetet e anijes apo të fluturakes. 

2. Lidhur me përgjegjësinë penale, kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje, 
zakonisht me dashje direkte. 

3. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm në detin e hapur apo në territorin i cili nuk 
është nën juridiksionin e asnjë shteti. 

4. Në dispozitat e këtij neni është dashtë të parashihet edhe forma e rëndë e kësaj 
vepre penale në rastet kur nga kryerja e kësaj vepre shkaktohet vdekja e një apo më 
shumë personave.  

 
 
Neni 169 [Skllavëria, kushtet e ngjashme me skllavërinë dhe puna e detyruar] 
 
1. Kushdo që në shkelje të së drejtës ndërkombëtare, përfshirë Konventën 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut, mban, ruan, vendos, blen apo shet një 
person tjetër në skllavëri, në kushte të ngjashme me skllavërinë, robëri ose në 
punë të detyruar, që përfshin por nuk kufizohet në mbajtjen e personit në 
pronësi, mohimin e fryteve të punës së tij, shtrëngimin e personit për të punuar 
ose mohimin e lirisë së një personi për të ndryshuar statusin e tij apo të 
kushteve të punës, dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në dhjetë 
(10) vjet.  

2. Kushdo që në shkelje të së drejtës ndërkombëtare, përfshirë Konventën 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, me qëllim të kryerjes së veprave nga 
paragrafi 1. i këtij neni shtyt një person tjetër të heqë dorë nga liria e tij ose 
ndërmjetëson në shitjen apo blerjen e një personi tjetër, dënohet me dënimin e 
paraparë në paragrafin 1. të këtij neni.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet kundër personit 
me të cilin kryesi është në marrëdhënie familjare, kryesi dënohet me burgim 
prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet ndaj fëmijës, kryesi 
dënohet me burgim prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.  

5. Kur vepra nga ky nen kryhet nga personi zyrtar me keqpërdorimin e detyrës 
së tij, kryesi dënohet me burgim prej pesë (5) deri në dymbëdhjetë (12) vjet për 
veprën nga paragrafët 1.-3.; ose me burgim prej pesë (5) deri në njëzet (20) 
vjet për veprën nga paragrafi 4. i këtij neni.  

 
1. Bazë për parashikimin e kësaj vepre penale janë konventa të shumta ndërkombëtare, 

në mesin e të cilave më të rëndësishme janë: Konventa për çrrënjosjen e skllavërisë të 
vitit 1926; Konventa plotësuese për abrogimin (ndalimin) e skllavërisë, tregtisë me 
skllevër dhe institutet dhe praktikat të barabarta me skllavëri e vitit 1956; Konventa 
mbi Detin e Hapur e vitit 1958; Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut e OKB-
së e vitit 1948 (neni 4) dhe Pakti ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike e vitit 
1966 (neni 8), si dhe Konventat Ndërkombëtare të Punës të vitit 1930 dhe 1957 për 
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ndalimin e punës së detyruar. Lidhur me ndalimin e skllavërisë, janë të shumta edhe 
rekomandimet e Këshillit të Evropës dhe konventat obliguese të Bashkimit 
Evropian.387 

2. Me këto konventa shtetet janë obliguar që ta ndalojnë themelimin e gjendjeve dhe 
statuseve të skllavërisë dhe gjendjeve të ngjashme dhe të parashohin dënime të rënda 
për shkeljen e kësaj ndalese. Njëherësh, me këto konventa është përfunduar një proces 
i gjatë i abrogimit të skllavërisë, proces ky i cili ka filluar me Marrëveshjen e Parisit të 
vitit 1814 dhe me Kongresin e Vjenës të vitit 1815. Gjithashtu me këto konventa 
vënia e gjendjes së skllavërisë dhe gjendjes së ngjashme konsiderohet shkelja më e 
rëndë e lirive dhe të drejtave natyrore të njeriut, ngase këto liri dhe të drejta njeriu i 
fiton me lindjen e tij dhe janë të patjetërsueshme. Madje, skllavëria është në 
kundërshtim të vrazhdë me dinjitetit e njeriut. Kjo dukuri është ofendim për tërë 
njerëzimin.388 

3. Me nocionin skllavëri nënkuptohet gjendje apo pozitë e ndonjë personi ndaj të cilit 
ushtrohen të gjitha apo disa prej atributeve të pronës. Përkatësisht, kur një person 
trajtohet nga personi tjetër si pronë apo ngjashëm me pronën. Ndërsa skllav është 
personi i cili vihet në këso statusi. Skllavëria konsiderohet vepër penale kundër të 
drejtës ndërkombëtare. 

4. Mjerisht edhe në fillim të shekullit njëzet e një, përkundër shkallës së lartë të 
zhvillimit të njerëzimit, format aktuale të vënies së njerëzve në status të skllavërisë 
për shkaqe të ndryshme, por më së tepërmi ngase në disa shtete ekzistojnë probleme 
të mëdha të pazgjidhura të punësimit dhe të sigurimit të ekzistencës materiale, është 
shumë prezent dhe fenomen masiv i skllavërimit i cili më së tepërmi shprehet në 
formë të trafikimit me njerëz, sidomos me femra, me qëllim të shfrytëzimit të tyre për 
prostitucion, punë të dhunshme etj. Kështu sipas disa statistikave, aktualisht në botë 
për çdo vit mesatarisht trafikohen prej 700 mijë deri në katër milionë njerëz për 
qëllime prostitucioni dhe punë të detyruar. Të gjithë këta njerëz kanë status të skllavit. 
Për shkak të masivitetit dhe pasojave shumë të rënda të këtij lloji të kriminalitetit 
ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendojnë të imponojnë sanksione 
ndërkombëtare ndaj shteteve të cilat nuk e luftojnë këtë lloj krimi. 

5. Duke u mbështetur në këto konventat e sipërpërmendura, në kapitullin e veprave 
penale kundër të drejtës ndërkombëtare, Kodi Penal i Kosovës përveç këtij 
inkriminimi i ka paraparë edhe tri inkriminime të tjera me të cilat ndëshkohen format 
e ndryshme të skllavërisë. Këto janë: kontrabandimi me migrantë (neni 170); trafikimi 
i njerëzve (neni 171) dhe fshehja e dokumenteve të identifikimit të viktimave të 
skllavërisë ose trafikimit të njerëzve (neni 172) 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas këtij paragrafi, veprime të kryerjes së kësaj vepre penale janë të shumta dhe të 

ndërlikuara dhe konsiderohen nëse ndokush duke shkelur rregullat e së drejtës 
ndërkombëtare: personin i cili është vënë në status të skllavit apo në kushte të 
ngjashme e mban; e ruan; e vendos; e blenë apo shet e mbanë në punë të detyruar; ia 
mohon rezultatet e punës së tij ose ia mohon lirinë një personi me qëllim që ta 

                                                           
387 Po aty, fq.  
388 Baqiç, Komentar, 651. 
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ndryshojë statusin e tij apo kushtet e punës. Këto tri forma të fundit të eksploatimit 
nuk janë skllavëri sipas nocionit të përgjithshëm të skllavërisë, mirëpo si modalitete të 
trajtimit dhe shfrytëzimit kanë lidhshmëri të ngushtë me skllavërinë. 

2. Bazë për inkriminim e këtyre veprime janë rregullat e së drejtës ndërkombëtare. 
Andaj për ekzistimin e kësaj vepre penale, si dhe për të gjitha veprat tjera penale ku 
Kodi penal i referohet shkeljes së të drejtës ndërkombëtare, Gjykata Kushtetuese e 
Kroacisë ka vendosë se për t’u konstatuar se është kryer kjo vepër penale, gjykata 
duhet saktësisht të cek se cilat rregulla të së drejtës ndërkombëtare janë shkelë.389 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë një formë e posaçme e kryerjes së kësaj vepre penale. 

Konsiderohet se e kryhet kjo vepër penale nëse ndokush e nxit një person tjetër që të 
heqë dorë nga liria e tij ose ndërmjetëson në shitjen apo blerjen e një personi tjetër. 
Nxitja e personit tjetër që të heqë dorë nga liria, përkatësisht që të vihet në status të 
skllavit është vepër e posaçme e shtytjes. Mirëpo edhe pse ky veprim i ka të gjitha 
elementet e shtytjes si formë e bashkëpunimit, në kësi rasti nuk ekziston 
bashkëpunimi, ngase personi i cili vihet në pozitë të skllavit apo në pozitë të ngjashme 
nuk konsiderohet se ka kryer ndonjë vepër penale. Përkatësisht personi i këtillë është 
viktimë e kësaj vepra penale.  

2. Veprat penale të parapara në këta dy paragrafë mund t’i kryej çdo person. Këto vepra 
penale kryhen vetëm me dashje.  

 
Paragrafi 3, 4 dhe 5. 

 
1. Në këta tre paragrafë janë paraparë format e rënda të kësaj vepre penale dhe 

konsiderohen se kryhen në këtë raste: nëse kryesi ndaj viktimës është në marrëdhënie 
familjare (paragrafi 3); nëse viktima e skllavërisë është fëmijë (paragrafi 4) dhe nëse 
kryesi është person zyrtar (paragrafi 5). Këto tri forma të kualifikuara të kësaj vepre 
penale mund të kryhen vetëm me dashje dhe mund t’i kryejnë vetëm personat e 
caktuar. Pra këtu është fjala për të ashtuquajturat delicta propria. 

2. Për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk është me rëndësi nëse personi e ka dhënë 
pëlqimin që të vihet në status të skllavit. Thënë ndryshe, kjo vepër penale 
konsiderohet se është kryer edhe në rastet kur viktima e ka dhënë pëlqimin që të 
trajtohet si skllav. Gjithashtu për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk është me rëndësi 
mënyra në të cilën një person është vënë në gjendje të skllavit (duke e mbajt, duke e 
ruajt, duke e shitë etj).  

 
 
Neni 170 [Kontrabandimi me emigrantë] 
 
1. Kushdo që merret me kontrabandim të migrantëve dënohet me gjobë dhe me 

burgim prej dy (2) deri dhjetë (10) vjet.  
2. Kushdo që me qëllim të përfitimit të drejtpërdrejtë apo të tërthortë të dobisë 

financiare apo dobisë tjetër pasurore, prodhon, furnizon, siguron ose posedon 
                                                           
389 Cituar sipas Baqiç, Komentar, fq. 652.  
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dokument të rrejshëm të udhëtimit ose të identifikimit me qëllim të 
mundësimit të kontrabandimit me migrantë, dënohet me gjobë dhe me burgim 
deri në pesë (5) vjet.  

3. Kushdo që i mundëson personit i cili nuk është shtetas i Republikës së Kosovës 
të qëndrojë në Republikën e Kosovës ose personit i cili nuk është shtetas apo 
banor i përhershëm për të qëndruar në shtetin në fjalë, pa i përfillur kushtet e 
domosdoshme ligjore për qëndrim, me mjetet nga paragrafi 2. i këtij neni ose 
me çfarëdo mjetesh tjera të paligjshme, dënohet me gjobë dhe me burgim deri 
në një (1) vit. 

4. Tentativa për të kryer veprën penale nga paragrafi 3. i këtij neni është e 
dënueshme.  

5. Kushdo që organizon ose drejton personat e tjerë për të kryer vepër penale 
nga paragrafi 1. ose 2 dënohet me gjobë deri në pesëqind mijë (500.000) Euro 
dhe me burgim prej shtatë (7) deri në njëzet (20) vjet, ose me burgim prej një 
(1) deri në dhjetë (10) vjet për veprën penale nga paragrafi 3. i këtij neni.  

6. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni kryhet nga kryesi i cili 
vepron si anëtar i grupit ose në një mënyrë që rrezikon ose ka gjasë të 
rrezikojë jetërat apo sigurinë e migrantëve përkatës ose që përfshin trajtimin 
çnjerëzor apo poshtërues, duke përfshirë eksploatimin e migrantëve të tillë, 
kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim jo më pak se pesë (5) vjet.  

7. Nëse vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e 
një apo më shumë personave, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim së paku 
dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm.  

8. Për qëllime të këtij neni:  
8.1. Shprehja “kontrabandim me migrantë” nënkupton çdo veprim me 

qëllim të përfitimit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të një dobie 
financiare ose të një dobie tjetër pasurore nga hyrja e paligjshme e 
personit në Republikën e Kosovës, i cili nuk është shtetas i Republikës së 
Kosovës ose i një personi qoftë shtetas i Republikës së Kosovës apo 
shtetas i huaj në shtetin në të cilin personi i tillë nuk është banor i 
përhershëm ose shtetas i atij shteti. 

8.2. Shprehja “hyrje e paligjshme” nënkupton kalimin e kufirit ose vijës 
kufitare të Republikës së Kosovës pa i përfillur kushtet e domosdoshme 
për hyrje të ligjshme në Republikën e Kosovës ose kalim i kufijve të 
ndonjë shteti pa i përfillur kushtet e domosdoshme për hyrjen e ligjshme 
në atë shtet.  

8.3. Shprehja “dokument i rrejshëm i udhëtimit ose i identifikimit” 
nënkupton çfarëdo dokumenti i udhëtimit ose i identifikimit:  
8.3.1. Që është falsifikuar ose ndryshuar në ndonjë mënyrë të caktuar 

nga cilido person përveç nga personi ose organi i autorizuar në 
bazë të ligjit për të prodhuar ose lëshuar dokument udhëtimi ose 
identifikimi;  

8.3.2. Që është lëshuar ose është siguruar në mënyrë jo të duhur përmes 
keqinterpretimit, korrupsionit, trysnisë apo në ndonjë mënyre 
tjetër të kundërligjshme; ose  

8.3.3. Që shfrytëzohet nga personi i cili nuk është mbajtësi i tij i vërtetë.  
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9. Personi nuk është penalisht përgjegjës sipas këtij neni nëse ai është migrant që 
është objekt i veprës penale nga ky nen.  

10. Është penalisht përgjegjës:  
10.1. personi i cili rekruton, nxit, organizon, strehon ose bart persona në 

shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, ose në ato të Marrëveshjes 
Schengen, me qëllim të realizimit dhe të përfitimit ekonomik, social ose 
të të drejtave të tjera, që janë në kundërshtim me të drejtën e Bashkimit 
Evropian dhe me rregullat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, të 
Marrëveshjes Schengen dhe të së drejtës ndërkombëtare, dënohet së 
paku me katër (4) vjet burgim;  

10.2. nëse personi vepron në kundërshtim me paragrafin 10.1 dhe/ose ka qene 
në dijeni se me bartjen do të realizohen përfitime ose ndonjë të drejte 
nga paragrafi 10.1, në kundërshtim me të drejtën e Bashkimit Evropian 
dhe me rregullat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, të 
Marrëveshjes Schengen dhe me të drejtën ndërkombëtare, dënohet prej 
një (1) deri në pesë (5) vjet burgim; 

10.3. nëse vepra është kryer për përfitime personale, kryesi do të dënohet për 
veprën, sipas paragrafit 10.1, me burgim, së paku tetë (8) vjet, ndërsa 
për veprën e kryer, sipas paragrafit 10.2, do të dënohet së paku me katër 
(4) vjet burgim;  

10.4. nëse vepra është kryer nga personi juridik, do të dënohet me gjobë;  
10.5. pajisjet dhe mjetet transportuese të përdorura për kryerjen e kësaj 

vepre do të konfiskohen.  
10.6. ky paragraf fillon të zbatohet në momentin kur Këshilli i Bashkimit 

Evropian merr vendim për heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e 
Republikës së Kosovës.  

 
1. Baza ndërkombëtare e inkriminimit të kësaj vepre është Protokolli kundër 

kontrabandimit të migrantëve përmes rrugëve, ujërave apo ajrit. Me këtë Protokoll 
është plotësuar Konventa e OKB-ës kundër krimit të organizuar transnacional. 

2. Objekt i mbrojtjes së kësaj vepre penale është i dyfishtë. Së pari me këtë vepër 
mbrohen liritë dhe të drejtat themelore të migrantëve dhe së dyti, me këtë vepër 
mbrohet regjimi i kalimit të ligjshëm të migrantëve prej një shteti në shtetin tjetër.  

3. Trafikimi i emigrantëve është një formë e trafikimit me njerëz, mirëpo për shkak të 
specifikave të tij, e veçmas për shkak se viktima të kësaj vepre janë vetëm emigrantët 
dhe se trafikimi bëhet duke kaluar kufirin prej një shteti në shtetin tjetër, në Kodin 
Penal të Kosovës është paraparë si vepër penale e veçantë. 

4. Për shkak të natyrës së kësaj vepre penale, veprimet me të cilat kryhet janë të 
ndryshme dhe komplekse dhe janë përcaktuar në shumë paragrafë të këtij neni.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në këtë paragraf është paraparë forma themelore e kësaj vepre penale e cila në një 

mënyrë e inkriminon llojin e veprimit i cili është më i theksuar dhe më i drejtpërdrejtë. 
Përkatësisht meqë në këtë paragraf përdoret shprehja “kush merret me trafikim” duhet 
nënkuptuar veprimin i cili konsiston në transportimin e migrantëve, kuptohet në 
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mënyrë ilegale, prej një shteti në shtetin tjetër. Transportimi apo kalimi ilegal i 
migrantëve nënkupton hyrjen apo daljen e migrantëve në apo nga shteti duke mos i 
respektuar formalitetet për kalimin e kufirit shtetëror apo hyrjen apo daljen nga shteti 
në ato vija kufitare ku nuk është e lejuar (duke kaluar male, lumenj, dete etj).  

2. Subjekt pasiv i kësaj vepre penale është një apo më shumë migrantë, të cilët kalojnë 
në territorin e shtetit tjetër me qëllim që të mbesin në atë shtet për të punuar, për të 
lypë lëmoshë, për të kryer vepra penale etj. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Për shkak të rrezikshmërisë shumë të madhe dhe për shkaqe kriminalo-politike, me 

qëllim që të intervenohet me të drejtën penale në një fazë më të hershme të kryerjes së 
kësaj vepre penale, në paragrafin 2 të këtij neni janë inkriminuar edhe veprimet 
përgatitore të cilat ndërmerren me qëllim të kryerjes së veprës së kontrabandimit të 
migrantëve. Kësisoj si forma të veçanta të kryerjes së kësaj vepre penale konsiderohen 
edhe këto veprime: prodhimi, prokurimi, sigurimi ose posedimi i dokumentit të 
rrejshëm të udhëtimit ose të identifikimit me qëllim të mundësimit të marrjes me 
trafikim me migrantë. Sipas këtij paragrafi të gjitha këto lloje të veprimit ndërmerren 
me qëllim për të fituar drejtpërdrejt ose tërthorazi dobi pasurore apo financiare. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Krahas kontrabandimit të migrantëve, në paragrafin 3 është inkriminuar edhe veprimi 

i personave të cilët mundësojnë qëndrimin e migrantëve në shtetet e caktuara.  
2. Si veprimi i kryerjes së kësaj forme të veprës penale konsiderohet rasti kur ndokush i 

mundëson me dokumente të rrejshme të qëndrojë në Kosovë ndonjë personi i cili nuk 
është shtetas i Kosovës apo banor i përkohshëm apo i përhershëm.  

3. Për nga përmbajtja dhe fryma e kësaj dispozite, kështu siç është përkufizuar, 
mendojmë se kjo nuk e ka vendin në këtë inkriminim, ngase del se konsiderohet si 
formë e kontrabandimit të migrantëve edhe mundësimi i personave që të qëndrojnë në 
Kosovë e të cilët nuk janë viktima të kontrabandimit me migrantë. Thënë ndryshe, 
sipas kësaj dispozite, konsiderohet si kryes i kësaj forme të veprës penale çdo kush i 
cili me dokumente fals ose në ndonjë mënyrë tjetër u mundëson shtetasve të huaj apo 
personave pa shtetësi që të qëndrojnë në Kosovë. Kjo formë e veprës sipas 
legjislacionit penal të Kosovës konsiderohet si kundërvajtje. Andaj, nëse ligjdhënësi 
ka pasur për qëllim që t’i inkriminojë edhe veprimet e personave të cilët u 
mundësojnë qëndrimin në Kosovë migrantëve të kontrabanduar, atëherë në rreshtin e 
parë të kësaj dispozite, në vend të fjalëve “personit i cili nuk është shtetas i 
Republikës së Kosovës” duhet përdorë fjalët “migrantit i cili është kontrabanduar në 
Republikën e Kosovës.  

4. Kjo formë e veprës penale e cila në një mënyrë ndërlidhet me kontrabandimin e 
migrantëve, me siguri e ka arsyeshmërinë e vetë për shtetet e Evropës perëndimore ku 
fenomeni i migrimimit është shumë i pranishëm. Për këtë arsye, jo vetëm në Kosovë, 
por në asnjë shtet tjetër të regjionit nuk është paraparë kjo formë e kontrabandimit të 
migrantëve. Për më tepër, sipas paragrafit 4, edhe tentativa e kryerjes së kësaj vepre 
penale është e ndëshkuar. 
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Paragrafi 5. 
 
1. Në këtë paragraf është paraparë forma më e rëndë e kësaj vepre penale dhe 

konsiderohet se kryhet në rastet kur ndokush organizon ose urdhëron personat tjerë 
për të kryer kontrabandimin e emigrantëve të paraparë në paragrafin 1,2 dhe 3 të këtij 
neni.  

 
Paragrafi 6 dhe 7. 

 
1. Si formë tjetër e rëndë e kësaj vepre penale është paraparë në paragrafin 6 të këtij neni 

dhe konsiderohet ekziston nëse kryesi është anëtar i grupit ose në rastet kur kjo vepër 
kryhet në aso mënyre që i rrezikon jetët e emigrantëve ose ka gjasë që t’i rrezikojë 
jetët e tyre ose nëse kryhet duke i trajtuar në mënyrë çnjerëzore apo degraduese apo 
duke i shfrytëzuar imigrantët. Ndërsa në paragrafin 7 është paraparë formë edhe më e 
rëndë e kësaj vepre penale e cila konsiderohet se ekziston nëse me rastin e kryerjes së 
veprës penale nga paragrafi 1, 2 ose 3 është shkaktuar vdekja e një apo më shumë 
personave.  

2. Paragrafi 7 është përpiluar sipas amendamenteve të propozuara në Kodin Penal. 
3. Lidhur me fajësinë, të gjitha këto forma të veprave penale kryhen me dashje. 
4. Kryes i këtyre veprave penale mund të jetë çdo person. 
 

Paragrafi 8. 
 
1. Sipas këtij paragrafi, emigrantët të cilët me rastin e kryerjes së kësaj vepre penale 

janë viktima, nuk konsiderohen penalisht përgjegjës, nuk dënohen. 
 
 
Neni 171 [Trafikimi i njerëzve] 
 
1. Kushdo që merr pjesë në trafikimin e njerëzve dënohet me gjobë dhe me 

burgim prej pesë (5) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.  
2. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet në një perimetër prej 

treqind e pesëdhjetë (350) metrash nga shkolla apo mjedisi tjetër i cili përdoret 
nga fëmijët ose kur vepra kryhet ndaj personit nën moshën tetëmbëdhjetë vjet, 
kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë (15) 
vjet.  

3. Kushdo që organizon një grup personash për të kryer vepër nga paragrafi 1. i 
këtij neni dënohet me gjobë deri në pesëqind mijë (500.000) Euro dhe me 
burgim prej shtatë (7) deri në njëzet (20) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga ky nen kryhet nga personi zyrtar me keqpërdorimin e 
pozitës apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me:  
4.1. gjobë dhe burgim prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet për vepër 

penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni;  
4.2. gjobë dhe burgim së paku dhjetë (10) vjet për vepër penale nga 

paragrafi 3. i këtij neni.  
5. Nëse vepra penale nga paragrafi 1.-4. i këtij neni rezulton me vdekjen e një 
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apo më shumë personave, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet 
burgim ose me burgim të përjetshëm.  

6. Për qëllime të këtij neni dhe nenit 172 të këtij kodi:  
6.1. shprehja “trafikim me njerëz” nënkupton rekrutim, transportim, 

transferim, strehim ose pranim i personave me anë të kanosjes ose të 
përdorimit të forcës apo me forma të tjera të shtrëngimit, rrëmbimit, 
mashtrimit, lajthimit, keqpërdorimit të pushtetit apo të keqpërdorimit 
të një pozite të ndjeshme ose me anë të dhënies ose marrjes së pagesave 
apo përfitimeve për të arritur pëlqimin e personit që ka kontroll mbi 
personin tjetër, me qëllim të shfrytëzimit.  

6.2. shprehja ”shfrytëzim” ashtu siç është përdorur në nën-paragrafin 6.1. të 
këtij paragrafi, përfshin, por nuk kufizohet në, shfrytëzimin e 
prostitucionit të tjerëve, pornografisë ose formave tjera të shfrytëzimit 
seksual, lëmoshës, shërbimeve ose punës së detyruar, skllavërisë ose 
veprimeve të ngjashme me skllavërinë, robërisë ose heqjes së organeve 
apo qelizave.  

6.3. pëlqimi i viktimës së trafikimit me njerëz për qëllime shfrytëzimi nuk 
merret parasysh kur cilado prej mjeteve të përcaktuara më lart në nën-
paragrafin 6.1 të këtij neni është përdorur kundër viktimës së tillë. 

6.4. rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimi ose pranimi i fëmijës me 
qëllim të shfrytëzimit konsiderohet “trafikim me njerëz”, madje edhe 
nëse kjo nuk përfshin asnjërën nga mjetet e përcaktuara më lartë në 
paragrafin 6.1 të këtij neni. 

 
1. Trafikimi me njerëz është paraparë si vepër penale me një numër relativisht të madh 

të konventave ndërkombëtare. Konventat më të rëndësishme ndërkombëtare me të 
cilat ndalohet dhe ndëshkohet trafikimi me njerëz janë: Konventa mbi ndalimin e 
tregtisë me robër të bardhë të vitit 1910; Konventa për ndëshkimin e tregtisë me gra 
dhe fëmijë të vitit 1921; Konventa për ndëshkimin e tregtisë me gra të rritura, të 
moshës madhore të vitit 1933 dhe Konventa për ndëshkimin dhe parandalimin e 
tregtisë me njerëz dhe eksploatimin e tyre për qëllime prostitucioni të vitit 1949 dhe 
Konventa për parandalimin e tregtisë me njerëz dhe eksploatimi i të tjerëve të vitit 
1950.390 

2. Për nga natyra dhe përmbajtja e saj, kjo vepër penale është shumë e afërt me veprën 
penale të kontrabandimit me njerëz, nga se edhe me këtë vepër ndaj njerëzve veprohet 
si ndaj objekteve, me ç’rast cenohet rëndë dinjiteti i njeriut dhe liritë dhe të drejtat e tij 
themelore. Madje, siç pohon profesor Kambovski, njeriu degradohet dhe trajtohet si 
kafshë!391 

3. Vetë emërtimi “trafikimi me njerëz” mjaft qartë e tregon se me këtë vepër penale 
bëhet tregti me njerëz, bëhet shitblerja e njerëzve dhe se qëllimi kryesor është 
realizimi i dobisë pasurore.  

 

                                                           
390 Kambovski, Komentar, fq. 1203. 
391 Po aty, fq. 1203. 
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Paragrafi 1. 
 
1. Sipas këtij paragrafi, llojet e veprimit me të cilat kryhet kjo vepër penale janë 

përcaktuar në mënyrë alternative dhe si të tilla janë të shumta dhe komplekse. 
Rrjedhimisht si formë e veprimit të kryerjes së kësaj vepre penale konsiderohet: 
rekrutimi, transferimi, strehimi ose pranimi i personave të trafikuar (viktimave) me 
qëllim të shfrytëzimit, përkatësisht me qëllim të eksploatimit të tyre në mënyra të 
ndryshme siç janë: shfrytëzimi seksual ose forma të tjera të shfrytëzimit seksual, 
shërbimeve ose punës së detyruar, skllavërisë ose veprimeve të ngjashme me 
skllavërinë, robërisë ose heqjes së organeve (transplantimin e organeve në mënyrë të 
kundërligjshme). 

2. Ndërlikueshmëria e natyrës së figurës së kësaj vepre penale inkludon në vete edhe 
mënyrat e ndryshme me të cilat kryhet kjo vepër penale dhe atë: me anë të kërcënimit 
ose të përdorimit të forcës apo me forma të tjera të detyrimit, rrëmbimit, falsifikimit, 
mashtrimit, apo keqpërdorimit të pushtetit apo të pozitës ose të një pozite të ndjeshme 
ose me anë të dhënies apo marrjes së pagesave apo përfitimeve për të arritur pëlqimin 
e personit, që ka kontroll mbi personin tjetër me qëllim të shfrytëzimit. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në këta paragrafë si formë e rëndë e veprës penale të trafikimit me njerëz 

konsiderohet rasti nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet në një 
perimetër prej 350 metra nga shkolla apo mjedisi tjetër i cili përdoret për fëmijë, ose 
kur vepra kryhet ndaj personit nën moshën tetëmbëdhjetë vjet.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 është paraparë një formë e posaçme e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se është kryer me faktin që ndokush e ka organizuar një grup, 
përkatësisht kur e ka themeluar një grup personash, me qëllim të kryerjes së veprës 
penale të trafikimit me njerëz e paraparë në paragrafin 1 të këtij neni.  

 
Paragrafët 4 dhe 5 

 
1. Në paragrafin 4 është paraparë gjithashtu formë e rëndë e trafikimit me njerëz nëse 

kjo vepër e paraparë në tri paragrafët e mësipërme kryhet nga personi zyrtar duke e 
keqpërdorë pozitën zyrtare. Ndërsa në paragrafin 5 si formë e rëndë konsiderohet nëse 
vepra e trafikimit me njerëz ka shkaktuar vdekjen e një apo të ma shumë personave. 
Rast i tillë i formës shumë të rëndë të trafikimit të njerëzve me ç’rast u shkaktua edhe 
vdekja e personave ishte trafikimi i shtetasve të Shqipërisë për në Itali nëpërmjet detit 
Adriatik me gomone (anije gome) me 9 janar të vitit 2004, ku u mbytën 28 persona. 
Gjithashtu rast shumë i rëndë i kësaj vepre penale ishte trafikimi i kosovarëve, ku në 
tetor të vitit 2009, në kufirin Serbi Hungari, në lumin Tisa u mbytën 17 njerëz, në 
mesin e tyre edhe gra dhe fëmijë. 

2. Krahas këtyre formave të rënda të kësaj vepre penale, madje edhe me pasoja të 
vdekjes, sikur edhe në paragrafin 6 të nenit 170, kontrabandimin me migrantë, është 
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dashur të parashihet si formë e rëndë edhe rasti kur trafikimi i njerëzve kryhet në aso 
mënyre,e cila e rrezikon jetën apo sigurinë e personave të cilët trafikohen. Këtë e 
themi ngase në raste jo të rralla, trafikimi bëhet me aso mjetesh apo në aso rrethanash 
(kohën e dimrit, natën, nëpër male të pakalueshme, me kamion-frigorifer, gomone 
(anije gome) etj, me të cilat rrezikohet seriozisht jeta dhe në përgjithësi siguria e 
viktimave të kësaj vepre penale.  

3. Të gjitha këto forma të veprës penale të trafikimit me njerëz, mund t’i kryejë çdo 
person, përveç formës së kësaj vepre penale të paraparë në paragrafin 7 të këtij neni, 
të cilën mund ta kryejë vetëm personi zyrtar. 

4. Kjo vepër penale konsiderohet se është kryer edhe në rastet kur subjekti pasiv (personi 
i trafikuar) e ka dhënë pëlqimin që të trafikohet (paragrafi 6, pika 3). 

5. Lidhur me fajësinë, të gjitha format e kësaj vepre penale mund të kryhen vetëm me 
dashje. 

 
Neni 172 [Fshehja e dokumenteve të identifikimit të viktimave të skllavërisë 
                ose trafikimit me njerëz] 
 
1. Kushdo që fsheh dokumentet personale të identifikimit apo pasaportën e 

personit për të cilin e din se është viktimë e veprës penale të paraparë në nenin 
169 dhe 171 të këtij Kodi, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar me 
keqpërdorimin e pozitës apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim 
prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet.  

 
1. Kjo vepër penale është e natyrës konekse ngase kryhet lidhur me veprën penale të 

vendosjes së skllavërisë ose trafikimit me njerëz.  
 

Paragrafi 1. 
 
1. Si veprime të kryerjes së kësaj vepre penale është rasti kur ndokush apo punëdhënësi, 

apo personi i cili rrejshëm paraqitet si punëdhënës ua merr, apo ua fsheh dokumentet 
personale të identifikimit apo pasaportën e personave për të cilët e din se janë viktima 
të trafikimit me njerëz. Marrja apo fshehja e dokumenteve personale të identifikimit 
apo pasaportën bëhet me qëllim që viktimave të këtyre veprave penale t’ua bëjnë të 
pamundur që të lëvizin lirshëm apo që të ikin, të lirohen nga kthetrat e këtyre 
kriminelëve. Gjithashtu, këtë vepër këta persona e kryejnë me qëllim që të mos 
zbulohen nga organet e ndjekjes. Njëherësh me këtë formë të veprës penale lehtësohet 
kryerja e dy veprave penale të cekura më sipër.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në këtë paragraf është paraparë forma e rëndë e kësaj vepre penale e cila konsiderohet 

se kryhet në rastet kur personi zyrtar i fsheh dokumentet e identifikimit të viktimave 
së skllavërisë apo të trafikimit me njerëz. 

2. Siç rezulton nga këta dy paragrafë, këtë vepër penale mund ta kryejë çdo person, apo 
personi zyrtar. Lidhur me tiparet tjera objektive dhe subjektive kjo vepër nuk dallohet 
p.sh. vepra penale e vendosjes së skllavërisë e paraparë në 169. 
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3. Lidhur me fajësinë kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje, zakonisht me 
dashje direkte. 

 
 
Neni 173 [Rrezikimi i personave nën mbrojtje ndërkombëtare] 
 
1. Kushdo që me qëllim e privon nga jeta personin nën mbrojtje ndërkombëtare, 

dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.  
2. Kushdo që kryen rrëmbimin ose sulmin mbi personin ose mbi lirinë e personit 

nën mbrojtje ndërkombëtare, dënohet me burgim prej tre (3) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

3. Kushdo që kryen një sulm të dhunshëm mbi objektet zyrtare, vendbanimin 
privat ose në mjetet e transportit të një personi nën mbrojtje ndërkombëtare, 
kur akti i tillë ka gjasë të rrezikojë personin ose lirinë e tij, dënohet me burgim 
prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

4. Kushdo që bën kanosje serioze se do të kryejë vepër penale nga paragrafi 1., 2. 
ose 3. i këtij neni, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

5. Kushdo që organizon ose urdhëron personin të kryejë vepër penale nga 
paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni, dënohet me burgim prej tre (3) deri në pesë 
(5) vjet.  

6. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. ose 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e një 
ose më shumë personave, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet 
burgim.  

7. Për qëllime të këtij neni, shprehja “person nën mbrojtje ndërkombëtare” ka të 
njëjtin kuptim siç përkufizohet në nenin 120 të këtij Kodi.  

 
1. Kjo vepër penale është paraparë në bazë të Konventës për parandalimin dhe 

ndëshkimin e veprave kundër personave në mbrojtje ndërkombëtare, duke i përfshirë 
edhe agjentët diplomatik të vitit 1973.  

2. Me dispozitat e nenit 173 janë paraparë forma të posaçme të veprimit të kryerjes, të 
cilat në fakt janë forma të posaçme të terrorizmit ndërkombëtar. Këto forma të 
kryerjes janë: vrasje me qëllim e personit në mbrojtje ndërkombëtare (paragrafi 1); 
rrëmbimi, ose sulmi ose cenimi i lirisë (paragrafi 2); kryerja e një akti të dhunshëm 
mbi objektet zyrtare, në vend privat ose në mjetet e transportit të personit në mbrojtje 
ndërkombëtare, nëse akti i tillë ka gjasë ta rrezikojë atë apo lirinë e tij (paragrafi 3); 
kërcënimi serioz se do të kryejë vepër penale të paraparë në paragrafin 1,2 ose 3 
(paragrafi 4); nëse organizon ose urdhëron personin tjetër të kryejë vepër penale të 
paraparë në paragrafin 1, 2 ose 3 (paragrafi 5).  

3. Si formë e rëndë e veprave penale të parapara në paragrafin 1, 2 ose 3 konsiderohen 
rastet kur nga këto vepra shkaktohet vdekja e një ose më shumë personave (paragrafi 
6). 

4. Të gjitha këto forma të veprës penale të rrezikimit të personave në mbrojtje 
ndërkombëtare mund t’i kryejë çdo person. 

5. Lidhur me fajësinë - gjithashtu të gjitha këto forma të kësaj vepre penale kryhen 
vetëm me dashje. 

6. Në pajtim me konventat ndërkombëtare, në dispozitën e paragrafi 7, e cila është e 
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karakterit shpjegues, thuhet se shprehja “person nën mbrojtje ndërkombëtare, ka të 
njëjtin kuptim siç është përkufizuara në nenin 120 të Kodit Penal. 

 
 
Neni 174 [Rrezikimi i personelit të Kombeve të Bashkuara dhe i personelit 

  në marrëdhënie me to] 
 
1. Kushdo që me qëllim e privon nga jeta personelin e Kombeve të Bashkuara ose 

personelin në marrëdhënie me to, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet 
burgim ose me burgim të përjetshëm.  

2. Kushdo që kryen rrëmbimin apo sulmin mbi personin ose lirinë e personelit të 
Kombeve të Bashkuara apo mbi personelin në marrëdhënie me to, dënohet me 
burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.  

3. Kushdo që kryen një sulm të dhunshëm mbi objektet zyrtare, vendbanimin 
privat apo mjetet e transportit të Kombeve të Bashkuara apo personelin në 
marrëdhënie me to, kur sulmi i tillë ka gjasë të rrezikojë personin ose lirinë e 
tij, dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

4. Kushdo që bën kanosje serioze se do të kryejë vepër penale nga paragrafi 1., 2. 
ose 3. i këtij neni, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

5. Kur vepra penale nga paragrafi 2. ose 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e një 
ose më shumë personave, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet 
burgim.  

6. Për qëllime të këtij neni,shprehjet në vijim kanë këtë kuptim:  
6.1. Shprehja “personel i Kombeve të Bashkuara” nënkupton:  

6.1.1. persona të angazhuar dhe të vendosur nga Sekretari i 
Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara si pjesëtarë të 
komponentës ushtarake, policore ose civile të operacionit të 
Kombeve të Bashkuara; ose  

6.1.2. zyrtarë të tjerë dhe ekspertë të misionit të Kombeve të Bashkuara 
apo agjencive të specializuara të saj ose të Agjencisë 
Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të cilët janë të pranishëm në 
cilësi zyrtare në zonën ku zhvillohet operacioni i Kombeve të 
Bashkuara.  

6.2. Shprehja “personel në marrëdhënie me to” nënkupton:  
6.2.1. persona të caktuar nga Qeveria ose nga një organizatë 

ndërqeveritare me marrëveshjen e organit kompetent të Kombeve 
të Bashkuara;  

6.2.2. persona të angazhuar nga Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të 
Bashkuara ose nga një agjenci e specializuar apo nga Agjencia 
Ndërkombëtare e Energjisë Atomike; ose  

6.2.3. persona të vendosur nga një organizatë humanitare joqeveritare 
ose agjenci sipas një marrëveshjeje me Sekretarin e Përgjithshëm 
të Kombeve të Bashkuara ose me një agjenci të specializuar apo 
me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për kryerjen 
e aktiviteteve në mbështetje të përmbushjes së mandatit të 
operacionit të Kombeve të Bashkuara.  
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6.3. Shprehja “Operacion i Kombeve të Bashkuara” nënkupton operacionin 
e themeluar nga organi kompetent i Kombeve të Bashkuara në pajtim 
me Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe i udhëhequr nga autoriteti dhe 
kontrolli i Kombeve të Bashkuara:  
6.3.1. kur operacioni ka për qëllim mbajtjen dhe rivendosjen e paqes 

dhe sigurisë ndërkombëtare; ose  
6.3.2. nëse Këshilli i Sigurimit ose Asambleja e Përgjithshme ka 

deklaruar për qëllimet e Konventës mbi Sigurinë e Personelit të 
Kombeve të Bashkuara dhe të Personelit në Marrëdhënie me to të 
datës 9 dhjetor 1994 se ekziston rreziku i jashtëzakonshëm për 
sigurinë e personelit që merr pjesë në operacion.  

 
1. Vepra penale e paraparë në këtë nen, është identike me veprën penale të rrezikimit 

të personave në mbrojtje ndërkombëtare dhe sipas përmbajtjes, objektit mbrojtës 
dhe veprimeve të kryerjes është e njëjtë. Dallimi i vetëm është se në veprën penale 
të mësipërme mbrohet kryetari i shtetit ose ndonjë zyrtarë i lartë i shtetit i cili 
gjendet në shtetin tjetër dhe sipas të drejtës ndërkombëtare gëzon mbrojtje të 
veçantë. Ndërsa në inkriminimin e paraparë në nenin 174 është fjala për mbrojtjen 
e personelit të Kombeve të Bashkuara të cilët ushtrojnë detyra të ndryshme dhe 
kuptohet gëzojnë edhe mbrojtje të posaçme sipas të drejtës ndërkombëtare. 
Veprimet e kryerjes dhe në tërësi inkriminimi i paraparë në nenin e mësipërm, 
tërësisht mund të zbatohet edhe për rastet e çdo lloj sulmi apo rrezikimi edhe ndaj 
personelit të Kombeve të Bashkuara. Kjo shihet edhe në pesë paragrafët në të cilat 
janë përcaktuar format e veprimit të kryerjes të kësaj vepre penale të cilat janë 
tërësisht të njëjta me format e kryerjes së veprës penale të paraparë në nenin 173. 

2. Për arsyet që u cekën, në asnjë kod penal të shteteve të regjionit nuk parashihet kjo 
vepër penale, por është e paraparë vetëm vepra penale e rrezikimit të personave në 
mbrojtje ndërkombëtare, vepër kjo me të cilën mbrohen jo vetëm personalitetet e 
larta të një shteti të cilët gjenden në shtetin tjetër por edhe personeli i Kombeve të 
Bashkuara. Por sidoqoftë ne shkurtimisht po i cekim vetëm format e veprimit me të 
cilat kryhet kjo vepër penale, ndërsa për çështjet tjera të cilat janë të përcaktuara 
me këtë nen, vlen ajo që është thënë për inkriminimin e mësipërm. 

3. Përveç imuniteteve të tjera, personelit të Kombeve të Bashkuara, në pajtim me të drejtën 
ndërkombëtare i është siguruar edhe mbrojtje juridike penale. Kësisoj, në pesë paragrafë 
të nenit174 të Kodit Penal të Kosovës janë inkriminuar veprat me të cilat mund të 
atakohet apo rrezikohet personeli i Kombeve të Bashkuara dhe personeli në 
marrëdhënie me këtë organizatë. Këto janë: nëse ndokush e privon nga jeta personelin e 
Kombeve të Bashkuara ose personelin në marrëdhënie me to (paragrafi 1); nëse kryhet 
rrëmbimi apo sulmi ndaj personit ose lirisë së tij (paragrafi 2); nëse sulmohet me dhunë 
objekti, vendbanimi privat apo mjetet e transportit të personelit të këtillë (paragrafi 3); 
nëse ekziston kërcënimi serioz se ndaj personelit të këtillë do të kryhet vepra e paraparë 
në tre paragrafët e mësipërm (paragrafi 4). Ndërsa, në paragrafin 5 është paraparë forma 
e rëndë e kësaj vepre penale e cila konsiderohet se kryhet nëse vepra e paraparë në 
paragrafin 2 ose 3 ka shkaktuar vdekjen e një ose shumë personave. 

4. Në paragrafin 6, i cili është i karakterit eksplikativ (shpjegues) përcaktohet kuptimi i 
shprehjeve që përdoren në këtë nen.  
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Neni 175 [Marrja e pengjeve] 
 
1. Kushdo që pa autorizim pranon, posedon, shfrytëzon, transferon, ndryshon, 

vendos ose shpërndan material nuklear dhe shkakton ose ka gjasë të shkaktojë 
vdekjen apo lëndimin e rëndë të ndonjë personi ose dëm të madh pasuror, 
dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave ose me dëm të madh material, kryesi dënohet me jo më 
pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.  

3. Kushdo që kryen vepër penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni nga 
pakujdesia, dënohet me burgim deri në shtatë (7) vjet në rast se kryen vepër 
penale nga paragrafi 1. dhe me jo më pak se tre (3) vjet burgim për veprën 
penale nga paragrafi 2. i këtij neni.  

4. Kushdo që kryen vjedhje, grabitje ose përvetësim të materialit nuklear ose 
kërkon material nuklear me anë të përdorimit të forcës apo kanosjes serioze 
ose me ndonjë formë tjetër të frikësimit, dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet 
burgim.  

 
1. Bazë për inkriminim e kësaj vepre është Konventa Ndërkombëtare Kundër Marrjes së 

Pengjeve e vitit 1976. Sipas nenit 8 të Statutit të Romës, marrja e pengjeve 
konsiderohet krim i luftës.392 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Për nga natyra dhe përmbajtja e saj, kjo vepër është një formë e posaçme e veprës 

penale të rrëmbimit të personit e paraparë në nenin 194. Ajo që e dallon këtë vepër 
penale nga vepra penale e rrëmbimit dhe e cila i jep karakter të formës së posaçme të 
terrorizmit ndërkombëtare është qëllimi i kryerësit që me rrëmbimin e personit ta 
detyrojë një shtet apo organizatë ndërkombëtare që të ndërmerr apo të mos 
ndërmerr një veprim si kusht eksplicit apo implicit për lirimin e personit. Shteti 
të cilit i vihet kushti për lirimin e personit të marrë peng duhet të jetë shtet i huaj e jo 
shteti shtetësinë të cilin e ka kryesi. 

2. Në sensin e këtij inkriminimi si peng mund të jetë çdo person. Mirëpo nëse merret 
parasysh qëllimi i kryesit, zakonisht pengë merren personat të cilët janë në pozita të 
caktuara zyrtare, politike apo shtetërore, ngase me rrëmbimin e personaliteteve të 
këtilla lehtësohet më tepër realizimi i qëllimit të kryesit.393 

3. Qëllimi i kryesit të kësaj vepre penale është që ta detyrojë shtetin e huaj apo 
organizatën ndërkombëtare. Andaj nuk do të konsiderohet se ekziston kjo vepër 
penale në rastin kur me marrjen peng të ndonjë personi kihet për qëllim që të 
detyrohet shteti i vet, shteti shtetësinë të cilin e ka kryesi.  

4. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është përcaktuar në mënyrë kumulative e cila 
përbëhet prej dy veprimeve: prej rrëmbimit dhe kanosjes. Lidhur me kanosjen, këtu 
është fjala për të ashtuquajturën kanosje të kualifikuar me të cilën kryesi i kësaj vepre 
ia bënë me dije shtetit të huaj apo organizatës ndërkombëtare se personin e rrëmbyer 

                                                           
392 Bačić-Pavlović, Komentar, fq. 637. 
393 Krahaso, Kambovski, Komentar, fq. 1213. 
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do ta vras, do ta plagosë ose do të vazhdojë ta mbajë në arrest, nëse nuk përmbushen 
kërkesat e tij. Kërkesat zakonisht janë të drejtuara me qëllim që shteti i huaj apo 
organizata ndërkombëtare të detyrohet të nxjerrë ndonjë vendim politik apo 
ekonomik, që t’i lirojë personat e caktuar nga burgu, që të japë dorëheqje nga ndonjë 
funksion politik, shtetëror apo ushtarak etj.394 

5. Kanosja i drejtohet shtetit apo organizatës ndërkombëtare e jo personit të rrëmbyer. 
Përveç kësaj, kryesi i kësaj vepre penale ia bën me dije shtetit apo organizatës 
ndërkombëtare se personi i marrë peng do të lirohet nëse realizohen kërkesat e tij.  

6. Kjo vepër penale konsiderohet se është kryer, është përfunduar me faktin e rrëmbimit 
dhe të kanosjes se personit se do të plagoset, do të vazhdohet të mbahet i mbyllur ose 
se do të vritet. Thënë ndryshe, për ekzistimin e kësaj vepre nuk është e nevojshme 
edhe që të jenë realizuar kërkesat. 

 
Paragrafët 2 dhe 3. 

 
1. Në këta dy paragrafë janë paraparë format e rënda të kësaj vepre penale. Sipas 

paragrafit 2, formë e rëndë e kësaj vepre penale ekziston nëse personi i cili është 
marrë peng, me qëllim privohet nga jeta. Gjithashtu edhe sipas paragrafit 3, si formë e 
rëndë e kësaj vepre penale konsiderohet edhe rasti nëse vepra penale nga paragrafi 1 i 
këtij neni rezulton me vdekjen e personit të zënë peng.  

 
 
Neni 176 [Përvetësimi i paligjshëm, shfrytëzimi, transferi dhe vendosja 

  e materialeve nukleare] 
 
1. Kushdo që kanos se do të përdor material nuklear për shkaktimin e vdekjes 

ose lëndimit të rëndë të ndonjë personi ose për të shkaktuar dëm substancial 
pasuror, dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

2. Kushdo që me qëllim të detyrimit të personit fizik apo juridik për të kryer ose 
për të mos kryer një vepër, kanos të kryejë vjedhje ose grabitje të materialit 
nuklear, dënohet me burgim prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një ose 
më shumë personave ose me dëm substancial material, kryesi dënohet me jo 
më pak se dhjetë (10) vjet burgim.  

 
1. Bazë e këtij inkriminimi është Konventa për mbrojtjen fizike të materialit nuklear, e 

vitit 1980. Me këtë Konventë obligohen të gjitha shtetet anëtare të Kombeve të 
Bashkuara që në legjislacionet e tyre penale t’i inkriminojnë veprat e ndaluara lidhur 
me materialin nuklear. 

2. Rreziku për kontrabandimin e lëndëve nukleare është real dhe i madh, jo vetëm për 
qytetarët e një shteti por edhe në përmasa shumë më të gjera. Andaj, është obligim i 
çdo shteti që ta luftojë këtë dukuri.  

3. Me këtë vepër penale e rrezikohen shumë rëndë dhe në përmasa të gjera jeta, 
integriteti trupor, shëndeti, ambienti dhe shumë vlera të tjera, jo vetëm të qytetarëve të 
shtetit ku kryhet, por edhe të shumë shteteve të tjera, përkatësisht një rajoni të gjerë. 

                                                           
394 Kambovski, Komentar, fq. 1214. 



Ismet Salihu 

 466 

Për këtë arsye, kjo vepër penale është sistemuar në kapitullin e veprave penale 
ndërkombëtare. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas këtij paragrafi, forma të kryerjes së kësaj vepre penale konsiderohen nëse një 

person pa autorizim pranon, posedon, përkatësisht mban, shfrytëzon, transferon, 
ndryshon, vendos ose shpërndan material nuklear. Këto forma të kryerjes së kësaj 
vepre penale të përcaktuara në mënyrë alternative pothuajse janë identike me 
veprimet e parapara në nenin 7 të Konventës së sipërpërmendur 

2. Për nga natyra e saj, kjo formë e kryerjes së kësaj vepre është e karakterit të rrezikimit 
abstrakt. Thënë ndryshe, kjo vepër konsiderohet se kryhet nëse me veprimet e cekura 
rrezikohet integriteti trupor, jeta apo pasura në përmasa të mëdha.395 

 
Paragrafi 2 dhe 4. 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë formë e rëndë e kësaj vepre penale e cila konsiderohet 

se kryhet nëse vepra ka shkaktuar vdekjen e një ose më shumë personave ose dëme të 
mëdha materiale. Gjithashtu sipas paragrafit 4, formë e rëndë e kësaj vepre penale 
ekziston nëse ndonjë person kryen vjedhje, plaçkitje ose përvetësim të materialit 
nuklear ose duke u kërcënuar, ose  duke e përdorur dhunën apo ndonjë formë tjetër të 
frikësimit kërkon që t’i dorëzohet materiali nuklear. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në këtë paragraf janë paraparë format e lehta të kësaj vepre penale në rastet kur vepra 

e paraparë në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni është kryer nga pakujdesia. 
2. Të gjitha format e kësaj vepre penale mund t’i kryejë çdo person. 
3. Lidhur me fajësinë, përveç veprës së paraparë në paragrafin 3 e cila kryhet nga pakuj-

desia, të gjitha format e tjera të kësaj vepre penale kryhen me dashje direkte apo even-
tuale. Ndërsa vepra e paraparë në paragrafin 4 mund të kryhet vetëm me dashje direkte. 

 
 
Neni 177 [Kanosja për përdorimin ose kryerjen e vjedhjes apo të grabitjes 

   së materialit nuklear] 
 
4. Kushdo që kanos se do të përdor material nuklear për shkaktimin e vdekjes 

ose lëndimit të rëndë të ndonjë personi ose për të shkaktuar dëm substancial 
pasuror, dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

5. Kushdo që me qëllim të detyrimit të personit fizik apo juridik për të kryer ose 
për të mos kryer një vepër, kanos të kryejë vjedhje ose grabitje të materialit 
nuklear, dënohet me burgim prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.  

6. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një ose 
më shumë personave ose me dëm substancial material, kryesi dënohet me jo 
më pak se dhjetë (10) vjet burgim.  
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1. Kjo vepër është mjaftë e afërt me veprën e mësipërme. Bazë edhe për paraparjën e 
kësaj vepre penale është Konventa për mbrojtjen fizike të materialit nuklear të vitit 
1980. Dallimi esencial i kësaj vepre penale nga vepra e mësipërme është se me 
këtë vepër shkaktohet rreziku konkret.396 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimet e kryerjes së kësaj forme të veprës penale konsiderohen se realizohen në 

rastet kur ndokush kërcënohet se do të përdorë material nuklear me qëllim që të 
shkaktojë vdekjen e personit tjetër apo do t’i shkaktojë lëndime të rënda, ose dëme të 
mëdha materiale. 

2. Rrezikimi i sigurisë së njerëzve ose pasurisë me përmasa të mëdha, si tipar të kësaj 
vepre penale, në sensin e këtij inkriminimi, nuk do të thotë rrezikimin real në 
kuptimin e mundësisë së një shkaktimi të afërt të katastrofës nukleare. Rrezikimin e 
sigurisë këtu duhet nënkuptuar si cenim të të drejtave të njerëzve që të jetojnë të qetë 
dhe që të jenë të sigurt. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në këtë paragraf është paraparë forma e dytë e kësaj vepre penale e cila konsiderohet 

se kryhet në rastet kur ndokush, me qëllim që ta detyrojë personin fizik apo juridik që 
të kryejë ose mos të kryejë një vepër, kërcënohet se do të kryejë vjedhje ose plaçkitje 
të materialit nuklear. 

2. Në këto dy forma të kësaj vepre penale është inkriminuar vetëm kanosja. Këto dy 
forma të veprës penale konsiderohen se janë kryer, janë përfunduar vetëm me faktin e 
përdorimin të kanosjes dhe për shkak të përmbajtjes dhe natyrës së tyre këto mund të 
kryhen nga çdo person dhe kryhen vetëm me dashje direkte. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në këtë paragraf është paraparë formë e rëndë e veprës penale të paraparë në 

paragrafin 2 të këtij neni, e cila konsiderohet se ekziston në rastet kur është shkaktuar 
vdekja e një apo më shumë personave ose dëm i madh material. Lidhur me 
shkaktimin e pasojës të paraparë në këtë paragraf, kryesi duhet të ketë vepruar nga 
pakujdesia. 
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Kapitulli XVI: Veprat penale kundër jetës dhe trupit 
 
 
Vështrim i përgjithshëm 
 
1. Jeta e njeriut është e drejtë absolute, e drejtë natyrore. E drejta për jetë është para të 

gjitha të drejtave të tjera, është e drejta më e rëndësishme. Me humbjen e jetës 
humbin të gjitha të drejtat e tjera, humb ekzistenca e njeriut. Krahas jetës edhe 
integriteti trupor konsiderohet një ndër vlerat themelore të njeriut. Andaj, është e 
kuptueshme përse e drejta penale i kushton rëndësi të madhe mbrojtjes së këtyre të 
mirave juridike.397 

2. E drejta e jetës është e garantuar me aktet më të rëndësishme ndërkombëtare, siç 
janë p.sh. Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut e Kombeve të Bashkuara 
(1948), Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore e 
Këshillit të Evropës (1950), Pakti Ndërkombëtar i të Drejtave Civile dhe Politike 
(1966). Kjo e drejtë themelore garantohet dhe mbrohet edhe me kushtetutat dhe 
ligjet themelore të shteteve aktuale. Në paragrafin 1 të nenit 25 të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës është paraparë shprehimisht se secili individ gëzon të 
drejtën për jetë. Ndërsa në paragrafin 2 thuhet se dënimi me vdekje është i ndaluar.  

3. E drejta penale e mbron jetën e njeriut që nga fillimi i saj deri në fund, deri në 
vdekje. Përkatësisht, e drejta penale e mbron jetën e njeriut që nga nisma e saj, 
ngase jetën e ardhshme (fetusin) e mbron nga ndërprerja e kundërligjshme e 
shtatzënësisë. Mirëpo, njeriu si qenie e gjallë konsiderohet prej momentit kur jeta 
është autonome, autorregullative dhe autoreproduktive. Si e këtillë jeta 
konsiderohet prej momentit të lindjes.398 

4. Përcaktimi i momentit të lindjes është i rëndësishëm, përveç tjerash edhe për 
dallimin e vrasjes (privimit nga jeta) nga ndërprerja e palejuar e shtatzënësisë. Se 
kur konsiderohet se fillon jeta, lind fëmija, ekzistojnë mendime të ndryshme. Sipas 
konceptit më të vjetër, për t’u konsideruar se është lindur fëmija duhet t’i jetë prerë 
kërthiza dhe kështu të ndahet nga trupi i nënës, sipas disa të tjerëve fëmija lindët 
kur një pjesë e tij del nga trupi i nënës. Të tjerët mendojnë se fëmija lindët prej 
momentit kur pushon frymëmarrja e placentave, ndërsa grupi i tretë i autorëve janë 
të mendimit se jeta fillon prej momentit të fillimit të lindjes së fëmijës, përkatësisht 
të kohëzgjatjes së lindjes. Mendimi i grupit të tretë të autorëve konsiderohet më i 
drejtë. Në favor të mendimit të grupit të tretë të autorëve është edhe fakti se e 
drejta penale e parasheh vepër penale të vrasjes edhe rastin kur e ëma e vret 
foshnjën e saj gjatë lindjes.  

5. Përcaktimi i momentit të vdekjes. Shtrohet pyetja se kur konsiderohet se është 
shkaktuar vdekja. Në shkencën e mjekësisë bëhet dallimi midis vdekjes biologjike 
dhe klinike. Vdekja biologjike është absolute dhe konsiderohet se ekziston në 
rastet kur asnjë pjesë e trupit dhe asnjë organ nuk ushtrojnë asnjë funksion jetësor. 
Kjo është vdekje e të gjitha pjesëve të trupit dhe e të gjitha organeve të njeriut. 
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Vdekja klinike konsiderohet në rastet kur pushojnë, nuk punojnë disa organe 
vitale të njeriut, siç janë frymëmarrja, qarkullimi i gjakut, shkaktimi i gjendjes së 
komës cerebrale. Sot është akceptuar mendimi se moment i shkaktimit të vdekjes 
duhet konsideruar rasti kur është shkaktuar vdekja e trurit (vdekja cerebrale), 
ngase pa vetëdije nuk ka as jetë dhe se vdekja e trurit shpie edhe në vdekje 
biologjike, përkatësisht vdekje absolute.399 

6. Jeta e njeriut mbrohet deri në fund, deri sa zgjat. Andaj, në shtetet ku është akoma i 
paraparë dënimi me vdekje, është e ndëshkuar edhe vrasja e personit të dënuar me 
vdekje, nëse kryhet nga personi i paautorizuar, apo nëse kryhet para se të 
përmbushen të gjitha kushtet, siç janë p.sh. që aktgjykimi të bëhet i plotfuqishëm, 
apo para se të jetë refuzuar kërkesa për falje etj. 

7. E drejta penale e mbron jetën e çdo qenieje njerëzore të gjallë, pa marrë parasysh 
moshën e saj dhe gjendjen shëndetësore. Vrasja konsiderohet edhe në rastet kur 
kryhet ndaj personave për të cilët ekzistojnë indikacionet mjekësore se nuk do të 
jetojnë gjatë, si dhe ndaj foshnjave tek të cilat nuk mund të ushtrohen në mënyrë 
normale funksionet jetësore. 

8. Fakti se në të drejtën penale nuk ndëshkohet vetëvrasja, fare nuk e zvogëlon 
parimin e garantimit të jetës. Kjo për faktin se nga e drejta për jetë rezulton edhe e 
drejta e njeriut që vetes t’ia marrë jetën. Gjithashtu, edhe tentativa e vetëvrasjes 
nuk konsiderohet vepër penale dhe kjo është një ndër të arriturat bashkëkohore. 
Mirëpo, është e ndëshkueshme, konsiderohet vepër penale, shtytja, nxitja për 
vetëvrasje dhe dhënia e ndihmës për vetëvrasje (neni 183). 

9. Pëlqimi i ndonjë personi që të privohet nga jeta nga personi tjetër nuk e përjashton 
veprën penale. Kjo nga fakti se jeta e njeriut është vlerë e patjetërsueshme e cila 
posedohet si vlerat e tjera. Andaj, fakti se privimi nga jeta është bërë me kërkesën 
apo pëlqimin e viktimës (rasti i eutanazisë) nuk e përjashton nga përgjegjësia 
penale kryesin e veprës, por kjo mund të merret parasysh vetëm si rrethanë 
lehtësuese me rastin e matjes së dënimit. 

10. Nga kjo që u tha më sipër rezulton se e drejta në jetë është e drejtë absolute, është e 
drejtë natyrore pa marrë parasysh interesin jetësor të individit dhe pa marrë 
parasysh se a është i aftë për jetë. Mirëpo ekzistojnë edhe disa përjashtime nga 
kërkesa absolute e mbrojtjes së jetës së njeriut, siç janë: ndërprerja e lejuar e 
shtatzënësisë, lufta, dënimi me vdekje (në disa shtete e caktuara), apo vrasja në 
mbrojtje të nevojshme. Por lidhur me këtë, duhet veçmas të theksohet se e drejta e 
jetës së njeriut i ka disa kufizime sociale, të cilat duhet të përcaktohen në mënyrë 
restriktive 400 

11. Mbrojtja e integritetit trupor është e paraparë në mënyrë të ngjashme, si edhe 
mbrojtja e jetës. Lëndimet trupore konsiderohen vepra penale, vetëm kur ato 
kryhen ndaj personit tjetër. Vetëlëndimi, përkatësisht në rastet kur personi i 
shkakton lëndime vetes, nuk konsiderohet vepër penale. Vetëlëndimi 
përjashtimisht konsiderohet vepër penale, nëse kryhet me qëllim të shmangies së 
ndonjë obligimi, siç është p.sh. obligimi i shërbimit ushtarak, ose me qëllim që të 
realizohet ndonjë e drejtë në mënyrë kundërligjore, siç është p.sh. e drejta për 
pension invalidor, ose e drejta nga sigurimi. Kështu p.sh. në paragrafin 3 të nenit 
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338 është paraparë si vepër penale rasti kur kushdo që me qëllim që nga siguruesi 
të arkëtojë paratë e sigurimit për rastet e lëndimit trupor apo të dëmtimit 
shëndetësor i shkakton vetes lëndim trupor apo dëmtim të shëndetit dhe pastaj e 
paraqet lëndimin apo dëmtimin, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë 
muaj deri në tre vjet. 

12. Ndërhyrjet kirurgjike edhe pse në aspektin objektiv janë lëndime trupore, nuk 
konsiderohen të kundërligjshme nëse: 1) janë ndërmarrë në pajtim me rregullat dhe 
praktikat e mjekësisë dhe shkencës së mjekësisë (lege artis), 2) me qëllim të 
mjekimit, dhe 3) me pëlqimin e pacientit. Gjithashtu, nuk konsiderohen vepra 
penale lëndimet trupore të cilat shkaktohen në gara të ndryshme sportive, nëse 
konstatohet se janë shkaktuar me gjithë respektimin e rregullave të gjinive 
përkatëse sportive.  

13. Nga fakti se nuk e përjashton veprën penale, vrasja apo lëndimi me kërkesën e 
viktimës apo ndihma për vetëvrasje, mund të konkludohet se është interes i 
përgjithshëm mbrojtja e jetës dhe integritetit trupor. Me fjalë të tjera, jeta, 
integriteti trupor dhe shëndeti i njeriut janë objekt mbrojtës me rëndësi të posaçme.  

14. Veprat penale kundër jetës dhe trupit zakonisht kryhen me dashje. Në shumicën e 
rasteve këto vepra kryhen me dashje direkte apo eventuale. Për veprat penale të 
vrasjeve dhe të lëndimeve të rënda trupore, Kodi Penal parasheh dënime edhe në 
rastet kur kryhen nga pakujdesia. 

15. Në Kapitullin XVI të Kodit Penal është paraparë numri më i madh i veprave penale 
kundër jetës dhe trupit. Mirëpo, edhe në kapitujt e tjerë të Kodit Penal të Kosovës 
është paraparë një numër i madh i veprave penale të cilat shkaktojnë vdekjen apo 
lëndime trupore. Kështu p.sh. në Kapitullin e veprave penale kundër të drejtës 
ndërkombëtare, të cilat shkaktojnë pasojë të vdekjes apo të lëndimit trupor, janë 
inkriminimet e parapara në nenet 148 - 154. Në Kapitullin e veprave penale kundër 
lirive dhe të drejtave të njeriut, si inkriminim i cili shkakton lëndime trupore është 
paraparë keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare dhe tortura (nenet 198, 199). 
Në Kapitullin e veprave penale kundër integritetit seksual (nenet 228-243), janë 
paraparë një mori veprash penale me të cilat shkaktohen edhe lëndime trupore.  

16. Sistemimi i brendshëm i veprave penale kundër jetës dhe trupit  
17. Sipas objektit mbrojtës në kuptimin e ngushtë, veprat penale kundër jetës dhe 

trupit mund të radhiten në këto nëngrupe: 
a) veprat penale kundër jetës ku bëjnë pjesë vrasja (neni 178),vrasjet e rënda 

(neni 179),vrasja e kryer në gjendje të afektit mendor (neni 180),vrasja nga 
pakujdesia (neni 181),vrasja e foshnjës gjatë lindjes (neni 182),dhe shtytja në 
vetëvrasje dhe dhënia e ndihmës në vetëvrasje (neni 183). 

b) veprat penale kundër jetës së ardhshme ku bën pjesë ndërprerja e palejuar e 
shtatzënësisë (neni 184). 

c) veprat penale kundër integritetit trupor ku bëjnë pjesë lëndimi i lehtë trupor 
(neni 188) dhe lëndimi i rëndë trupor (neni 189). 

d) veprat penale të rrezikimit të jetës apo integritetit trupor ku bën pjesë 
pjesëmarrja në rrahje (neni 190). 

e) veprat penale kundër solidaritetit, përkatësisht veprat penale të braktisjes ku 
bëjnë pjesë mosdhënia e ndihmës (neni 191) dhe braktisja e personave të 
paaftë (neni 192). 
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Neni 178 [Vrasja] 
 

Kushdo që e privon personin tjetër nga jeta dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet 
burgim. 

 
1. Çdo vrasje është vepër penale shumë e rëndë, ngase privohet personi nga jeta. 

Mirëpo në aspektin e së drejtës penale njihet tri lloje të vrasjeve dhe ato: vrasje të 
rëndomta apo forma themelore e vrasjes, vrasjet e cilësuara (të kualifikuara) dhe 
vrasjet e privilegjuara. 

2. Forma themelore e vrasjes e paraparë në nenin 178 në literaturën juridiko-penale 
emërtohet kushtimisht edhe si vrasje e rëndomtë. Për këtë formë të vrasjes, Kodi 
Penal nuk cek tipare të posaçme, andaj edhe në mungesë rrethane, mënyre të 
kryerjes apo motivi të posaçëm, vrasja e rëndomtë dallohet nga vrasjet e rënda dhe 
vrasjet e privilegjuara. Së këndejmi, si vrasje të rëndomta konsiderohen të gjitha 
ato vrasje te të cilat mungojnë tiparet e posaçme që i karakterizojnë vrasjet e rënda 
dhe të lehta, përkatësisht vrasjet e privilegjuara. 

3. Formën themelore të vrasjes Kodi Penal e përkufizon me dispozitë të thjeshtë - 
“Kushdo që e privon personin tjetër nga jeta.” 

4. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale konsiston në privimin e personit tjetër 
nga jeta. Vrasja zakonisht kryhet me veprim, me ndërmarrje aktive të ndonjë 
veprimi. Mirëpo, kjo vrasje mund të kryhet edhe me mosveprim. Me mosveprim 
konsiderohet se kryhet vrasja në ato raste kur ka ekzistuar obligimi juridik që të 
veprohet. 

5. Lidhur me mënyrën e veprimit të kryerjes, vrasja mund të kryhet me veprim të 
drejtpërdrejtë apo indirekt. Mënyrë e drejtpërdrejtë/direkte e kryerjes ekziston në 
rastet kur kryesi vetë, me veprimin e vet drejtpërdrejt e privon nga jeta personin 
tjetër, p.sh. duke shkrepur nga armë zjarri, duke e goditur me thikë, duke ia zënë 
frymën, duke i hedhur helm në ushqim etj. Në mënyrë indirekte, vrasja kryhet, jo 
vetëm me veprimin e kryesit (dorasit), por edhe me ndërmjetësimin e ndonjë 
personi tjetër, madje edhe të vetë viktimës. Raste të këtilla do të ekzistonin p.sh. 
kur kryesi me postë ia dërgon paketën personit A në të cilën gjendet eksplozivi i 
cili aktivizohet me rastin e hapjes së dërgesës dhe e shkakton vdekjen e tij; apo kur 
kryesi ia prish frenat e veturës personit A dhe për shkak të kësaj ndodh aksidenti 
në trafik, në të cilin humb jetën personi A.401 

6. Krahas kësaj, vrasja mund të kryhet në mënyrë fizike dhe psikike. Në mënyrë 
fizike vrasja kryhet me mjete mekanike, kimike, me zjarr dhe me veprime të 
ngjashme ndaj trupit të viktimës. Ndërkaq, vrasja mund të kryhet në mënyrë 
psikike p.sh. duke shkaktuar frikë të madhe dhe të papritur te viktima, që mund të 
shkaktojë ngushtimin e shpejtë të enëve të gjakut dhe për pasojë mund të sjellë 
atakun kardiak dhe vdekjen, ose duke lëshuar në trupin e viktimës insekte, minj etj. 
të cilët tek viktima mund të shkaktojnë tronditje dhe ndërprerje të funksionimit të 
zemrës. 

7. Objekt i mbrojtjes juridiko-penale të kësaj vepre penale është jeta e njeriut. 
Thënë ndryshe, objekt i kësaj vepre penale është vetëm njeriu i gjallë. Jeta e njeriut 
mbrohet prej momentit të lindjes deri në vdekje. Siç cekëm më sipër, si kohë e 
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lindjes konsiderohet momenti kur realisht ka filluar procesi i lindjes në kuptimin e 
ndarjes fizike, përkatësisht të ndarjes së frytit nga barku i nënës. Nëse fryti 
asgjësohet para se të fillojë lindja, nuk do të konsiderohet vrasje sipas nenit 179, 
por do të konsiderohet si vepër penale e ndërprerjes së palejuar të shtatzënësisë. 
Gjithashtu, nuk do të konsiderohet vepër penale e vrasjes nëse është asgjësuar fryti 
i cili nuk është i aftë për jetë jashtë barkut të nënës. Mirëpo, do të konsiderohet 
vrasje edhe privimi nga jeta i fëmijës që ka lindur gjallë, por pa aftësi për të jetuar, 
vrasja e binjakëve siamezë, vrasja e të shëmtuarit (monstrumit). Me fjalë të tjera, 
për ekzistimin e vrasjes nuk kërkohet që fëmija të jetë i aftë për jetë. Gjithashtu, 
konsiderohet vepër penale edhe vrasja nga mëshira (eutanazia) dhe vrasja e 
personit i cili gjendet në prag të vdekjes, p.sh. në gjendje kome etj.402 

8. Pasojë e veprës penale të vrasjes është shkaktimi i vdekjes së personit tjetër. Midis 
ndërmarrjes së veprimit dhe shkaktimit të vdekjes duhet të ekzistojë lidhja kauzale. 
Kauzaliteti midis veprimit dhe shkaktimit të vdekjes zakonisht konstatohet pa 
vështirësi. Lidhur me kauzalitetin problemet lajmërohen në këto situata: a) kur 
pasoja nuk shkaktohet menjëherë pas ndërmarrjes së veprimit; b) në rastet kur në 
shkaktimin e pasojës kontribuojnë edhe veprimet e personave të tjerë; c) kur në 
shkaktimin e pasojës kontribuojnë disa rrethana të tjera objektive dhe subjektive. 
a) Pasoja e vdekjes në rastet e veprës penale të vrasjes, nuk është e domosdoshme 

të shkaktohet menjëherë pas ndërmarrjes së veprimit të kryerjes. Përkatësisht, 
nëse konstatohet se ka ekzistuar lidhja kauzale mes veprimit dhe pasojës 
(vdekjes), periudha kohore pothuaj është irelevante. Lidhur me këtë çështje, në 
disa vende anglosaksone konsiderohet se ekziston lidhja kauzale, nëse vdekja 
është shkaktuar brenda periudhës prej 12 muajve. Organizata Ndërkombëtare e 
Shëndetësisë sugjeron që të konsiderohet se ekziston lidhja kauzale nëse 
vdekja është shkaktuar brenda afatit prej 30 ditësh. Nëse ndokush është dënuar 
për lëndim të rëndë trupor, ndërsa pas aktgjykimit të plotfuqishëm shkaktohet 
vdekja e viktimës, përsëritja e procedurës mund të rezultojë me dënim për 
vrasje.403 

b) Do të konsiderohet se ekziston lidhja kauzale edhe në rastet kur në ndonjë 
mënyrë edhe rrethanat tjera të mëpastajme i kanë kontribuar, kanë participuar 
në shkaktimin e vdekjes, p.sh. nëse vdekja ka mundur të parandalohet 
nëpërmjet dhënies së ndihmës mjekësore me kohë. Përgjegjësia në këso 
rastesh mbështetet në parimin se askush nuk mund të arsyetohet për gabimet 
ose lëshimet e të tjerëve. Këso qëndrimi ka marrë edhe Gjykata Supreme e 
Maqedonisë404. Fakti që vdekjes së personit tjetër i kanë kontribuar edhe të 
tjerët, përkatësisht edhe rrethanat tjera, mund të merret parasysh vetëm me 
rastin e matjes së dënimit për kryesin e vrasjes. 

c) Rrethanat e tjera objektive dhe subjektive të cilat, krahas veprimit të kryesit, 
mund t’i kontribuojnë shkaktimit të vdekjes, mund të jenë të shumta dhe të 
natyrës së ndryshme. Për shembull, nëse viktima ka lënguar nga ndonjë 
sëmundje e rëndë, ka qenë me të meta fizike, ose koha ka qenë shumë e ftohtë 
(acar), apo viktima e ka mbështjellë plagën me fashë të papastër që ka 

                                                           
402 Po aty, fq. 628. 
403 Po aty, fq. 629. 
404 VSM K.zh. 702š76, Zbirka II, br. 21.Cituar sipas Kambovski, Komentar, 629. 
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shkaktuar infektimin etj. Edhe në të gjitha këto raste do të konsiderohet se 
ekziston lidhja kauzale midis veprimit të vrasjes dhe shkaktimit të vdekjes. 
Lidhur me këtë, do të konsiderohet se personi ka kryer vrasjen edhe në rastet 
kur me veprimet apo me mosveprimet e tij e ka përkeqësuar sëmundjen e 
viktimës apo gjendjen e rëndë shëndetësore të cilat kanë shkaktuar vdekjen e 
viktimës. 

9. Kryes i veprës penale. Këtë lloj të vrasjes mund ta kryejë çdo person (delicitum 
communium).  

10. Forma e fajit. Ky lloj i vrasjes mund të kryhet me dashje, direkte apo eventuale. 
Konsiderohet se personi këtë lloj të vrasjes e ka kryer me dashje, nëse veprimin e 
kryerjes e ka ndërmarrë me qëllim që tjetrin ta privojë nga jeta (dashja direkte), 
apo nëse ka qenë i vetëdijshëm se për shkak të veprimit apo mosveprimit të tij 
mund të shkaktohet pasoja e vdekjes dhe nëse është dakorduar që kjo pasojë të 
shkaktohet (dashja eventuale).  

11. Në të shumtën e rasteve ekzistimi i dashjes përcaktohet në bazë të elementeve 
objektive, përkatësisht sipas mënyrës së kryerjes. Kështu p.sh. nëse kryesi nga 
afërsia e vogël shtinë me revole ndaj personit tjetër në organe vitale, por nuk e 
godet, do të konsiderohet se ekziston tentativa e vrasjes, e jo tentativa e lëndimit të 
rëndë trupor405.Është çështje e ndërlikuar në rastet kur shtrohet çështja e 
përcaktimit të dashjes te vepra penale e tentativës së veprës penale të vrasjes. 
Gjithashtu kjo çështje shtrohet edhe në rastet kur duhet bërë dallimin midis 
tentativës së vrasjes dhe lëndimit të rëndë trupor, e sidomos të lëndimit të rëndë 
trupor me pasojë të vdekjes. Lidhur me këtë duhet të theksohet se tentativa e 
vrasjes mund të ekzistoj edhe nëse është shkaktuar vetëm lëndimi i lehtë trupor si 
dhe në rastet kur nuk është shkaktuar kurrfarë lëndimi trupor.  

12. Kodi ynë Penal nuk e njeh vrasjen me paramendim (dolus praemeditatus). 
13. Tentativa e kësaj vepre penale ndëshkohet. 
 
 
Neni 179 [Vrasja e rëndë] 
 
1. Me dënim me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të 

përjetshëm dënohet personi i cili: 
1.1. privon nga jeta fëmijën;  
1.2. privon nga jeta femrën shtatzënë;  
1.3. privon nga jeta anëtarin e familjes;  
1.4. privon nga jeta personin tjetër në mënyrë mizore apo dinake;  
1.5. privon nga jeta personin tjetër dhe me atë rast me dashje e vë në rrezik 

jetën e një ose më shumë personave tjerë;  
1.6. privon nga jeta personin tjetër me qëllim të fitimit të dobisë pasurore;  
1.7. privon nga jeta personin tjetër me qëllim të kryerjes apo të fshehjes së 

ndonjë vepre tjetër penale, ose për të ndaluar personin nga dhënia e 
dëshmisë ose sigurimi në ndonjë mënyrë tjetër të informatave për 
policinë apo në procedurë penale;  

1.8. privon nga jeta personin tjetër nga hakmarrja e paskrupullt apo nga 
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motive të tjera të ulëta, përfshirë hakmarrjen për dhënien e dëshmisë 
ose sigurimin në ndonjë mënyrë tjetër të informatave për policinë apo në 
procedurë penale;  

1.9. privon nga jeta personin tjetër zyrtar gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare 
ose në lidhje me detyrën zyrtare;  

1.10. privon nga jeta personin tjetër për motive racore, kombëtare ose fetare.  
1.11. me dashje kryen dy apo më shumë vrasje, përveç veprave të cilat janë 

paraparë në nenin 180 dhe 182 të këtij Kodi; ose  
1.12. privon nga jeta personin tjetër dhe më parë ka qenë i dënuar për vrasje, 

përveç veprave të cilat janë të parapara në nenin 180 dhe 182 të këtij 
Kodi.  

 
1. Nocioni dhe llojet. Vrasje të rënda, apo siç emërtohen ndryshe edhe vrasje të 

kualifikuara, konsiderohen ato vrasje të cilat kryhen në rrethana posaçërisht të 
rënda. Në rastet e vrasjeve të rënda shprehet një shkallë më e lartë e 
kundërligjshmërisë dhe e fajësisë së kryesit. Për këtë arsye, edhe Kodi Penal për 
rastet e vrasjeve të rënda parasheh dënime më të rënda, së paku dhjetë vjet burgim 
apo burgim të përjetshëm. 

2. Llojet e vrasjeve të rënda janë të parapara në nenin 179 të Kodit Penal dhe mund të 
sistemohen sipas kritereve të ndryshme: sipas mënyrës së kryerjes: vrasja në 
mënyrë mizore apo dinake (pika 1.4), vrasja kur me dashje vihet në rrezik jeta e 
një ose e më shumë personave (pika 1.5),. Sipas motiveve: vrasja nga motive 
racore, nacionale apo fetare (pika 1.10), vrasja me qëllim të fitimit të dobisë 
pasurore (pika 1.6), vrasja me qëllim të fshehjes së ndonjë vepre tjetër penale (pika 
1.7), vrasja nga hakmarrja e paskrupullt apo nga motive të tjera të ulëta (pika 1.8). 
Sipas objektit mbrojtës (viktimës): vrasja e fëmijës (pika 1), vrasja e femrës për 
të cilën dorasi e di se ajo është shtatzënë (pika 2), vrasja e anëtarit të familjes (pika 
1.4.), vrasja e personit zyrtar gjatë kohës së ushtrimit të detyrës në mbrojtje të 
rendit ligjor, sigurimit të njerëzve apo të pasurisë, zbulimit të veprave penale, 
arrestimit të kryesit të veprës penale, ruajtjes së personave të privuar nga liria ose 
ruajtjes së rendit dhe paqes publike (pika 1.9). Sipas pasojave: vrasja me dashje e 
dy apo më shumë personave, përveç veprave të cilat janë paraparë në nenet 180 
dhe 182). Sipas sjelljes (të kaluarës) së mëparshme të dorasit: vrasja nga 
personi i cili më parë ka qenë i dënuar për vrasje, përveç veprave të cilat janë të 
parapara në nenet 180 dhe 182.  

3. Ekzistimi i më shumë rrethanave kualifikuese është e rëndësishme për matjen e 
dënimit. 

 
Vrasja e fëmijës (neni 179, pika 1.1) 
1. Sipas konventave ndërkombëtare, fëmijë konsiderohet personi prej moshës zero 

deri në moshën tetëmbëdhjetë vjeçare. Kualifikimi i vrasjes së fëmijës si lloj i 
vrasjes së rëndë është shprehje e mbrojtjes më të madhe penalo-juridike të fëmijës. 
Mbrojtja më e madhe juridiko-penale e fëmijës është e pranishme edhe në shumë 
dispozita të tjera të Kodit Penal. Duke u mbështetur në konceptin e këtillë të 
ligjdhënësit, por edhe në aspektin moral dhe shoqëror, vrasja e fëmijës 
konsiderohet më e rëndë se vrasja e personit madhor. 
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2. Për t’u konsideruar se është kryer kjo vrasje, kryesi duhet të dijë, të jetë i 
vetëdijshëm se viktima është fëmijë. Në rastet kur kryesi nuk është i vetëdijshëm 
se personi të cilin e vret është fëmijë, atëherë lajthitja e këtillë nuk e përjashton nga 
përgjegjësia penale për vrasje dhe në këso rastesh të lajthitjes lidhur me viktimën 
kryesi do të përgjigjet për vrasjen e rëndomtë apo të rëndë, varësisht nga motivi, 
rrethanat dhe mënyra e kryerjes, të paraparë në nenet 178 dhe 179 të Kodit Penal. 

 
Vrasja e gruas për të cilën kryerësi e di se është shtatzënë (neni 179, pika 1. 2) 
1. Kualifikimi i kësaj vrasjeje si vrasje e rëndë është tregues se Kodi Penal i kushton 

mbrojtje më të madhe gruas shtatzënë. Kjo është e arsyeshme, ngase edhe me të 
drejtën zakonore, si dhe në aspektin human, moral dhe religjioz, vrasja e gruas 
shtatzënë konsiderohet si vrasje më e rëndë, në krahasim me vrasjen e rëndomtë.  

2. Në rastet e vrasjes së gruas shtatzënë, në fakt, fjala është për të ashtuquajturën 
“vrasje të dyfishtë”, ngase me këtë vepër penale nuk vritet vetëm gruaja shtatzënë, 
por edhe fëmija e saj që ende nuk ka lindur. Kjo vepër ekziston pa marrë parasysh 
stadin e shtatzënësisë.406 

3. Si në rastet e vrasjes së fëmijës, edhe ky lloj i vrasjes do të konsiderohet se 
ekziston vetëm nëse kryesi e ka ditur, ka qenë i vetëdijshëm se objekt i kësaj vepre 
penale është gruaja shtatzënë. Rrjedhimisht, në këso raste fjala është për të 
ashtuquajturin “qëllim të dyfishtë”. Qëllimi i dyfishtë te kjo vepër penale konsiston 
në faktin se dorasi i realizon dy qëllime: vrasjen e gruas shtatzënë, si dhe 
asgjësimin e frytit (fëmijës) që është dashur të lindë. 

4. Në rastet kur dorasi nuk e ka ditur se gruaja të cilën e privon nga jeta është 
shtatzënë, atëherë bëhet fjalë për lajthitjen në objekt dhe personi i këtillë do të 
përgjigjet për vrasje të rëndomtë, apo për ndonjë lloj tjetër të vrasjes së rëndë, 
varësisht nga motivi, rrethanat apo mënyra e kryerjes së vrasjes.  

 
Vrasja e anëtarit të familjes (neni 179, pika 1. 3) 
1. Në legjislacionin penal të Kosovës, kjo formë e vrasjes së rëndë për herë të parë 

është paraparë me amendamentet e Kodit Penal që kanë hyrë në fuqi me 1 janar të 
vitit 2013. Për t‘u konsideruar se ekziston ky lloj i vrasjes, duhet të plotësohet 
kushti objektiv i cili konsiston në faktin se ky lloj i vrasjes kryhet ndaj anëtarit të 
familjes. Kush konsiderohet anëtar i familjes, më për së afërmi është përcaktuar me 
Ligjin për martesën dhe familjen. Në sensin e këtij inkriminimi, anëtar i familjes 
konsiderohen edhe personat që bashkëjetojnë, si dhe bashkëshorti apo 
bashkëshortja e mëparshme si dhe fëmijët e tyre. Kodet penale të Maqedonisë 
(neni 123, par. 2 dhe i Serbisë (neni 112, par. 28), këtë lloj të vrasjes e emërtojnë: 
vrasje e anëtarit të familjes i cili paraprakisht është keqtrajtuar dhe kësisoj 
ekzistimin e kësaj vepre e ndërlidhin me dhunën në familje. Mendoj se Kodi i ynë 
Penal ka bërë mirë që këtë vrasje të rëndë nuk e kushtëzon edhe me faktin që 
viktima paraprakisht të jetë keqtrajtuar, përkatësisht t’i jetë ekspozuar dhunës në 
familje.  

2. Në rastet kur vrasja e anëtarit të familjes kryhet në gjendje të tronditjes së rëndë 
mendore apo nga pakujdesia, atëherë vrasjen e tillë duhet kualifikuar si vrasje të 
privilegjuar e jo si vrasje të rëndë.  

                                                           
406 Kambovski, Komentar, 637. 
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Vrasja në mënyrë mizore (neni 179, pika 1.4) 
1. Vrasje në mënyrë mizore apo barbare, në literaturën juridiko-penale dhe në 

praktikën gjyqësore konsiderohen rastet kur kryesi, me qëllim, ose me vetëdije, 
ndërmerr aso veprimesh të cilat i shkaktojnë dhembje të mëdha fizike dhe psikike 
viktimës. Dhembjet fizike dhe psikike duhet t’i tejkalojnë ato dhembje dhe 
mundime që zakonisht shkaktohen me rastin e çdo vrasjeje. Me fjalë të tjera, dhuna 
duhet të jetë posaçërisht e rëndë, në mënyrë ekstreme e rëndë. 

2. Vrasjet në mënyrë mizore në veçanti shprehen me rastin e privimit gradual nga 
jeta, prerja e gjymtyrëve të trupit viktimës para se të shkaktohet vdekja, duke e 
hedhur viktimën në zjarr apo në ujë, duke mos i dhënë ushqim apo ujë, duke ia 
zënë frymën, duke ia zgjatur mundimet vdekjeprurëse dhe veprime të ngjashme. Si 
vrasje në mënyrë mizore duhet të konsiderohet edhe rasti kur kryesi ia ndërsen 
qenin personit tjetër dhe e mban atë të mbërthyer deri sa qeni me kafshime e mbyt 
viktimën. 

3. Nga kjo që u tha më sipër, rezulton se për ekzistimin e vrasjes në mënyrë mizore 
janë të nevojshme dy elemente të natyrës objektive dhe subjektive. Elementi 
objektiv shprehet në të shkaktuarit e mundimeve dhe dhembjeve të mëdha 
viktimës, ndërsa elementi subjektiv në vetëdijen dhe dëshirën, përkatësisht 
pëlqimin e kryesit që të shkaktohen mundimet dhe dhembjet e tilla. Vetëdija dhe 
dëshira e këtillë që viktimës t’i shkaktohen mundime dhe dhembje të mëdha e 
manifestojnë/tregojnë bestialitetin, egërsinë, vrazhdësinë dhe mungesën e ndjenjës 
dhe paskrupullsisë ekstreme të kryesit. Gjithashtu, kryesi i këtij lloji vrasjeje ndien 
edhe kënaqësi në vuajtjet dhe dhembjet e viktimës.407 

4. Duke u mbështetur në nocionin e këtillë të mizorisë, ky lloj i vrasjes së rëndë 
konsiderohet se është kryer vetëm në rastet kur viktima është në gjendje që t’i ndiejë, 
t’i përjetojë mundimet, dhembjet të cilat i shkaktohen. Së këndejmi, masakrimi i 
kufomës (pasi që është kryer vrasja) apo torturimi i personit i cili është në gjendje të 
pavetëdijshme nuk mund të konsiderohet si vrasje e kryer e këtij lloji. Lidhur me 
këtë, ka dilema nëse për ekzistimin e vrasjes në mënyrë mizore, se a duhet me qenë e 
vetëdijshme viktima, se është duke u privuar nga jeta me veprimet mizore ndaj tij në 
rastet kur privohet në këtë mënyrë foshnja. Në këso raste duhet bërë dallimin midis 
vetëdijes për perceptimin e aktit të privimit nga jeta dhe vetëdijes si aftësi e 
organizmit për të reaguar në dhembje. Në këso raste foshnja i ndien, i përjeton 
dhembjet, andaj duhet të konsiderohet si vrasje në mënyrë mizore edhe vrasja e 
foshnjës nëse plotësohen kushtet e cekura më sipër.408 (Kambovski, Komentar, 631).  

5. Nuk ekziston kjo vrasje e rëndë, nëse mënyra e kryerjes shkakton indinjatë, revoltë 
në opinion, por nuk është mizore në aspektin e viktimës. Rast i tillë është p.sh. 
nëse kryesi me një të qëlluar me sëpatë ia pret kokën viktimës.409 

6. Vrasja në mënyrë mizore mund të kryhet edhe me dashje eventuale. Kështu p.sh. 
është kualifikuar si vrasje në mënyrë mizore rasti kur kryesi pasi që e ka goditur 
fort në organet vitale të trupit viktimën, kështu të rrahur dhe në gjendje të paaftë e 
ka lënë jashtë tërë natën.410 

                                                           
407 Bačić-Pavlović, Komentar, fq. 441. 
408 Kambovski, Komentar, fq. 163. 
409 Kambovski, po aty, fq. 631. 
410 Kambovski, po aty, fq. 632. 
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7. Gjykata e Qarkut në Gjilan, në dy aktgjykimet (P. nr. 49/2006 dhe P. nr. 113/2007) 
në mënyrë ekstensive dhe pa cek konkretisht se në çka kanë konsistuar veprimet 
me të cilat dy vrasje me këto dy aktgjykime i ka cilësuar si vrasje në mënyrë 
mizore. Sipas mënyrës së kryerje dhe sipas të gjitha rrethanave të tjera të cekura në 
këto dy aktgjykime, këto vrasje është dashtë të kualifikohen si vrasje të rëndomta, 
ngase janë kryer me 2-3 të shkrepura të njëpasnjëshme nga revolja dhe vdekja 
është shkaktuar menjëherë. Andaj në këto dy aktgjykime nuk ka ardhur në shprehje 
asnjë element subjektiv dhe objektiv i vrasjes në mënyrë mizore. 

 
Vrasja në mënyrë dinake (neni 179, pika 1.4).  
1. Kjo lloj e vrasjes së kualifikuar karakterizohet me një intensitet të madh të sjelljes 

mashtruese apo të fshehtë me qëllim që viktima të privohet nga jeta pa rezistencë 
apo me rezistencë sa më të vogël, me ç’rast dorasi e shfrytëzon besimin apo 
sinqeritetin apo padjallëzinë e viktimës.411Thënë ndryshe, vrasje në mënyrë dinake 
konsiderohet rasti kur kryhet në mënyrë mashtruese (himbene) apo të fshehtë. 
Zaten, dinakëria është veti negative e njeriut. Si vrasje në mënyrë dinake rëndom 
konsiderohen vrasjet në gjumë dhe vrasjet me anë të helmit. Shembull më tipik i 
vrasjes në mënyrë dinake do të ishte rasti nëse kryesi e thërret shokun e vet 
(viktimën) në darkë dhe i hedh helm në ushqim. Ose, rasti kur kryesi e thërret 
viktimën për të shëtitur në parkun e qytetit dhe duke shëtitur prapa shpinës shkrepë 
me armë dhe e vret. 

2. Sipas mendimit tonë, Gjykata e Qarkut të Prishtinës, me aktgjykimin P. nr. 
70/2012, ka gabuar në rastin kur të akuzuarin M. P. e ka shpallë fajtor për vepër 
penale të vrasjes së bashkëshortes në mënyrë dinake, ngase pas një grindje verbale 
madje edhe fizike, ngase i akuzuari ka dyshuar se bashkëshortja e tij është duke e 
tradhtuar me një person tjetër, me katër të shtëna nga revolja e privon nga jeta. 
Këtë aktgjykim, edhe lidhur me kualifikimin e ka vërtetuar edhe Gjykata Supreme 
e Kosovës.412 Po të mos kishte pasur ditë më parë dhe në ditën kritike fjalosje, 
madje dhe grindje fizike, kjo vrasje do të ishte e kuptueshme të kualifikohej si 
vrasje në mënyrë dinake. Andaj jemi të mendimit se kjo vrasje është dashtë të 
kualifikohet si vrasje e rëndomtë.  

3. Vrasja në mënyrë dinake, sikundër edhe vrasja në mënyrë mizore, dallohet për nga 
tiparet objektive dhe subjektive. Nga aspekti objektiv, te ky lloj i vrasjes kryesi 
vepron në mënyrë të fshehtë, kurse në aspektin subjektiv në mënyrë dinake, 
përkatësisht mashtruese, jo të sinqertë dhe me qëllim të keq, duke shfrytëzuar 
besimin e veçantë të viktimës, apo vështirësitë a padjallëzinë e saj. Besimi mund të 
krijohet me qëllim që të kryhet vrasja, apo të shfrytëzohet besimi ekzistues. Lidhur 
me këtë, duhet theksuar se vrasja nga pusia nuk është e thënë të konsiderohet 
gjithherë si vrasje në mënyrë dinake, përveç në rastet kur viktima në situatë të tillë 
është sjellë me mashtrim, apo kur është keqpërdorur relacioni i besimit.  

4. Edhe këtu, tiparet objektive dhe subjektive i tejkalojnë suazat e fshehtësisë dhe 
dinakërisë, që rëndom shprehen te vrasjet me dashje. 

5. Ndryshe nga vrasja në mënyrë mizore e cila mund të kryhet edhe me dashje 
eventuale, vrasja në mënyrë dinake mund të kryhet vetëm me dashje direkte. Por 

                                                           
411 Bačić-Pavlović, Komentar, fq. 441. 
412 Aktgjykim I Gjykatës Themelore të Prishtinë, Ap. nr. 367/2012. 
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në praktikën gjyqësore ka qëndrime se edhe vrasja në mënyrë dinake, në raste të 
caktuara mund të kryhet edhe me dashje eventuale.413 

 
Vrasja kur me dashje rrezikohet jeta e një apo më shumë personave tjerë (neni 
179, pika 1.5) 
1. Vrasje e këtillë konsiderohet kur kryesi për të kryer veprën përdor aso mjetesh ose 

vepron në aso rrethanash dhe vë në rrezik jetën e një ose më shumë personave, 
përveç atij ndaj të cilit është i drejtuar veprimi i kryerjes. Për t’u konsideruar se 
është kryer vepra e këtillë, është e nevojshme të krijohet rrezikshmëri konkrete. 
Përkatësisht, për ekzistimin e kësaj vepre penale është e nevojshme që krahas 
vrasjes së një personi, të shkaktohet rreziku konkret për jetën e së paku një personi 
tjetër. Mirëpo krahas këtij elementi objektiv, për ekzistimin e kësaj vepre penale te 
kryesi duhet të ekzistojë dashja lidhur me veprën penale të vrasjes, si dhe lidhur 
me shkaktimin e rrezikut konkret për jetën edhe të ndonjë personi tjetër. Dashja e 
kryesit është e drejtuar që të shkaktojë rrezikun për jetën e ndonjë personi, por jo 
që ta privojë nga jeta.414 

2. Kjo vepër rëndom kryhet kur kryesi përdor aso mjetesh, veprimin e të cilave nuk 
mund ta kontrollojë, si eksplozivin, zjarrin, armën automatike etj. Gjithashtu, do të 
konsiderohet se është kryer ky lloj vrasjeje kur kryesi, për shembull, shkrep me 
armë në drejtim të viktimës e cila gjendet në shoqëri me persona të tjerë, ose nëse 
shkrep kur viktima gjendet në rrugë ku ka kalimtarë, ose në ndonjë lokal me plot 
njerëz. 

3. Fajësia mund t’i ngarkohet për veprën e këtillë, nëse kryesi ka qenë i vetëdijshëm 
për rrezikshmërinë permanente dhe e ka dëshiruar atë, apo nëse ka qenë i 
vetëdijshëm për mundësinë e shkaktimit të saj dhe është pajtuar me një situatë të 
tillë. Së këndejmi rezulton se ky lloj i vrasjes mund të kryhet me dashje direkte apo 
eventuale. 

4. Në rastet kur kryesi me dashje shkrep me armë zjarri në drejtim të masës së 
njerëzve, me qëllim apo me dakord që të goditen shumë persona, atëherë do të 
konsiderohet se është kryer vepra penale e vrasjes apo e tentativës së vrasjes së dy 
apo më shumë personave (pika 11 e nenit 179).  

5. Me rastin e kryerjes së kësaj vepre ekziston mundësia e bashkimit me veprën 
penale të rrezikimit të jetës dhe të pasurisë me veprime apo me mjete të 
përgjithshme të rrezikshme (neni 365, paragrafi1).  

 
Vrasja me qëllim të fitimit të dobisë pasurore (neni 179, pika 1.6) 
1. Fakti që ndokush e vret tjetrin me qëllim të fitimit të dobisë pasurore është tregues 

se bëhet fjalë për egoizëm ekstrem dhe motiv të paskrupullt që me çdo kusht të 
fitohet pasuri. Vrasja me qëllim të fitimit të dobisë pasurore konsiderohet në rastet 
kur privimi nga jeta i personit tjetër kryhet me qëllim që vetes apo tjetrit t’i sjellë 
ndonjë dobi pasurore, dobi materiale.415 

2. Kjo vepër konsiderohet se është kryer si në rastin kur pretendohet të realizohet 
                                                           
413 Shih Vendimin e ish Gjykatës Supreme të ish Federatës së RSFJ-së, KZS-8š75 të datës 18 
qershor 1975, Cikuar sipsa F. Bačić dhe š. Pavlović, Komentar, fq.451.  
414 Po aty, fq.  
415 Po aty, fq. 446. 
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ndonjë dobi materiale, përkatësisht të zmadhohet pasuria, ashtu edhe në rastet kur 
pretendohet pengimi i zvogëlimit të pasurisë që do të ndodhte. 

3. Për ekzistimin e kësaj vepre nuk është e domosdoshme që dobia edhe të realizohet. 
Madje, për ekzistimin e kësaj vepre nuk kërkohet që dobia të jetë e 
kundërligjshme. Së këndejmi, edhe ai që e vret borxhliun e vet me qëllim që t’i 
marrë të holla dhe kështu të arkëtojë borxhin e vet!!, konsiderohet se e ka kryer 
këtë vepër. Krahas vrasjes së borxhliut, si vrasje e këtillë konsiderohet, p.sh., edhe 
vrasja me qëllim të trashëgimisë, vrasja e kreditorit me qëllim që të mos paguhet 
borxhi, vrasja e paguar, vrasja me qëllim të eliminimit të konkurrentit etj.  

4. Gjykata e Qarkut të Gjilanit, me aktgjykimin, gabimisht e ka cilësuar vrasjen e F. 
P. si vrasje nga hakmarrja e paskrupullt, ngase i akuzuari e ka privuar nga jeta tani 
të ndjerin B. K. për shkak se ky nuk ia ka paguar borxhin prej 200 euro për punën 
të cilën ia ka kryer.416 Sipas teorisë dhe praktikës së gjykatave të Kosovës dhe të 
shteteve të tjera, edhe vrasja e borxhliut për shkak se nuk ka ose nuk dëshiron me e 
kthejë borxhin, duhet të kualifikohet si vrasje me qëllim të përfitimit të dobisë 
pasurore.  

5. Ky lloj i vrasjes mund të kryhet edhe me dashje eventuale, ngase kryesi qëllimin e 
tij për të realizuar dobi pasurore mund ta arrijë edhe në rastin kur është i 
vetëdijshëm për shkaktimin e vdekjes dhe dakordohet që ajo të shkaktohet.417 

6. Gjykata Supreme e Kroacisë (Kzh. 701/91) e ka kualifikuar si vrasje me qëllim të 
përfitimit të dobisë pasurore edhe rastin kur personi e privon nga jeta personin 
tjetër, nëse dobinë pasurore do ta realizon personi me të cilën është në marrëdhënie 
shumë të ngushtë dhe këtë përfitim e konsideron si për vete. Kështu si vrasje e 
këtillë është kualifikuar edhe rasti kur personi N. së bashku me vajzën e vet e ka 
privuar nga jeta dhëndrin e mëparshëm me qëllim që vajza e tij dhe fëmijët e saj ta 
marrin pasurinë si trashëgimi.418 

7. Shtrohet pyetja ku ekziston dallimi midis kësaj vrasje dhe rasteve të rënda të 
grabitjes dhe vjedhjes grabitqare, me ç’rast shkaktohet edhe vdekja e viktimës. 
Dallimi kryesor konsiston në faktin se te grabitja dhe vjedhja grabitqare dhuna dhe 
kanosja përdoren aty për aty me qëllim të marrjes apo mbajtjes së sendit të 
vjedhur. 

8. Nëse me rastin e kryerjes së kësaj vrasjeje, realizohet edhe figura e veprës penale 
të vjedhjes nga neni 325, kryesi nuk do të përgjigjet për dy vepra penale në 
bashkim. Për shembull nëse personi A e privon nga jeta personin B me qëllim që ta 
trashëgojë pasurinë (parat) të deponuara në bankë, por me atë rast ia merr edhe 
paratë që i ka pas në xhep dhe unazën e shtrenjtë të cilat viktima e ka pasur në 
gisht. Këso raste janë hasë në praktikën gjyqësore. Në rastet e këtilla duhet 
konstatuar se është fjala për bashkim fiktiv dhe personi i këtillë duhet të dënohet 
vetëm për vrasje me qëllim të fitimit të dobisë pasurore. 

 

                                                           
416 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut të Gjilanit, P.nr.123/2007. 
417 Po aty, fq. 446. 
418 Cituar sipas Baqiç, Komentar, fq.446. 
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Vrasja me qëllim të kryerjes apo të fshehjes së ndonjë vepre tjetër penale ose për 
të ndaluar personin nga dhënia e dëshmisë ose sigurimi në ndonjë mëyre tjetër të 
informatave për policinë apo në procedurën penale (neni 179, pika 1.7) 
1. Si edhe te lloji i mëparshëm i vrasjes, rrethanë kualifikuese te kjo formë e rëndë e 

vrasjes është gjithashtu qëllimi i kryerjes. Këtu, privimi nga jeta i personit tjetër 
është mjet për realizimin e ndonjë qëllimi tjetër – me qëllim të kryerjes së ndonjë 
vepre tjetër penale apo të fshehjes së veprës penale të kryer më parë. Nga kjo 
rezulton se kjo vrasje e rëndë i ka tri forma. 

2. Forma e parë shprehet në rastet kur kryesi e privon nga jeta personin tjetër, me 
qëllim që të bëjë të mundur ose të lehtësojë kryerjen e ndonjë vepre tjetër penale. 
Këtu vrasja i paraprin kryerjes së ndonjë vepre tjetër penale. Me këtë rast nuk është 
e rëndësishme nëse me vrasje kihet për qëllim që vetes apo tjetrit t’i mundësohet 
apo vetëm t’i lehtësohet kryerja e veprës. Për shembull, kryesi e privon nga jeta 
rojën e ambasadës me qëllim që ai apo ndonjë person tjetër ta rrëmbejë 
ambasadorin apo që nga ambasada të merren dokumente konfidenciale. Vepra 
tjetër penale nuk është e domosdoshme të kryhet, është e qenësishme se vrasja 
është kryer për atë qëllim. Me këtë lloj të vrasjes kemi të bëjmë edhe atëherë kur 
ajo është kryer me qëllim të përfundimit të veprës tjetër të filluar. Lidhur me këtë, 
mund të shprehen këto situata: që vepra tjetër penale të jetë kryer, që vepra vetëm 
është tentuar, apo që veprimi i kryerjes të mos jetë ndërmarrë fare. Është e 
qenësishme që të ketë ekzistuar qëllimi për kryerjen e veprës penale dhe që vrasja 
është dashur të mundësojë ose të lehtësojë kryerjen e veprës tjetër penale. Ky lloj i 
vrasjes do të konsiderohet se ekziston edhe atëherë kur kryerja e veprës tjetër 
penale nuk ka qenë fare e mundur. Nëse vepra tjetër penale edhe është kryer, 
atëherë kemi bashkimin e veprave penale.419 

3. Forma e dytë e kësaj vrasjeje ekziston në rastet kur kryesi e privon nga jeta 
personin tjetër me qëllim që ta pengojë zbulimin e veprës penale, e cila është kryer 
më parë ose e cila është duke u kryer. Për shembull, vrasja e viktimës së dhunimit 
apo vrasja e dëshmitarit i cili duhet të jep dëshmi në procedurën penale. Edhe te 
kjo formë e vrasjes nuk është e rëndësishme se vepra e kujt fshihet, vepra e tij 
penale, apo vepra e personit tjetër.420 

4. Formë e tretë e kësaj vrasjeje të rëndë konsiderohet se kryhet në rastet kur në 
ndonjë mënyrë tjetër pamundësohet dhënia e informatave organeve të ndjekjes, 
përkatësisht organeve të policisë, prokurorisë apo gjykatave në procedurën penale.  

5. Për ekzistimin e formës së dytë dhe të tretë të kësaj vrasjeje të rëndë nuk është e 
rëndësishme se a është zbuluar apo jo vepra e kryer më parë. 

 
Vrasjet nga hakmarrja e paskrupullt (neni 179, pika 1.8)  
1. Kodi ynë Penal si dhe kodet penale të shteteve të tjera të cilat e njohin këtë lloj të 

vrasjes së rëndë, nocionin e paskrupullsisë e lidh vetëm me hakmarrjen. Koncepti i 
këtillë rezulton nga fakti se flet vetëm për hakmarrjen e paskrupull e jo për vrasjen 
e paskrupull, sepse një vrasje mund të jetë e paskrupull dhe fare të mos jetë kryer 
nga hakmarrja, por fjala vjen nga interesi. Andaj, edhe këtu, për përcaktimin e 
drejtë të nocionit të vrasjes nga hakmarrja e paskrupull duhet të nisemi nga kuptimi 

                                                           
419 Ljubiša Lazarević, Krivično pravo, Posebni deo, Beograd 1982, fq. 166. 
420 Po aty, fq. 166. 
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i termit “paskrupulli” dhe nga vështrimi i aspektit të kësaj vepre penale, e në bazë 
të kësaj duhet të bëhen përpjekje që të përkufizohet drejt dhe të dallohet kjo nga dy 
format e tjera të hakmarrjes.  

2. Po ashtu, hakmarrja e paskrupull ka disa elemente të përbashkëta me hakmarrjen 
dhe me gjakmarrjen, mirëpo ka edhe disa dallime të rëndësishme, të cilat i përkasin 
vetë personalitetit të kryesit të vrasjes nga hakmarrja e paskrupull. I përkasin 
shpesh bazës që është shkak i kësaj forme të hakmarrjes, përkatësisht pasojave më 
të rënda që ajo i shkakton në krahasim me të keqen e pësuar personit ndaj të cilit 
është e drejtuar dhe një varg rrethana të tjera objektive, të cilat mund të gjejnë 
shprehje në kryerjen e veprës. 

3. Në lidhje me personalitetin e kryesit, sipas mendimit të disa autorëve, me të cilët 
edhe ne pajtohemi, nocioni i paskrupullsisë te kjo vrasje, në radhë të parë është i 
lidhur me sjelljet negative të njerëzve, të cilat shprehen në rastet kur tejkalojnë një 
shkallë, përkatësisht një kufi të caktuar të negativitetit. Kjo paskrupulli dhe 
negativitet personal manifestohet nëpërmjet veprimit konkret kur kryesi e privon 
personin tjetër nga jeta. Mirëpo, do nënvizuar fakti se çdo veprim i cili është i 
drejtuar kah privimi i personit tjetër nga jeta, përveç rasteve kur ekziston mbrojtja 
e nevojshme ose nevoja ekstreme, në vete përmban një dozë të madhe të 
negativitetit dhe paskrupullsisë, mirëpo te vrasjet nga hakmarrja e paskrupull këto 
tipare manifestohen në formë të theksuar, në formë ekstreme.  

4. Nuk është e mundur të ceken që më parë të gjitha rrethanat që mund t’i 
karakterizojnë vrasjet nga hakmarrja e paskrupull, sepse në raste jo të rralla kjo 
varet nga një sërë rrethanash subjektive dhe objektive, në të cilat është kryer një 
vrasje. Mirëpo, fjala vjen, siç cekin disa autorë, kjo paskrupulli mund t’u përkasë 
marrëdhënieve ekzistuese të përgjithshme shoqërore dhe personale midis kryesit 
dhe viktimës, gjendjeve të caktuara në të cilat janë gjetur, botëkuptimeve dokesore 
dhe dispozitave në fuqi në kohën e kryerjes së vrasjes dhe të ngjashme. Me një 
fjalë, në një sërë momentesh të cilat kanë qenë të pranishme me rastin e kryerjes së 
vrasjes.421 

5. Këtu do të orvatemi që më afër t’i cekim disa tipare dhe elemente kryesore të cilat 
një vrasje nga hakmarrja mund ta bëjnë të paskrupull. Sipas mendimit tonë, një 
vrasje nga hakmarrja mund të konsiderohet si vrasje nga hakmarrja e paskrupull 
nëse me atë rast plotësohet njëri prej këtyre kushteve: a) nëse hakmarrja është e 
drejtuar ndaj anëtarit të pafajshëm të familjes, p.sh. ndaj vllahut, motrës etj; b) nëse 
ajo haptas nuk është në përpjesëtim në krahasim me të keqen e pësuar më parë; c) 
nëse privohen nga jeta shumë persona; ç) nëse edhe vetë është kryer nga hakmarrja 
(hakmarrja ndaj hakmarrjes); d) nëse është kryer ndaj personit i cili për veprën e 
mëparshme penale me aktgjykim të plotfuqishëm është dënuar ose liruar nga 
dënimi; e) nëse me rastin e kryerjes së hakmarrjes cenohen disa rregulla ekzistuese 
pozitive të së drejtës zakonore, p.sh. hakmarrja gjatë kohëzgjatjes së besës ose pas 
arritjes së pajtimit dhe f) nëse hakmarrja është drejtuar ndaj personit, i cili në bazë 
të ligjit e ka kryer ndonjë veprim ose ka qenë i detyruar të veprojë ashtu, p.sh. 
vrasja e gjykatësit, prokurorit, policit, dëshmitarit, vrasja e personit për shkak se ka 
dhënë ndonjë informatë në polici apo në procedurën penale etj.422 

                                                           
421 Ismt Salihu, Vrasjet në Krahinën Autonome Socialiste të Kosovës, Prishtinë 1985, fq. 227. 
422 Po aty, fq. 227. 
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6. Shumica e këtyre kushteve (rrethanave) të sipërpërmendura, të cilat duhet të 
përmbushen për t’u konsideruar një vrasje si vrasje nga hakmarrja e paskrupull, 
ceken edhe nga penalistët eminentë të Kroacisë dhe të Bosnjë- Hercegovinës (prof. 
Zlatariç, prof. Baqiç dhe M. Tepavac). Po ashtu, edhe gjykatat e këtyre shteteve 
kryesisht i kanë marrë për bazë këto elemente për kualifikimin e një vrasjeje si 
vrasje nga hakmarrja e paskrupull.423 

 
Vrasja nga motive të ulëta (neni 179, pika 1.8) 
1. Motive të ulëta në kuptimin e kësaj forme të vrasjes së rëndë konsiderohen motivet që 

janë në kundërshtim të rreptë me rregullat ekzistuese sociale-etike dhe për to kryesi 
qortohet ashpër në aspektin moral. Këto janë motive veçanërisht të ulëta, motive 
veçanërisht negative të cilat shkaktojnë indinjatë dhe revoltë të thellë edhe në 
opinionin e gjerë. Lidhur me këtë, në dispozitën e Kodit Penal të Kroacisë (neni 34) 
ku parashihet ky lloj i vrasjes së rëndë, shprehimisht parashihet se motivet duhet të 
jenë veçanërisht rënduese. Mendoj se edhe në Kodin tonë Penal është dashur të 
figurojë fjala “veçanërisht’, ngase më për së afërmi e përkufizon këtë lloj të vrasjes së 
rëndë.424 

2. Në praktikën e deritashme gjyqësore të Kosovës dhe të vendeve të tjera, si vrasje 
nga motivet e ulëta janë konsideruar vrasja për shkak të shovinizmit nacional, 
vrasja e bashkëshortit ose bashkëshortes me qëllim të evitimit të pengesave për të 
vazhduar dashurinë dhe të ngjashme. Si shembull i vrasjes nga motive të ulëta në 
literaturë ceket edhe vrasja me qëllim të realizimit të ndonjë avantazhi apo dobie 
që nuk është e nocionit të vrasjes me qëllim të realizimit të përfitimit pasuror, p.sh. 
vrasja me qëllim të avancimit në detyrë, vrasja e konkurrentit (kundërshtarit) 
politik, vrasja me qëllim të eliminimit të konkurrentit në ndonjë garë sportive 
etj.425 

3. Me amendamentet e Kodit Penal, si vrasje nga motivet e ulëta konsiderohet edhe 
rasti i vrasjes së dëshmitarit për shkak të dhënies së dëshmisë në procedurën penale 
ose për shkak te dhënies së ndonjë informate organeve të policisë. 

4. Gjykatat e Kroacisë nuk e kanë konsideruar vrasje nga motive të ulëta vrasjen nga 
gjakmarrja, vrasjen nga xhelozia apo nga hakmarrja.426 

 
Vrasja e personit zyrtar gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose në lidhje me 
detyrën zyrtare (neni 179, pika 1.9) 
Nocioni person zyrtar është përcaktuar në nenin 120, paragrafin 2 të Kodit Penal. 
1. Në Kodin Penal të pa amendamentuar i cili ishte në fuqi deri me 31 dhjetor të vitit 

2012 thuhej shprehimisht se si person zyrtar në sensin e këtij inkriminimi nuk 
konsiderohej çdo person zyrtar por përcaktoheshin vetëm këta persona zyrtarë të 
cilët kryejnë këto autorizime apo detyra: a) mbrojtjen e rendit ligjor; b) sigurimin e 
njerëzve apo të pasurisë; c)zbulimin e veprave penale; ç)arrestimin e kryesit të 
veprës penale; d) ruajtjen e personave të privuar nga liria dhe e) ruajtjen e rendit 
dhe të paqes publike. Kategoria e personave zyrtarë të cilët kanë qenë të cekur në 

                                                           
423 Po aty, fq. 227. 
424 Bačić-Pavlović, Komentar, fq. 450. 
425 Po aty, fq. 450. 
426 Po aty, fq. 450. 
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këtë dispozitë janë p.sh. policët, gjyqtarët, prokurorët, gardianët të cilët i ruajnë 
dhe përkujdesen për të burgosurit etj. 

2. Edhe pse pikërisht kategoria e këtillë e personave zyrtarë më së tepërmi janë objekt 
i kësaj vepre penale, mendoj se është bërë mirë me faktin që kryerja e kësaj vepre 
penale nuk është kufizuar vetëm në kategorinë e përmendur, ngase edhe personat 
tjerë zyrtarë mund të jenë objekt i kësaj vepre penale, si p.sh. inspektorët, personat 
zyrtarë që punojnë në gjeodezi, ofiqari, në organet e punëve të brendshme etj.  

3. Te kjo formë e vrasjes së rëndë rrethanë kualifikuese është vetia, statusi i viktimës. 
Lidhur me këtë, veçmas duhet të theksohet fakti se personi zyrtar i cili ushtron 
detyrat dhe autorizimet, i ekspozohet rrezikut më të madh që të bëhet viktimë e 
vrasjes. Andaj, edhe është e arsyeshme që kësaj kategorie të personave zyrtarë t’u 
ofrohet mbrojtje më e madhe juridiko-penale. Mbrojtja e këtillë është në të mirë jo 
vetëm të personave zyrtarë, por edhe të ushtrimit të mirëfilltë të këtyre detyrave 
dhe autorizimeve shumë të rëndësishme për sigurinë e të gjithë qytetarëve. 

4. Arsyeshmëria e trajtimit si vrasje e rëndë e rasteve të privimit nga jeta të personave 
zyrtarë gjatë ushtrimit të detyrave të tyre ose lidhur me detyrën zyrtare, konsiston 
edhe në faktin se te kryesit e këtyre vrasjeve manifestohet shkallë e lartë vullneti 
kriminal. Te këto vrasje nuk është fjala vetëm për sulmin ndaj personit, por edhe 
për sulmin ndaj detyrave dhe funksioneve të cilat këta persona i ushtrojnë, 
përkatësisht me këto vrasje atakohet edhe siguria e qytetarëve dhe funksionimi 
elementar i sistemit juridik, i shtetit ligjor. 

5. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person (delictum communium). 
6. Ky lloj i vrasjes konsiderohet se kryhet në rastet kur personi zyrtar privohet nga 

jeta gjatë ushtrimit të detyrave zyrtare ose lidhur me detyrën zyrtare. Me fjalë të 
tjera, kjo vepër konsiderohet se kryhet në rastet kur kategoria e personave zyrtarë 
privohet nga jeta gjatë kohës derisa gjendet në detyrë apo privohet nga jeta lidhur 
me detyrën të cilën e kryen. Shprehja e vrasjes së personit zyrtar lidhur me detyrën 
zyrtare nënkupton situatat kur personi zyrtar vritet edhe gjatë kohës që nuk është 
në detyrën zyrtare, p.sh. pas dite, ose gjatë vikendit ose pas që ai ka dalë në 
pension. 

7. Kjo vepër mund të kryhet vetëm me dashje. Dashja duhet të përfshijë në vete 
vetëdijen për statusin (tiparet) e viktimës dhe detyrën të cilën ai e kryen. Me fjalë 
të tjera, kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm se e privon nga jeta jo vetëm personin 
zyrtar, por duhet të jetë i vetëdijshëm se personin e tillë zyrtar e privon nga jeta 
gjatë ushtrimit apo lidhur me ushtrimin e detyrave të sipërpërmendura.  

8. Me rastin e kryerjes së kësaj vepre mund të shprehet bashkimi me veprën penale të 
rebelimit të personave të privuar nga liria (neni 404), arratisja e personit të privuar 
nga liria (neni 405) etj. 

 
Vrasja për motive racore, kombëtare ose fetare (neni 179, pika 1.10) 
1. Për t’u konsideruar se është kryer kjo formë e vrasjes, privimi nga jeta e personit 

tjetër duhet të jetë kryer nga motive racore, nacionale apo fetare. Së këndejmi, 
motivi është vendimtar për kualifikimin e kësaj vepre. Rrjedhimisht, fakti se vrasja 
është kryer nga ky motiv, është tregues se motivi është i ulët, shovinist dhe i cili jo 
vetëm nga e drejta penale, por edhe sipas perceptimit të opinionit konsiderohet si 
vrasje e rëndë në krahasim me vrasjet e rëndomta. 
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2. Kjo vrasje mund të kryhet vetëm me dashje.  
3. Kryes i kësaj vrasjeje mund të jetë çdo person. 
4. Lidhur me këtë lloj të vrasjes, duhet të theksohet se të gjitha kodet penale të 

regjionit nuk e parashohin në mënyrë specifike si lloj të veçantë të vrasjes së rëndë, 
siç ka vepruar Kodi i ynë Penal, por në komentaret e tyre e konsiderojnë vetëm si 
lloj të vrasjes me motive të ulëta. 

 
Vrasja me dashje e dy apo më shumë personave, përveç veprave të cilat janë 
paraparë në nenin 180 dhe 182 (neni 179, pika 1.11) 
1. Ky lloj i vrasjes së rëndë konsiderohet se është kryer në rastet kur kryesi me dashje 

ka privuar nga jeta dy apo më shumë persona, përveç atyre veprave që janë të 
parapara në nenin 180 dhe 182 të Kodit Penal (vrasja në gjendje të afektit mendor 
dhe vrasja e foshnjës gjatë lindjes). Meqë ky lloj i vrasjes së rëndë mund të kryhet 
vetëm me dashje, edhe vrasjet nga pakujdesia nuk mund të kualifikohen sipas kësaj 
dispozite. Sipas kësaj dispozite, vrasja e këtillë konsiderohet se është kryer nëse 
kryesi dy apo më shumë vrasje i kryen në bashkimin ideal apo real, por me kusht 
që procedura penale të jetë e njëjtë dhe fajtori të ndëshkohet me dënim unik, të 
përbashkët. Pra këtu nuk është fjala për recidiv të vrasjes. 

2. Në brendinë e saj, nënparagrafi i paparaparë në pikën 11 në fakt është dispozitë e 
posaçme ndëshkuese, me të cilën përcaktohen rregulla të posaçme për matjen e 
dënimit për rastet kur ndonjë person i kryen dy apo më shumë vrasje në bashkim 
dhe me këtë dispozitë delegohen rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit për 
rastet e bashkimit të veprave penale (neni 80)427 

3. Ky lloj i vrasjes së rëndë duhet të jetë kryer me dashje, qoftë direkte apo eventuale. 
Sipas mendimit të disa autorëve, me të cilët edhe ne pajtohemi, nuk duhet të 
konsiderohet vrasje e këtillë as vrasja e kryer në tejkalimin e kufijve të mbrojtjes së 
nevojshme ose të nevojës ekstreme. Lidhur me këtë, Kodi Penal i Maqedonisë, 
krahas vrasjes në gjendje të afektit mendor dhe vrasjes nga pakujdesia, në këtë 
dispozitë i parasheh edhe rastet e vrasjes në kapërcimin e mbrojtjes së nevojshme 
dhe nevojës ekstreme dhe vrasjen nga mëshira. 

4. Si vrasje e këtillë duhet kualifikuar jo vetëm vrasja e rëndomtë dhe e rëndë nga 
Kapitulli i veprave penale kundër jetës dhe trupit, por edhe vrasjet që janë paraparë 
në kapitujt e tjerë, si për shembull vrasjet nga Kapitulli i veprave penale kundër 
Kosovës dhe qytetarëve të saj, ose vrasjet nga Kapitulli i veprave penale kundër të 
drejtës ndërkombëtare. 

5. Kjo forme e vrasjes së shume personave do të konsiderohet se ekziston edhe në 
rastet kure është tentuar vrasje e dy apo me shume personave. Përkatësisht 
tentative e kësaj vepre penale do të ekzistoj edhe atëherë kure asnjë person nuk 
është privuar nga jeta, p.sh personi A e gjuan bombën ne drejtim të tre personave 
me qëllim që t’i vret te tre, mirëpo asnjërin nuk ka sukses ta vrasë. 

6. Kryerje e vrasjes me dashje duhen nënkuptuar edhe rastet e shtytjes apo të ndihmës 
për vrasjen e këtillë. 

 

                                                           
427 C.F. Kambovski, Komentar, fq. 639. 
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Vrasja nga personi i cili edhe më parë ka qenë i dënuar për vrasje, përveç veprave 
të cilat janë të parapara në nenin 180 dhe 182 (neni 179, pika 1.12) 
1. Ky lloj i vrasjes së rëndë konsiderohet se ekziston në rastet kur personi i njëjtë më 

parë ka qenë i dënuar për vrasje dhe sërish kryen një apo më shumë vrasje, përveç 
atyre të parapara në nenet 180 dhe 182 (vrasjen e kryer në gjendje të afektit 
mendor dhe vrasjen e foshnjës gjatë lindjes). Së këndejmi, këtu është fjala për 
recidiv.  

2. Sikur edhe te vepra penale e vrasjes së shumë personave, edhe këtu vrasja në 
recidiv duhet të jetë kryer me dashje. Së këndejmi, vrasja e mëparshme e kryer nga 
pakujdesia, ndërsa vrasja e mëpastajme e kryer me dashje, nuk mund ta sajojnë 
përgjegjësinë penale për këtë lloj vrasje. 

3. Është paksa sfiduese rasti kur është kryer vrasja në tejkalim të kufijve të mbrojtjes 
së nevojshme apo të nevojës ekstreme. Lidhur me këtë, zbatimi i kësaj rrethane 
kualifikuese, edhe pse do të ishte e mundshme, nuk do të ishte e arsyeshme. Në 
aspektin praktik, nevoja e zbatimit të kësaj forme të vrasjes ekziston në rastet kur 
janë kryer dy apo më shumë vrasje të rëndomta.428 

4. Në raste të caktuara në vrasjen e personit mund të vijnë në shprehje shumë rrethana 
kualifikuese të cilat secila prej tyre i jep karakterin e vrasjes së rëndë. Përkatësisht, 
është e mundur që kryesi me privimin nga jeta të një personi t’i ketë realizuar 
shumë forma të vrasjes së rëndë. Rast i tillë do të ishte p.sh. nëse vrasja me qëllim 
të përfitimit të dobisë pasurore kryhet në mënyrë mizore apo dinake, apo në rastin 
kur personi që ka qenë më parë i dënuar për vrasje sërish kryen vrasje me ç’rast e 
rrezikon jetën edhe të ndonjë personi tjetër. Në raste të këtilla nuk ekziston 
bashkimi ideal, por duhet konsideruar se është një vrasje e rëndë, të cilën duket me 
e kualifikuar sipas të gjitha rrethanave kualifikuese të cilat në rastin konkret kanë 
ardhur në shprehje.429 

 
 
Neni 180 [Vrasja e kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore] 
 

Kushdo që personin tjetër e privon nga jeta në gjendje të tronditjes së fortë 
mendore, të shkaktuar pa fajin e tij nga sulmi, keqtrajtimi apo fyerja e rëndë 
nga ana e personit të vrarë, dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) 
vjet. 

 
1. Vrasja e kryer në gjendje të afektit mendor konsiderohet formë e privilegjuar apo e 

lehtë e vrasjes. Ky lloj i vrasjes në literaturë quhet edhe vrasje e provokuar, është 
privim i jetës së personit tjetër nga ana e personit, i cili pa fajin e tij ka rënë në një 
tronditje të fortë mendore (psikike) për shkak të sulmit, keqtrajtimit ose fyerjes së 
rëndë nga ana e të vrarit. Si veprime me të cilat kryesi vihet në gjendje të afektit 
mendor janë p.sh. shpifja, fyerja e rëndë, pështymja në fytyrë, rënia me shpullë ose 
shqelm dhe lloje të tjera të keqtrajtimit.  

2. Elemente dhe karakteristika të vrasjes në gjendje të afektit mendor janë: sulmi, 
keqtrajtimi, fyerja e rëndë, dhe tronditja e fortë. 

                                                           
428 Zoran Stojanović, Komentar, fq. 336. 
429 Ljubiša Lazazrević, op. cit., fq.172-173. 
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3. Sulmi mund të jetë çdo veprim i njeriut i drejtuar me qëllim që ta lëndojë apo 
rrezikojë ndonjë të mirë të mbrojtur të kryesit të kësaj vepre. Në sensin e kësaj 
forme të vrasjes, sulmin duhet kuptuar sikur edhe te mbrojtja e nevojshme. Kështu 
që edhe sulmi i shkaktuar, i provokuar e përjashton ekzistimin e kësaj vepre 
penale. Natyrisht, nga natyra e kësaj vepre penale rezulton se nuk kërkohet edhe 
aktualitetit, nga se këtu sulmi lajmërohet si shkak i tronditjes psikike.  

4. Në sensin e këtij inkriminimi, në praktikën gjyqësore sulm konsiderohet sulmi i cli 
është i drejtuar ndaj integritetit trupor si dhe ndaj moralit dhe dinjitetit të kryesit 
apo të ndonjë personi të afërt të tij. Por ka mendime, me të cilat edhe unë 
pajtohem, se sulmi mund të jetë i drejtuar edhe ndaj pasurisë së kryesit. Ndaj aso 
lloj pasurie rrezikimi i së cilës mund të shkaktojë tronditje të fortë psikike te 
kryesi.430 

5. Keqtrajtimi nënkupton shkaktimin e qëllimshëm dhe intensive të dhembjeve 
fizike dhe psikike personit tjetër. Por në sensin e këtij inkriminimi, për ekzistimin e 
keqtrajtimit nuk kërkohet shkaktimi i lëndimit trupor apo dëmtim të shëndetit. 
Përkatësisht, keqtrajtimi konsiston në dhembje fizike dhe psikike të intensitetit më 
të vogël, shkaktimin e frikës, gërdisë, neverisë dhe përçmimit. Raste të keqtrajtimit 
mund të jenë p.sh. tërheqja për hunde apo për flokë, rënia me shpullë, rënia me 
shqelm si dhe mënyra të tjera të nënçmimit të personalitetit të kryesit apo të ndonjë 
të afërmi të tij. 

6. Fyerja e rëndë nënkupton cenimin e rëndë të nderit dhe autoritetit të personit 
tjetër Kjo reflektohet me dhembje të madhe psikike, emocionale, dhembje kjo e 
cila me arsye shkakton revoltë dhe indinjatë. Situatat e fyerjes së rëndë kanë 
kuptimin më të gjerë dhe më të rëndë se fyerjet dhe shpifjet e rëndomta. Fyerjet e 
rënda janë të aso natyre të cilat sipas normave morale dhe etike ndaj personit tjetër 
shkaktojnë dhembje intensive psikike apo cenojnë rëndë ndjenjat e tjetrit. Rast 
tipik dhe fyerje shumë e rëndë dhe që shkakton afekt mendor është kur 
bashkëshorti e has në tradhti bashkëshorten e vet, ose e kundërta kur bashkëshortja 
e has në tradhti bashkëshortin. 

7. Tronditja e fortë mendore është bazë e cila këtë lloj vrasje e bënë të privilegjuar. 
Andaj çdo lloj tronditje nuk mund të konsiderohet si rrethanë e cila një vrasjeje 
mund t’i jep karakter të vrasjes së privilegjuar.  

8. Tronditja e fortë mendore është gjendje e jashtëzakonshme psikike, është gjendje e 
shkallës së të lartë e afektit, gjendje kjo e cila ka ndikim të madh në aftësinë e 
kryesit që të veprojë pa menduar mirë. Përkatësisht, në këtë gjendje personi pa 
menduar në mënyrë kritike dhe në moment, aty për aty vendosë ta vret 
provokuesin. Por duhet theksuar se gjendja afektive mund ta shpien personin edhe 
në gjendje të përgjegjësisë së zvogëluar. Në rastet kur kryesi pa fajin e tij është 
vënë në gjendje afektive e cila ka shkaktuar përgjegjshmërinë e zvogëluar, atëherë 
në këso situate vepra do të kualifikohet si vrasje në gjendje të afektit mendor, por 
njëherit nuk do të zbatohej dispozita për zbutjen e dënimit (neni 18, paragrafi 2).431 

9. Për ekzistimin e vrasjes së këtillë është e nevojshme të përmbushen këto kushte: a) 
që vrasja të jetë kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore (psikike); b) që 
kryesi i veprës pa fajin e tij të ketë rënë në gjendje të këtillë - për shkak të sulmit, 
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keqtrajtimit apo fyerjes së rëndë nga ana e viktimës dhe c) që vrasja të jetë kryer në 
gjendje të afektit mendor. 
a) Në kuptimin e kësaj dispozite, tronditje e rëndë ekziston kur shkaktohet 

gjendje e jashtëzakonshme psikike, me ç’rast kryesi pa gjykuar në mënyrë 
kritike në moment vendos të kryejë vrasjen. Këto janë pikërisht gjendje 
afektive të shkallës së lartë. Mirëpo edhe nëse gjendja afektive e tillë kryesin e 
shpie në gjendje të përgjegjësisë esenciale të zvogëluar, ai do të përgjigjet për 
këtë lloj të vrasjes së privilegjuar. 

b) Kryesi duhet të vihet në gjendje të tronditjes së fortë mendore pa fajin e tij, për 
shkak të sulmit, keqtrajtimit ose fyerjes së rëndë të të vrarit. kryesi pa fajin e 
tij është sjellë në një gjendje të tronditjes së fortë psikike atëherë kur nuk e ka 
provokuar sulmin, keqtrajtimin ose fyerjen e rëndë. Ndërmjet sulmit, 
keqtrajtimit ose fyerjes së rëndë dhe tronditjes së fortë psikike patjetër duhet të 
ekzistojë lidhje kauzale.  

c) Vrasja konsiderohet se është kryer në gjendje të afektit mendor (psikik) nëse 
ajo ka ndodhur menjëherë pas sulmit, keqtrajtimit ose fyerjes dhe nën 
ndikimin e afektit mendor. Mirëpo, nuk është e domosdoshme që ajo të jetë 
kryer menjëherë pas sulmit, keqtrajtimit ose fyerjes. Me rëndësi është që 
ndërmjet tronditjes mendore dhe vrasjes të ekzistojë vazhdimësi e caktuar 
kohore, të ekzistojë kontinuiteti, uniteti i rrjedhës së zhvillimit të gjendjes 
afektive të intensitetit të caktuar. 

10. Veçmas do theksuar se gjendja e afektit mendor duhet të konstatohet sipas personit 
konkret, e jo sipas ndonjë mesatareje. Kjo nga fakti se nuk do të ishte në përputhje 
me kuptimin e kësaj vepre penale të privilegjuar e cila bazohet në fajësinë e 
personit të caktuar, i cili është gjithherë personal, i individualizuar. Me fjalë të 
tjera, merret për bazë njeriu konkret, me sensibilitetin dhe temperamentin e tij dhe 
vlerësohet nëse tronditja e fortë psikike ka qenë e provokuar me sulmin, 
keqtrajtimin apo fyerjen e rëndë. Këto tri elemente duhen vlerësuar objektivisht. 
Mirëpo, ndjeshmëria e madhe kur midis provokimit dhe shkallës së tronditjes nuk 
ekziston proporcioni përkatës, nuk mund të konsiderohet si kryerje e veprës 
penale. Gjithashtu, nuk do të konsiderohet vrasje në afekt edhe në rastin kur kryesi 
e shfrytëzon situatën e provokimit në mënyrë që thjesht nga hakmarrja e vret 
sulmuesin, nëse provokimi nuk ka qenë i intensitetit të tillë që të shkaktojë 
tronditje të fortë mendore, psikike.  

11. Vrasja në afekt kryhet me dashje. Këtu vendimi dhe dëshira për të kryer vrasjen 
nxirret shpejt, pa menduar, spontanisht, nxirret dhe shprehet aty për aty (dolus 
repentinus).432 

12. Objekt i sulmit, keqtrajtimit apo fyerjes së rëndë në të shumtën e rasteve është 
kryesi i vrasjes Por duhet theksuar se në sensin e këtij inkriminimi, objekt sulmi, 
keqtrajtimi ose fyerja e rëndë mund të jenë të drejtuara edhe kundër të afërmve të 
kryesit - prindërve, vëllezërve apo motrave, fëmijëve, bashkëshortit etj. 

13. Ekziston një lloj raporti midis vrasjes në afekt dhe vrasjes (neni 178) në tejkalimin 
e kufijve të mbrojtjes së nevojshme për shkak të tronditjes së fortë (neni 12, par. 
4), ngase në të dy këto raste vepra kryhet në gjendje të tronditjes së fortë mendore. 
Dallimi midis këtyre dy veprave konsiston në faktin se te vrasja në tejkalimin e 
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kufijve të mbrojtjes së nevojshme, tronditjen e fortë psikike e shkakton sulmi i 
personit tjetër, ndërsa te vrasja në afekt, këtu tronditjen e fortë psikike nuk e 
shkakton sulmi, por fyerja e rëndë ose lloje të ndryshme të keqtrajtimit.  

 
 
Neni 181 [Vrasja nga pakujdesia] 
 

Kushdo që e privon nga jeta personin tjetër nga pakujdesia, dënohet me 
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 

 
1. Vrasje nga pakujdesia konsiderohet nëse ndokush është privuar nga jeta për shkak 

të pakujdesisë së kryesit të veprës penale. Vrasja nga pakujdesia konsiderohet 
formë e lehtë e vrasjes vetëm për shkak të formës së fajit me të cilën kryhet. 
Dallimi ndërmjet kësaj vrasjeje dhe vrasjes së rëndomtë dhe të rëndë është e lidhur 
me fajin, sepse vrasjet e rëndomta dhe të rënda mund të kryhen vetëm me dashje. 
Është e mundur edhe vrasja e foshnjës nga pakujdesia gjatë lindjes, por nuk 
konsiderohet vepër penale. 

2. Bazë e përgjegjësisë penale për këtë lloj vrasjeje është pakujdesia me vetëdije apo 
pa vetëdije. Për ekzistimin e kësaj vepre penale është irelevante nëse vrasja është 
kryer me pakujdesi me vetëdije apo pa vetëdije.433 Mirëpo në aspektin penalo-
juridik, për çdo rast duhet të konstatohet nëse është fjala për pakujdesinë me 
vetëdije apo pa vetëdije, ngase kjo rrethanë është e rëndësishme jo vetëm për 
përcaktimin e shkallës së fajësisë me rastin e matjes së dënimit, por edhe për të 
konstatuar nëse është fjala për pakujdesinë me vetëdije apo dashjen eventuale, si 
dhe nëse është fjala për pakujdesinë pa vetëdije apo rastin.  

3. Përgjegjësia penale për këtë lloj të vrasjes së privilegjuar sajohet nga fakti se 
kryesi i ka cenuar, nuk i ka respektuar rregullat e kujdesit të duhur. 

4. Te vrasja nga pakujdesia privimi i ndonjë personi nga jeta manifestohet në një 
mënyrë specifike, zakonisht në mënyrë tjetër në krahasim me privimin me dashje 
nga jeta. Këtu zakonisht është fjala për veprimet të cilat janë ndërmarrë me ndonjë 
qëllim tjetër e jo me qëllim të privimit të ndonjë personi nga jeta. Për shkak të 
veprimeve të kryesit, vdekja e personit tjetër shkaktohet si pasojë sekondare, 
pasojë e cila nuk dëshirohet. Kjo na bën të konkludojmë se në Kodin Penal të 
Zvicrës (neni 117), të Sllovenisë (neni 129) dhe të Kroacisë (neni 95) janë gjetur 
zgjidhje më adekuate, sepse këtë vepër penale nuk e quajnë vrasje, por shkaktim i 
vdekjes nga pakujdesia. Ndërsa Kodi Penal i Serbisë (neni 118) këtë vepër penale 
nuk e emërton vrasje nga pakujdesia por privim i jetës nga pakujdesia.434 

5. Dallimi ndërmjet vrasjes nga pakujdesia dhe lëndimit të rëndë trupor, për shkak të 
të cilit është shkaktuar vdekja (neni 189, paragrafi 4) qëndron në faktin se vepra e 
parë (vrasja) në tërësi është kryer nga pakujdesia, kurse te vepra e dytë kryesi 
vepron me dashje për të shkaktuar lëndimin e rëndë trupor, ndërkaq nga pakujdesia 
për të shkaktuar vdekjen. Në rastin kur lëndimi i rëndë trupor është kryer nga 
pakujdesia për shkak të së cilës është shkaktuar vdekja, atëherë duhet të 
konsiderohet se është kryer vetëm vrasja nga pakujdesia, pasi që ligjdhënësi nuk 
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parasheh lëndime të rënda trupore të kryera nga pakujdesia e të kualifikuara si 
vrasje.  

6. Vrasja nga pakujdesia mund të kryhet me veprim, por edhe me mosveprim. Ky lloj 
i vrasjes kryhet me mosveprim në rastet kur kryesi nuk i ndërmarr veprimet e 
duhura për ta penguar shkaktimin e pasojës – vdekjes. Kështu p.sh. Gjykata 
Supreme e Vojvodinës435, e ka shpallë fajtor pronarin ngase nuk e ka mbuluar 
gropën me gëlqeren e fikur në oborrin e vet të parrethuar, në të cilën ka rënë një 
fëmijë dhe e ka humbë jetë.436 

 
 
Neni 182 [Vrasja e foshnjës gjatë lindjes] 
 

Nëna që e privon nga jeta foshnjën e vet gjatë lindjes apo menjëherë pas 
lindjes, derisa te ajo vazhdon çrregullimi i shkaktuar nga lindja, dënohet me 
burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet. 

 
1. Kjo formë e vrasjes së privilegjuar konsiston në privimin e fëmijës nga jeta nga 

ana e nënës së vet gjatë lindjes ose menjëherë pas lindjes, derisa zgjasin 
çrregullimet e shkaktuara nga lindja. Konsiderohet vrasje e privilegjuar ngase në 
shkencën e mjekësisë është konstatuar se te lehona lindja zakonisht shkakton 
çrregullime fizike dhe psikike të përcjella me dhembje, për shkak të të cilave tek 
ajo manifestohen aso gjendje psikike kalimtare të cilat shkaktojnë në një masë 
edhe aftësi të përgjegjësisë së zvogëluar. Gjithashtu ky lloj i vrasjes konsiderohet e 
privilegjuar në rastet kur kryhet për shkaqe sociale, siç janë për shembull 
shtatzënësia jashtëmartesore, varfëria dhe rrethanat e tjera sociale. 

2. Subjekt i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm e ëma e cila e privon nga jeta 
fëmijën e vet (delictum proprium). Së këndejmi, nëse ndonjë person tjetër paraqitet 
si bashkëpunëtor me nënën e foshnjës ose pavarësisht vetë e kryen vrasjen e 
fëmijës, ai do të përgjigjet për vrasjen e rëndomtë apo të rëndë, varësisht prej 
mënyrës dhe motiveve të kryerjes së veprës. Në të kundërtën, nëse këtë vepër e 
kryen ndonjë person tjetër, ndërsa e ëma e ka shtytë apo i ka ndihmuar gjatë kohës 
së lindjes apo menjëherë pas lindjes, deri sa te ajo zgjasin çrregullimet e 
shkaktuara nga lindja, ajo do të konsiderohet bashkëpunëtore sipas këtij neni, edhe 
pse personi tjetër përgjigjet për vrasje të rëndomtë apo vrasje të rëndë.437 

3. Ky lloj i vrasjes mund të kryhet me veprim dhe me mosveprim (delikt komisivo-
omisiv). Me mosveprim konsiderohet se kryhet kur e ëma nuk e ushqen apo nuk i 
ndërmerr masat e duhura, të domosdoshme për përkujdesjen e foshnjës. 

4. Viktimë e kësaj vepre penale mund të jetë vetëm fëmija që është lindur gjallë, 
është e parëndësishme se a ka pasur aftësi për të jetuar. Nëse veprimi i kryerjes ka 
filluar para se të ketë filluar lindja, atëherë do të konsiderohet se është fjala për 
ndërprerjen e palejuar të shtatzënisë nga neni 184. 

5. Kjo vepër mund të kryhet me dashje direkte, por mund të kryhet edhe me dashje 
eventuale. Mirëpo është e mundur që e ëma ta privojë nga jeta foshnjën e vet edhe 
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nga pakujdesia. Lidhur me këtë, në procedurën penale duhet të konstatohet nëse e 
ëma foshnjën e vet e ka privuar nga jeta duke menduar lehtë se kjo nuk do të 
ndodhë apo se do të mund ta parandalonte, apo kur nuk ka qenë e vetëdijshme se 
këtë vepër mund ta kryejë, edhe pse sipas rrethanave dhe vetive të saja personale 
ka qenë e obliguar dhe ka mund me qenë e vetëdijshme për këtë mundësi. Andaj, 
është gabim të mendohet se kjo vepër nuk mund të kryhet nga pakujdesia, por, nuk 
konsiderohet vepër penale. 438 

6. Së këndejmi, nuk konsiderohet vepër penale në rastet kur e ëma nga pakujdesia e 
privon nga jeta fëmijën e saj gjatë lindjes ose menjëherë pas lindjes. Konsiderohet 
se e ëma e kryen këtë lloj të vrasjes së privilegjuar edhe në rastet kur para se të 
lindë vendos që me rastin e lindjes ta privojë nga jeta, nëse këtë edhe e kryen. 

7. Vepra mund të kryhet gjatë kohës së lindjes ose menjëherë më pas derisa zgjasin 
çrregullimet e shkaktuara nga lindja. Lidhur me këtë çrregullimet nuk vlerësohen 
në aspektin e dispozitave me të cilat përcaktohet papërgjegjshmëria, përkatësisht 
përgjegjshmëria e zvogëluar. Gjithashtu edhe intensiteti i çrregullimeve nuk është 
me rëndësi për ekzistimin e kësaj vepre penale. Përkitazi me këtë është arritur 
pajtimi në teori dhe në praktikë, dhe se intensiteti i çrregullimeve mund të ketë 
rëndësi vetëm për matjen e dënimit. 

8. Midis çrregullimeve dhe lindjes duhet të ekzistoj lidhja kauzave. Nëse vrasja e 
foshnjës është kryer gjatë procesit të lindjes, atëherë nuk ka vështirësi për 
konstatimin e lidhjes kauzave. Mirëpo nëse vrasja e foshnjës kryhet pas lindjes, në 
teori dhe në praktikë lindin dilema se brenda cilit afat mund të konsiderohet se 
zgjasin çrregullime. Disa mendojnë se ky çrregullim nuk mund të zgjasë më shumë 
se 24 orë. Mirëpo, te ne mbisundon mendimi se përpara nuk mund të caktohet koha 
sa do të zgjasë çrregullimi që të mund të konsiderohet se është kryer ky lloj i 
vrasjes. Rekomandohet që ekzistimin e çrregullimit pas lindjes ta konstatojë 
eksperti psikiatër. Privimi nga jeta i fëmijës pas 24 orëve nga lindja, përkatësisht 
pasi që kanë pushuar çrregullimet e shkaktuara nga lindja, konsiderohet vepër 
penale e vrasjes. 

9. Meqë ky lloj i vrasjes mund të kryhet vetëm me dashje për të cilën mund të 
shqiptohet dënimi me burgim deri në tri vjet, është e mundur edhe tentativa e cila 
ndëshkohet. Në këso raste edhe tentativa, sikundër edhe vepra e përfunduar, duhet 
të jetë ndërmarrë gjatë kohës së lindjes apo menjëherë pas lindjes derisa te e ëma 
zgjasin çrregullimet e shkaktuara nga lindja. 

 
 
Neni 183 [Shtytja në vetëvrasje dhe ndihma në vetëvrasje] 
 
1. Kushdo që shtytë ose ndihmon personin tjetër për të bërë vetëvrasje dhe 

vetëvrasja kryhet, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  
2. Kushdo që kryen vepër penale nga paragrafi 1. i këtij neni ndaj të miturit ose 

ndaj personit aftësia e të cilit për të kuptuar peshën e veprës së vet ose për t’i 
kontrolluar sjelljet e veta ka qenë esencialisht e zvogëluar, dënohet me burgim 
prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

3. Kushdo që kryen vepër penale nga paragrafi 1. i këtij neni ndaj personit nën 
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moshën katërmbëdhjetë (14) vjet ose ndaj personit i cili nuk ka qenë i aftë për 
të kuptuar peshën e veprës së tij ose për të kontrolluar sjelljet e tij dënohet në 
pajtim me nenin 178 të këtij Kodi.  

4. Kushdo që mizorisht ose në mënyrë çnjerëzore trajton personin tjetër i cili 
ndodhet në pozitë varësie dhe me këtë e shtytë personin e tillë që të bëjë 
vetëvrasje, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. Për 
qëllime të këtij paragrafi, shprehja “person në pozitë varësie” nënkupton 
personin i cili është nën mbikëqyrjen, gradën, kontrollin apo kujdesin e 
personit i cili ka vepruar në mënyrë mizore ose çnjerëzore.  

5. Nëse si rezultat i veprës penale nga paragrafi 1. deri 4. i këtij neni vetëm është 
tentuar vetëvrasja, dënimi mund të zbutet.  

 
1. Vetëvrasja (suicidi) është një fenomen sociopatologjik i cili, në masë më të vogël 

apo më të madhe, është i pranishëm në të gjitha vendet bashkëkohore. 
2. Vetëvrasja, përkatësisht tentativa e vetëvrasjes, në legjislacionet penale 

bashkëkohore nuk ndëshkohet. Mirëpo, nëse ndonjë person e nxit apo i ndihmon 
personit tjetër që të bëjë vetëvrasje, atëherë veprimet e tij në legjislacionet penale 
të shteteve bashkëkohore konsiderohen vepër penale. Kështu ka vepruar edhe Kodi 
i ynë Penal i cili e inkriminon shtytjen për vetëvrasje dhe dhënien e ndihmës për 
vetëvrasje. 

3. Ndaj subjektit pasiv, përkatësisht ndaj personit i cili nxitet apo ndihmohet që të 
bëjë vetëvrasje, ligji i parasheh formën themelore dhe format e rënda të kësaj vepre 
penale. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Forma themelore e kësaj vepre penale është paraparë në paragrafin 1 dhe 

konsiderohet se është kryer në rastet kur nxitet ose ndihmohet personi madhor dhe 
i përgjegjshëm që të bëjë vetëvrasje. 

2. Veprimi i kryerjes është shtytja për vetëvrasje ose ndihma për vetëvrasje. Me 
shtytje për vetëvrasje nënkuptojmë çdo veprim me të cilin te personi tjetër 
krijohet apo përforcohet vendimi që të bëjë vetëvrasje. Shtytja mund të kryhet në 
mënyra të ndryshme - duke e bindur, duke e frikësuar, duke ia prezantuar rrejshëm 
ndonjë situatë etj. Shtytja nuk nënkupton përdorimin e dhunës, p.sh. hipnozës, 
ngase në rastet e tilla do të konsiderohet se është kryer vrasja. Ndryshe nga dhuna, 
shtytja për vetëvrasje mund të kryhet edhe me anë të kërcënimit apo shantazhit të 
cilat janë forma të përshtatshme që te personi tjetër të krijojnë apo ta përforcojnë 
vendimin për të bërë vetëvrasje.  

3. Ndihma për vetëvrasje nënkupton që personi të ketë vendosur të bëjë vetëvrasje. 
Ndihma mund të kryhet në mënyra të ndryshme siç janë: dhënia e këshillave se si 
të kryhet vetëvrasja, dhënia e mjeteve me të cilat do të kryhet vetëvrasja etj. 

4. Në rastet kur kjo vepër penale kryhet në formë të ndihmës, mund të lajmërohet 
dilema nëse është fjala për ndihmë për të kryer vetëvrasje apo është fjala për 
vrasje. Për shembull, nëse një person i cili lëngon nga ndonjë sëmundje e 
pashërueshme e lutë personin tjetër që të ia përgatisë injeksionin vdekjeprurës dhe 
ky ia përgatitë dhe ia jep dhe nëse i sëmuri vetes ia injekton këtë injeksion, atëherë 
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është fjala për ndihmë në vetëvrasje, ndërsa nëse ky person e përgatitë këtë 
injeksion dhe ia injekton të sëmurit, atëherë është fjala për vepër penale të 
vrasjes.439 

5. Subjekti pasiv i kësaj forme të veprës penale është personi madhor dhe i 
përgjegjshëm.  

6. Lidhur me fajësinë, kjo vepër mund të kryhet vetëm me dashje. 
7. Për t’u konsideruar se është kryer kjo vepër penale është e nevojshme që vetëvrasja 

të jetë kryer apo të jetë tentuar.  
8. Veprimi i kryerjes së shtytjes apo ndihmës konsiston në veprime aktive (delikt 

komisiv). Së këndejmi, kjo vepër nuk mund të kryhet me mosveprim.  
9. Format e rënda, të kualifikuara të kësaj vepre penale janë të parapara në paragrafët 

2, 3 dhe 4. 
10. Sipas paragrafit 2, konsiderohet se ekziston formë e rëndë e kësaj vepre penale në 

rastet kur nxitet apo ndihmohet për vetëvrasje personi i mitur ose personi aftësia e 
të cilit për të kuptuar peshën e veprës së tij ose për t’i kontrolluar sjelljet e veta ka 
qenë thellësisht e zvogëluar. Këtu nocionin e përgjegjshmërisë thellësisht të 
zvogëluar duhet interpretuar sipas paragrafit 2 të nenit 18. 

11. Në paragrafin 3, si formë edhe më e rëndë e kësaj vepre penale është paraparë 
rasti kur nxitet apo ndihmohet për vetëvrasje personi nën moshën 14 vjeçare, i cili 
nuk ka qenë i aftë për të kuptuar rëndësinë dhe peshën e veprës apo që të 
kontrollojë sjelljet e tij. Kjo formë e rëndë të kësaj vepre penale, për nga pesha dhe 
dënimi i paraparë, është njëjësuar me veprën penale të vrasjes të paraparë në nenin 
179 të Kodit Penal.  

12. Në paragrafin 4 Kodi Penal e parasheh një situatë të posaçme e cila shpie në 
vetëvrasje. Sipas këtij paragrafi, këtu nuk gjen shprehje shtytja apo ndihma për 
vetëvrasje, mirëpo krijohet aso situate apo gjendje specifike e cila shpie, 
kontribuon që personi tjetër të bëjë vetëvrasje. Sipas paragrafit 4, kjo situatë 
shprehet në rastet kur ndokush mizorisht ose në mënyrë çnjerëzore e trajton 
personin tjetër, i cili ndodhet në pozitë të nënshtruar dhe me këtë e shtyn atë 
të bëjë vetëvrasje. 

13. Për ekzistimin e kësaj forme të veprës penale është e nevojshme të përmbushen tri 
kushte: a) që vetëvrasja të jetë kryer për shkak të trajtimit mizor ose çnjerëzor; b) 
që vetëvrasësi ndaj kryesit të veprës ka qenë në relacion nënshtrues ose të varur 
dhe c) që vetëvrasja e kryer apo e tentuar mund t’i ngarkohet pakujdesisë së 
kryesit. 
a) Me shprehjen trajtim mizor apo çnjerëzor në kuptim të kësaj vepre penale 

nënkuptohen format e ndryshme të sjelljes së vrazhdë dhe çnjerëzore ndaj 
personit tjetër, siç janë p.sh. keqtrajtimi fizik apo psikik, shantazhi, privimi i 
mjeteve për jetë, privimi nga pushimi i domosdoshëm dhe nga gjumi, përbuzja 
e rëndë, caktimi i obligimeve jashtëzakonisht të rënda etj. Të gjitha këto sjellje 
dhe keqtrajtime të tjera të ngjashme,duhet të jenë të përshtatshme që tek 
personi ndaj të cilit veprohet me këto mënyra, të krijohet apo të përforcohet 
vendimi për të bërë vetëvrasje. Thënë ndryshe, midis veprimeve të këtilla të 
vrazhda ose çnjerëzore dhe vetëvrasjes duhet të ekzistoj lidhja kauzave.440 

                                                           
439 Po aty, fq.348. 
440 Po aty, 349. 
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b) Personi ndaj të cilit veprohet mizorisht ose në mënyrë çnjerëzore duhet të 
gjendet në marrëdhënie nënshtruese ose varshmërie ndaj kryesit. Kjo është 
marrëdhënie, relacion i cili personin e vë në pozitë të pafavorshme, të 
palakmueshme, kështu që personi i varur është i detyruar t’i kryejë detyrat që i 
caktohen. Personi i këtillë është i detyruar të tolerojë trajtimin mizor ose 
çnjerëzor, ngase, në të kundërtën, ndaj tij do të shkaktohen pasoja të dëmshme. 
Kuptimi i këtij kushti konsiston në faktin se me këtë vepër penale janë të 
përfshira ato raste kur viktima është në aso situate që ose të tolerojë trajtimin 
mizor ose çnjerëzor ose që t’i ekspozohet ndonjë të keqeje tjetër. Raporte 
nënshtruese ose varshmërie mund të jenë p.sh. raportet zyrtare ose nga 
marrëdhënia e punës në përgjithësi, raporti nxënës-profesor, raporti ushtar - 
epror, raporti i varshmërisë materiale etj. Gjykata, në çdo rast konkret, duke i 
marrë parasysh të gjitha rrethanat, duhet ta konstatojë gjendjen faktike të 
relacionit nënshtrues ose të varshmërisë. 

c) Lidhur me fajësinë, kjo vepër penale konsiderohet se është kryer nëse mund t’i 
ngarkohet pakujdesisë së personit i cili ka vepruar mizorisht apo në mënyrë 
çnjerëzore. Lidhur me veprimet e vrazhda apo çnjerëzore kryesi vepron me 
dashje, ndërsa lidhur me pasojën vepron nga pakujdesia. Zakonisht, në rastet e 
kësaj vepre shprehet pakujdesia pa vetëdije, që do të thotë se kryesi i kësaj 
vepre është dashur të jetë i vetëdijshëm apo ka qenë i obliguar të jetë i vetë-
dijshëm se për shkak të veprimeve të tij mizore apo çnjerëzore, personi i 
keqtrajtuar mund të bëjë vetëvrasje. Mirëpo kjo vepër penale konsiderohet se 
ekziston edhe në rastet kur kryhet nga pakujdesia me vetëdije, përkatësisht kur 
kryesi është i vetëdijshëm se personi ndaj të cilit vepron, sillet në mënyrë të 
vrazhdë apo çnjerëzore gjendet në relacion vartësie. Në të kundërtën, nëse 
kryesi i veprës ka vepruar me dashje në mënyrë mizore apo çnjerëzore, kështu 
që sjellja mizore apo çnjerëzore ka qenë vetëm mënyrë që te personi i cili 
gjendet në pozitë nënshtruese apo varshmërie të krijohet apo të forcohet 
vendimi për të kryer vetëvrasje, nuk do të konsiderohet se është kryer kjo 
vepër penale, por do të konsiderohet se është kryer njëra nga format e 
mësipërme të shtytjes për vetëvrasje. 

14. Vepra konsiderohet se është kryer nëse është kryer apo është tentuar vetëvrasja.  
15. Zaten, medoemos duhet të ekzistojë lidhja kauzale midis vetëvrasjes dhe trajtimit 

mizor apo çnjerëzor. Lidhja kauzale do të ekzistojë edhe në rastet kur trajtimi 
mizor apo çnjerëzor ka qenë njëri nga kushtet e tjera që kanë shpënë në vetëvrasje, 
mirëpo në këso rastesh duhet të konstatohet se pa trajtimin e këtillë nuk do të 
kryhej vetëvrasja apo tentativa e vetëvrasjes.  

16. Sipas paragrafit 5, nëse vetëvrasja ka ngelur në tentativë, kryesi mund të dënohet 
më lehtë. 

17. Kryes i kësaj formës së veprës penale të paraparë në paragrafin 1, 2 dhe 3 mund të 
jetë çdo person, ndërsa kryes i veprës nga paragrafi 4 mund të jetë vetëm personi 
ndaj të cilit vetëvrasësi gjendet në pozitë nënshtruese apo varësie.  
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Neni 184 [Ndërprerja e palejuar e shtatzënësisë] 
 
1. Kushdo që në kundërshtim me ligjin për ndërprerjen e shtatzënësisë dhe me 

pëlqimin e gruas shtatzënë, ndërpret shtatzëninë, fillon ta kryej ndërprerjen e 
shtatzënisë ose i ndihmon që ta ndërpres shtatzëninë, dënohet me burgim prej 
gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që e ndërprenë ose fillon ta ndërpresë shtatzëninë pa pëlqimin e gruas 
shtatzënë, dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me lëndim të 
rëndë trupor, me dëmtim të rëndë të shëndetit ose me vdekje të gruas 
shtatzënë, kryesi dënohet me:  
3.1. burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet për veprën penale nga 

paragrafi 1 i këtij neni; ose  
3.2. burgim prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet për veprën penale 

nga paragrafi 2. i këtij neni.  
 
1. Kjo vepër penale është e karakterit blanket dhe konsiderohet se ekziston në rastet 

kur kryhet në kundërshtim me Ligjin për Ndërprerjen e Shtatzënësisë.441 
Përndryshe ndërprerja e shtatzënësisë në pajtim me dispozitat ligjore nuk është e 
inkriminuar. Thënë ndryshe, me këtë vepër penale kriminalizohet ndërprerja 
ilegale e shtatzënësisë.442 

2. Ndërprerja e shtatzënësisë është asgjësimi i frytit të njeriut dhe nxjerrja e tij nga 
barku i gruas. Disa e bëjnë dallimin midis abortit dhe ndërprerjes së shtatzënësisë. 
Abortin e konsiderojnë ndërprerjen e shtatzënësisë e cila kryhet para se të mbushen 
3o javë shtatzënësie. Në aspektin penalo-juridik ky dallim nuk është relevant 
ngase pa marrë parasysh dallimet në emërtim është i inkriminuar.443 

3. Me këtë paragraf dhe dy paragrafë të tjerë të nenit 184 janë të kriminalizuara këto 
veprime: 1) ndërprerja e shtatzënësisë me pëlqimin e gruas shtatzënë por në kundë-
rshtim me dispozitat mbi ndërprerjen e shtatzënësisë, 2) ndërprerja e shtatzënësisë 
pa pëlqimin e gruas shtatzënë, dhe 3) rastet e kualifikuara me pasojë të rëndë.  

4. Objekt mbrojtës në radhë të parë është shëndeti i gruas. Gjithashtu, objekt 
mbrojtës është edhe integriteti trupor si dhe jeta e gruas shtatzënë. Por objekt 
mbrojtës është gjithashtu edhe fryti i njeriut, përkatësisht jeta e ardhshme e njeriut. 
Meqë në rastet e parapara me ligj është e lejuar ndërprerja e shtatzënësisë, mbrojtja 
penalo-juridike e gruas shtatzënë është e paraparë nëse ndërprerja bëhet në mënyrë 
të kundërligjshme. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Vepra penale e ndërprerjes së palejuar të shtatzënësisë i ka disa forma. Forma e 

themelore e kësaj vepre është paraparë në paragrafin 1. e cila konsiderohet se 
kryhet nëse ndërprerja e palejuar e shtatzënësisë bëhet me pëlqimin e gruas 

                                                           
441 Ligji për Ndërprerjen e shtatëzënësisë është publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Kosovës, nr. 5, dt. 6 shkurt 2009. 
442 Po aty, 350. 
443 Ljubiša Layarević, op. cit., 182. 
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shtatzënë. Pëlqimi i gruas shtatzënë për të ndërprerë shtatzënësinë duhet të jetë 
serioz, i qartë dhe i vullnetshëm, pa u përdorur dhuna apo kanosja. Gruaja 
shtatzënë e papërgjegjshme nuk ka mundësi të japë pëlqimin e vlefshëm. Pëlqimi 
mund të supozohet në rastet kur ndërprerja e shtatzënësisë është në interes të gruas, 
ndërsa ajo, po të kishte mundësi, do të vendoste vetë për këtë.444 

2. Të gjitha këto tri forma të kësaj vepre penale të paraparë në nenin 184 personi i 
caktuar mund t’i kryejë me këto tri lloje të veprimeve alternative dhe atë: 1) kur 
fillon ta kryejë ndërprerjen e shtatzënësisë, 2) kur e ndërpret shtatzënësinë 
ose 3) kur gruas shtatzënë i ndihmon që ta ndërpresë shtatzënësinë.  

3. Fillimi i kryerjes së ndërprerjes së shtatzënësisë është në fakt tentativë dhe 
konsiderohet si delictum sui generis. Kjo do të thotë se kjo vepër penale 
konsiderohet se është kryer edhe në rastet kur nuk është asgjësuar fryti, 
përkatësisht kur nuk është ndërprerë shtatzënësia. Sipas kësaj dispozite, tentativa e 
ndërprerjes së shtatzënësisë është njëjësuar me përfundimin e kësaj vepre. Mirëpo, 
fakti se vepra ka ngelur në tentativë, nuk është shkaktuar ndërprerja e 
shtatzënësisë, mund të merret parasysh me rastin e matjes së dënimit445. 

4. Ndihma në ndërprerjen e shtatzënësisë nuk konsiderohet formë e 
bashkëpunimit, ngase ndërprerjen e shtatzënësisë të cilën e kryen gruaja shtatzënë 
nuk parashihet si vepër penale. Me fjalë të tjera, në rastet kur vetë gruaja në trupin 
e vet e ndërpret shtatzënësinë nuk konsiderohet vepër penale. Së këndejmi, ndihma 
për ndërprerjen e shtatzënësisë është gjithashtu delictum sui generis. Sipas kësaj 
dispozite, ndihma është e njëjësuar me kryerjen e ndërprerjes së shtatzënësisë edhe 
në rastet kur një person i ndihmon gruas shtatzënë që ajo vetë ta ndërpresë 
shtatzënësinë. Me fjalë të tjera, nëse personi N. i ndihmon gruas shtatzënë që në 
trupin e vet ta ndërpresë shtatzënësinë, vetëm ai, pra personi N. do të konsiderohet 
se e ka kryer këtë vepër penale, e jo edhe gruaja shtatzënë.  

5. Kryes i veprës penale mund të jetë çdo person: mjeku, mamia, ndonjë punëtor 
tjetër shëndetësor, apo çdo person tjetër. Këtë vepër penale nuk mund ta kryejë 
vetëm gruaja shtatzënë, si në rastet kur ndërprerjen e shtatzënësisë e kryen vetë apo 
në bashkëpunim me personin tjetër. 

6. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me veprim. 
7. Kjo vepër mund të kryhet vetëm me dashje. Dashja, përveç të tjerash përfshinë në 

vete edhe vetëdijen për kundërligjshmërinë e cila është tipar i posaçëm i kësaj 
vepre penale. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma e dytë e kryerjes së kësaj vepre penale ekziston në rastet kur ndokush e 

fillon ose e ndërpret shtatzënësinë pa pëlqimin e gruas shtatzënë (paragrafi 2). 
Meqë fillimi apo ndërprerja e shtatzënësisë pa pëlqimin e gruas shtatzënë në vete 
përmban dozë më të madhe kriminale, kjo konsiderohet edhe formë e kualifikuar e 
kësaj vepre penale. Ndërprerja e shtatzënësisë pa pëlqimin e gruas shtatzënë 
zakonisht shprehet në rastet kur kjo vepër kryhet me dhunë ose me kanosje. Por 
kjo vepër duhet të konsiderohet se është kryer pa pëlqimin e gruas shtatzënë kur 

                                                           
444 Zoran Stojanović, Komentar, fq. 351. 
445 Po aty, fq. 351. 
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ndërprerja e shtatzënësisë është bërë me mashtrim. Nuk konsiderohet pëlqim 
relevant edhe në rastet kur pëlqimi është dhënë nga personi i papërgjegjshëm apo 
fëmija, përkatësisht personi i cili nuk i ka mbushur 14 vjet. Përkatësisht, nëse është 
fjala për personin deri në 14 vjet, do të konsiderohet pëlqimi relevant vetëm në 
rastet kur pëlqimi është dhënë nga prindi, kujdestari apo personi tjetër, i cili në 
bazë të ligjit është i autorizuar të kujdeset për fëmijën. Në rastet kur personi 
gabimisht mendon se është dhënë pëlqimi nga gruaja shtatzënë, e përjashton këtë 
formë të veprës, por jo edhe formën e parë të paraparë në paragrafin 1 të këtij 
neni.446 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në këtë paragraf është paraparë forma edhe më e rëndë e ndërprerjes së palejuar të 

shtatzënësisë dhe konsiderohet se është kryer në rastet kur nga kryerja e kësaj 
vepre është shkaktuar lëndimi i rëndë trupor, dëmtimi i rëndë i shëndetit ose 
vdekja e gruas shtatzënë. Lidhur me këto pasoja të rënda, kryesi duhet të ketë 
vepruar nga pakujdesia. Përkatësisht, personi veprat penale të parapara në 
paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni i kryen me dashje (dollus), ndërsa lidhur me pasojat 
e shkaktuara të parapara në paragrafin 3 (dëmtim i rëndë i shëndetit apo vdekja e 
gruas shtatzënë) vepron nga pakujdesia. Këto pasoja më të rënda shkaktohen nga 
pakujdesia ngase kryesi i kësaj vepre penale fare nuk ka supozuar, nuk i ka shkuar 
ndërmend se mund të shkaktohen këto pasoja (pakujdesi pa vetëdije), nëse e ka 
paraparë këtë mundësi ka shpresuar se ato nuk do të shkaktohen apo se ato do të 
parandalohen.447 

 
 
Neni 185 [Kanosja] 
 
1. Kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i 

shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te 
personi i tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.  

2. Kushdo që seriozisht i kanoset personit tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do 
ta privojë nga jeta ose se do t’i shkaktojë lëndim të rëndë trupor, se do ta 
rrëmbejë ose privojë nga liria ndonjë person tjetër ose se do ta dëmtojë me 
armë zjarri, me shpërthim ose me mjete të tjera të rrezikshme, dënohet me 
gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet ndaj personit 
zyrtar në lidhje me punën apo me pozitën e tij ose ndaj disa personave ose kur 
vepra kryhet nga kryesi i cili vepron si anëtar i grupit, kryesi dënohet me 
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

4. Kushdo që kryen vepër penale nga ky nen me përdorim të armës, mjetit të 
rrezikshëm ose ndonjë sendi tjetër me të cilin mund të shkaktohet lëndimi 
trupor ose dëmtimi i rëndë për shëndetin, dënohet me burgim prej një (1) deri 
në pesë (5) vjet.  

                                                           
446 Po aty, fq. 353. 
447 Bačić-Pavlović, Komentar, fq. 478. 
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5. Procedura penale për veprën penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni fillohet 
sipas propozimit.  

 
1. Në disa legjislacione penale kjo vepër penale është emërtuar si kanosje, tek disa si 

rrezikim i sigurisë etj. Por në fakt ka të bëjë me sigurinë personale të qytetarit. 
Zakonisht janë përkufizuar vetëm format kualifikuese si për shembull Kodi Penal 
Francez e sanksionon vetëm kërcënimin me vdekje, ai Grek e sanksionon 
kërcënimin me përdorimin e forcës apo me ndonjë veprim të papranueshëm, ai 
Italian me shkaktimin e dëmit të paarsyeshëm etj. 

2. Dallimi i këtij inkriminimi me kanosjen si rrethanë e cila e përjashton ekzistimin e 
veprës penale, konsiston në atë se përderisa te kanosja personit tjetër i bëhet me 
dije, se do t’i shkaktohet një e keqe nëse e ndërmerr apo nuk e ndërmerr një 
veprim, kanosja në sensin e dispozitave të nenit 185, nuk kërkohet që personi i 
kanosur të ndërmerr apo të mos ndërmerr një veprim, por vetëm i bëhet me dije se 
do ta godas njëra ndër të këqijat e përcaktuara në këtë nen. 

3. Kjo vepër ka ngjashmëri me veprën penale të shtrëngimit (neni 195). Por edhe me 
rastin e shtrëngimit, sikurse edhe te kanosja, personi detyrohet me forcë apo me 
kanosje që të kryejë apo të mos kryejë një veprim ose të pajtohet me një veprim 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas paragrafit 1, kjo vepër penale konsiderohet se kryhet në rastet kur ndokush i 

kanoset seriozisht personit tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktojë 
ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose shkaktimit të ankthit. 

2. Në sensin e dispozitës së paragrafit 1, shprehja “ seriozisht e kanos” paraqet 
veprimin me të cilin kryhet kjo vepër penale. Për të ekzistua kjo vepër nuk është e 
nevojshme ndonjë veprim apo mos veprim tjetër të ndërmerret nga kryesi e as ndaj 
personit të cilit i drejtohet kanosja. Vetë kanosja si e tillë është e inkriminuar ngase 
pretendohet të sulmojë integritetin trupor të personit të kanosur me qëllim që t’i 
shkaktojë frikë apo ankth, por jo edhe ndonjë personi tjetër të afërm.  

3. Për ekzistimin e kanosjes duhet që personit të cilit i drejtohet, t’i bëhet e qartë se 
çfarë e keqe do godas si dhe që ai person do t’i shkaktojë të keqen. Nëse një person 
vetëm ia bën me dije personit tjetër se mundet në të ardhmen ta godas një e keqe, e 
cila nuk do t’i shkaktohet nga ai person por nga personi i tretë apo nga fuqia 
natyrore, në kuptimin e këtij inkriminimi nuk do të konsiderohet se ekziston kjo 
vepër penale. Përkatësisht do të konsiderohet se është kryer vërejtja.448 

4. Në sensin e këtij inkriminimi, kanosja duhet të jetë serioze, gjegjësisht të jetë 
objektivisht e tillë që tek i kanosuri të krijohet bindja se do të realizohet, se vërtetë 
do ta godas ajo e keqe e cila i bëhet me dije. Kanosja duhet të jetë e drejtpërdrejtë e 
cila do të pasojë menjëherë apo së shpejti.  

5. Pasoja e kësaj vepre është shkaktimi i frikës, ankthit apo pasigurisë tek i kanosuni. 
Vepra do të ekzistojë nëse objektivisht ka shkaktuar ndjenjën e frikës dhe ankthit. 
Kjo vepër fillon me vet shprehjen e kanosjes, ndërsa kryhet kur kanosja 
objektivisht ka shkaktuar frikë apo ankth tek i kanosuni. 

6. Të gjitha komentet e thëna lidhur me at se çka nënkuptojmë me kanosje serioze tek 
                                                           
448 Dragan Jovašević, Leksikon Krivičnog prava, Beograd 1998, fq. 570. 
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vepra penale e shtrëngimit vlejnë edhe tek kjo vepër penale. 
7. Legjislacionet e vendeve të rajonit, këtë vepër penale e kanë përkufizuar në mënyra 

të ndryshme. P. Sh., Kodi penal i Republikës së Shqipërisë kanosjen e përkufizon 
si vepër penale vetëm nëse kanosja ka të bëjë, me vrasjen apo me shkaktimin e 
lëndimit të rëndë trupor të kanosnit. Ligji Penal i Republikës së Kroacisë kërkon që 
kanosja të jetë e drejtuar në shkaktimin ndonjë të keqe. Ligji Penal i R. së Serbisë 
kërkon që kanosja të jetë e drejtuar në dëmtimin e jetës dhe trupit. Ligji Penal i 
Malit të Zi kërkon që kanosja të jetë drejtuar ndaj jetës dhe trupit të të kanosurit 
apo personit të afërm të tij. Praktika gjyqësore ka përvetësuar qëndrimin se frika 
dhe ankthi mund të shkaktohet tek i kanosuni edhe nëse kanoset se do të dëmtohet 
anëtari i ngushtë i familjes së tij. Legjislacionet tjera e kanë sanksionuar edhe këtë 
formë të kanosjes si dhe nëse kanosja ka të bëjë me shkaktimin e ndonjë të keqe 
tjetër të madhe. 

8. Kështu, Kodi ynë Penal kërkon që kanosja të jetë drejtuar në dëmtimin e personit 
tjetër e me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi i tillë. Do të 
thotë, tek i kanosuni duhet objektivisht të shkaktohet frika ose ankthi. Nëse kanosja 
është serioze tek secili person objektivisht do të shkaktohet frika apo ankthi. 
Gjykata nuk është e obliguar të konstatojë elementin subjektiv të të kanosurit 
(subjektit pasiv) se me të vërtet a është frikësuar apo jo. Kanosja mund të shprehet 
me gojë, me shkrim, me telefon dhe me mjete tjera elektronike(SMS, internet, 
kompjuter radio, televizion).  

9. Kanosja e drejtuar disa herë ndaj të njëjtit person se do ta dëmtojë, konsiderohet 
vetëm një vepër penale e jo bashkim i veprave. Nëse kryesi i kësaj vepre penale me 
veprime të ndara kërcënon persona të ndryshëm, atëherë do të kemi po aq vepra 
penale sa persona janë frikësuar ose iu është shkaktuar ankthi. Nëse kanosja është 
drejtuar ndaj një personi e kanosja tjetër ndaj një grupi tjetër të qytetarëve, atëherë 
do të kemi bashkimin real të veprës penale themelore dhe veprës tjetër të 
kualifikuar.  

10. Në sensin e dispozitës së nenit 185, për t’u konsideruar kanosja si vepër penale ajo 
duhet që të jetë: a) serioze, b) e mundshme, dhe c) e tanishme. 449 
a) Kanosja është serioze në rastet kur ekziston mundësia reale se e keqja e cila 

bëhet me dije do të shkaktohet. Se a është kanosja serioze duhet vlerësuar nga 
këndvështrimi i personit të cilit i është drejtuar kanosja, e jo personit i cili 
kanoset. Së këndejmi, për ekzistimin e kanosjes është e mjaftueshme që 
personi të cilit i është drejtuar kanosja ta kuptojë atë si serioze, pa marrë 
parasysh nëse personi vërtetë ka pas për qëllim ta realizojë kanosjen. 

b) Kanosja është e mundshme nëse e keqja që është bërë me dije është realisht e 
mundshme, që vërtetë mund të realizohet nga personi i cili është kanosë. 

c) Kanosja konsiderohet e tanishme (aktuale) nëse e keqja mund të realizohet 
menjëherë, tani apo në një të ardhme të afërt. Nuk do të konsiderohet se 
ekziston kanosja në kuptimin e së drejtës penale, nëse e keqja me të cilën 
kryhet kanosja është e tillë e cila ndoshta do të realizohej në një të ardhme të 
largët. 

 

                                                           
449 Po aty, fq. 570. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 parashihet forma e kualifikuar e kësaj vepre. Forma kualifikuese 

ekziston në rastet kur ndokush seriozisht i kanoset personit tjetër me fjalë apo 
gjeste se do ta privojë nga jeta ose do t’i shkaktojë lëndim të rëndë trupor, se do ta 
rrëmbejë, se do ta privojë nga liria, se do ta dëmtojë me armë zjarri, me mjet 
shpërthyes, apo me mjete tjera të rrezikshme. Pra, varësisht nga lloji i dëmtimit që 
do të pasojë, mjeti me të cilin do të shkaktohet, vepra themelore e kanosjes, 
kanosjen e bën më të rëndë, cilësuese. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Format tjetër e kualifikuar parashihet në paragrafin 3 të këtij neni. Kjo formë e 

rëndë e kësaj vepre penale konsiderohet se kryhet, nëse kanosja serioze drejtohet 
ndaj: a) personit zyrtar lidhur me punën e tij a me pozitën e tij, b) disa personave, 
c) nëse vepra kryhet nga kryesi i cili vepron si anëtar i grupit. 
a) Situata e parë e formës së kualifikuar shprehet në rastet kur kanosja është e 

drejtuar ndaj personit zyrtar. Kush konsiderohet person zyrtar në kuptimin e 
këtij inkriminim shih nenin 120 par. 2). 
Kjo formë e kualifikuar e kësaj vepre penale konsiderohet se kryhet nëse 
personit zyrtar i drejtohet kanosja se do të dëmtohet, se do të privohet nga jeta, 
se do t’i shkaktohet lëndim i rëndë trupor, se do të rrëmbehet, se do të privohet 
nga liria, se do të dëmtohet me armë zjarri, eksplozivi, apo me ndonjë mjetë 
tjetër të rrezikshëm për ta dëmtuar jetën dhe shëndetin. Vepra kryhet vetëm 
ndaj personit zyrtar dhe vetëm lidhur me punën zyrtare ose pozitën e tij. Nëse 
vepra penale kryhet ndaj personit zyrtar, por për ndonjë arsye tjetër dhe jo 
lidhur me punën e tij, atëherë nuk do të ekzistojë vepra penale nga paragrafi 3, 
por do të konsiderohet se është kryer kjo vepër e paraparë në paragrafin 1 ose 
2 të këtij neni.  
Për të ekzistuar vepra penale nga paragrafi 3 i këtij neni është irelevante pesha 
dhe natyra e dëmit sa i përket cilësimit juridik, por, sigurisht se do të ndikonte 
në llojin dhe lartësinë e dënimit, sepse edhe kështu përmbushen të gjitha 
elementet e kësaj vepre penale.  

b) Forma e dytë kualifikuese sipas paragrafit të 3 të këtij neni, ekziston kur vepra 
nga paragrafit 1 apo 2 kryhet ndaj disa personave. Këta persona duhet të jenë 
të identifikuar, të përcaktuar në mënyrë individuale, sepse kanosja nuk do të 
ishte serioze e paarsyeshme, pa motiv, e nëse është numër më i madh i 
personave edhe e parealizueshme. Shprehja, disa persona, sipas praktikës 
gjyqësore të deri tanishme do të thotë dy e ma tepër persona. 

c) Forma e tretë kualifikuese e paraparë në paragrafin 3, ekziston në rast kur kjo 
vepër penale kryhet nga anëtari i grupit, përkatësisht kur kryhet në formë të 
krimit të organizuar. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në këtë paragraf është paraparë formë e kualifikuar e kësaj vepre nëse kryesi 

kanoset se për shkaktimin e të keqes do ta përdorë armën, mjetin e rrezikshëm ose 
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ndonjë send tjetër me të cilin mund të shkaktohet lëndim i rëndë trupor ose dëmtim 
i rëndë i shëndetit. 

2. Të gjitha format e kësaj vepre penale mund t’i kryejë çdo person dhe kryhen vetëm 
me dashje. 

 
Paragrafi 5. 

 
1. Në këtë paragraf është paraparë se procedura penale për veprën penale nga 

paragrafi 1. ose 2. i këtij neni fillohet sipas propozimit.  
 

Praktika gjyqësore: 
 
1. Ekziston vepra penale e kanosjes kur i akuzuari duke u kërcënuar me fjalët:” do të 

likuidoi ty dhe familjen tënde, meqenëse nuk je konsultuar me mua lidhur me 
blerjen e kësaj banese” me që rast tek i dëmtuari ka shkaktuar ndjenjën e 
shqetësimit, ankthit dhe pasigurisë, me këtë ka kryer veprën penale, kanosje nga 
neni 161 par. 1 KPK.450 

2. Qëndrojnë elementet e veprës penale të kanosjes nga neni 161 par 2 të KPK, kur e 
akuzuara dy herë e kërcënon dashnorin se do ta likuidojë, nëse nuk ia jep 1o.ooo 
euro, ose nuk ia blenë banesën të cilën ia ka premtuar. Kërcënimi i parë i dërgohet 
nëpër mes bashkëshortes së të akuzuarit, ndërsa herën e dytë drejtpërsëdrejti në 
prezencën e dëshmitarit. Çështja është gjykuar me urdhër ndëshkimor me dënim 
me gjobë e sipas qëndrimit të Gjykatës Supreme, ankesa ndaj vendimit mbi 
dënimin nuk është e lejuar për palën akuzuese.  

 
 
Neni 186 [Ngacmimi] 
 
1. Kushdo që përfshihet në një sjellje të vëmendjes së vazhdueshme dhe të 

padëshirueshme ose komunikon me qëllim të ngacmimit, frikësimit, lëndimit, 
dëmtimit të pasurisë apo vrasjes së personit tjetër ose fëmijëve të tij, familjes, 
të afërmve apo kafshëve shtëpiake ose kushdo që vë tjetrin nën vëzhgim me 
qëllim të ngacmimit, frikësimit, lëndimit, dëmtimit të pasurisë apo vrasjes së 
personit tjetër ose fëmijëve të tij, familjes, të afërmve apo kafshëve shtëpiake; 
dhe gjatë këtyre veprimeve vë atë person nën frikë të arsyeshme nga vdekja, 
lëndimi i rëndë trupor, dëmtimi i rëndë i pasurisë ose nën shqetësim të madh 
emocional, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet ndaj një personi me të 
cilin kryesi ka qenë apo është në marrëdhënie familjare ose ndaj një ish 
anëtari apo anëtari aktual të familjes, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë 
(6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet me armë, mjet të 
rrezikshëm apo ndonjë send tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë 
trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej një (1) 
deri në pesë (5) vjet.  

                                                           
450 Aktgjykim i Gjykatës Komunale në Prishtinë, P. nr. 1027/o5, dt. 20.10. 2008.  
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4. Vëmendja apo komunikimi nga paragrafi 1. i këtij neni mund të përfshijë 
përcjelljen apo qëndrimin në pritje; shfaqjen e vazhdueshme te shtëpia, 
shkolla, puna apo qendra rekreative; përsëritjen e thirrjeve telefonike; 
dërgimin apo lënien e porosive; dërgimin e mesazheve telefonike, letrave 
postare apo postës elektronike; ose lënien apo dërgimin e dhuratave të 
padëshiruara apo të gjësendeve tjera.  

 
1. Në Krahasim me legjislacionin e mëparshëm, vepra penale e paraparë në këtë nen 

është tërësisht e re. Lidhur me këtë, këso vepre penale nuk e parashohin asnjë nga 
shtetet e regjionit. Sipas të gjitha gjasave, ky inkriminim në Kodin Penal të 
Kosovës është paraparë sipas zgjidhjeve të rekomanduara nga Modeli i Kodit 
Penal Evropian.  

2. Në mungesë të literaturës dhe të praktikës gjyqësore, do të jetë vështirë të 
komentohen dispozitat e këtij inkriminimi. Shpjegimin e këtij neni gjithashtu e 
vështirëson fakti se gjuhësisht nuk është përpiluar mirë dhe si rrjedhojë e kësaj nuk 
është sa duhet i qartë. 

3. Kjo vepër penale ka ngjashmëri me veprën penale të kanosjes të paraparë në nenin 
185, por ka edhe dallimi. Dallimi i parë konsiston në atë se, përderisa te kanosja 
personi me fjalë, me veprime konkludente etj. ia bën me dije personit tjetër se do ta 
godas një e keqe, me veprën e paraparë në nenin 186 nuk ushtrohet kanosje, por 
shqetësimi, frika dhe pasiguria e personit shkaktohet nga sjellja e personit tjetër. Së 
dyti dallimi tjetër konsiston me shkallën e shqetësimit, frikës dhe ankthit si dhe të 
pasigurisë që shkaktohen me rastin e kryerjes së kësaj vepre penale. Rrjedhimisht 
me rastin e kryerjes së kësaj vepre, shqetësimi, frika dhe ankthi, në krahasim me 
kanosjen, janë të një niveli më të ulët, më të lehta. Andaj edhe dënimet e parapara 
është dashtë të jenë më të buta, në krahasim me kanosjen, e jo të jenë më të rënda, 
siç janë përcaktuar. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1 janë përcaktuar dy situata kur konsiderohet se kryhet kjo vepër 

penale: 
a) Situata e parë shprehet në rastet kur ndonjë person me sjelljen apo komunikimin e 

tij të vazhdueshëm, ka për qëllim që personin tjetër ta ngacmojë, ta frikësojë, të 
performojë më qëllim të lëndimit, të dëmtimit të pasurisë apo të vrasjes së personit 
tjetër, ose fëmijës së tij, anëtarit të familjes ose kafshës shtëpiake; 

b) Situata e dytë e kësaj vepre penale shprehet në rastet kur kryesi e vë tjetrin nën 
vëzhgim, e përcjellë me qëllim të ngacmimit, frikësimit, lëndimit, dëmtimit të 
pasurisë apo vrasjes së personit apo fëmijëve të tij, anëtarit të familjes, të afërmve 
apo kafshës shtëpiake. Kjo situatë e kryerjes së kësaj vepre do të konsiderohet se 
ekziston nëse nga ky lloj vëzhgimi apo përcjellje, te personi tjetër shkaktohet frikë 
e arsyeshme se do të vritet, se do t’i shkaktohet lëndim i rëndë trupor, dëmtim i 
madh i pasurisë ose shqetësim i madh emocional. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 është paraparë formë e rëndë e kësaj vepre, e cila konsiderohet se 

kryhet nëse veprimet nga paragrafi 1 kryhen ndaj personit me të cilin kryesi ka 
qenë apo është në marrëdhënie familjare, apo ndaj ish anëtarit apo anëtarit aktual të 
familjes. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në këtë paragraf është paraparë formë edhe më e rëndë e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se ekziston nëse format e kësaj vepre të përcaktuara në paragrafin 1 
dhe 2, kryhen me armë, mjete të rrezikshme apo ndonjë send tjetër që mund të 
shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Dispozita e paragrafit 4 është e karakterit eksplikativ, shpjegues. Sipas këtij 

paragrafi, me shprehje vëmendje apo komunikim duhet nënkuptuar këto veprime: 
përcjelljen apo vënien e pritës, paraqitja e vazhdueshme te shtëpia, shkolla, puna 
apo qendra rekreative, përsëritjen e thirrjeve telefonike, dërgimin apo lënien e 
porosive, dërgimin e mesazheve telefonike, letrave postare apo postës elektronike, 
apo lënien apo dërgimin e dhuratave të padëshiruara apo sendeve të tjera. 

2. Të gjitha format e kësaj vepre penale mund t’i kryej çdo person dhe mund të 
kryhen vetëm me dashje. Dashja te kjo vepër penale nënkupton edhe qëllimin i cili 
konsiston në shkaktimin e shqetësimit, frikës dhe ndjenjës së pasigurisë. 

 
 
Neni 187 [Sulmi] 
 
1. Kushdo që me dashje përdor forcën ndaj personit tjetër, pa pëlqimin e atij 

personi, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  
2. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni është kryer me përdorimin e 

armës, mjetit të rrezikshëm apo ndonjë sendi tjetër që mund të shkaktojë 
lëndim të rëndë trupor apo dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me 
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet ndaj viktimës së 
ndjeshme, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.  

 
1. Kjo vepër penale është tërësisht e re në krahasim me Kodin Penal i cili ishte në 

fuqi deri me 31 dhjetor të vitit 2012. Këso vepre penale nuk njeh asnjë nga kodet 
penale të regjionit, duke përfshijë edhe kodet penale të Kroacisë dhe të Sllovenisë, 
shtete këto të cilat tërë legjislacionin e tyre, duke përfshijë edhe legjislacionin 
penal, e kanë të ndërtuar sipas standardeve dhe kriterereve të shteteve të 
perëndimit. Ka gjasa që kjo vepër penale është paraparë në Kodin Penal sipas 
standardeve dhe Modelit të Kodit Penal Evropian.  

2. Elementet materiale të këtij inkriminimi nuk janë sa duhet të qarta. Të prekshme, 
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elemente këto të cilat sipas postulateve të parimit të legalitetit duhet patjetër të jenë 
të cekura dhe të prekshme dhe të kuptueshme. Gjithashtu edhe titulli i këtij neni 
nuk e reflekton përmbajtjen. Sikur edhe te vepra penale e ngacmimit (neni 186), 
është dashtë të ceken në mënyrë ekzemplare format më tipike të sulmit, 
përkatësisht të forcës-dhunës në kuptimin e këtij inkriminimi. Sidoqoftë ne do të 
bëjmë përpjekje që sipas metodës teologjike dhe logjike të bëjmë interpretimin e 
dispozitave të këtij neni. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Forma themelore e kësaj vepre e paraparë në paragrafin 1, konsiderohet se kryhet 

në rastet kur ndokush e përdorë forcën ndaj personit tjetër, pa pëlqimin e personit 
tjetër. Nuk është e kuptueshme përse është kushtëzuar ekzistimi i kësaj vepre 
penale, nëse kryhet pa pëlqimin e viktimës. Cili person mendjeplotë dhe i 
përgjegjshëm do të jepte pëlqimin që ndaj tij të përdoret forca, përkatësisht 
dhuna?! 

2. Në po këtë nen në gjuhen serbe thuhet kush e përdor dhunën. Sidoqoftë, përdorimi 
i forcës nënkupton edhe dhunën. 

3. Përdorimin e forcës, përkatësisht të dhunës, në sensin e këtij inkriminimi duhet 
nënkuptuar situatat kur edhe pse është përdorë forca, nuk është shkaktuar lëndim i 
lehtë apo i rëndë trupor. Në të kundërtën nëse për shkak të përdorimit të forcës 
është shkaktuar lëndimi trupor i rëndë apo i lehtë atëherë kryesi do të përgjigjej për 
veprën penale te lëndimit të rëndë apo të lehtë, të cilat janë të parapara si vepra 
penale të veçanta (neni 188 dhe 189).  

4. Sipas intencës dhe qëllimit të ligjdhënësit, në sensin e këtij inkriminimi, përdorim 
të forcës duhet konsideruar këto veprime: lidhja e duarve apo këmbëve personit 
tjetër, mbajtja e shkopit, gurit ose litarit në qafë apo mbi kokë, dërgimi i viktimës 
afër pusit (bunarit) apo ndonjë gremine duke simuluar se do ta hedhë në to dhe 
veprime të ngjashme. Kjo vepër penale do të konsiderohet se ekziston me kusht që 
viktimës të mos qëllohet, përkatësisht të mos i shkaktohen lëndime trupore. 
Përndryshe, nëse nga këto lloj sulme shkaktohen lëndime trupore, atëherë do të 
konsiderohen si vepra penale të lëndimit të lehtë apo të rëndë trupor, varësisht prej 
pasojës së shkaktuar dhe në këso raste nuk konsiderohet se janë dy vepra penale, 
përkatësisht shprehet bashkimi është fiktiv. 

5. Dallimi i kësaj vepre penale nga dhuna si rrethanë e cila e përjashton ekzistimin e 
veprës penale dhe veprës penale të shtrëngimit (neni 195), konsiston në atë që, 
përderisa dhuna dhe shtrëngimi ndërmerren me qëllim që personin tjetër ta 
detyrojë të ndërmerr apo të mos e ndërmerr një veprim në kundërshtim me 
vullnetin e tij, te vepra penale e sulmit, dhuna ndaj personit tjetër ndërmerret vetëm 
me qëllim që t’i shkaktojë dhembje, mundim, frikë, shqetësim dhe pasoja të tjera të 
ngjashme. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë formë e kualifikuar e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se ekziston në rastet kur sulmi është kryer duke e përdorë armën, 
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mjetin e rrezikshëm apo ndonjë send tjetër që mund të shkaktoj lëndim të rëndë 
trupor apo dëmtim të rëndë të shëndetit. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Edhe në këtë paragraf është paraparë si formë e rëndë e kësaj vepre nëse vepra nga 

paragrafi 1 është kryer ndaj viktimës së ndjeshme. Si viktima të ndjeshme do të 
ishte rasti nëse sulmi kryhet ndaj gruas shtatzënë, ndaj të moshuarve, ndaj 
personave me aftësi të kufizuar apo ndaj fëmijëve. Mirëpo në këtë formë të 
kualifikuar të paraparë në paragrafin 3, është dashtë të inkludohet, të përfshihet 
edhe paragrafi i 2 i këtij neni dhe të parashihet dënim edhe më i rëndë, ngase edhe 
ndaj kësaj kategorie të personave të ndjeshëm, sulmi mund të kryhet me armë apo 
me gjësende të tjera të rrezikshme për integritetin trupor apo shëndetin e viktimës. 

2. Këtë vepër penale mund ta kryej çdo person dhe mund të kryhet vetëm me dashje, 
dhe atë me dashje direkte. 

 
 
Neni 188 [Lëndimi i lehtë trupor] 
 
1. Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në:  

1.1. dëmtimin e përkohshëm ose dobësimin e një organi apo pjese të trupit të 
personit tjetër;  

1.2. zvogëlimin e përkohshëm të aftësisë së personit tjetër për të punuar;  
1.3. shëmtimin e përkohshëm të personit tjetër; ose  
1.4. dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në një (1) vit.  
2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me armë, mjet të 

rrezikshëm apo me ndonjë send tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë 
trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim deri në tre 
(3) vjet.  

3. Kur vepra penale nga ky nen kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, kryesi 
dënohet me:  
3.1. burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet për veprën penale nga 

paragrafi 1.; ose  
3.2. burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet për veprën penale nga 

paragrafi 2. i këtij neni.  
4. Gjykata mund të shqiptojë vërejtjen gjyqësore ndaj kryesit të veprës nga 

paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni, nëse kryesi është provokuar nga sjellja 
çnjerëzore apo e vrazhdë e të dëmtuarit.  

 
1. Nocioni dhe klasifikimi i lëndimeve trupore. Marrë në përgjithësi, lëndimet 

trupore konsistojnë në dëmtimin e integritetit fizik apo të shëndetit të ndonjë 
personi. 

2. Objekt mbrojtës nga këto vepra penale është integriteti trupor, mendor dhe 
shëndetësor i njeriut, prej momentit të lindjes deri në vdekje. Lëndimi trupor mund 
të kryhet edhe ndaj personit i cili lëngon nga ndonjë sëmundje e pashërueshme. 
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Integriteti trupor mbrohet jo vetëm nga lëndimet por edhe nga rrezikimi, siç është 
vepra penale kundër sigurisë së përgjithshme. Siguria e frytit dhe e integritetit të tij 
gjithashtu mbrohet, por vetëm nga veprimet e kundërligjshme të ndërprerjes së 
shtatzënësisë.  

3. Pasoja e lëndimeve trupore konsiston në dëmtimin e integritetit trupor apo në 
shkaktimin e sëmundjes fizike apo mendore. Integriteti trupor mund të dëmtohet në 
mënyra të ndryshme, siç janë p.sh. shkaktimi i plagës në trup, shkaktimi i djegies, 
fraktura (thyerja) e dorës apo këmbës, asgjësimi i ndonjë pjese të trupit apo 
dëmtimi i tyre i pjesshëm dhe pasoja të ngjashme. 

4. Kodi Penal i Kosovës i njeh disa lloje të lëndimeve trupore, që janë: 1) lëndimi i 
lehtë trupor, 2) lëndimi i rëndë trupor, 3) lëndimi i rëndë trupor që ka shkaktuar 
vdekjen e personit, 4) lëndimi i rëndë trupor nga pakujdesia dhe 5) lëndimi i rëndë 
trupor në afekt. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në sensin e paragrafit 1, si vepër penale e lëndimit të lehtë trupor konsiderohet aso 

lëndimi trupor që kërkon një minimum të mjekimit apo të përkujdesjes. Kjo vlen 
edhe për dëmtimin e shëndetit.451 Thënë ndryshe si lëndim i lehtë trupor 
konsiderohet rasti kur shkaktohen shenja në integritetit trupor apo dhembje fizike 
të kohëzgjatjes së shkurtër. Nga kjo rezulton se me nocionin lëndim trupor nuk 
mund të konsiderohet çdo veprim mbi trupin, nëse me atë veprim nuk është 
dëmtuar integriteti trupor apo shëndeti i njeriut. Kështu, p.sh. në të drejtën penale 
nuk mund të konsiderohen lëndime trupore rënia me shpullë apo me shqelm, 
tërheqja për flokë apo për hunde, shtyrja etj. Veprimet e këtilla mund të 
konsiderohen si vepër penale të keqtrajtimit. Lidhur me këtë, në praktikën 
gjyqësore të Kroacisë është marrë qëndrim që për t’u konsideruar se është kryer 
lëndimi i lehtë trupor nuk është e mjaftueshme vetëm ndjenja e dhembjes por duhet 
të mbetet një gjurmë e lëndimit në trupin e viktimës.452 

2. Ndryshe nga kodet penale të shteteve të regjionit të cilat nuk përcaktojnë kurrfarë 
kritere, në Kodin Penal të Kosovës në mënyrë të përgjithësuar janë përcaktuar disa 
kritere sipas të cilave një lëndim trupor duhet të kualifikohet si lëndim i lehtë. 
Rrjedhimisht sipas paragrafit 1 si lëndim trupor i lehtë duhet të konsiderohet nëse 
me atë lëndim kryesi ka shkaktuar: a) dëmtimin e përkohshëm ose dobësimin e një 
organi apo pjese të trupit të personit tjetër; b) zvogëlimin e përkohshëm të aftësisë 
së personit tjetër për të punuar; c) shëmtimin e përkohshëm të personit tjetër, ose ç) 
dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër. 

3. Dëmtimi i shëndetit do të thotë shkaktimi i sëmundjes trupore (somatike) apo 
sëmundjes mendore (psikike). Me dëmtim të shëndetit duhet nënkuptuar edhe 
shkaktimin e keqësimit të gjendjes ekzistuese të sëmundjes fizike apo psikike, si 
dhe pengimin e shërimit të sëmundjes.453 

4. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person (delictum communium). 
5. Kjo vepër penale mund të kryhet me veprim dhe me mosveprim. 
                                                           
451 Kambovski, Komentar, fq. 661. 
452 Po aty, fq. 661. 
453 Bačić-Pavlović, Komentar, fq. 483.  
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6. Forma e fajit. Kjo formë e veprës penale mund të kryhet vetëm me dashje. 
Lëndimi i lehtë trupor mund të kryhet edhe nga pakujdesia, por kjo nuk është 
relevante për të drejtën penale, përkatësisht nuk konsiderohet si vepër penale. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma e rëndë e kësaj vepre penale dhe 

konsiderohet se ekziston nëse vepra është kryer me armë, me ndonjë mjet të 
rrezikshëm, me ndonjë send (mjet) tjetër të përshtatshëm për shkaktimin e lëndimit 
të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit. Sikundër te lëndimi i rëndë trupor, 
edhe te kjo formë e veprës kihet për qëllim që të sigurohet mbrojtja e tërësishme e 
integritetit trupor dhe e shëndetit të njeriut. Ky lloj i lëndimit të lehtë trupor, 
sikundër forma themelore, mund të kryhet vetëm me dashje. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në dispozitën e paragrafit 3 është paraparë formë e cilësuar e veprës penale të 

lëndimit të lehtë trupor, e cila konsiderohet se ekziston nëse kryhet ndaj viktimës 
së ndjeshme. Në sensin e kësaj dispozite, si viktimë e ndjeshme konsiderohet rast 
kur kjo vepër kryhet ndaj fëmijës, ndaj të moshuarit, ndaj gruas shtatzënë, ndaj 
personit me aftësi të kufizuara etj. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në paragrafin 3 është paraparë mundësia e shqiptimit të vërejtjes gjyqësore për 

veprën e paraparë në paragrafët 1 dhe 2, nëse kryesi ka qenë i provokuar nga sjellja 
çnjerëzore ose e vrazhdë e palës së dëmtuar. Me këtë dispozitë janë paraparë 
situatat e lëndimeve të lehta trupore të provokuara. Mirëpo ndryshe nga lëndimi 
i rëndë trupor i kryer në afekt, këtu nuk është e domosdoshme të jetë shkaktuar 
tronditja e rëndë psikike, ndërsa provokimi i viktimës nuk është e domosdoshme të 
shkaktohet me sulm apo me fyerje të rëndë. Në sensin e paragrafit 1, për ekzistimin 
e kësaj forme të veprës penale është e mjaftueshme që kryesi të provokohet, 
përkatësisht të jetë i shtytur ta kryejë veprën për shkak të sjelljeve të të dëmtuarit, 
sjellje këto posaçërisht fyese, denigruese për nderin, autoritetin apo dinjitetin.  

 
 
Neni 189 [Lëndimi i rëndë trupor] 
 
1. Kushdo që i shkakton lëndim të rëndë trupor personit tjetër ose e dëmton 

shëndetin e personit tjetër deri në masën e tillë sa që mund të rezultojë me:  
1.1. dobësimin e përkohshëm ose esencial të një pjese vitale të trupit të 

personit tjetër;  
1.2. paaftësimin e përkohshëm, zvogëlimin e përkohshëm dhe esencial ose 

zvogëlimin e përhershëm të aftësisë së personit tjetër për të punuar; ose  
1.3. dëmtimin e përkohshëm dhe serioz të shëndetit të personit tjetër, 

dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  
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2. Kushdo që shkakton lëndim trupor ose e dëmton shëndetin e personit tjetër 
dhe kjo rezulton me:  
2.1. rrezikim të jetës së personit tjetër;  
2.2. paaftësimin ose dobësimin e përhershëm të një pjese vitale të trupit të 

personit tjetër;  
2.3. paaftësimin e përhershëm të aftësisë së personit tjetër për çfarëdo lloj 

pune;  
2.4. shëmtimin e përhershëm të personit tjetër; ose  
2.5. dëmtimin e përhershëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me 

burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  
3. Kur vepra penale nga ky nen kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, kryesi 

dënohet me:  
3.1. Burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet për veprën penale nga paragrafi 

1. i këtij neni; ose 
3.2. Burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet për veprën penale nga 

paragrafi 2. i këtij neni.  
4. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2 ose 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e 

personit tjetër, kryesi dënohet me burgim prej dy (2) deri në dymbëdhjetë (12) 
vjet.  

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni është kryer me armë, 
mjet të rrezikshëm apo me ndonjë send tjetër që mund të shkaktojë lëndim të 
rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim jo 
më pak se tre (3) vjet.  

 
Nënparagrafi 1.1. 

 
1. Dobësimi i përkohshëm ose esencial i një pjese vitale të trupit të personit 

tjetër. Cili organ apo pjesë e trupit konsiderohet vital duhet ta konstatojë gjykata, e 
cila ne rastin e vlerësimit duhet të mbështetet në kompleksitetin e funksioneve të 
organit ose pjesës së trupit të njeriut dhe pasojat e shkaktuara. Me dobësim të 
organit vital ose të pjesës vitale të trupit nënkuptohet zvogëlimi i konsiderueshëm i 
aftësive për funksionimin normal. Sikundër edhe te situata e asgjësimit apo 
dobësimit të përhershëm, edhe te situatat e të cilat shkaktojnë pasoja të 
përkohshme, për ekzistimin e kësaj forme të veprës penale është irelevante 
mundësia e sanimit (mjekimit) të lëndimit me anë të intervenimit kirurgjik ose të 
intervenimit tjetër.  

 
Nënparagrafi 1.2. 

 
1. Paaftësimi i përkohshëm, zvogëlimi i përkohshëm dhe esencial ose zvogëlimi i 

përhershëm i aftësisë së personit tjetër për të punuar. Paaftësimi ose zvogëlimi 
i aftësisë për punë vlerësohet lidhur me punën të cilën personi i lënduar e ka 
ushtruar në formë të profesionit kryesor, profesion ky nga i cili e ka siguruar 
ekzistencën. Kështu, p.sh. do të konsiderohet lëndim i rëndë trupor nëse pianistit i 
është prerë gishti, ose nëse piktorit i është shkaktuar daltonizmi. Paaftësia mund të 
konsiston edhe në paaftësinë e përhershme për çdo lloj pune.  
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2. Në aspektin e sigurimit të barazisë së mbrojtjes penalo- juridike, me arsye ceket se 
kualifikimi juridik i lëndimit nuk duhet të varet nga profesioni të cilin e ka ushtruar 
i lënduari. Thënë ndryshe kualifikimi juridik nëse është lëndimi i rëndë trupor 
duhet të jetë i njëjtë si për bujkun, arsimtarin, inxhinierin etj. Nëse paaftësia e 
shkaktuar me lëndimin trupor mund të mjekohet, lëndimi i tillë nuk duhet të 
konsiderohet i përhershëm.  

 
Nënparagrafi 1.3. 

 
1. Dëmtimi i përkohshëm dhe serioz i shëndetit të personit tjetër konsiderohet se 

ekziston në rastet kur dëmtimi i këtillë i shëndetit është pasojë e lëndimit trupor. 
Dëmtim i përkohshëm dhe serioz i shëndetit, konsiderohen rastet kur pas një kohe 
arrihet të mjekohet sëmundja e shkaktuar nga lëndimi trupor. Përkatësisht kur 
dëmtimi i shëndetit arrihet të shërohet. 

 
Nënparagrafi 2.1. 

 
1. Rrezikimi i jetës së personit tjetër. Rrezikimi i jetës së personit tjetër shprehet në 

rastet kur sipas përvojës së mjekësisë bashkëkohore, është shkaktuar rreziku që 
personi të vdesë si rrjedhojë e lëndimit. Këtu rreziku duhet të jetë konkret, 
përkatësisht që të jetë shkaktuar rreziku real për jetën e të lënduarit. Rreziku 
konkret, real për jetën e njeriut në sensin e këtij inkriminimi do të thotë se sipas 
përvojës së mjekësisë, në çdo moment mund të shkaktohet vdekja e personit. Për 
ekzistimin e rrezikut konkret nuk kërkohet që rreziku të jetë i natyrës së 
përhershme dhe i cili nuk mund të evitohet me anë të mjekimit të të lënduarit.  

2. Rreziku mund të shfaqet si pasojë e drejtpërdrejtë e lëndimit trupor, ose si pasojë e 
sëmundjes e cila është shkaktuar nga lëndimi trupor. 

 
Nënparagrafi 2.2. 

 
1. Paaftësim ose dobësimi i përhershëm i një pjese vitale të trupit të personit 

tjetër (në këtë dispozitë në vend të shprehjes “paaftësim” duhet të figurojë 
shprehja “asgjësim”. Kështu është në gjuhën angleze dhe në gjuhën serbe të Kodit 
Penal). Sipas kësaj dispozite, Kodi Penal e konsideron lëndim të rëndë trupor 
asgjësimin apo dobësimin e përhershëm ose të madh të çdo organi ose pjese të 
trupit të personit tjetër. Me shprehjen pjesë të trupit nënkuptohet çdo pjesë e trupit 
të njeriut, ndërsa organe janë ato pjesë të trupit të cilat paraqesin tërësi të veçantë 
dhe ushtrojnë funksion të caktuar në organizmin e njeriut (p. sh. syri, veshi, 
veshkat, mëlçia etj). Se në cilat raste konsiderohet asgjësimi ose dobësimi i përhe-
rshëm ose i madh, kjo duhet të konstatohet sipas rregullave të mjekësisë nga ana e 
ekspertit mjeko-ligjor. Sipas rregullave dhe praktikës së mjekësisë asgjësim do të 
thotë shkaktimin e paaftësisë së tërësishme dhe të përhershme të një pjese të trupit 
apo të organit i cili më së shpeshti përfundon me amputim. Ndërsa dobësimi 
konsiston në zvogëlimin e përhershëm dhe të konsiderueshëm të aftësisë 
funksionale të një pjese të trupit apo të organit. Për ekzistimin e kësaj forme të 
lëndimit të rëndë trupor është irelevante se a ka mund me u zëvendësuar pjesa e 
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trupit apo organi me anë të transplantimit apo se a ka mund të sanohet (të 
mjekohet) me anë të intervenimit kirurgjik apo me barna. 

 
Nënparagrafi 2.3. 

 
1. Paaftësim i përhershëm i aftësisë së personit tjetër për çfarëdo lloj pune. 

Ndryshe nga dispozita e nënparagrafit 2.1. ku si lloj i lëndimit të rëndë trupor është 
paraparë paaftësimi i përkohshëm apo zvogëlimi i përhershëm i aftësisë për punë, 
në nënparagrafin 2.3. është paraparë si formë e rëndë e kësaj vepre penale nëse për 
shkak të lëndimit të rëndë trupor është shkaktuar paaftësia e tërësishme dhe e 
përhershme e personit për çfarëdo lloj pune. 

 
Nënparagrafi 2.4. 

 
1. Shëmtimi i përhershëm i personit tjetër. Në mesin e pasojave të cilat një lëndim 

të rëndë trupor e bëjnë edhe më të rëndë, në nënparagrafin 2.4. është paraparë edhe 
shkaktimi i shëmtimit të përhershëm. Sipas mendimit dominant shëmtim i 
përhershëm konsiderohet rasti kur nga lëndimi trupor shkaktohen ndryshime në 
pjesët e trupit të cilat shihen (në fytyrë, në ballë, në qaftë, në dorë), ndryshime këto 
të cilat tek personat tjerë shkaktojnë ndjenja të dhembshurisë, neveri, tmerr, gërdi. 
Lidhur me këtë, ekzistojnë mendime me të cilat edhe ne pajtohemi, se mund të 
konsiderohet se është shkaktuar shëmtimi edhe në rastet kur ndryshimet e 
shkaktuara në pjesët e trupit të cilat shihen nuk shkaktojnë këso ndjenja.454 

 
Nënparagrafi 2.5. 

 
1. Dëmtimi i përhershëm i shëndetit të personit tjetër. Edhe te kjo formë e 

kualifikuar e lëndimit të rëndë trupor, dëmtimi i përhershëm i shëndetit të personit 
tjetër duhet të jetë pasojë e lëndimit të rëndë trupor. Ndërkaq, dëmtimi i 
përhershëm i shëndetit konsiderohen rastet kur, sipas metodave dhe mjeteve të 
njohura të mjekësisë, pasoja e shkaktuar nga lëndimi nuk mund të mjekohet, nuk 
mund të sanohet gjendja.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në dispozitën e këtij paragrafi, si formë e kualifikuar e kësaj vepre penale 

konsiderohet nëse viktima e lëndimit të rëndë trupor është e ndjeshme. Në sensin e 
këtij paragrafi, viktimë e ndjeshme konsiderohet rasti nëse lëndimi i rëndë trupor 
është kryer ndaj peronit të moshuar, ndaj fëmijës, ndaj gruas shtatzënë, ndaj të 
sëmurit, ndaj personit me aftësi të kufizuar etj. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Formë edhe më e rëndë e lëndimit trupor është paraparë në paragrafin 4 të këtij 

neni dhe konsiderohet se është kryer nëse nga format e lëndimit trupor të parapara 
                                                           
454 Stojanović, Komentar, fq. 355. 
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në paragrafët 1, 2 ose 3 të këtij neni është shkaktuar vdekja e personit tjetër. Për 
pasojën më të rëndë kryesi përgjigjet nëse janë plotësuar kushtet e përgjithshme 
për t’u sajuar përgjegjësia për pasojën më të rëndë (neni 24). Në të kundërtën, nëse 
kryesi ka vepruar me dashje lidhur me pasojën më të rëndë, do të konsiderohet se 
ka kryer vrasje e jo lëndim të rëndë trupor me pasojë të vdekjes. Thënë ndryshe, 
për rastet e lëndimit të rëndë trupor që si rrjedhojë ka shkaktuar vdekjen e personit, 
kryesi i kësaj vepre penale lidhur me lëndimin e rëndë trupor vepron me dashje, 
ndërsa lidhur me vdekjen e personit të lënduar vepron nga pakujdesia. Lidhur me 
këtë, duhet veçmas të theksohet se në rastet kur lëndimi i rëndë trupor është kryer 
nga pakujdesia dhe nëse nga kjo vepër është shkaktuar vdekja, atëherë veprën e 
tillë duhet kualifikuar si vrasje nga pakujdesia e jo si lëndim i rëndë trupor i kryer 
nga pakujdesia me pasojë të vdekjes. 

 
Paragrafi 5. 

 
1. Në paragrafin 5 është paraparë forma e posaçme e cilësuar e lëndimit të rëndë 

trupor e cila konsiderohet se ekziston në rastet kur lëndimi i rëndë trupor është 
kryer me armë, mjetë të rrezikshëm apo me ndonjë send tjetër që mund të 
shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit. 

2. Për formën e kësaj vepre të paraparë në paragrafin 5 është paraparë dënimi me 
burgim së paku tri vjet, që do të thotë se mund të shqiptohet dënimi deri në 25 vjet, 
ndërsa për veprën në paragrafin 4, e cila ka rezultuar me vdekje, maksimumi i 
dënimit është 12 vjet. Lidhur me dënimin kjo është një zgjidhje absurde, ngase 
forma e veprës penale e paraparë në paragrafin 3 është shumë më e lehtë në 
krahasim me formën e veprës e paraparë në paragrafin 4, ngase këtu nga lëndimi i 
rëndë trupor është shkaktuar vdekja e personit. 

3. Në Kodin Penal i cili pushoj së vepruari me 31 dhjetor të vitit 2012, kanë qenë të 
parapara dy forma të privilegjuara të lëndimit të rëndë trupor (neni 154, paragrafi 5 
dhe 6). 

4. Forma e parë e privilegjuar e lëndimit të rëndë trupor konsiderohej në rastet kur 
vepra penale e lëndimit të rëndë trupor e paraparë kryhej nga pakujdesia. Ndërsa 
forma e dytë e privilegjuar e lëndimit të rëndë trupor konsiderohej në rastet kur 
kryhej në gjendje të afektit mendor, i vënë pa fajin e tij në gjendje të tronditjes 
së rëndë mendore të shkaktuar nga sulmi, keqtrajtimi apo fyerja e rëndë nga ana e 
personit të lënduar. Nuk e dimë për çfarë arsye tani nuk figurojnë edhe këto dy 
llojet të lëndimit trupor, kur dihet se mund të kryhen në jetën e përditshme dhe 
është shumë e rëndësishme që në procedurën panele të konsideroheshin si të 
këtilla. Ndoshta është ndonjë lëshim teknik. Lidhur me këtë, duhet të ceket se 
kodet penale të regjionit, p.sh. ai i Kroacisë (neni 100 dhe 101), i Maqedonisë 
(neni 131) dhe i Serbisë (neni 121) i njohin këto dy lloje të privilegjuara të 
lëndimit të rëndë trupor. 

5. Të gjitha llojet e lëndimit të rëndë trupor të parapara në këtë nen mund t’i kryejë 
çdo person. 

6. Lidhur me formën e fajit, të gjitha llojet e tjera të lëndimit të rëndë trupor kryhen 
me dashje direkte apo eventuale.  
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Neni 190 [Pjesëmarrja në rrahje] 
 
1. Kushdo që merr pjesë në rrahje, e cila rezulton me vdekje ose lëndim të rëndë 

trupor të personit, për pjesëmarrje në rrahje dënohet me gjobë ose me burgim 
deri në tri (3) vjet. 

2. Kushdo që në ndonjë rrahje ose grindje me qëllim të frikësimit apo kanosjes së 
personit, rrok apo vringëllon armën, mjetin e rrezikshëm apo mjetin tjetër që 
është i përshtatshëm për të shkaktuar lëndim të rëndë trupor ose për të 
dëmtuar rëndë shëndetin e personit, dënohet me gjobë ose me burgim prej një 
(1) deri në tre (3) vjet.  

3. Personi nuk është penalisht përgjegjës sipas paragrafit 1. i këtij neni nëse ka 
marrë pjesë në rrahje pa fajin e tij ose thjesht për të mbrojtur veten apo për t’i 
ndarë pjesëmarrësit e tjerë në rrahje.  

4. Arma, mjeti i rrezikshëm apo mjeti tjetër konfiskohen.  
 

Paragrafi 1. 
 
1. Kjo vepër bën pjesë në veprat penale të cilat rrezikojnë. Çdo rrahje në të cilën 

marrin pjesë shumë persona është e rrezikshme dhe për nga natyra e saj e rrezikon 
jetën dhe trupin. Konsiderohet se kryhet vetëm në rastet kur plotësohet kushti 
objektiv i ndëshkimit, kur në një rrahje shkaktohet vdekja apo lëndimi i rëndë i një 
apo më shumë personave. 

2. Kryes të kësaj vepre penale konsiderohen personat të cilët kanë marrë pjesë në 
rrahje e për të cilët është konstatuar se nuk kanë kryer vrasje apo lëndim 
veçanërisht të rëndë trupor. Thënë ndryshe, kryes i formës themelore të kësaj vepra 
penale e paraparë në paragrafin 1, konsiderohet personi i cili vetëm ka marrë pjesë 
në rrahje. Në të kundërtën, nëse konstatohet se njëri apo disa prej personave të cilët 
kanë marrë pjesë në rrahje kanë kryer vrasje apo lëndim veçanërisht të rëndë trupor 
do të përgjigjen për këto vepra penale (për vrasje apo lëndim veçanërisht të rëndë 
trupor). 

3. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është pjesëmarrja në rrahje. 
4. Pjesëmarrja në rrahje është marrëveshje fizike midis shumë personave 

(bashkëkryerje e domosdoshme). Për t’u konsideruar se ekziston kjo vepër penale 
në rrahje duhet të marrin pjesë së paku tre persona. Në sensin e këtij inkriminimi, 
për t’u konsideruar se ekziston pjesëmarrja në rrahje kërkohet që në atë rrahje të 
kenë marrë pjesë së paku tre persona, ngase nëse rrahja ndodhë vetëm midis dy 
personave në këso rasti do të dihej kush është kryes i vrasjes apo i lëndimit të 
rëndë trupor dhe do të përgjigjej ai që i ka kryer.  

5. Konsiderohet se merr pjesë në rrahje çdo person i cili është i pranishëm në vendin 
dhe kohën e ndodhjes së rrahjes dhe i cili merr pjesë në mënyrë fizike, në mënyrë 
agresive ose në ndonjë mënyrë tjetër, p.sh. duke i inkurajuar, duke i shtytur, dhe 
veprime të ngjashme. Konsiderohet se marrin pjesë në rrahje edhe ata persona të 
cilët i shtytin apo i inkurajojnë personat që marrin pjesë në rrahje si dhe ata që i 
pengojnë të tjerët që ta ndalin rrahjen, t’i ndajnë personat të cilët janë duke u 
rrahur.455 

                                                           
455 Zvonimir Tomić, apo cit., fq. 75. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 është inkriminuar një veprim i posaçëm i cili ndërmerret gjatë 

rrahjes, përkatësisht është paraparë një formë e posaçme e kësaj vepre penale. Kjo 
formë e posaçme konsiderohet se kryhet në rastet kur ndonjë person gjatë ndonjë 
rrahje apo grindje, me qëllim të frikësimit apo të kanosjes së personit, rrok apo 
vringëllon armën apo mjetin e rrezikshëm apo mjetin tjetër që është i përshtatshëm 
për të shkaktuar lëndim trupor apo dëmtim të rëndë të shëndetit. 

2. Kryes i kësaj forme të veprës penale është vetëm ai person i cili gjatë rrahjes apo 
grindjes e rrok armën apo vringëllon me armë, mjetë të rrezikshëm apo mjet tjetër 
të përshtatshëm që të shkaktojë lëndim të rëndë trupor apo dëmtim të rëndë të 
shëndetit. Praktikisht, si veprime të kryerjes mund të jenë p.sh. nxjerrja e revoles 
apo thikës nga xhepi, kur i matet personit tjetër, kur vringllon dhe veprime të 
ngjashme.  

3. Veprimin e kryerjes e ndërmerr ai personi cili matet me armë, ose e rrok armën apo 
gjësendin tjetër të përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni. Por lidhu me këtë, në 
sensin e këtij inkriminimi, nuk duhet të konsiderohet çdo rrokje e armës apo çdo 
vringëllim të konsiderohet si veprim i kësaj forme të veprës penale. Përkundrazi, 
matje apo vringëllimi me armë duhet të konsiderohet vetëm në rastet kur kryesi ka 
për qëllim që ta realizojë efektin e caktuar në aspektin psikik ndaj subjektit pasiv. 
Nga kjo rezulton se kryesi e rrok armën apo vringëllon me armë apo me ndonjë 
gjësend tjetër të rrezikshëm me qëllim që ndaj subjektit pasiv të krijojë bindje se 
atë gjësend të rrezikshëm vërtetë do ta përdorë. Veprimi duhet të jetë i tillë që të 
jetë i përshtatshëm që subjekti pasiv të krijojë ndjenjë të rrezikut për jetën apo 
integritetin trupor të tij.456 

4. Kjo formë e veprës penale konsiderohet se është kryer, është përfunduar, vetëm me 
faktin që personi e ka rrok armën, i është matë apo ka vringëlluar me armë apo 
gjësend tjetër të përshtatshëm të shkaktojë lëndim të rëndë trupor apo dëmtim të 
rëndë të shëndetit.  

5. Te kjo formë e kësaj vepre penale, dashja është e drejtuar që ndaj personit tjetër të 
krijohet bindja se vërtet arma apo mjeti tjetër rrezikshëm do të përdoret.457 

6. Kjo formë e veprës penale ka ngjashmëri me veprën penale të shkaktimit të 
rrezikut e paraparë në nenin 365.  

7. Në Kodin Penal të Serbisë, krahas veprës penale të pjesëmarrjes në rrahje (neni 
123), kjo formë e kryerjes së kësaj vepre penale është paraparë si vepër penale e 
posaçme në nenin 124 me këtë titull: rrezikimi me mjet të rrezikshëm gjatë rrahjes 
apo grindjes. Gjithashtu edhe në Kodin Penal të Maqedonisë, krahas veprës penale 
të pjesëmarrjes në rrahje, është paraparë vepër penale e veçantë rrezikimi me mjet 
të rrezikshëm gjatë rrahjes apo grindjes (neni 133). 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Sipas paragrafit 3, nuk konsiderohet pjesëmarrës në rrahje personi që faktikisht ka 

marrë pjesë në rrahje, por i cili pa fajin e tij ka qenë i kyçur në rrahje, pastaj 
                                                           
456 Zoran Stojanović, Komentar, fq. 361. 
457 Po aty, fq. 362. 
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personi i cili në rrahje vetëm është mbrojtur, si dhe personi i cili i ka ndarë 
pjesëmarrësit e tjerë në rrahje. Kjo është e ashtuquajtura pjesëmarrje 
konstruktive në rrahje dhe paraqet bazë për përjashtimin e kundërligjshmërisë së 
kësaj vepre penale. 

2. Shtrohet pyetja se a mund të dënohet ai pjesëmarrës në rrahje nëse është i vetmi i 
cili ka pësuar lëndim të rëndë trupor. Këtë situatë ligji nuk e rregullon në mënyrë 
shprehëse. Lidhur me këtë me interpretimin logjik dhe duke marrë parasysh 
përmbajtjen e këtij inkriminimi, duhet konkluduar se ai pjesëmarrës në rrahje i cili 
është i vetmi që ka pësuar lëndim trupor, nuk konsiderohet penalisht përgjegjës 
sipas dispozitave të nenit 190. Konceptin e këtillë e ka akceptuar edhe praktika 
gjyqësore. Mirëpo lidhur me këtë veçmas duhet theksuar se do të konsiderohet 
penalisht përgjegjës dhe do të dënohet edhe ai pjesëmarrës i cili ka pësuar lëndim 
të rëndë trupor, nëse në atë rrahje ka pësuar lëndim të rëndë trupor apo është 
shkaktuar vdekja e ndonjë person tjetër.458 

3. Personi i cili është privuar nga jeta apo është lënduar rëndë, nuk është e 
domosdoshme të jetë pjesëmarrës i drejtpërdrejtë në rrahje, por ky mund të jetë 
person i cili rastësisht është ndodhur në vendin ku është zhvilluar rrahja, i cili 
vetëm e ka vëzhguar rrahjen etj. 

4. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person. 
5. Forma e fajit. Kjo vepër penale mund të kryhet me dashje. Te kjo vepër penale 

dashja ngërthen në vete vetëdijen e kryesit se është duke marrë pjesë në një 
konflikt fizik me personat e tjerë. Mirëpo, dashja e kryesit nuk është e 
domosdoshme të ngërthejë në vete edhe vetëdijen për mundësinë e privimit nga 
jeta ose të shkaktimit të lëndimit të rëndë trupor të pjesëmarrësve të tjerë në rrahje 
apo të ndonjë personi tjetër. Përkatësisht, konsiderohet se personi është penalisht 
përgjegjës me vetë faktin se ka marrë pjesë në rrahje. 

6. Nuk konsiderohet kryes i kësaj vepre penale të pjesëmarrjes në rrahje personi i cili 
në suaza të rrahjes dhe gjatë kohëzgjatjes së rrahjes ka kryer vrasje apo lëndim 
trupor. Në këso raste personi i tillë do të përgjigjet varësisht prej pasojës të cilën e 
ka shkaktuar - për vrasje apo lëndim trupor, ndërsa të tjerët do të përgjigjen për 
pjesëmarrje në rrahje. Gjithashtu këta persona të cilët në rrahje kryejnë vrasje apo 
lëndim të rëndë trupor, nuk do të përgjigjen për dy vepra penale – për pjesëmarrje 
në rrahje dhe për vrasje apo lëndim të rëndë trupor, por do të përgjigjen vetëm për 
lëndim trupor apo vrasje, ngase në këso raste është fjala për bashkim fiktiv të 
veprave penale. Gjithashtu do të konsiderohet se është fjala për bashkim fiktiv nëse 
në rrahje e sipër kryhet tentativa e vrasjes.  

7. Tentativa e veprës penale nuk ndëshkohet. 
 

Paragrafi 4. 
 
1. Në këtë paragraf në mënyrë specifike është paraparë se arma, mjeti i rrezikshëm 

apo mjet tjetër të cilët janë përdorë apo janë gjetë te pjesëmarrësit në rrahje do t’u 
konfiskohen. 

 
 
                                                           
458 Po aty, fq. 359. 
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Neni 191 [Mosdhënia e ndihmës] 
 
1. Kushdo që nuk i ofron ndihmë personit jeta e të cilit ndodhet në rrezik të 

drejtpërdrejtë, edhe pse këtë ka mundur ta bëjë pa rrezik të madh për veten 
apo tjetrin, dënohet me burgim deri në një (1) vit.  

2. Kushdo që nuk i ofron ndihmë personit në gjendje apo në rrethana të rrezikut 
për jetë të shkaktuara nga vetë kryesi, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose me dëmtim të rëndë të shëndetit të personit të rrezikuar, kryesi 
dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e personit 
të rrezikuar, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

 
1. Kjo vepër kryhet me mosveprim dhe paraqet cenim të normave morale dhe 

normave të shoqërisë të cilat kërkojnë një solidaritet, përkatësisht dhënie ndihme 
personave të cilët gjenden në rrezik për të humbur jetën.  

2. Mosdhënia e ndihmës është vepër penale e drejtë, e kryer me mosveprim, ngase 
mund të kryhet vetëm me mosveprim, përkatësisht duke mos e kryer një veprim të 
cilin ka qenë i obliguar ta ndërmarrë. 

3. Këtu është fjala për vepër penale të rrezikimit dhe si e tillë konsiderohet se kjo 
vepër është kryer me vetë faktin se nuk është evituar rreziku i cili është kanosur që 
të shkaktojë vdekjen e një apo të më shumë personave, rrezik ky i cili ka mundur të 
evitohet pa e rrezikuar shumë jetën e vet apo jetën e personave të tjerë. Me këtë 
inkriminim nga askush nuk kërkohet që ta rrezikoj jetën e vet me qëllim që ta 
evitojë rrezikun e njëjtë në të cilin gjendet personi tjetër. Është çështje e tij, madje 
në shoqëri konsiderohet edhe heroizëm dhe është për çdo lëvdatë nëse ndonjë 
person ia shpëton jetën personit tjetër duke e rrezikuar jetën e vet. 

4. Pra kjo vepër nuk konsiderohet se është kryer nëse është rrezikuar integriteti trupor 
apo shëndeti. 

5. Për t’u konsideruar se është kryer kjo vepër, duhet të bëhet fjalë për rrezikun serioz 
dhe konkret, rrezikun e drejtpërdrejtë për jetë, rrezik ky që ka mundur të shkaktojë 
vdekjen e personit tjetër në çdo moment. Së këndejmi, me vetë faktin se nuk është 
ndërmarrë veprimi i duhur dhe i mundshëm për ta evituar rrezikun i cili është 
kanosur të shkaktojë vdekjen e tjetrit, konsiderohet se është kryer, është përfunduar 
kjo vepër penale. 

6. Në një masë është çështje diskutabile situata nëse për ekzistimin e kësaj vepre 
penale kërkohet që rreziku vërtetë ka mundë të evitohet me dhënien e ndihmës. 
Lidhur me këtë dilemë, në teori dhe në praktikë është qëndrim unanim se kjo vepër 
penale nuk do të ekzistojë në rastet kur është më se e sigurt se me dhënien e 
ndihmës nuk do të mundej të evitohej rreziku i drejtpërdrejtë për jetën e ndonjë 
personi, përkatësisht në rastet kur pasoja gjithsesi do të shkaktohej. 

7. Objekt i mbrojtjes është jeta e njeriut e cila gjendet në rrezik të drejtpërdrejtë. 
Rrezik i drejtpërdrejtë për jetën konsiderohet rreziku i drejtpërdrejtë, rrezik konkret 
dhe serioz, i cili në çdo moment ka mundur të shkaktojë vdekjen e personit të 
rrezikuar. Me fjalë të tjera, rreziku i drejtpërdrejtë konsiderohet në rastet kur të 
gjitha rrethanat e rastit konkret bëjnë me dije se dhënia e ndihmës është kusht për 
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ta shpëtuar jetën e personit të rrezikuar. Përkatësisht, rreziku duhet të jetë konkret, 
i afërt, e jo abstrakt. Rreziku është konkret, kur sipas përvojës dhe rrethanave, në 
çdo moment mund të shkaktohet vdekja e personit të rrezikuar. 

8. Për ekzistimin e kësaj vepre penale është irelevante se cilat rrethana, përkatësisht 
cilat shkaqe, e kanë krijuar situatën e rrezikshme e cila është kanosur të shkaktojë 
vdekjen e personit. Rreziku mund të jetë shkaktuar nga veprimi i ndonjë personi, 
nga shtaza apo nga fuqitë natyrore (nga vërshimet, orteku i borës, cunami, tërmeti, 
zjarri i shkaktuar nga rrufeja etj). Lidhur me intensitetin e rrezikut, nuk është e 
mjaftueshme që rreziku i cili kanoset të shkaktojë lëndim trupor, por duhet të jetë 
rrezikuar jeta, duhet të ekzistojë rreziku për jetë.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në dispozitat e këtij paragrafi është inkriminuar vepra e rrezikimit. Rreziku duhet 

të jetë i drejtpërdrejtë dhe konkret dhe të jetë i drejtuar ndaj personit të caktuar. 
Rreziku konsiderohet konkret kur në çdo moment mund të rrezikojë jetën e 
personit, mund të shkaktojë humbjen e jetës së personit i cili gjendet në rrezik.459 

2. Kjo vepër mund të kryhet vetëm me dashje. Kjo formë e fajit përfshinë në vete 
vetëdijen se është duke e lënë personin tjetër pa ndihmë në aso lloj rreziku që ka 
mund të shkaktojë vdekjen në çdo moment edhe pse kryesi ka pasur mundësi dhe 
ka qenë i obliguar që pa e rrezikuar shumë veten ose tjetrin dhe se mosdhënien e 
ndihmës e ka dëshiruar apo është dakorduar. 

3. Veprimi i kryerjes konsiston në mosdhënien e ndihmës. 
4. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person i cili, në bazë të obligimit të 

përgjithshëm qytetar, ka mundur t’i ofrojë ndihmë personit tjetër që gjendet në 
rrezik, pa e rrezikuar veten ose tjetrin. Lidhur me këtë, për çdo rast konkret kryes 
konsiderohet çdo person i cili gjendet në vendin, në afërsi të personit i cili gjendet 
në rrezik dhe nëse ka mundësi faktike që t’ia ofrojë ndihmën. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në këtë paragraf është paraparë forma e rëndë e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se kryhet në rastet kur ndonjë person e lë pa ndihmë, në gjendje apo 
rrethana të rrezikut për jetë, rrezik ky i cili është shkaktuar nga vetë kryesi. Kjo 
formë e veprës penale ndryshe quhet edhe ekspozim i rrezikut. Me fjalë të tjera, 
kjo formë e rëndë e kësaj vepre penale kryhet p.sh. nëse personi A e shkakton 
zjarrin në një shtëpi në të cilën gjendet një i moshuar dhe ky zjarr e rrezikon jetën e 
këtij të moshuari dhe me gjithë këtë, personi A largohet nga vendi i ngjarjes, nuk i 
jep ndihmë personit të rrezikuar. Shkaktimi i rrezikut mund të jetë rezultat i 
veprimit apo mosveprimit. Gjithashtu, rreziku mund të jetë rezultat i veprës penale 
të kryer me dashje apo nga pakujdesia, por rreziku mund të jetë shkaktuar edhe pa 
fajin e personit. Kryesore për ekzistimin e kësaj forme të veprës penale është të 
ekzistojë lidhja kauzale midis veprimit apo mosveprimit të kryesit dhe rrezikut të 
shkaktuar. 

2. Lënia në rrezik duhet të jetë me qëllim, përkatësisht duhet që personi këtë formë të 
                                                           
459 Po aty, fq. 366. 
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veprës penale ta ketë kryer me dashje (dollus), përkatësisht të jetë i vetëdijshëm 
për rrezikun dhe ta ketë dëshiruar apo të jetë pajtuar, dakorduar për rrezikun e 
këtillë, për rrezikun që i kanoset tjetrit ta humbë jetën. Gjithashtu, lënia në rrezik 
nënkupton që personi i rrezikuar nuk mund t’i ndihmojë vetes dhe as t’i ndihmojë 
ndonjë person tjetër. Edhe te kjo formë e veprës penale duhet të ekzistojë mundësia 
objektive e evitimit të rrezikut. Thënë ndryshe, kjo vepër penale nuk do të 
konsiderohet se ekziston nëse objektivisht edhe po të ishin ndërmarrë të gjitha 
masat nga personi i caktuar, rreziku nuk do të mund të evitohej. 

 
Paragrafi 3 dhe 4. 

 
1. Forma e dytë e rëndë e veprës penale të mosdhënies së ndihmës e paraparë në 

paragrafin 3 konsiderohet se kryhet në rastet kur nga rreziku i shkaktuar nga 
vetë kryesi, shkaktohet lëndim i rëndë trupor ose dëmtim i rëndë shëndetësor 
i personit të rrezikuar. Ndërsa formë edhe më e rëndë e kësaj vepre është 
paraparë në paragrafin 4, e cila konsiderohet se është kryer në rastet kur nga 
rreziku i shkaktuar prej vetë kryesit, është shkaktuar vdekja e personit të 
rrezikuar. 

2. Lidhur me pasojën e lëndimit të rëndë trupor, apo dëmtimit të rëndë të shëndetit 
apo vdekjes së personit të rrezikuar, pasoja këto të cilat kësaj vepre i japin karakter 
të veprës penale të kualifikuar, kryesi duhet të këtë vepruar nga pakujdesia. Në të 
kundërtën, nëse lidhur me këto pasoja të rënda konstatohet se kryesi ka vepruar me 
dashje (direkte apo eventuale), do të konsiderohet se ka kryer veprën penale të 
vrasjes apo të lëndimit të rëndë trupor. Në anën tjetër, nëse pasojat e rënda nuk 
mund t’i atribuohen pakujdesisë, nuk do të konsiderohet se është penalisht 
përgjegjës sipas paragrafit 3 apo 4, përkatësisht për format e veprës penale të cilat 
për pasojë kanë shkaktuar lëndimin e rëndë trupor, dëmtimin e rëndë të shëndetit 
apo vdekjen e personit, por do të mund të shpallet fajtor për formën e rëndë të 
kësaj vepre penale, për shkaktimin e rrezikut të paraparë në paragrafin 2. 

3. Tentativa nuk është e mundur për asnjërën nga format e kësaj vepre penale.  
4. Për shkak të natyrës së saj të përgjithshme dhe supsidiare, është i përjashtuar 

bashkimi me veprën penale të mosevitimit të rrezikut (neni 370), braktisjes së 
personit të paaftë (neni 192), mosdhënies së ndihmës mjekësore (neni 261) dhe 
mosdhënies së ndihmës personit të lënduar në fatkeqësinë e trafikut publik (neni 
382). 

 
 
Neni 192 [Braktisja e personave të paaftë] 
 
1. Kushdo që e lë personin e paaftë që i është besuar të përkujdeset për të, pa 

ndihmë në rrethana të rrezikshme për jetën apo për shëndetin, dënohet me 
burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose me dëmtim të rëndë të shëndetit të personit të cilit nuk i është dhënë 
ndihma, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e personit 
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të cilit nuk i është dhënë ndihma, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri 
në tetë (8) vjet burgim.  

 
Paragrafit 1. 

 
1. Kjo është vepër penale tipike e cila kryhet me mosveprim edhe pse titulli i kësaj 

vepre penale asocon në veprimin aktiv. 
2. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale të paraparë në paragrafin 1 konsiderohet 

se kryhet në rastet kur ndokush e lë personin e paaftë, që i është besuar për 
përkujdesje, pa ndihmë në rrethana të rrezikshme për jetën apo shëndetin. Lënia pa 
ndihmë, do të thotë mosdhënia e ndihmës. Edhe pse në titullin e veprës penale 
flitet për braktisje, mosdhënia e ndihmës mund të realizohen edhe në mënyra të 
tjera, e jo vetëm me veprimin, veprim ky i cili në kuptimin e ngushtë nënkupton 
largimin, përkatësisht ndarje fizike dhe hapësinore e kryesit nga subjekti pasiv, nga 
viktima.  

3. Objekt mbrojtës nga kjo vepër penale është jeta, shëndeti dhe integriteti trupor i 
personit të paaftë. Persona të paaftë konsiderohen personat me aftësi të kufizuar 
fizike apo psikike apo persona të cilët për shkak të moshës së tyre nuk janë të aftë 
të kujdesen për vete. Si persona të paaftë më së shpeshti janë fëmijët e vegjël, të 
sëmurët e palëvizshëm, personat e moshuar dhe të paaftë. Persona të paaftë mund 
të jenë edhe persona të tjerë tek të cilët paaftësia është shkaktuar nga lodhja e 
rraskapitja, uria, etja etj. 

4. Subjekt pasiv, përkatësisht personi ndaj të cilit kryhet kjo vepër penale duhet të 
jetë personi i paaftë i cili kryesit i është besuar për përkujdesje. Përkatësisht, për 
ekzistimin e kësaj vepre penale, është e domosdoshme që kryesit personi i paaftë 
t’i jetë besuar që të përkujdeset për te.460 

5. Lidhur me personin pasiv, edhe pse në një mënyrë nënkuptohet, prapë në 
dispozitën e paragrafit 1 të këtij neni është dashur të thuhet në mënyrë eksplicite se 
kjo vepër penale kryhet edhe në rastet kur lihet pa përkujdesje edhe personi ndaj të 
cilit kryesi është i obliguar të përkujdeset. Personi është i obliguar të përkujdeset 
për fëmijët e tij apo për prindërit e moshuar dhe të paaftë. Në këtë mënyrë është 
përkufizuar kjo vepër penale në Kodin Penal të Kroacisë (neni 105) dhe në Kodin 
Penal të Federatës së Bosnjë- Hercegovinës (neni 181). Përkatësisht, në këto 
dispozita të këtyre dy kodeve thuhet: “Ai i cili e lë pa përkujdesje personin e paaftë 
i cili i është besuar apo për të cilin është i obliguar të përkujdeset…” Së këndejmi 
me rastin e amendamentimit edhe në Kodin Penal të Kosovës duhet të shtohen 
fjalët: “apo për të cilin është i obliguar të përkujdeset.” 

6. Baza juridike, përkatësisht obligimi për t’u kujdesur për personin e paaftë mund të 
jetë edhe kontrata, përkatësisht përkujdesjen deri sa është gjallë personi i paaftë. 

7. Kryes i kësaj vepre penale nuk mund të jetë çdo person, por vetëm personi të cilit i 
është besuar apo i cili është i obliguar të përkujdeset për personin e paaftë. 

8. Veprimi i kryerjes konsiston në lënien e personit pa ndihmë, pa përkujdesje. Kjo 
vepër penale mund të kryhet vetëm me mosveprim (delikt omisiv). 

9. Forma e fajit. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje. Konsiderohet 
se kjo vepër kryhet me dashje në rastet kur kryesi është i vetëdijshëm se është i 

                                                           
460 Zoran Stojanović, Komentar, fq. 365. 
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obliguar të përkujdeset, përkatësisht të ofrojë ndihmë dhe pëlqimi që të shkaktohet 
rreziku për jetën apo shëndetin e personit të paaftë. Në sensin e këtij inkriminimi, 
dashja inkludon në vete vetëdijen për gjendjen e rrezikshme në të cilën ë lenë 
personin e paaftë. Mirëpo, nëse braktisja e personit të paaftë është bërë me qëllim 
që t’i dëmtohet shëndeti apo të humbë jetën ai, atëherë do të përgjigjet për vepër 
penale të dëmtimit të shëndetit apo të veprës penale të vrasjes. 

 
Paragrafi 2 dhe 3. 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma e rëndë e kësaj vepre penale dhe 

konsiderohet se kryhet nëse për shkak braktisjes, përkatësisht të mospërkujdesjes 
personi i paaftë pëson lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë shëndetësor.  

2. Forma edhe më e rëndë e kësaj vepre penale është paraparë në paragrafin 3 dhe 
konsiderohet se kryhet nëse për shkak të mospërkujdesjes, përkatësisht të 
braktisjes, personi i braktisur vdes. 
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Kapitulli XVII: Veprat penale kundër lirive dhe të drejtave të njeriut 
 
 
Neni 193 [Shkelja e statusit të barabartë të banorëve të Kosovës] 
 
1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme i mohon ose i kufizon liritë apo të 

drejtat e cilido person të Republikës së Kosovës të parapara në Kushtetutë, 
ligj, apo akte ndërkombëtare ose kushdo që në mënyrë të kundërligjshme i jep 
ndonjë personi në Republikën e Kosovës çfarëdo privilegji ose përparësie mbi 
bazën e një dallimi ose përkatësie të tillë, dënohet me burgim deri në tre (3) 
vjet. 

2. Kushdo që i mohon ose ia kufizon pjesëtarit të një bashkësie etnike, fetare ose 
gjuhësore. 

3. në Republikën e Kosovë të drejtën për shprehje të lirë të identitetit të tij ose 
për të gëzuar autonominë e tij dënohet, deri në një (1) vjet. 

4. Kushdo që në kundërshtim me ligjin për përdorimin e gjuhës, ia mohon 
shtetasit të Republikës së Kosovës të drejtën që lirshëm të përdorë gjuhën ose 
shkrimin e tij, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit. 

5. Kur vepra penale nga par. 1 dhe 2 i këtij neni kryhet nga personi zyrtar me 
keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij, kryerësi, dënohet me burgim 
prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 

6. Kur vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar me 
keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim prej 
gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.  

 
1. Në nenin 1 paragrafi 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës thuhet:” 

Republika e Kosovës është shtet i shtetasve të vet. Republika e Kosovës ushtron 
autoritetin e saj bazuar në respektimin e të drejtave dhe lirive të qytetarëve të vet 
dhe të gjithë individëve brenda kufijve të saj.461” 

2. Barazia e shtetasve të Republikës së Kosovës dhe individëve tjerë është një ndër 
parimet kryesore të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ky parim themelor 
parashihet në nenet 21, 22, 23 dhe 24. Intenca e këtyre dispozitave kushtetuese 
është respektimi i të drejtave të secilit qytetar dhe individ pa marrë parasysh 
përkatësin nacionale, racore, ngjyrë, gjini, gjuhë, besim fetar, ateizëm, mendimin 
politik, apo mendimin tjetër, prejardhje sociale ose kombëtare, në pronë, në lindje, 
në arsim, në statusin shoqëror ose sipas karakteristikave tjera personale, të lidhjes 
me bashkësinë etnike ose gjuhësore të garantuar me ligj dhe akte nën ligjore.  

3. Cenimi i barazisë dhe të drejtave të qytetarëve të Kosovës në bazën e përcaktimeve 
të cekura sajon përgjegjësin penale. Andaj, baza themelore për përcaktimin e kësaj 
vepre penale rrjedhë nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës e cila për objekt 
mbrojtës ka barazinë e qytetarit të Kosovës, respektivisht liritë dhe të drejtat e tyre 
të parapara me Kushtetutë, ligj, akte nën ligjore si dhe me akte ndërkombëtare. 

                                                           
461 Kushtetuta e Republikës së Kosovës - 2008. 
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Paragrafi 1. 
 
1. Kjo vepër penale ka dy forma të kryerjes: a) mohimin apo kufizimin e lirive dhe të 

drejtave të qytetarit në mënyrë të kundërligjshme dhe b) dhënia e privilegjeve apo 
përparësie në mënyrë kundërligjore. Me “mohim” nënkuptohet, shkurtimi e 
tërësishëm i të drejtave të qytetarit të Republikës së Kosovës apo të personit i cili 
ka banim ligjor në Republikën e Kosovës. Ndërsa me shprehjen “kufizim” 
nënkuptohet pengimi i realizimit të pjesshëm të drejtave të qytetarit. Pra, si kusht 
paraprak na paraqitet ekzistimi i një të drejte e qytetarit të cilit i pamundësohet ta 
realizojë apo pjesërisht pengohet ta realizojë, për shkak të dallimeve që ekzistojnë 
në bazë të përkatësisë nacionale, fetare, racore, gjuhe, ngjyre, gjinie, në mendimin 
politik, ose ndonjë mendimi tjetër, në prejardhje sociale, në pronë, në lindje, arsim, 
në statusin shoqëror ose karakteristikave të tjera personale. Ligjdhënësi nuk i ka 
cek të gjitha dallimet e mundshme në mes të personave, ngase kjo është e 
pamundur. Andaj, synimi i kësaj dispozite lë të nënkuptohet se kemi të bëjmë me 
çfarëdo dallimi në bazë të ndonjë karakteristike të mundshme. P.sh., mohimi i një 
të drejte ligjore të një personi shurdhmemec, apo pse është bjeshkatar, apo pse i 
takon një familje të pasur etj. 

2. Alternativa tjetër e kryerjes së kësaj vepre penale është dhënia e privilegjeve apo 
përparësive në kundërshtim me të drejtat të cilat burojnë nga kushtetuta, ligji dhe 
aktet tjera nënligjore, e madje edhe në kundërshtim me të drejtat e njohura 
ndërkombëtare për shkak të dallimeve në bazë të çfarëdo karakteristike ekzistuese 
tek qytetarët e Republikës së Kosovës dhe të tjerëve të cilët gëzojnë të drejta 
ligjore. 

3. Me dhënien e privilegjeve ose përparësie duhet kuptuar dhënien favoreve të një 
personi në krahasim me personin tjetër. Ligjvënësi, përdor shprehjen” dhënie e 
çfarëdo privilegje apo përparësie”. Nëse kemi të bëjmë me privilegj apo 
përparësi, varet nga forma e veprimeve konkrete, por në fakt këto dy shprehje nuk 
kanë ndonjë dallim substancial, sepse çdo privilegj në fakt paraqet edhe përparësi. 
Kjo nuk do të duhej të paraqite problem në praktikë me rastin e aplikimit të kësaj 
dispozite, sepse dhënia e privilegjeve apo përparësie është shkelje e barazisë së 
qytetarëve. 

4. Privilegj mund të jetë atëherë kur kryesi, ndonjë qytetari apo një grupi të 
qytetarëve i shkon për shtati në realizimin e një të drejte më shpejtë dhe plotësisht 
se sa qytetarëve tjerë, duke qenë i njëanshëm me rastin e vendosjes lidhur me 
interesin e qytetarit të caktuar apo grupi të caktuar qytetarësh. Kjo nuk do të thotë 
se i mohohen apo i kufizohen të drejta e qytetarëve tjerë, sepse ata do ti realizojnë 
të drejtat e tyre të parapara me ligj pa marrë parasysh privilegjet e qytetarit apo 
grupit tjetër të qytetarëve. Mirëpo, shkelet interesi dhe barazia e qytetarëve tjerë. 
Nëse për shkak të privilegjeve dhe përparësive shkelen të drejtat e qytetarëve tjerë, 
atëherë do të kemi të bëjmë me kryerjen e veprës sipas formës së parë të kësaj 
vepre penale. 

5. Praktika e deri tanishme gjyqësore nuk ka dhënë shumë raste në bazë të cilave do 
të caktoheshin mënyrat më të përafërta të kryerjes së kësaj vepre penale. Do të’- 
japim vetëm disa shembuj të mundshëm: p.sh, mohimin e ndonjë të drejte të 
qytetarit që të themelohet, vërtetohet ose të realizohet, mohimin e realizimit të të 
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drejtës në trashëgimi, udhëzimi i gabuar i qytetarit që të ushtrojë mjetet juridike, 
mohimi i të drejtës së qytetarit për ta shprehë përkatësinë fetare etj. Ndërsa, sa i 
përket dhënies së favoreve apo përparësive do të ishte, kur kryesi do t’i krijonte 
favore me rastin e punësimit, me rastin e dhënies së licencës së ndonjë veprimtarie 
etj.462 

6. Vepra penale në fjalë mund të kryhet me veprime aktive dhe me mos veprim. Këto 
veprime, nuk është e thënë që të manifestohen me marrjen-e një vendimi me 
shkrim, ato mund të krijojnë çdo gjendje faktike e cila drejt apo indirekt është në 
lidhje kauzale (shkakësore) me pasojën e kësaj vepre penale. 

7. Për të ekzistuar kjo vepër penale është e nevojshme që qytetarit apo personit tjetër 
t’i mohohet një e drejtë ligjore apo t’i kufizohet realizimi i saj, respektivisht të 
favorizohet apo t’i jepet përparësi në mënyrë kundërligjore mbi bazën e dallimeve 
të çfarëdo karakteristike dalluese.  

8. Kryesi i veprës duhet të udhëhiqet me motivin e ndërtuar mbi bazën e dallimit të 
çfarëdo lloj karakteristike të përmendur më sipër dhe të ngjashme. Pra, kryesi i 
kësaj vepre penale duhet t’i ndërmarrë veprimet e kryerjes me qëllim që qytetarit 
apo grupit të qytetarëve apo të banorëve të Kosovës të cilët sipas ligjit gëzojnë të 
drejta të barabarta sikurse shtetasit e Kosovës, t’u mohohet apo kufizohet ndonjë e 
drejt ligjore apo tu jepen privilegje ose përparësi në mënyrë kundërligjore vetëm 
pse i përkasin një race tjetër, ngjyre, gjinie, gjuhe, besimi fetar ose ateist, për 
shkak të mendimit tjetër politik, ose mendimit tjetër, për shkak prejardhjes sociale 
ose kombëtare, pronë, lindje, arsimim, statusi shoqëror ose sipas-karakteristikave 
tjera personale, të lidhjes me bashkësinë etnike ose gjuhësore. Kështu, është e 
qartë se kjo vepër penale përmban sjellje të cilat janë të motivuara me 
diskriminimin në bazë të dallimeve të cekura. 

9. Për të ekzistuar kjo vepër penale është e nevojshme që personit të Republikës së 
Kosovës t’i mohohet apo t’i kufizohet ndonjë e drejtë, gjegjësisht t’i jepen favore 
apo përparësi mbi bazën e dallimit të lartcekura. 

10. Pasoja e veprës është, mohimi apo kufizimi i ndonjë të drejte të bazuar në ligj, apo 
dhënia e privilegjeve ose përparësive në mënyrë të kundërligjshme. Kur themi 
privilegje ose përparësi në mënyrë të kundërligjshme, duhet kuptuar se ekzistojnë 
privilegje dhe përparësi në baza ligjore e që e quajmë diskriminim pozitiv. 
Shembuj të tillë ekzistojnë në kohën tonë dhe në shtetin tonë dhe shprehen në 
numër të konsiderueshme duke filluar nga punësimi, të drejtave banesore, 
avancime të ndryshme etj. Zakonisht, diskriminimi pozitiv bëhet, kur janë në 
pyetje grupet etnike apo minoritetet, me qëllim të inkuadrimit në jetën shoqëroro-
politike të Kosovës. Pra, pasoja e kësaj vepre penale është mohimi ose kufizimi i 
të drejtave apo dhënia e privilegjeve ose përparësive në mënyrë kundërligjore. Do 
të thotë se kryesi duke u udhëhequr nga motivi mbi bazën e dallimit fetar, racor, 
përkatësisë nacionale, gjuhësore, mendimit politik, prejardhje sociale dhe 
dallimeve tjera të cekura më lartë, shkel apo nuk i zbaton dispozitat ligjore me 
qëllim të mohimit ose kufizimit të të drejtave të qytetarit apo grupi të qytetarëve. 
Po ashtu duke mos respektuar ligjin, kryesi i kësaj vepre penale i krijon privilegje 
ose përparësi qytetarit apo një grupi të qytetarëve. Për shembull, punësimi i 

                                                           
462 Srzentić Nikola, Stajić Aleksandar etj. Komentar Krivičnih Zakona SR Srbije, SAP Kosova I 
SAP Vojvodine-Beograd 1981, faqe 176. 
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personave që i përkasin një partie politike pa respektuar kriteret ligjore lidhur me 
punësimin, ose avancimi në funksion vetëm qytetarët e një regjioni ose qyteti, ose 
dhënia e privilegjeve vetëm një bashkësie etnike etj. Me shkaktimin e këtyre 
pasojave vepra penale kryhet, ndërsa çdo fillim i veprimeve të kryerjes vepra 
penale mund të mbetet në tentativë e cila është e ndëshkueshme (nenin 28). 

11. Kryes i kësaj vepre penale, parimisht, është çdo person, por për kah natyra e kësaj 
vepre penale, zakonisht kryes paraqitet personi përgjegjës në korporata biznesi, 
organizata biznesi ose personi i cili kryen detyra me interes publik. Po ashtu kryes 
mund të paraqitet edhe personi zyrtar në organet shtetërore dhe publike (kush 
mund të jetë person zyrtar ose person përgjegjës, shiko kuptimin e shprehjeve në 
këtë kod).  

12. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje, në shumicën e rasteve me 
dashje direkte. Por kryerja e kësaj vepre penale është e mundur edhe me dashja 
eventuale. Kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm se me veprimet e veta kufizon ose 
mohon të drejtat e qytetarëve, respektivisht disa qytetarëve u jep privilegje apo 
përparësi, apo pajtohet me këto pasoja. 

13. Në kryerjen e kësaj vepre penale mund të ketë edhe elemente të ndonjë vepre 
penale tjetër dhe atëherë shtrohet pyetje e bashkimit ideal të veprave penale. Për 
shembull kur me mohimin e të drejtave të qytetarëve shkaktohet urrejtja, përçarja 
apo mosdurimit kombëtar, racor, fetar a etnik (neni 147). Në këso raste nuk do të 
kemi bashkimin ideal të dy veprave penale, por vetëm veprën penale nga neni 147, 
sepse kemi të bëjmë me vepra penale të cilat e kanë objektin e ndryshëm mbrojtës, 
ashtu që veprimet e mohimit apo kufizimit të të drejtave konsumohet në 
shkaktimin e urrejtjes dhe përçarjes dhe mosdurimit nacional, fetar, racor a etnik 
etj., me kusht që dashja e kryesit të ketë qenë e orientuar në kryerjen e veprës 
penale nga neni 147, ndërsa mohimi ose kufizimi i të drejtave paraqitet si mënyrë 
e kryerjes së veprës penale në fjalë. Në praktikë mund të paraqiten edhe 
marrëdhëniet e kësaj vepre penale me veprat tjera penale, sepse si kryes të kësaj 
vepre penale mund të na paraqitet personi zyrtar ose personi përgjegjës, personi i 
autorizuar (neni 120. par. 2, dhe 5). Marrëdhënia paraqitet në rastet kur veprimi i 
kryerjes së kësaj vepre penale na paraqitet si formë e kryerjes edhe tek veprat 
penale, shpërdorimi i pozitës zyrtare ose i autorizimeve(neni 422). Në rastet e tilla, 
dallimi duhet të bëhet duke u nisur nga motivi i kryerjes së veprës penale. P.sh., 
nëse kryesi i veprës penale është udhëhequr me motivin për mohimin dhe 
kufizimin e të drejtave ligjore të qytetarit apo grup të qytetarëve vetëm pse i 
përkasin një dallimi të cekur në nenin 147, por nëse kryesi niset nga motivi për 
përfitim pasurorë për veti ose për tjetrin, ose shkaktimin dëmit personit tjetër, 
atëherë do të konsiderohet se është kryer vepra penale e shpërdorimit të pozitës 
zyrtare apo autorizimeve nga neni 422. E nëse kryesi i ndërmerr veprimet e 
kryerjes duke u nisur mbi bazën e dallimit të përkatësisë së qytetarëve por edhe 
mbi bazën e përfitimit pasurorë apo shkaktimin e dëmit, atëherë do të kemi 
bashkimin e të dy veprave penale.463 

 

                                                           
463 Po aty; faqe 176-177. 
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Paragrafi 2 dhe 3. 
 
1. Paragrafët 2 dhe 3 të këtij nenit, konsideroj se rregullohen me paragrafin 1, sepse 

subjekti pasiv i kësaj dispozite është qytetari i Republikës së Kosovës dhe të 
drejtat e tij të garantuara me Kushtetutë, ligj, dhe akte nënligjore. E drejta e 
përdorimit dhe shkrimit të gjuhës, shprehja e lirë e identitetit të një pjesëtari të një 
bashkësie etnike, fetare ose gjuhësore në Kosovë, është e mbrojtur me kushtetutë, 
dhe me çdo mohim apo kufizim të këtyre të drejtave përmbushen elementet e 
veprës penale nga paragrafi 1 i këtij neni. 

2. Sido që të jetë në paragrafin 2 janë inkriminuar veprimet e mohimit apo kufizimit 
të së drejtës për shprehje të lirë të identitetit ose për ta gëzuar autonominë, 
pjesëtarit të një bashkësie etnike, fetare ose gjuhësore në Republikën e Kosovës.  

3. Ndërsa në paragrafin 3 të këtij neni është inkriminuar mohimi i të drejtës së 
përdorimit të gjuhës apo shkrimit të paraparë sipas Ligjit për përdorimin e gjuhës 
dhe shkrimit. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Paragrafi 4 i këtij neni parasheh formën e kualifikuar të dy veprave penale nga 

paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni për shkak të vetive të kryesit-personi zyrtarë me 
keqpërdorimin e pozitës apo të autorizimeve të veta. Do të thotë nëse kjo vepër 
penale kryhet nga personi zyrtar gjatë ushtrimit të detyrës së tij, atëherë 
përmbushen elementet e veprës penale nga paragrafi 1, ose 2 lidhur me këtë 
paragraf. 

 
Paragrafi 5. 

 
1. Me dispozitën e këtij paragrafi parashihet forma e kualifikuar e veprës penale, e 

cila konsiderohet se kryhet në rastet kur personi zyrtar duke e keqpërdor pozitën e 
vet apo autorizimet e veta kryen veprën penale të përcaktuar në paragrafin 3. 

 
 
Neni 194 [Rrëmbimi] 
 
1. Kushdo që e merr apo e mban personin, me qëllim që mos ta liroj para se të 

nxjerr para, dobi pasurore apo dobi tjera nga ai apo personi tjetër, ose me qëllim 
që ta detyroj atë apo personin tjetër që të kryej ose mos të kryej një veprim ose të 
durojë diçka, dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet. 

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet në një apo më shumë prej 
rrethanave në vijim, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet:  
2.1. kryesi i është kanosur personit të rrëmbyer me vrasje ose dëmtim të 

rëndë të shëndetit;  
2.2. kryesi ka kryer veprën duke vepruar si anëtar i grupit;  
2.3. kryesi ka kryer veprën duke përdorur armën, mjetin e rrezikshëm apo 

sendin tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim 
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të rëndë të shëndetit;  
2.4. kryesi ka kryer veprën kundër viktimës së ndjeshme.  

3. Kur vepra nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në një apo më shumë prej 
rrethanave në vijim, kryesi dënohet me pesëmbëdhjetë (15) vjet burg ose 
dënim me burgim të përjetshëm.  
3.1. kryesi ka kryer veprën duke vepruar si anëtar i grupit të organizuar;  
3.2. kryesi i ka shkaktuar personit të rrëmbyer lëndim të rëndë trupor ose 

vdekje gjatë kryerjes së veprës.  
4. Për qëllime të paragrafit 1., personi i cili merr ose mban fëmijën konsiderohet 

se vepron pa pëlqimin e fëmijës.  
5. Nëse kryesi në mënyrë vullnetare liron personin e rrëmbyer para se kërkesat 

për të cilat është kryer rrëmbimi, të jenë përmbushur, dënimi mund të zbutet. 
 
1. Kjo vepër penale si vepër themelore është e kohës së re. Në legjislacionet e 

vendeve të ndryshme kanë ekzistuar vetëm disa forma të kësaj vepre penale p.sh., 
rrëmbimi për dërgim në skllavëri, rrëmbim me qëllim të dërgimit për punë të jo 
moralshme etj. Këto forma, tani në të drejtën penale janë përcaktuar në mënyrë të 
veçantë, si vepra të posaçme që kanë të bëjnë me trafikimin e qenieve njerëzore. 
Vepra penale e rrëmbimit në kushtet bashkëkohore shpeshherë është formë e 
kriminalitetit të organizuar dhe në disa raste paraqitet si formë e posaçme e 
terrorizmit. Për këtë është edhe interesi ndërkombëtar për ta luftuar këtë lloj të 
kriminalitetit. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Me shprehjen “rrëmbim”(merr apo mbanë) duhet nënkuptuar se kjo vepër përbëhet 

nga dhuna, kanosja, mashtrimi dhe forma tjera me qëllim të privimit të lirisë dhe 
detyrimit që të veprojë apo mos veprojë personi i rrëmbyer ose ndonjë person 
tjetër për përmbushjen e kërkesës së kryesit. Zakonisht, kryesi ka për qëllim që me 
mbylljen apo dërgimin e personit të rrëmbyer në një vend tjetër, të realizojë 
kërkesa në të holla, pasuri tjetër të kundërligjshme ose ndonjë veprim tjetër. 

2. Dërgimi në një vend tjetër apo mbajtja e personit të rrëmbyer në një vend të 
caktuar bëhet me qëllim që ai të mos lirohet deri sa të përmbushet qëllimi i 
rrëmbimit. 

3. Në dispozitën me të cilën është paraparë kjo vepër penale nuk ceket si veprim i 
kryerjes privimi i lirisë së lëvizjes së personit të rrëmbyer edhe pse ky veprim bënë 
pjesë në karakteristikat themelore të rrëmbimit. Se cili rrëmbim ka të bëjë me 
privimin e lëvizjes së lirë rrjedhë nga vetë kuptimi i qëllimit të rrëmbimit, sepse i 
rrëmbyeri nuk do të lirohet deri sa nuk përmbushet kërkesa e rrëmbyesit.  

4. Karakteristika tjetër e kësaj vepre penale është se i rrëmbyeri vihet në pozitë të 
nënshtrimit ndaj rrëmbyesit. I rrëmbyeri jo vetëm se privohet nga lëvizja e lirë por 
privohet edhe nga mundësia e vendosjes së lirë, respektivisht, i nënshtrohet 
urdhrave të kryesit. Për këtë arsye vepra penale e rrëmbimit në thelb ka të bëjë me 
privimin e lirisë së lëvizjes dhe detyrimi i të rrëmbyerit apo personit tjetër që të 
ndërmerr veprime të caktuara.  

5. Kjo vepër penale në të drejtën penale konsiderohet edhe vepër e përbërë, ngase 
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përbëhet nga dy vepra themelore që janë: a) privimi nga lëvizja e lirë dhe b) 
detyrim i personit të rrëmbyer ose personin tjetër që të veprojë diç ose të mos 
veprojë përkundër vullnetit të vetë. Gjithashtu kjo vepër penale është edhe e vepër 
penale e gjendjes, sepse rrëmbimi si veprim i kryerjes vazhdon të ekzistojë për 
derisa nuk përmbushen kërkesat e kryesit apo për deri sa kryesi të pengohet që ta 
mbajë atë gjendje. 

6. Deri tek rrëmbimi duhet të vijë me përdorimin e forcës, kanosjes, dhunës, 
mashtrimit apo në ndonjë mënyre tjetër. Kuptimi i shprehjes dhunë dhe kanosje 
gjendet në nenin 14, kurse për shprehjet e forcës, shih nenin 120 pika 15.  

7. Me përdorimin e dhunës, kanosjes ose mashtrimit apo ndonjë mënyrë tjetër me 
qëllim të realizimit të rrëmbimit, fillon kryerja e kësaj vepre penale e nëse nuk 
realizohet rrëmbimi, vepra mbetet në tentativë e cila është e ndëshkueshme (shih 
nenin 28). Kjo vepër penale konsiderohet e kryer, atëherë edhe kur realizohet 
rrëmbimi, respektivisht, kur personi i rrëmbyer privohet nga mundësia e lëvizjes së 
lirë dhe që të vendosi lirshëm, pa marrë parasysh se a realizohet qëllimi i 
rrëmbimit. 

8. Karakteristikë e kësaj vepre penale është motivi në bazë të cilit udhëhiqet kryesi i 
kësaj vepre penale. Qëllimi i kësaj vepre penale është që i rrëmbyeri apo personi 
tjetër të veprojë apo mos veprojë diç ose të durojë diç sipas kërkesës së kryesit. 
Zakonisht, kërkesat janë për përfitime materiale por mund të jenë edhe kërkesa 
tjera. Kështu, rrëmbimi mund të jetë i natyrës së lakmisë materiale apo i natyrës së 
shtrëngimit për ta realizuar qëllimin e rrëmbimit. 

9. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
10. Lidhur me fajësinë, kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje direkte. Kryesi duhet 

të jetë i vetëdijshëm se me format e veprimit të cekura e realizon rrëmbimin me 
qëllim që të realizojë përfitim pasuror të kundërligjshëm, ose me anë të 
shtrëngimit të personit të rrëmbyer ta detyrojë personin tjetër të veprojë, të mos 
veprojë ose të tolerojë diçka. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 të kësaj vepre penale janë përkufizuar format kualifikuese të cilat 

ekzistojnë kur kryesi për realizimin e qëllimit të rrëmbimit:  
2.1. kërcënon personin(subjektin pasiv) e rrëmbyer me vdekje ose me 

shkaktimin e dëmtimit të rëndë shëndetësor, ose  
2.2. kryesi vepron si anëtar i një grupi kriminal (për shprehjen grup shih nenin 

120 të këtij kodi), apo 
2.3. kryesi gjatë kryerjes së veprës penale përdor armë (për shprehjen armë shih 

nenin 120 të këtij kodi), mjet apo send të përshtatshëm për ta dëmtuar rëndë 
shëndetin ose trupin e të rrëmbyerit, ose 

2.4. kur personi i rrëmbyeri është person i ndjeshëm.  
2. Si person i ndjeshëm konsiderohet; fëmija, invalidi, i moshuari, personi me 

çrregullime mendore, gruaja shtatzënë dhe çdo person tjetër i cili për kah zhvillimi 
psikik dhe fizik lenë përshtypjen e personit të pa fuqishëm në pikëpamje 
emocionale apo fizike. Më për afër shih nenin 208 të këtij Kodi. 
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Paragrafi 3. 
 
1. Në paragrafi 3 janë paraparë format ma të rënda të kësaj vepre penale për shkak të 

rrethanave nën të cilat ajo kryhet, dhe atë: 
3.1. nëse kryesi veprën e kryen si anëtarë i grupit të organizuar dhe 
3.2. nëse viktimës i shkaktohet vdekja apo lëndim i rëndë trupor. 

2. Disa legjislacione penale parashohin si formë kualifikuese edhe kohëzgjatjen e 
privimit nga lëvizja e lirë ose rrëmbimi është kryer në mënyrë mizore. Në këto 
raste, vepra është kualifikuar për shkak të pasojës së rëndë e cila duhet të 
përfshihet në pakujdesin e kryesit. E nëse pasoja e rëndë është shkaktuar me 
dashjen e kryesit, p.sh. shkaktimi i lëndimit të rëndë trupor apo shkaktimi i 
vdekjes, atëherë do të konsiderohet se ekziston ndonjë formë të veprës penale të 
shkaktimit të lëndimit të rëndë truporë (neni 189), apo të ndonjë forme të vrasjes 
së rëndë (neni 179). Andaj, në këso rastesh do të kemi bashkimin e veprave 
penale. Po ashtu edhe nëse gjatë kohëzgjatjes së rrëmbimit kryhet ndonjë vepër 
tjetër penale, p.sh., marrëdhënia seksuale me dhunë ose dëmtimi i sendit të huaj, 
atëherë do të kemi bashkimin e veprave penale me veprën penale të rrëmbimit. 

3. Nëse kjo vepër penale është kryer ndaj disa personave, do të ekzistojnë aq vepra 
penale të rrëmbimit sa persona janë rrëmbyer. 

4. Kjo vepër penale mund të ketë ngjashmëri me ndonjë vepër tjetër penale, p.sh., me 
veprën penale të marrja e kundërligjshëm e fëmijës (neni 249). Vepra penale e 
marrjes së fëmijës dallon nga vepra penale e rrëmbimit për kah qëllimi, 
respektivisht motivit në bazë të cilit udhëhiqet kryesi. Kryesi nuk ka tjetër qëllim 
vetëm të marr fëmijën nga personi të cilit i është besuar.  

5. Vepra penale e marrjes apo mbajtjes së kundërligjshme e fëmijës (neni 249) nuk 
përmban edhe shtrëngimin apo dhunën për të kryer diçka, për të mos kryer ose për 
të duruar diçka. Pastaj kjo vepër penale si objekt mbrojtës ka marrëdhëniet 
familjare në lëmin e sigurimit të përkujdesjes së të miturit. Ngjashmëri do të ketë 
edhe me veprën penale të shtrëngimit nga neni 195. Për shembull; gjykata e 
shkallës së parë i ka shpallë fajtorë tre të akuzuar për veprën penale të rrëmbimit 
nga neni 194 paragrafi 1 KPK për shkak se me forcë e kanë marrë të dëmtuarën 
nga shtëpia e saj me qëllim që ta detyrojnë në martesë me njërin nga të akuzuarit të 
cilën ajo nuk e ka dashtë. 

6. Me ankesë, kontestohet cilësimi juridik i veprës penale të cilën e ka gjetur gjykata 
e shkallës së parë, me arsyetim se veprimet e të akuzuarve kanë të bëjnë me veprën 
penale të shtrëngimit nga neni 195 të KPK. Gjykata e shkallës së dytë e ka 
refuzuar ankesën si të pa bazuar me arsyetim se pa bazë kontestohet cilësimi 
juridik i veprës penale për arsye se vepra penale e rrëmbimit është vepër penale e 
përbërë. Ajo paraqet rast special të privimit të kundërligjshëm të lirisë me marrjen, 
dërgimin dhe mbajtjen e ndonjë personi me element të dhunës ose shtrëngimit me 
qëllim që i privuar nga liria të veprojë apo të mos veprojë ose të durojë diçka pa 
vullnetin e tij. 

7. Kështu me marrjen e dëmtuarës me qëllim paraprak të caktuar të akuzuarit i kanë 
përmbushë elementet, jo vetëm të veprës penale të shtrëngimit nga neni 195, por 
edhe të veprës penale të privimit të kundërligjshëm nga liria e kështu janë 
përmbush të gjitha elementet e veprës penale të rrëmbimit nga neni 194 të KPK.  
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8. Praktika gjyqësore ka shembuj të konsiderueshëm lidhur me këtë vepër penale. 
9. Sipas aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kroacisë I. K z. nr. 95o/ 

1993, janë përmbushen të gjitha elementet e veprës penale të rrëmbimit kur është 
vërtetuar se të akuzuarit sipas marrëveshjes paraprake dhe së bashku, me uniforma 
të ushtrisë kroate dhe të armatosur me armë të shkurta, me qëllim që ta marrin dhe 
ta dërgojnë të dëmtuarin, atëherë drejtor i “Jugobankës”, për t’ia mundësuar të 
akuzuarit tjetër që privatisht ta marr në pyetje dhe të mësojnë për të dhënat të cilat 
i kanë interesuar personalisht, kanë arritur deri tek shtëpia e tij dhe kanë kërkuar 
që të shkojë me ta, e që ky duke parë personat me uniformë edhe shkon, pastaj me 
veturë private e kanë dërguar në karakollin e Neskovcit dhe ia dorëzojnë të 
akuzuarit. M. D.464 

10. Në rastin konkret është e rëndësishme se ndaj të dëmtuarit është krijuar pushteti 
fizik. Qëllimi i këtij veprimi ishte informimi i të akuzuarit. M. D mbi punën e të 
dëmtuarit në Jugobankë. I dëmtuari në kundërshtim me vullnetin e vet e ka 
zhvilluar bisedën lidhur me punën e tij me të akuzuarin M. D, ashtu që ishte i 
detyruar të bëjë diçka, gjegjësisht të duroj diçka. Andaj, në veprimet e të 
akuzuarve përmbushen elementet e veprës penale të rrëmbimit. 

 
Paragrafi 4 dhe 5. 

 
1. Paragrafi 4 dhe 5 i këtij neni janë dispozita shpjeguese dhe udhëzuese dhe kanë të 

bëjnë me shpjegimin se kur viktima e kësaj vepre penale është fëmija do të 
konsiderohet se rrëmbimi është bërë apo është tentuar pa pëlqimin e fëmijës. 
Ndërsa paragrafi 5 ka të bëjë me favorizimin e kryesit të kësaj vepre penale, duke 
paraparë dënim më të butë, nëse vullnetarisht e liron personin e rrëmbyer para se 
ta realizonte qëllimin e tij, gjegjësisht kërkesat e tij për shkak të cilave e ka kryer 
rrëmbimin. 

 
 
Neni 195 [Shtrëngimi] 
 
1. Kushdo që e detyron personin tjetër me forcë apo kanosje serioze që të kryejë 

ose të mos kryejë një veprim ose të pajtohet me një veprim, dënohet me gjobë 
ose me burgim deri në një (1) vit.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në një apo më shumë 
prej rrethanave në vijim, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në 
pesë (5) vjet:  
2.1. kryesi i është kanosur personit të shtrënguar me vrasje ose dëmtim të 

rëndë të shëndetit;  
2.2. kryesi ka kryer veprën duke vepruar si anëtar i grupit;  
2.3. kryesi ka kryer veprën duke përdorur armën, mjetin e rrezikshëm apo 

sendin tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim 
të rëndë të shëndetit;  

2.4. kryesi ka kryer veprën ndaj viktimës së ndjeshme.  
                                                           
464 Franjo Bačić, Šime Pavlović; Komentar Kaznenog Zakona R. Hrvatske, Zagreb 2004, faqe 
535. 
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3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në një apo më shumë 
prej rrethanave në vijim, kryesi dënohet me burgim prej dy (2) deri në dhjetë 
(10) vjet:  
3.1. kryesi ka kryer veprën duke vepruar si anëtar i grupit të organizuar;  
3.2. kryesi ka shkaktuar lëndim të rëndë trupor ose vdekjen gjatë kryerjes 

së veprës. 
 
1. Shtrëngim do të thotë përdorimi i forcës apo kanosjes ndaj tjetrit për ta detyruar që 

të veprojë apo mos veprojë diçka ose të pajtohet, respektivisht ta detyrojë në sjellje 
të caktuar. Shtrëngimi sipas kuptimit penalo-juridik na paraqitet si mënyrë e 
kryerjes së disa veprave penale. P.sh., te vepra penale e rrëmbimit (neni 194), 
marrja e deklaratës me anë të shtrëngimit (neni 197), cenimi i përcaktimit të lirë të 
votuesve (neni 213), dhunimi (neni 230 etj. Tek disa vepra penale shtrëngimi na 
paraqitet si rrethanë kualifikues, ashtu që vepra bëhet shoqërisht më e rrezikshme 
për shkak të përdorimit të forcës dhe kanosjes. Në bashkim me ndonjë vepër tjetër 
penale formon vepër penale të posaçme si p.sh., grabitja (neni 329) dhe vjedhja 
grabitqare (neni 328). 

2. Shtrëngimi na paraqitet si vepër penale e veçantë e cila me përdorimin e forcës dhe 
kanosjes përjashtohet apo kufizohet tjetri që të vendos lirshëm.  

3. Qëllimi i këtij inkriminimi është, ngase është e pamundshme që të parashikohen 
dhe të përcaktohen të gjitha format e posaçme të shtrëngimit, ashtu që me anë të 
kësaj vepre penale përshihen ato raste kur me shtrëngim nuk përmbushet figura e 
ndonjë vepre tjetër penale. Sjelljet për të cilat tjetri shtrëngohet janë të 
përgjithësuara dhe të pa konkretizuara.465 

4. Lidhur me arsyeshmin e ekzistimit të kësaj vepre të posaçme në të drejtën penale 
njihen dy lloj mendime. Sipas njërës, ndëshkimi për shtrëngim në sjellje të caktuar 
me të cilat ndikohet në vullnetin e vendosjes së lirë është i mjaftueshëm e nëse 
nevojat shoqërore atë e kërkojnë, duhet me ligj të caktohen format e posaçme të 
shtrëngimit. Sipas këtij mendimi, përkufizimi i shtrëngimit si formë e përgjithshme 
dhe e posaçme e veprës penale, pa arsye zgjerohet zona e represionit kriminal dhe 
krijohet rreziku për caktimin e ndëshkimit, atëherë kur shoqërisht nuk është e 
nevojshme. 

5. Sipas mendimit të dytë, me inkriminimin e posaçëm nuk mund të përfshihen të 
gjitha format e sulmit ndaj vullnetit të vendosjes së lirë dhe veprimit të lirë, për 
çka dëshmojnë një numër i madh i veprimeve të rrezikshme të cilat duhet 
ndëshkuar e që nuk janë përfshirë si vepra të posaçme penale kundër vendosjes së 
lirë. Vërejtja se ekziston rreziku nga zgjerimi i pa arsyeshëm i ndëshkimit për 
veprime kriminale nuk qëndron, ngase me interpretimin e drejt të ligjit mund të 
shmanget ndëshkimi në rastet kur shoqërisht është e pa arsyeshme.466 

6. Mendimet kontradiktore rreth arsyes së përkufizimit të shtrëngimit si vepër e 
posaçme penale ka bërë që shumë legjislacione ta kenë përvetësuar mendimin se 
është e nevojshme të përkufizohet shtrëngimi si vepër e posaçme penale.467 Numër 

                                                           
465 Srzentic Nikola e tjerë: Komentar K. Zakona SR. Srbije, SAP. Kosova i SAP. Vojvodine-
Beograd- 1981, faqe 178. 
466 Po aty, faqe 178. 
467 Po aty, faqe 178. 
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i vogël i vendeve, shtrëngimin e kanë paraparë si pjesë përbërëse të ndonjë vepre 
tjetër penale. Andaj, është thënë se shtrëngimi te disa vepra penale na paraqitet si 
formë më e rëndë e kryerjes së veprës themelore, në disa raste është element 
kualifikues i veprës themelore e tek disa vepra penale na paraqitet si vepër e kryer 
në bashkim ideal me ndonjë vepër tjetër penale. 

7. Kodi ynë penal, duke pas parasysh se realizimi i vullnetit të njeriut për të vendos 
lirisht dhe për të vepruar lirshëm, shtrëngimin e parasheh si vepër penale. Andaj, 
nëse duhet të mbrohet vullneti i secilit individ që të vendosi dhe veprojë lirshëm, 
atëherë përkufizimi si vepër e posaçme është e arsyeshme. Por, nëse disa veprime 
për kah rrezikshmëria janë të intensitetit të rëndësisë së vogël, gjykata ka mundësi 
edhe ta lirojë nga dënimi. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Shtrëngimi sipas Kodin tonë penal është vepër penale e drejtuar kundër lirisë 

personale të njeriut, respektivisht kundër vendosjes dhe veprimit të lirë. Sipas 
paragrafit të parë, shtrëngimi manifestohet me dhunë dhe kanosje serioze ndaj një 
personi me qëllim që ai të veprojë ose mos të veprojë apo të përmbahet nga diçka. 
Për të ekzistuar kjo vepër penale, kryesi duhet me forcë ose me kanosje serioze të 
ndikojë në personin tjetër ashtu që ai në kundërshtim me vullnetin e vet të 
ndërmarri ndonjë veprim, të përmbahet nga ndonjë detyrim apo të durojë diçka. 

2. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është shtrëngimi duke e përdorë forcën apo 
kanosjen serioze. Me përdorimin e forcës dhe kanosjen ndaj personit tjetër fillon 
kryerja e kësaj vepre penale, ndërsa kryhet atëherë kur realizohet qëllimi i kryesit. 

3. Tentativa e kësaj vepre penale nuk është e ndëshkueshme (neni 28 i këtij Kodi). 
Për shembull, nëse kryesi aty për aty e kërcënon tjetrin se do ta godasë me shkop 
nëse nuk ia jep telefonin mobil për ta bërë një telefonatë. Në momentin e dërgimit 
të kërcënimit serioz, fillon kryerja e veprës penale, ndërsa kur i jepet telefoni 
mobil, vepra penale konsiderohet e kryer. 

4. Sipas përkufizimit të paragrafit 1 të kësaj vepre penale, rrjedhë se mjet me të cilin 
kryhet kjo vepër penale është dhuna dhe kanosja serioze. Dhuna mund të jetë fizike 
kur përdoret forca dhe psikike kur përdoret kërcënimi. Me forcë do nënkuptojmë, 
përdorimin e çdo force mekanike apo ndonjë fuçie tjetër e edhe përdorimin e 
hipnozës apo mjete dehëse me qëllim që dikush pa vullnetin e vet të vihet në 
gjendje të pavetëdijshme apo të paaftë për rezistencë. Forca mund të jetë absolute 
e cila e përjashton mundësinë e vendosjes. P.sh., personi cili është nën hipnozë 
nuk mund të vendosi mbi bazën e vullnetit të vetë. Përjashtohet mundësia e 
vendosjes në mënyrë absolute. Ose p.sh., kur subjekti pasiv është i lidhur këmbë e 
duar ai përjashtohet në mënyrë absolute të marri vendime sipas vullnetit të vet. 

5. Forca mund të jetë kompulzive e cila nuk e përjashton mundësinë e vendosjes, por 
nën ndikimin e saj mund të merret vendimi në kundërshtim me vullnetin. Forca 
kompulzive duhet të jetë e atillë sa ta nënshtrojë vullnetit e të dhunuarit.  

6. Gjykata, përveç intensitetit të forcës duhet të ketë parasysh edhe vetitë personale të 
subjektit pasiv. Dikush është fizikisht i shëndoshë dhe me vështirë thyhet 
rezistenca e tij, dikush është shëndetlig dhe i paqëndrueshëm dhe më lehtë thyhet 
rezistenca e tij.  
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7. Forca mund të ushtrohet në mënyrë direkte dhe indirekte. Mënyra direkte është 
atëherë kur forca ushtrohet drejtpërsëdrejti në subjektin pasiv. Ndërsa mënyra 
indirekte do të ishte atëherë kur forca ushtrohet ndaj personit tjetër, zakonisht të 
afërmit të personit të shtrënguar. Kanosja sipas kësaj dispozite duhet të jetë 
serioze, gjegjësisht duhet të kanoset me një të keqe dhe në atë mënyrë sa që tek 
subjekti pasiv të krijojë bindjen se me të vërtet do ta pësojë një të keqe e cila e 
thyen vullnetin e të kanosnit. Serioziteti i kanosjes vlerësohet zakonisht nga 
mënyra e kanosjes, nga vetit e personit i cili kanos, nga mundësia e realizimit të 
kanosjes. E keqja ndaj së cilës drejtohet kanosja duhet të jetë objektivisht e 
realizueshme. Kanosja duhet të jetë e çartë dhe e ditur për të shtrënguarin në 
mënyrë direkte apo indirekte. E keqja me te cilën kanoset duhet të jetë më e madhe 
ose në proporcion me qëllimin që synohet të arrihet me anë të kanosjes.  

8. Edhe kanosja mund të jetë e ushtruar në mënyrë direkte kur drejtpërsëdrejti 
kanoset i kanosuni apo kur kanoset personi në marrëdhënie familjare me të 
kanosnin. Ka mendime se kanosja mund të jetë edhe ndaj sendeve të kanosnit nëse 
pritet se edhe në atë mënyrë mund të arrihet synimi i kanosësit(p. sh., personi 
detyrohet ta lëshojë banesën për shkak se kryesi rregullisht ia thyen dritaret)468. 
Kanosja si mjet i shtrëngimit mund të ushtrohet me shkrim, me gojë, me veprim 
konkludent, me telefon, me SMS apo kompjuter e forma tjera.  

9. Kanosja sipas përkufizimit të kësaj vepre penale ekziston edhe atëherë kur të 
kanosnit i bëhet me dije nga ushtruesi i kanosjes se e keqja që do ta pësojë do 
ushtrohet nga një person tjetër. 

10. Përdorimi i forcës dhe kanosja serioze duhet të jenë të kundërligjshme Nuk është 
kontestuese se forca apo kanosja serioze janë të kundërligjshme kur ushtrohen për 
të arritur qëllimin e kundërligjshëm. Mirëpo ka raste kur forca apo kanosja 
ushtrohen për të arritur qëllimin e ligjshëm apo për të arritur qëllimin shoqërisht të 
arsyeshëm. P.sh., nëse me forcë nuk i lejohet ndonjë personi të kryejë vepër 
penale, ose me kanosje serioze detyrohet i kanosuni t’i kryejë obligimet ndaj 
bashkësisë shoqërore, ose me kanosje detyrohet mjeku për ta dhënë ndihmën 
mjekësore personit i cili është në rrezik jete etj. 

11. Shtrëngimi i kundërligjshëm mund të përjashtohet edhe me ndonjë baze tjetër, p 
sh., personi zyrtar me forcë e largon individin nga vendi i caktuar. 

12. Në teorinë e së drejtë penale është kontestuese, se a mund të kryhet kjo vepër 
penale ndaj personit të sëmurë mendërisht. Mendimet janë të ndara. Disa 
konsiderojnë se kjo vepër penale nuk mund të kryhet ndaj personit i cili është 
mendërisht i sëmurë, sepse nuk mund të ndikohet në vullnetin e tij. Ndërsa të tjerët 
konsiderojnë se edhe tek personat me të meta mentale mund të ndikohet në 
vendimin që të veprojë, të mos veprojë apo të përmbahet. Praktika gjyqësore e ka 
përvesuar mendimin e dytë se kjo vepër penale mund të kryhet edhe ndaj 
personave të mitur dhe mendërisht të sëmurë. 

13. Kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje, dashje direkte apo eventuale. Kryesi i 
veprës penale duhet të jetë i vetëdijshëm se me përdorimin e forcës dhe kanosjes e 
detyron personin tjetër të veprojë, të mos veprojë apo të përmbahet, respektivisht 
se me forcë dhe kanosje e detyron tjetrin në sjellje të cilat e realizojnë qëllimin e 
kryesit. 

                                                           
468 Po aty; faqe 181. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin e 2 të këtij neni janë paraparë format kualifikuese të kësaj vepre 

penale për shkak të rrethanave nën të cilat mund të kryhet vepra. Këtë vepër, sipas 
paragrafit 2 të këtij neni e bënë të kualifikuar apo të rëndë: 

2. Nënpar. 2.1, nëse i kanosuni është kanos me vdekje apo me dëmtim të rëndë të 
shëndetit; 

3. Nënpar. 2.2, kur kryesi e kryen veprën penale si anëtar i grupit; 
4. Në nënpar. 2.3, është përkufizuar se vepra themelore e merr karakterin e veprës 

penale të kualifikuar, për shkak të mjetit me të cilin kryhet vepra penale. Më 
konkret, nëse gjatë kryerjes së veprës penale përdoret arma apo sendi me të cilin 
mund të shkaktohet lëndim i rëndë trupor apo mund të dëmtohet rëndë shëndeti i 
subjektit pasiv. 

5. Në nënpar. 2.4, parashihet forma e kualifikuar të kësaj vepre penale dhe 
konsiderohet se kryhet në rastet kur dhuna dhe kanosja serioze është ushtruar ndaj 
personit të ndjeshëm. Si person i ndjeshëm konsiderohet: fëmija, invalidi, i 
moshuari, personi me çrregullime mendore, gruaja shtatzënë dhe çdo person tjetër 
i cili për kah zhvillimi psikik dhe fizik lenë përshtypjen e personit të pa fuqishëm 
në aspektin psikik apo fizik.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Sipas par. 3.1 të këtij neni, veprën e bënë të kualifikuar kur kryesi vepron si 

anëtarë i një grupi të organizuar. Kur Kryesi vepron si anëtar i një grupi të 
organizuar, vepra penale merr karakter të rrezikshmërisë shoqërore më të rëndë. 

2. Në par. 3.2 parashihet formë e rëndë e kësaj vepre penale kur tek subjekti pasiv 
gjatë kryerjes së veprës penale shkaktohet lëndim i rëndë trupor apo vdekja. 
Vdekja e subjektit pasiv mund të ndodhë edhe pasi që të kryhet vepra penale, por 
për ekzistimin e kësaj vepre penale, duhet të ekzistojë lidhja shkakësore në mes të 
pasojës dhe veprimeve të kryerjes së kësaj vepre penale.  

 
Praktika gjyqësore: 

 
1. Ekziston vepra penale, shtrëngimit nga neni 195 par 1 KPK kur i akuzuari, edhe 

pse më parë ka pas marrëdhënie dashurie, i drejtohet të dëmtuarës në vend publik 
me fjalët” po nuk dole me u taku do t’i keqpërdori fotot e tua për të 
komprometuar. Agj. P. nr. 2971/08 Gj. Kom. Prishtinë. 

 
 
Neni 196 [Privimi i kundërligjshëm i lirisë] 
 
1. Kushdo që personin tjetër në mënyrë të kundërligjshme e burgos, e mban të 

mbyllur ose në ndonjë mënyrë tjetër e privon nga liria, dënohet me gjobë ose 
me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në një apo më shumë 
prej rrethanave në vijim, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri 
në pesë (5) vjet:  
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2.1. kur vepra kryhet ndaj viktimës së ndjeshme;  
2.2. kur vepra kryhet në mënyrë mizore;  
2.3. kur privimi i kundërligjshëm i lirisë zgjatë më tepër se pesëmbëdhjetë 

(15) ditë;  
2.4. kur vepra penale rezulton me dëmtim të rëndë të shëndetit të personit të 

mbajtur në mënyrë të kundërligjshme ose në rrethana tjera të rënda;  
2.5. kur vepra kryhet nga kryesi i cili vepron si anëtar i grupit.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar 
duke keqpërdorur detyrën apo autorizimet e tij, kryesi dënohet me burgim 
prej një (1) deri në tetë (8) vjet. Nëse kjo vepër kryhet me përdorim të armës, 
mjetit të rrezikshëm apo ndonjë sendi tjetër që mund të shkaktojë lëndim të 
rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej 
një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet me përdorim të 
armës, mjetit të rrezikshëm apo ndonjë sendi tjetër që mund të shkaktojë 
lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me 
burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

5. Kur vepra penale nga paragrafët 1. deri 4. të këtij neni rezulton me vdekjen e 
personit të privuar nga liria në mënyrë të kundërligjshme, kryesi dënohet me 
jo më pak se pesë (5) vjet burgim. 

 
1. Me dispozitat e këtij neni inkriminohet pengimi i lëvizjes së lirë të peronit fizik. 

Lëvizje e lirë do të thotë; mundësia e largimit të njeriut prej një vendi në tjetrin 
sipas vullnetit të vet, të qëndroj në një vend, me fjalë tjera të lëvizi lirshëm sipas 
vullnetit të vet. E drejta për lëvizje të lirë është një nga të drejtat që u përkasin të 
drejtave dhe lirive të njeriut të mbrojtura edhe me të drejtën ndërkombëtare. 
Kushtetuta e Republikës së Kosovës të drejtën e lëvizjes e konsideron si të drejtë 
fondamentale, bazike të shtetasve dhe të të huajve që janë banor të ligjshëm, e 
parasheh në nenin 11 i cili ka pesë paragrafë. Ne po e citojmë vetëm paragrafin e 2 
“- Secili person ka të drejtë të largohet nga vendi. Kufizimet e kësaj të drejte 
rregullohen me ligj, nëse ato janë të nevojshme për procedurën ligjore, zbatimin e 
vendimit të gjykatës ose për të përmbushur obligimin për mbrojtjen e shtetit”- 

2. Nga dispozitat e këtij neni rrjedhë edhe inkriminimi i veprimeve me të cilat 
personi privohet në mënyrë të kundërligjshme nga kjo e drejt kushtetuese. 
Kufizimi i lirisë së lëvizjes mund të parashihet vetëm në bazë të ligjit, p.sh.- për ta 
siguruar prezencën e të dyshuarit gjatë një procedurë penale, për të penguar 
përhapjen e sëmundjeve ngjitëse, për ta ekzekutuar dënimin, për ta mbrojtur rendin 
publik si dhe kur është interesi i mbrojtjes së vendit. 

3. Kjo vepër penale sipas përkufizimit në nenin 196 të Kodit tonë penal parasheh disa 
forma të kryerjes së kësaj vepre penale. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1, si zakonisht, përkufizohet forma themelore ose bazike e kësaj 

vepre penale, ndërsa format kualifikuese parashihen në paragrafët dhe 
nënparagrafët vijues. 
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2. Si objekt mbrojtës i kësaj vepre penale është lëvizja e lirë e personit. Ndërsa, 
subjekti pasiv (personi mbi të cilin veprohet) i kësaj vepre penale është secili 
person, mund të jetë personi me të meta psikike, i dehuri, i paralizuari, fëmija e 
që ligjdhënësi i emërton “person i ndjeshëm”. Sipas disa dijetarëve të së drejtës 
penale konsiderohet se si subjekt pasiv mund të jetë vetëm personi i cili ka aftësi 
natyrore ta realizojë vullnetin e vet të lirë për lëvizje, jo edhe ata që nuk kanë 
aftësi për ta realizuar vullnetin e vet. Mirëpo, qëndrimi tjetër i përvetësuar në të 
drejtën bashkëkohore penale është se edhe ndaj këtyre personave mund të kryhet 
vepra penale, sepse përmbajtja e kësaj vepre penale nuk kërkon që personi i 
penguar apo i privuar duhet të lëvizi me forcën e vetë, por at mund ta bëjë me 
ndihmën e tjetrit.  

3. Nga kjo rrjedhë se pengimi i tjetrit për t’ i ndihmuar ndonjë personi i cili nuk 
mund të lëviz vet, për tu larguar prej një vendi në vendin tjetër për kah pasoja nuk 
dallon nga pengimi i lëvizjes së personave të aftë që të lëvizin vet469.  

4. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale ka të bëjë me burgosjen, me mbajtje të 
mbyllur dhe më ndonjë mënyrë tjetër të pengimit nga lëvizja e lirë. Ligjdhënësi 
nuk i ka përcaktuar të gjitha mënyrat se si mund të realizohet pengimi i lëvizjes së 
lirë, sepse ato janë të shumta dhe për këtë arsye thuhet edhe në ndonjë mënyrë 
tjetër. Do të thotë se i lehet gjendjes faktike. Mënyrat më të zakonshme të privimit 
nga liria janë burgosja dhe mbajtja e personit të mbyllur. Me burgosje 
nënkuptojmë pamundësimin e personit tjetër që të dalë nga një hapësirë e mbyllur.  

5. Me hapësirë të mbyllur duhet kuptuar çdo sipërfaqe të rrethuar, apo të kontrolluar 
me qëllim të pengimit të lëvizjes së lirë. Burgosja mund të kryhet në mënyra të 
ndryshme, si për shembull: me mbylljen në ndonjë hapësirë ku gjendet ndonjë 
person ose i pamundësohet në ndonjë mënyrë tjetër që të dalë nga aty (vendosja e 
pengesave, rojtarit, ndrynim i portës etj.). Nuk është e domosdoshme që i 
burgosuri absolutisht të pamundësohet që të dalë nga hapësira e mbyllur. Burgosja 
do të ekzistojë edhe atëherë nëse i burgosuri ka pas mundësi të largohet nga 
hapësira e mbyllur, p.sh., përmes pullazit, dritares dhe mënyra tjera. Kryesorja 
është se ai pamundësohet ose pengohet që lirshëm të largohet nga hapësira e 
mbyllur në mënyrë sikurse bëhet zakonisht. 

6. Kur themi, kush personin tjetër e burgos nënkuptojmë se burgosja realizohet me 
veprim aktiv të kryesit. Ndërsa me mbajtje të mbyllur nënkuptojmë burgosjen në 
një afat ma të gjatë dhe mund të realizohet edhe me mosveprim nga ana e 
kryesit(qëndrim pasiv i kryesit). P.sh., mënjanimin e mjeteve ndihmëse pa të cilat 
personi nuk mund të lëviz lirshëm,470 marrjen e shkallëve pa të cilat personi nuk 
mund të zbresë, marrjen e rrobave personi i cili pastaj mbetet i zhveshur në një 
hapësirë ose moslirimi pas skadimit të afatit të ligjshëm për ndalimit, etj. 

7. Veprimet e kryerjes të kësaj vepre penale gjithnjë duhet të jenë të kundërligjshme. 
Kundërligjshmëria është element i posaçëm i kësaj vepre penale, përveç kur 
përjashtohet kundërligjshmëria ngase ekziston privim nga liria në bazë të ligjit.  

8. Dy normat ashtuquajtura permisive (mbrojtja e nevojshme dhe nevoja ekstreme), 
gjithëashtu e përjashtojnë kundërligjshmërinë edhe tek kjo vepër penale. Çdo 
person ka të drejt ta privojë tjetrin nga liria e lëvizjes, për ta mënjanuar sulmin e 

                                                           
469 Po aty; faqe 186. 
470 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Maqedonisë Kvp. nr. 192/2000. 
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kundërligjshëm ndaj vetit dhe tjetrit ose për ta mënjanuar rrezikun e qartë. Andaj 
për ta penguar tjetrin për të mos kryer vepër penale nuk është e kundërligjshme. 
Mirëpo është obligim që menjëherë të lajmërohet organi i ndjekjes penale ose 
policia si organ zbulues i veprave penale. Nuk është e kundërligjshme privimi nga 
liria i personit mendërisht të sëmurë dhe të rrezikshëm për rrethin me kusht që të 
dorëzohet në institucionin përkatës. Edhe prindi ose kujdestari i fëmijës, me qëllim 
të zbatimit të edukimit ose të zbatimit të masave disiplinore kufizojnë lirinë e 
lëvizjes.  

9. Kjo vepër penale mund të realizohet me mjete të ndryshme. Ajo mund të bëhet me 
shtrëngim fizik dhe psikik mund të realizohet edhe me mashtrim, me shkaktimin e 
frikës tek subjekti pasiv etj. P. sh., me hipnozë, duke i dhënë mjete dehëse, 
alivanosje të përkohshme, etj. 

10. Të gjitha veprimet me të cilat mund të kryhet kjo vepër penale duhet të merren me 
qëllim që të privohet tjetri nga lëvizja e lirë ose të pengohet në lëvizjen e lirë, do të 
thotë se kjo vepër penale kryhet me dashje si ndaj pasojës ashtu edhe ndaj 
kundërligjshmërisë. 

11. Vepra penale nga paragrafi i 1 i këtij neni është e ndëshkueshme me gjobë apo me 
burg deri në tri (3) vite.  

12. Shembull: vepra penale e dhunimit nga neni 230 KPK e konsumon veprën penal të 
privimit të kundërligjshëm të lirisë nga neni 196 të këtij Kodi, në rastin kur i 
pandehuri e dërgon të dëmtuarën në banesën e vet me qëllim që të ketë 
marrëdhënie seksuale me dhunë, dhe si masë sigurie e mbyll derën e dhomës me 
çelës po qese e dëmtuar reziston, e kur ajo ka kundërshtuar i dyshuari e ka përdorë 
dhunën. E dëmtuara nuk ka mund të largohet për shkak se dhoma ka qenë e 
mbyllur. Në rastin konkret nuk mund të bëhet fjalë për veprën e posaçme të 
privimit të kundërligjshëm nga liria, sepse mbyllja e të dëmtuarës në banës është 
pjesë përbërëse e forcës për ta mposhtë rezistencën e të dëmtuarës. 

13. Nëse kryesi i veprës penale të vjedhjes është privuar nga liria me qëllim që t’i 
dorëzohet organit kompetent, atëherë një privim i tillë nga liria nuk është i 
kundërligjshëm e rrjedhimisht nuk ekziston as vepra penale.  

14. Format kualifikuese të kësaj vepre penale janë të parapara në paragrafët vijues. 
 

Paragrafi 2. 
 
1. Par. 2.1, parasheh kur vepra penale nga paragrafi 1 kryhet ndaj personit të 

ndjeshëm. Sa i përket shpjegimit se kush konsiderohet viktimë e ndjeshme vlejnë, 
shpjegimet e cekura më lartë. 

2. Nënpar. 2.2. - Nëse vepra është kryer në mënyrë mizore. Kjo formë e kualifikuar e 
kësaj vepre penale përcillet me ashpërsinë e vetë duke i shkaktuar vuajtje fizike 
dhe psikike subjektit pasiv. P.sh., duke i shkaktuar vuajte fizike, duke ia kufizuar 
ushqimin, ujin, duke e nënçmuar dhe maltretuar në mënyra të ndryshme me qëllim 
që të privuarit nga liria t’i shkaktojë vuajtje fizike dhe psikike ndërsa ushtruesit të 
dhunës kënaqësi shpirtërore. P. sh., Ekziston vepra penale e privimit nga liria në 
mënyrë mizore, kur të akuzuarit e kanë nxjerrë me dhunë të dëmtuarin nga banesa 
duke e goditur me pjesë të revoles dhe shkop mbi kokë dhe duar e për shkak të 
rezistencës së të dëmtuarit ia kanë lidh duart me konop mbrapa shpine dhe me 



Hilmi Zhitija 

 535 

veturë e kanë dërguar në një qytet tjetër e tërë rrugës njeri nga të akuzuarit ia ka 
mbajt thikën në fyt. 471 

3. Nënpar. 2.3. - Zgjatja e privimit të kundërligjshëm të lirisë më shumë se 
pesëmbëdhjetë ditë, paraqet rrethanë kualifikues (paragrafi 2) dhe për këtë 
ligjdhënësi edhe e ka ashpërsuar dënimin me burg prej gjashtë (6) muajve deri në 
pesë (5) vjet. Vepra penale kryhet në momentit kur personi është privuar nga liria 
dhe nga ky moment llogaritet kohëzgjatja e deri sa ka pushuar kjo gjendje e 
kundërligjshme. Pra kemi të bëjmë me vepër penale të quajtur në të drejtën penale, 
vepra penale e gjendjes- permanente. 

4. Nënpar. 2.4. - Shkaktimi i dëmtimit të rëndë të shëndetit apo vepra është kryer nën 
rrethana tjera të rënda, ka të bëjë me shkaktimin e lëndimit të rëndë trupor ose 
ndonjë sëmundje tjetër të rëndë psikike, me një fjalë dëmtohet rëndë shëndeti i 
personit të privuar nga liria ose vepra penale kryhet nën rrethana të rënda p.sh.,kur 
është fjala për ndonjë person të privuar nga liria për gjatë shërimit të tij nga një 
sëmundje të përkohshme apo të përhershme, ose kur është fjala për ndonjë person 
të privuar nga liria e për shkak të mos ushtrimit të aktiviteteve të tija shkaktohet 
dëm i madh material. Nëse dëmtimet nuk janë të rënda por të natyrës së lehtë, 
atëherë do të kemi bashkimin e veprave penale në mes të kësaj vepre penale 
themelore dhe veprës tjetër adekuate për lëndime të lehta. 

5. Nënpar. 2.5. ka të bëjë me rastet kur vepra penale nga paragrafi 1 kryhet nga 
kryesi i cili vepron si anëtar i grupit. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Formë e kualifikuar e kësaj vepre penale ekziston edhe në rastet kur personi zyrtar 

gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare e kryen veprën penale nga paragrafi 1 dhe 2 të 
këtij neni. Ka raste kur personi zyrtar duke e keqpërdorur pozitën zyrtare dhe 
autorizimet e veta gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare e privon nga lëvizja e lirë 
personin tjetër. Rastet më të shpeshta ekzistojnë kur personi i privuar me dashje 
mbahet në paraburgim pa ndonjë vendim, ose në mënyrë të kundërligjshme nuk i 
mundësohet të ushtrojë ankesë ndaj vendimit mbi privimin nga liria apo fare nuk i 
zgjidhet ankesa etj. Për të ekzistuar kjo vepër penale duhet të ekzistojë vetëdija se 
personi po i keqpërdor autorizimet dhe pozitën zyrtare. Nëse personi zyrtar në 
mënyrë të kundërligjshme e privon tjetrin nga liria me qëllim që vetit apo tjetrit t’i 
krijojë ndonjë përfitim pasuror apo t’i shkaktojë ndonjë dëm material, atëherë nuk 
do të kemi bashkim të veprave penale por vetëm veprën penale, shpërdorimit të 
detyrës zyrtare ose autorizimeve nga neni 422 të këtij Kodi, sepse privimi i lirisë 
lajmërohet si formë e posaçme e shpërdorimit. Në këtë paragraf është paraparë si 
formë e kualifikuar e veprës penale nga par. 1 dhe 2 të këtij neni kur personi zyrtar 
me rastin e kryerjes së veprës penale e përdor armën apo sendin e përshtatshëm për 
ta lënduar rëndë shëndetin apo për të shkaktuar lëndim të rëndë trupor. Për këtë 
formë të rëndë të veprës penale, ligjdhënësi ka paraparë dënim me burgim prej 
një(1) deri në dhjetë (10) vite.  

 

                                                           
471 Aktgjykimi Gj. Supreme të Serbisë I Kz. nr.945/ 86 
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Paragrafi 4 
 
1. Në paragrafin 4 na paraqiten veprat penale nga par. 1 dhe 2 të kryera nga kryesi i 

cili gjatë kryerjes përdor armë apo mjet të rrezikshëm apo send tjetër që mund të 
shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose lëndim të rëndë të shëndetit. Pra veprat 
themelore e marrin karakterin e veprës së rëndë penale për shkak të vetive të mjetit 
dhe sendit me të cilat kryhen veprat.  

 
Paragrafi 5. 

 
1. Forma më e rëndë e kësaj vepre penale nga paragrafi 1 deri 4 ekziston atëherë kur 

personi i cili është privuar nga liria ka humb jetën (par 5). Në mesë të privimit të 
lirisë dhe vdekjes së personit duhet të ekzistojë lidhja kauzale. Vdekja e subjektit 
pasiv të kësaj vepre penale duhet të jetë pasojë e privimit të kundërligjshëm ng 
liria. Po qese është shkaktuar pasoja e vdekjes gjatë privimit nga liria në mënyrë të 
kundërligjshme, atëherë do kemi dy vepra penale në bashkim real: privimi i 
kundërligjshëm i lirisë dhe vrasje me dashje ose nga pakujdesia. Vdekja e subjektit 
pasiv mund të jetë për shkaqe të ndryshme: maltretimit fizikë apo psikik, mos 
dhënia e ushqimit, kushteve të rënda në hapësirën e mbyllur, mos dhënia e 
ndihmës mjekësore, frika dhe ankthi i tepruar etj. Nëse privimi i kundërligjshëm i 
lirisë është kryer për ta privuar nga jeta personin e privuar nga liria, atëherë do të 
kemi dy vepra penale në bashkim ideal të vrasjes dhe privimit të kundërligjshëm 
nga liria. Andaj për të ekzistuar vepra penale nga paragrafi 5 i këtij neni duhet të 
ekzistojë dashja ndaj privimit të kundërligjshëm të lirisë dhe pakujdesia ndaj 
pasojës së vdekjes. E njëjta vlen edhe tek shkaktimi i lëndimeve gjatë privimit të 
kundërligjshëm të lirisë (paragrafi 2.4).  

 
Praktika gjyqësore: 

 
1. Ekziston vepra penale e privimit të kundërligjshëm të lirisë, kur i akuzuari me 

dhunë e ka futur në veturën e vetë të miturin dhe e ka mbajt rreth 4o minuta duke e 
shëtitur nëpër qytet e duke iu kërcënuar, se nëse nuk i gjë në sendet e vjedhura do 
ta zhdukë, me çka ka kryer veprën penale, privim i kundërligjshëm nga liria nga 
neni 196 par 2.3 lidhur me par. 1 të KPK. Aktgj. nr. 1118/85 më 18.05 2009 Gj. 
kom. Prishtinë. 

2. Vepra penale e privimit të kundërligjshëm të lirisë është konsumuar me veprën penale 
të dhunimit nga neni 230 KPK në rastin kur i akuzuari e ka dërguar të dëmtuarën në 
banesë me qëllim që të kryejë marrëdhënie seksuale dhe si masë të parë sigurie, në rast 
se e dëmtuara kundërshton e ka ndry banesën, dhe kur ajo e ka kundërshtuar kërkesën 
e tij për marrëdhënie seksuale, e ka përdorë forcën për ta detyruar në aktin seksual, e 
dëmtuara nuk ka mund të ik nga banesa sepse ishte e mbyllur. Për këtë nuk mund të 
bëhet fjalë për vepër të posaçme nga neni 196 par 1 të KPK sepse privimi nga liria e të 
dëmtuarës në banesën e mbyllur është pjesë përbërëse e forcës të cilën e ka përdor i 
akuzuari për ta kryer veprën penale nga neni 230 të KPK. Aktgjykimi i Gjykatës së 
Qarkut në Karrllovac K.nr. 62/68; dt. 20 Qershor 1968-Republika e Kroacisë472.  

                                                           
472 Ivica Kramaric, Kazneni Zakon-Sudska Praksa, Zagreb 1998, 
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Neni 197 [Marrja e deklaratave me anë të shtrëngimit] 
 
1. Personi zyrtar, i cili duke keqpërdorë detyrën apo autorizimet e tij, e përdorë 

forcën apo kanosjen serioze ose mjete apo mënyra të tjera të ndaluara me 
qëllim të detyrimit të të dyshuarit, të pandehurit, dëshmitarit, ekspertit apo 
personit tjetër për të dhënë ndonjë deklaratë, dënohet me burgim prej tre (3) 
muaj deri në pesë (5) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me përdorimin e dhunës 
së rëndë ose nëse të dyshuarit, të pandehurit, dëshmitarit, ekspertit apo 
personit tjetër i janë shkaktuar pasoja të rënda në procedurën penale si 
rezultat i deklaratës së marrë nga ai me shtrëngim, kryesi dënohet me burgim 
prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet. 

 
1. Mbrojtja e dinjitetit dhe lirive të njeriut është e garantuar edhe me konventa 

ndërkombëtare. Sipas nenit 3 të Konventës Evropiane për të drejtat dhe liritë e 
njeriut është paraparë se askush nuk do t’i nënshtrohet torturës, sjelljeve çnjerëzore 
apo procedurave ose ndëshkimit poshtërues. 

2. Kushtetuta e Republikës së Kosovës me dispozitat e nenit 23 në mënyrë të kjartë 
fuqizon dinjitetin e njeriut si bazë e të gjitha të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut, ndërsa në nenin 26 përcaktohet pacenueshmëria e integritetit fizik dhe 
psikik të secilit person që gjendet apo jeton në Republikën e Kosovës. Me 
dispozitën e nenit 27 të kësaj kushtetute decidivisht garantohet e drejta e çdo 
njeriut se nuk do t’i nënshtrohet torturës, ndëshkimit a trajtimit mizor, çnjerëzor 
ose poshtërues. Kështu edhe Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale i mbron 
këto të drejta dhe liritë themelore të secilit qytetar të Republikës së Kosovës. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Forma themelore e kësaj vepre penale e cila trajtohet, i ka këto karakteristika: 
2. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm nga personi zyrtar gjatë ushtrimit të 

detyrës zyrtare. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është liria e personalitetit të 
njeriut dhe dinjitetit i tij, dhe mu për këtë arsye është radhitur edhe në kapitullin e 
veprave penale të cilat mbrojnë lirit dhe të drejtat e njeriut. 

3. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale themelore është paraparë në mënyrë 
alternative dhe mund të përmbahet nga përdorimi i forcës, kanosjes serioze apo 
mjete dhe mënyra tjera të palejuara me qëllim të nxjerrjes së deklaratës nga i 
dyshuari, i pandehuri, dëshmitari, eksperti ose ndonjë personi tjetër në kundërshtim 
me vullnetin e tij. Sa i përket dhunës dhe kanosjes është bërë fjalë tek vepra penale e 
shtrëngimit nga neni 195. Me mjete dhe mënyra tjera të palejuara nënkuptohet 
përdorimi i mjeteve medicinale apo mjete tjera ndaj personit nga i cili kërkohet 
deklarata, ashtu që ai të vihet në aso situate që të deklarojë në kundërshtim më 
vullnetin e vet. Pra, pasoja e cila rrjedh nga këto veprime është gjendja e dhunshme e 
subjektit pasiv (i pandehuri, dëshmitari, eksperti ose personi tjetër) për ta nxjerr 
deklaratë të kundërligjshme, në kundërshtim me vullnetin e subjektit pasiv. 

4. Mënyra e pa lejuar e marrjes së deklaratës apo të çfarëdo deklarate tjetër është 
paraparë edhe në Kodin e Procedurës Penale dhe në procedurat tjera të degëve 
juridike. P.sh. Kodi i Procedurës Penale e ndalo përdorimin e dhunës dhe kanosjen 
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ndaj të pandehurit për të ardhur deri tek deklarata e tij, ndalon përdorimin, ndaj të 
pandehurit, dëshmitarit apo ekspertit, intervenime mjekësore, dhënia e asi lloji 
medikamentesh apo substanca psike -tropikë me qëllimi të ndikimit në vullnetin 
për të dhënë deklaratë sipas kërkesës së personit zyrtar. Përdorimi i mjeteve të 
ndaluara fizike dhe psikike gjatë një procedure paraqet vepër penale. Përdorimi i 
pyetjeve të palejuara me Kodin e Procedurës Penale, si p.sh. ato kapcioze, 
sugjestive, provokuese apo aso të cilat në vete përmbajnë përgjigjen, bëjnë që 
deklarata të jetë e papranueshme por jo edhe vepër penale sipas këtij neni. 

5. Për të ekzistuar kjo vepër penale, nuk është e nevojshme që të sigurohet deklarata e 
kërkuar. Kjo vepër penale, praktikisht është kryer me vetë faktin se është përdorë 
dhuna, kanosja apo përdorimi i mjeteve dhe mënyrave të palejuara me qëllim që të 
nxirret deklarata. Qëllimi, praktikisht e kushtëzon ekzistimin e kësaj vepre penale. 
Nxjerrja e deklaratës me shtrëngim, bëhet me përdorimin e dhunës, kanosjes. Mirëpo, 
veprimi mund të kryhet edhe me mjete tjera tëpalejuara dhe me metoda të palejuara. Me 
mjete të palejuara dhe metoda të palejuara nënkuptojmë ato të cilat në bazë të përvojës 
jetësore apo të arriturave shkencore mund të ndikojnë në vullnetin personit i cili jep 
deklaratën(p.sh me lajthim nxirret deklarata pa vullnetin e personit, marrja në pyetje një 
kohë të gjatë dhe të lodhshme, me hipnozë etj). Nuk është e rëndësisë se deklarata është 
nxjerr vetëm me gojë apo me shkrim. Po ashtu është e parëndësishme se deklarata e 
nxjerrë është e vërtet apo e rrejshme ose a mund të bazohet vendimi në te ose jo473.  

6. Kjo vepër penale kryhet vetëm me dashjen direkte, ngase kryesi i veprës, veprimet 
e kryerjes i merr me qëllim të nxjerrjes së deklaratës në kundërshtim me vullnetin 
e subjektit pasiv. Deklarata mund të nxirret në procedurën penale, kundërvajtësve, 
disiplinore, administrative, civile, jashtëkontestimore dhe procedura tjera. 

7. Për shkak të natyrës së kësaj vepre penale, tentativa nuk është e mundshme, nga se 
kryhet me përdorimin e dhunës, kanosjes, apo mjeteve dhe metodave të palejuara e 
për tu konsideruar se vepra është kryer nuk është e nevojshme të sigurohet 
deklarata apo pohimi. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma kualifikuese e kësaj vepre penale është: 

a) nëse nxjerrje e deklaratës është bërë me përdorimin e dhunës së rëndë,  
b) nëse të dyshuarit ose të pandehurit i janë shkaktuar pasoja të rënda në 

procedurën penale si rezultat i deklaratës së marrë me detyrim. 
2. Dhuna e rëndë do të thotë përdorim i forcës fizike ose psikike ose të dyja së 

bashku të një intensiteti të lartë p.sh., shkaktimi i lëndimit të rëndë, marrja në 
pyetje në mënyrë sistematike të pa durueshme etj. 

3. Pasoja të rënda mund t’i shkaktohen të pandehurit në bazë të deklaratës së dhënë 
nën shtrëngim me rastin e caktimit të paraburgimit, të marrjes së aktgjykimit me të 
cilin i pandehuri shpallet fajtor, apo i shkaktohet dëm material i konsiderueshëm 
etj.. Për formën kualifikuese për shkak të shkaktimit të pasojës së rëndë, kryesi do 
të shpallet përgjegjës kur ndaj pasojës së rëndë ka vepruar nga pakujdesia. Për 
ndryshe, nëse ekziston dashja e kryesit edhe ndaj pasojës së rëndë, atëherë do te 
kemi të bëjmë me një vepër tjetër penale. 

                                                           
473 Ljubisa Lazarević e tjer; Komentar Krivičnog Zakona Crne Gore-Cetinje 2007; faqe 444. 
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Praktika gjyqësore: 
 
1. Polici mund ta kryejë veprën penale, marrja e deklaratës me anë të shtrëngimit, pa 

marr parasysh se me rastin e marrjes në pyetje të një personi nuk përpilohet 
procesverbal dhe pa marr parasysh se marrja në pyetje nuk do të kishte karakter të 
provës në procedurën penale. Gjykata Supreme e Serbisë Kž. nr. 112/61 474 

2. Kur të pandehurit në cilësinë e policëve në kryerje të detyrë zyrtare me qëllim që 
ta nxjerrin deklaratën nga i dëmtuari e kanë përdorë forcën, ashtu që pasi e kanë 
sjellë të dëmtuarin në lokalet e policisë e kanë rrahë duke kërkuar që t’u tregojë se 
ku gjendet personi i caktuar, e kanë kryer veprën penale, marrja e deklaratës me 
anë të shtrëngimit nga neni 65 par. 2 lidhur me par. 1 të Ligjit Penal të Serbisë. 

 
Arsyetimi 

 
1. Nga vërtetimi i gjendjes së fakteve gjykata ka gjet se në veprimet e të akuzuarve 

përmbushen elementet e veprës penale, marrja e deklaratës me anë të shtrëngimit 
nga neni 65 par 2 të LPS. 

2. Të akuzuarit si persona zyrtar-policë në kryerjen e detyrës e kanë përdorë forcën 
ndaj të dëmtuarit me qëllim që të marrin informacionin se ku gjendet personi i 
caktuar, me që rast i kanë shkaktuar lëndime të rënda trupore të rrezikshme për 
jetë. Të akuzuarit, sa i përket veprës themelore marrja e deklaratës me anë të 
shtrëngimit kanë vepruar me dashje direkte nga se qëllimi ishte që me këto 
veprime ta detyrojnë të dëmtuarin që ta japi deklaratën se ku gjendet personi i 
caktuar. Ndërsa sa i përket lëndimit të rëndë trupor të akuzuarit kanë vepruar me 
dashje eventuale sepse kanë qenë të vetëdijshëm se në mënyrën se si e kanë rrahë 
të dëmtuarin duke e goditur me këmbë, duar, me shufra të gomës në pjesët vitale të 
trupit do të mund t’i shkaktojnë lëndime të rënda trupore të rrezikshme për jetë dhe 
janë pajtuar nëse shkaktohet kjo pasojë. Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Serbisë 
Kz.nr. 1524/02 dt. 10.09.2003. 

 
 
Neni 198 [Keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve  

   publike] 
 
1. Personi zyrtar, i cili duke keqpërdorur detyrën apo autorizimet e tij e 

keqtrajton, frikëson ose fyen rëndë dinjitetin e personit tjetër, dënohet me 
burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet ndaj fëmijës, kryesi 
dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

 
1. Qëllimi i kësaj vepre penale është mbrojtja e dinjitetit të njeriut dhe kontrolli i 

sjelljeve të personave me autorizime të cilat burojnë nga ligji apo të ndonjë akti 
nënligjor të bazuar në ligj. Andaj, edhe kjo normë penalo-juridike bën pjesë në 
këtë kapitull mu për shkak të objektit mbrojtës të saj. 

 
                                                           
474 Srzentić Nikola e të tjerë: Komentar - 1981, faqe 192. 
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Paragrafi 1. 
 
1. Sikurse, rrjedhë nga paragrafi 1, për të ekzistuar kjo vepër penale duhet të 

plotësohen dy kushte: 
2. Kryes i kësaj vepre penale është vetëm personi zyrtar; veprimi i kryerjes së kësaj 

vepre penale duhet të merret vetëm gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare. 
3. Veprimi i kryerjes është paraparë në mënyrë alternative sikurse janë: keqtrajtimi, 

frika ose fyerja e rëndëe dinjitetit të personit tjetër. Me ndërmarrjen secilit nga 
veprimet e përmendura kryhet kjo vepër penale, por nëse kryesi ndërmerr ma tepër 
veprime të lartcekura, atëherë nuk do të kemi vepër penale të kryer në bashkim por 
vetëm një vepër, sepse të gjitha këto veprime paraqesin një tërësi logjike dhe të 
drejtuar vetëm ndaj një personi. Sikur të ishin të drejtuara ndaj disa personave, 
atëherë do kemi po aq vepra penale të keqtrajtimit nga personi zyrtar. 

4. Me keqtrajtim nënkuptojmë, shkaktimin e dhembjeve fizike dhe psikike me formë 
veprimi në trupin-subjektin pasiv-p.sh., flakaresha, tërheqja për flokësh, vesh, 
hunde dhe të ngjashme. Dhembja duhet të jetë e intensitetit të vogël deri sa nuk 
paraqet lëndim të lehtë trupor. Nëse shkaktohet lëndim i lehtë trupor, atëherë do 
kemi dy vepra penale në bashkim. 

5. Dhembjet psikike mund të jenë ato maltretime sikurse janë: përqeshjet e 
ndryshme, përkujtimi i ndonjë ndjenje të keqe, nënçmimi etj. Gama e maltretimeve 
mund të jetë shumë e gjerë ashtu që ligjdhënësi ia ka lënë praktikës gjyqësore të 
vlerësojë se cilat maltretime psikike shkaktojnë vuajtje psikike tek subjekti pasiv. 

6. Frikësimi është formë e posaçme e kërcënimit ose përmendja e një të keqe, ndonjë 
pasojë të keqe që mund t’i ndodhë personit të frikësuar. 

7. Edhe fyerja parqet një veprim alternativ për kryerjen e kësaj vepre penale. Çdo 
veprim edhe verbal që cenon dinjitetin e personit tjetër mund të merret si fyerje. 
P.sh., sharjet e ndryshme, nënçmimet që i drejtohen personit apo të afërmit të tij 
etj. 

8. Pasoja e kësaj vepre penale është cenimi i dinjitetit të njeriut. Pasoja shkaktohet 
me vetë ndërmarrjen e veprimit të kryerjes së kësaj vepre penale. A është cenuar 
dinjiteti i njeriut vlerësohet sipas kriterit objektiv, varësisht nga rrethanat konkrete 
të rastit e jo sipas përjetimeve subjektive të personit të dëmtuar. 

9. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm personi zyrtar. Për kuptimin” person 
zyrtar” shih nenin 120 të këtij Kodi. 

10. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje të drejtpërdrejtë, ashtu që kryesi 
duhet të jetë i vetëdijshëm se me veprimet e ndërmarra gjatë ushtrimit të detyrës 
zyrtare, cenohet dinjiteti i personit të dëmtuar. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma kualifikuese e kësaj vepre penale na parashihet kur si i dëmtuar apo subjekt 

pasiv është fëmija. Pra, kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet ndaj 
fëmijës. 
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Praktika gjyqësore: 
 
1. Arsimtari i shkollës fillore i cili e ushtron funksionin e arsimtarit e keqtrajton 

nxënësin e ka cilësinë e personit zyrtar nga neni 120 par. 2 i këtij Kodi. Kz. 6o4/8o 
Gjykata e Qarku Bjelovar475. 

2. Kur polici të dëmtuarin e quan hajn, ia shan nënën e edhe e qëllon flakaresh, kryen 
veprën penale nga neni 198 par 1. i këtij Kodi. 

3. Polici i cili pa autorizim e ka rrah, me shkop të gomës të dëmtuarin duke i 
shkaktuar lëndime të lehta trupore, nuk kryen vetëm vepër penale nga neni 198 par 
1 i këtij Kodi, por në bashkim edhe veprën penale, shkaktimi i lëndimit të lehtë 
trupor nga neni 188 i këtij Kodi. Kz. nr. 731/78 Gj. Qarkut, Bjelovar476. 

4. Kur dy policë të policisë së Kosovës të dëmtuarin e tërheqin nga kamioni me forcë 
dhe e godasin me grrushte kokës, e shqelma në pjesë të trupit me që rast i kanë 
shkaktuar lëndime të lehta trupore, për shkak se i dëmtuari, sipas tyre, e ka cenuar 
një ndër dispozitat e Ligjit mbi sigurinë e komunikacionit rrugorë.- neni 188 par. 1 
lidhur me nenin 31 të KPK. Agj. P. nr. 322/08 Gjykata Komunale Prishtinë. 

 
 
Neni 199 [Tortura] 
 
1. Personi zyrtar ose personi i cili duke vepruar nën ndikimin ose me pëlqimin 

apo pranimin e heshtur të personit zyrtar kryen aktin e torturës, dënohet me 
burgim prej një (1) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet ndaj fëmijës, kryesi 
dënohet me burgim prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.  

3. Për qëllime të këtij neni, akt i torturës nënkupton kryerjen ose moskryerjen e 
një akti me anë të të cilit me dashje personit i shkaktohet dhembja ose vuajtja 
e rëndë, qoftë fizike ose mendore, me qëllim të marrjes së informatës apo 
deklaratës nga personi i tillë ose nga personi i tretë, ose me qëllim të dënimin 
të personit të tillë për një vepër të cilën ai ose personi i tretë e ka kryer ose 
dyshohet se e ka kryer, ose për frikësimin apo shtrëngimin e personit ose të 
personit të tretë për arsye që kanë të bëjnë me diskriminim të çfarëdo lloji. 
Akti i torturës nuk përfshin asnjë veprim ose mosveprim që rrjedh vetëm nga 
aktet e pashmangshme apo karakteristike të sanksioneve të ligjshme.  

 
 
1. Në fillim duhet cekur se një vepër të tillë penale nuk e ka as një legjislacion penal i 

shteteve të rajonit. Deri tani në praktikën gjyqësore, kjo normë penalo-juridike në 
formën se si është përkufizuar nuk ka gjet zbatim. Mirëpo një përkufizim të tillë 
përkon me shpjegimet e nocioneve të torturës dhe mizorisë, trajtimit apo dënimit 
çnjerëzor apo degradues të dhëna sipas Konventave kundër Torturës. 

2. Për ta komentuar këtë dispozitë është e nevojshme të fillohet nga ajo se çka ka 
synuar ligjdhënësi të arrijë me këtë normë penalo-juridike. 

 
                                                           
475 Dr. Ivica Kramarić, Kazneni Zakon-Sudska Praksa, Zagreb 1998 
476 Po aty. 
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Paragrafi 1. 
 
1. Si objekt mbrojtës i kësaj vepre penale, sipas paragrafit 1, është paraparë mbrojtja 

e integritetit dhe dinjitetit të njeriut, si një e drejtë kushtetuese dhe e pa cenueshme 
edhe me konventat ndërkombëtare të cilat Republika e Kosovës me aktin 
kushtetues i ka pranuar. Posaçërisht, me Konventën Evropiane për preventivën e 
torturës dhe sjelljeve apo ndëshkimeve çnjerëzore dhe degraduese,. Pakti 
Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike-1966 dhe dy protokollet e tij-1966 
dhe 1989 të Kombeve të Bashkuara, Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike 
Sociale dhe kulturore-1966, Konventa për të Drejtat të Fëmijës-1989 dhe dy 
Protokollet Opcionale të sajë, 2000, Konventa Kundër Torturës dhe Mizorive të 
Tjera, Trajtimit apo Dënimit Johuman apo Degradues-1984, Konventa për 
Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas-1979 dhe Protokolli i 
saj-1999, Konventa Ndër Amerikane për Parandalimin dhe Dënimin e Torturës-
1985, Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut-1950 dhe protokollet e saj Nr. 
1,4,6 dhe 7, Deklaratës mbi Mbrojtjen e të Gjithë Personave nga të Nënshtruarit e 
Torturës dhe Trajtimit apo Dënimit Tjetër të Vrazhdë Johuman ose Degradues e 
aprovuar nga Asambleja e Përgjithshme e K. B më 1975, Konventa Evropiane për 
Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit apo Dënimit Jonjerëzorë apo shkatërrues-
1987.  

2. Sipas përkufizimit të paragrafit 1 të kësaj norme penale, dinjiteti dhe integriteti i 
njeriut, mbrohet nga akti torturës të cilin mund ta ushtrojnë peronat zyrtarë gjatë 
ushtrimit të detyrave të tyre, nga shtytja, dhënia e pëlqimit apo me pranimin e 
personit zyrtar, që të ushtrohet akti i torturës ndaj një personi tjetër me qëllim të 
marrjes së informacionit apo deklaratës në bazë së cilës kishte për t’u dënuar ai ose 
personi i tretë për veprën e dyshuar ose të kryer. 

3. Veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale janë paraparë në formë alternative: 
‐ kur personi zyrtar e kryen aktin e torturës, personi i shtytur nga personi zyrtar 

e kryen aktin e torturës dhe personi e ushtron torturën ndaj personit tjetër me 
pëlqimin apo pranimin e heshtur të personit zyrtar. 

4. Akt i torturës do të thotë, ushtrimi i veprimeve fizike apo psikike të një intensiteti 
të lartë me qëllim që personit të torturuar t’i shkaktohen dhembje të mëdha fizike 
ose vuajtje të rënda psikike me qëllim që ta mposhtin rezistencën e tij e pastaj për 
ta marrë informacionin a deklaratën nga ai ose nga personi tjetër me qëllim të 
dënimit për veprën penale të kryer ose të dyshuar. Për torturën dhe format e saja 
është bërë fjalë edhe në komentet e lartcekura, kurse tek kjo vepër penale kërkohet 
një ushtrim i torturës me një intensitet më të lartë. Mu për këtë është e nevojshme 
të ceket se çka nënkuptohet me shprehjen” torturë” sipas Konventës Kundër 
Torturës ku thuhet:- “çdo akt përmes të cilit shkaktohen me qëllim, dhimbje apo 
vuajtje fizike apo mentale një personi me qëllim të nxjerrjes nga ai ose një person i 
tretë informacione apo pranim të fajit për një vepër penale që ai apo personi i tretë 
e kanë kryer ose dyshohet se e kanë kryer, apo duke e frikësuar apo detyruar apo 
për ndonjë arsye të bazuar në diskriminim të çfarëdo lloji, kur një dhembje apo 
vuajtje e tillë është shkaktuar nga apo me nxitjen apo me miratimin ose pranimin e 
heshtur të zyrtarëve publikë apo personave të tjerë që veprojnë në cilësi zyrtare. 
Kjo nuk përfshinë dhimbjen apo vuajtjen që rrjedh vetëm prej apo është pjesë e 
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qenësishme ose karakteristikë e sanksioneve të ligjshme-”(neni 1). Sipas nenit 16 
të Konventës kundër torturës,”secili shtet palë duhet të veprojë për të parandaluar 
vepra të tjera mizore, trajtimit ose 1, të Konventës, kur vepra të tilla janë shkaktuar 
nga apo me nxitjen(shtytjen), pajtimin apo pranimin e heshtur të një zyrtari publik 
apo ndonjë personi tjetër që vepron në cilësi zyrtari.” dënimit jonjerëzorë apo 
degradues të cilat nuk cilësohen si torturë si që është përcaktuar në nenin 
Ngjashëm ka shpjeguar edhe Gjykata Ndër-Amerikane për të Drejtat e Njeriut në 
rastin Loayza Tamayo kur thotë:-“ shkelja e të drejtës për integritet fizik dhe 
psikologjik të personave është një kategori e shkeljeve të disa shkallëzime dhe 
përfshinë trajtimin duke filluar nga tortura apo lloje të tjera të poshtërimeve apo 
mizorive, trajtimit jonjerëzorë apo degradues me shkallë të ndryshme të pasojave 
fizike dhe psikike të shkaktuar nga faktor endogjenë dhe ekzogjenë të cilët duhet 
të dëshmohen në çdo rast të veçantë."477 

5. Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka konstatuar se dallimet në mesë të 
“torturës” dhe “trajtimit jonjerëzorë apo degradues” parimisht rrjedhin nga një 
ndryshim në intensitetin e vuajtjes së shkaktuar. Andaj, shprehjen “torturë” sipas 
kësaj norme penalo-juridike duhet kuptuar si një akt torture të një intensiteti më të 
lartë se sa mund të kuptohet tek dispozitat tjera të këtij Kodi.  

6. Tortura mund të ushtrohet me qëllim që të dënohet edhe personi i tretë, jo vetëm i 
torturuari, për veprën penale të kryer apo të dyshuar. Tortura ushtrohet në personin 
edhe me qëllim të frikësimit apo detyrimit për veprën penale të kryer ose të 
dyshuar, si dhe frikësimin apo detyrimin e personit të tretë për veprën e kryer apo 
të dyshuar. 

7. Kjo vepër penale kryhet me vetë ushtrimin aktit të torturës me veprime ose mos 
veprime, pa marrë parasysh se a është marrë informacioni a deklarimi i synuar. 
Është i relevante a merret informacioni torturës. Veprimet alternative të kryerjes së 
kësaj vepre penale mund të ndërmerren edhe si formë e bashkëveprimit të një 
personi zyrtar dhe personit të shtytur ose me pëlqimin e personit zyrtar. 

8. Vepra penale në fjalë kryhet vetëm nga ana personit zyrtar, personit të shtytur nga 
personi zyrtar dhe personi me pëlqimin dhe pranimin e personit zyrtar. 

9. Vepra penale nga paragrafi apo deklarata e rrejshme apo e saktë, sepse vepra 
konsiderohet si e kryer me vetë ushtrimin e aktit të 1 i këtij neni kryhet vetëm me 
dashje direkte. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale ndërmerren me qëllim 
të caktuar, p.sh për të marrë informata ose që të pranohet vepra penale, me qëllim 
që personi ndaj të cilit ushtrohet tortura apo personi tjetër të dënohet për veprën të 
cilën e ka kryer apo dyshohet se e ka kryer, ose me qëllim të frikësimit. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2, ligjdhënësi ka përkufizuar formën e kualifikuar të veprës penale 

nga paragrafi 1 i këtij neni. Vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni e merr formën 
e kualifikuar nëse akti i torturës ushtrohet ndaj fëmijës. Pra, nëse torturohet 
personi i cili ende nuk ka mbushë moshën tetëmbëdhjetë vjet. 

 
                                                           
477 Të Drejtat e Njeriut në Administrimin e Drejtësisë, Publikim K.B (sales No. E.o2.XV.3 
ISBN 92-1-154141-7,ISSN 1020-1688), New York dhe Gjenevë, faq. 315,316. 
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Paragrafi 3 
 
1. Paragrafi 3 i kësaj norme është dispozitë shpjeguese. 
2. Është për tu theksuar se sot ekzistojnë një sërë mekanizmash dhe procedura të cilat 

merren me pohimet mbi shkeljen e të drejtave të njeriut, përfshirë edhe torturën 
dhe keqtrajtimin, në procedura të fshehta apo publike në pjesë të organeve të 
ndryshme, e posaçërisht në Komisionin për të Drejtat e Njeriut. Përveç kësaj, 
organet dhe individët tjerë janë të autorizuar të parashtrojnë çështjet e torturës ex 
officio apo si përgjigje ndaj kërkesave të shteteve anëtare. Në fakt, kjo zakonisht 
kryhet përmes dispozitave gjenerale që kanë të bëjnë me promovimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Sipas Kartës së Kombeve të Bashkuara apo 
Kartave tjera, si rezolutave që adresojnë mandatet e zyrtarëve të ndryshëm të lartë 
të Kombeve të Bashkuara, agjencive të saja të specializuara apo degëve të 
Sekretariatit, ndër aktorët më relevantë në kuptim më të përgjithësuar janë 
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve Bashkuara, Sekretarët e Përgjithshëm të 
organizatave regjionale, Komisionari i Lartë për të Drejtat e Njeriut dhe Zyra e 
Komisionarit të Lart, Dega e KB-së për Parandalimin e Krimeve dhe, lidhur me 
reformat e sistemeve gjyqësore. 478 

3. Neni 2 i Konventës kundër torturës dhe mizorive tjera, trajtimit ose dënimit 
jonjerëzorë apo degradues parasheh se ” secili shtet palë duhet të ndërmarrë masa 
efektive ligjore, administrative dhe masa tjera që të parandalojnë aktet e torturës 
në çdo territor nën juridiksionin e tij. Në nenin 12 të kësaj Konvente thuhet se 
secili shtet palë duhet të sigurojë se autoritetet kompetente të tij do të kryejnë një 
hetim të shpejtë dhe të paanshëm, gjithnjë kur aty ka një dyshim të arsyeshëm se 
një akt i torturës është kryer në një territor të juridiksionit të tij. Mu për këtë 
Komiteti kundër torturës vazhdimisht ka rekomanduar për shtetet palë se duhet të 
sigurojnë hetime të fuqishme dhe të ndiqen të gjitha rastet e raportuara të torturës 
dhe keqtrajtimet ashtu që autorët e torturës të mos gëzojnë imunitet e madje as të 
gëzojnë të drejtën e amnistisë. Komiteti për të Drejtat e Njeriut ka theksuar se neni 
7 i Paktit Ndërkombëtarë për të Drejtat Civile dhe Politike duhet të lexohet në 
lidhje me nenin 2(3) në bazë të cilit është obligim i shteteve palë që të sigurojnë 
dhe ofrojnë mjete juridike efektive për paraqitjen e ankesave kundër maltretimeve 
të ndaluara me nenin 7 të këtij Pakti dhe se ankesat duhet të shqyrtohen menjëherë 
dhe në mënyrë të paanshme nga autoritetet kompetente. 

4. Gjykata Evropiane për të Drejtat e njeriut në një rast, rasti Aydin ka cekur se ka pasur 
një shkelje të nenit 13 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut pasi nuk ishte 
zhvilluar as një procedurë efektive dhe e plotë ndaj pohimeve të viktimës dhe ky 
dështim kishte dëmtuar efikasitetin e çdo procedure tjetër juridike të cilat mund të 
ekzistonin duke pas parasysh rolin centralist të prokurorit publik në sistemin e mjete 
juridike si një tërësi duke përfshirë edhe çështjen e kompensimit.479 

                                                           
478 Deklarata Univerzale mbi të Drejtat e Njeriut (standard i përbashkët që duhet arritur) 
publikuar nga Kluwer Law Internacional P.O.Box 85889, 2508 CN The Hague, Holande, faqe 
145.  
479 Të Drejtat e Njeriut në Administrimin e Drejtësisë (Doracak mbi të Drejtat e njeriut për 
Gjykatës, Prokurorë dhe Avokat)- Publikimi i Kombeve të Bashkuara Sales No. E..o2.XIV.3, 
ISBN 92-1-154141-7, ISSN 1020-1688, New York dhe Gjenevë- faqe 312-314. 
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Praktika gjyqësore: 
 
1. Në rastin Aydin Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka konstatuar se dhunimi 

i një të ndaluari nga një zyrtar i shtetit duhet të konsiderohet si një formë veçanërisht 
e rëndë dhe jonjerëzore e keqtrajtimit duke pasur parasysh lehtësinë me të cilën 
kryesi mund të shfrytëzojë ndjeshmërinë dhe rezistencën e dobët të viktimës së tij. 
Për më tepër dhunimi lë pasoja të rënda psikologjike të cilat me kalimin e kohës nuk 
tërhiqen aq shpejtë sikurse format tjera të dhunës fizike dhe mendore. Viktima 
gjithashtu kishte përjetuar dhimbje akute të marrëdhënies seksuale të detyrueshme, 
gjë e cila i ka lënë asaj ndjenja të përulura dhe e kishte thyer atë edhe fizikisht edhe 
emocionalisht. Viktima, për më tepër, iu kishte nënshtruar një serie të përjetimeve 
veçanërisht të tmerrshme dhe poshtëruese për derisa mbahej nën duart e forcave të 
sigurimit në shtabin qendror të xhandarmerisë në Derik (Turqi) si pjesëtare e etnitetit 
Kurd që kishin të bëjnë me gjininë dhe moshën e saj (17 vjet), si dhe me rrethanat në 
të cilat ajo mbahej. Ajo ishte ndaluar për tri ditësh gjatë së cilës ishte hutuar dhe 
dezorientuar, duke u mbajtur me sy të mbyllur dhe në një gjendje konstante të 
dhimbjes fizike dhe vuajtjes mendore e cila ishte pasojë e rrahjeve që iu ishin bërë 
gjatë marrjes në pyetje për qëllim të nxjerrjes së informacionit dhe si pasojë e frikës 
se çka do t’i ndodhë asaj në të ardhmen. Ajo, gjithashtu ishte e detyruar të 
ekspozohej lakuriq në rrethana poshtëruese me këtë duke i shtuar asaj kuptimin e 
përgjithshëm të dobësisë dhe në një rast ishte goditur me ujë me presion të lartë 
përderisa sillej rreth një gome. Gjykata kishte gjetur se të gjitha veprimet e dhunës 
fizike dhe mendore dhe veçanërisht akti i dhunimit seksual kishin të bënin me 
torturën e ishte shkelur neni 3 i Konventës për të Drejtat e Njeriut e që i përgjigjet 
veprës penale të përkufizuar në nenin 199 të Kodit tonë Penal. 

2. Në një rast kundër Zairesë, Komisioni Afrikan për të Drejtat e Njeriut dhe Popujve 
ka konstatuar se “rrahja e të ndaluarve me grusht, shkopi dhe shqelma, mbajtja e të 
burgosurve në zinxhirë dhe futja e tyre në elektroshok, zhytja me dhunë në ujë për 
një qëllim të caktuar, fyen dinjitetin njerëzor”; veprimet e tilla bashku apo ndaras 
paraqesin aktin e torturës ose përbëjnë shkeljen e nenit 5 të Kartës Afrikane për të 
Drejtat e Njeriut dhe Popujve. 

3. Në rastin e Irlandezëve, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka konstatuar se 
përdorimi i kombinuar i pesë teknikave të marrjes në pyetje për të arrestuarit në 
Irlandën e Veriut në vitin 1971 përbënte trajtimin jo njerëzor brenda kuptimit të 
nenit 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.  

4. Gjykata ka konstatuar se teknika të cilat përfshijnë qëndrimin mbështetur për muri, 
mbyllja në vetmi, nënshtrimi i zhurmës, moslejimi i gjumit dhe moslejimi i 
marrjes së ujit dhe ushqimit, ishin aplikuar të kombinuara me qëllim të nxjerrjes së 
informacionit dhe se këto iu shkaktuan, nëse jo menjëherë lëndime trupore, së 
paku vuajtje të mëdha fizike dhe mendore personave të cilët iu ishin nënshtruar 
këtyre metodave dhe gjithashtu kjo ka quar në çrregullime akute psikike gjatë 
marrjes në pyetje. Sipas Gjykatës këto teknika të marrjes në pyetje po ashtu ishin 
degraduese pasi që ishin të tilla që nxisnin tek viktimat ndjenjën e frikës, ankthit 
dhe inferioritetit duke shkaktuar përuljen dhe poshtërimin e tyre dhe po ashtu 
thyerjen e rezistencës fizike dhe morale të tyre. Mirëpo, kjo gjykatë ka përfunduar 
me konstatimin se përdorimi i teknikave të marrjes në pyetje sikurse u cekën më 



Hilmi Zhitija 

 546 

lartë, paraqesin veprime johumane, jonjerëzore dhe degraduese por jo edhe 
torturën, sepse nuk ishte arritur një shkallë e atij intensiteti të vuajtjeve dhe 
ashpërsie sa që të konsiderohet si torturë480. 

5. Në rasti Tomasi kundër Francës, parashtruesi i ankesës ishte nënshtruar marrjes në 
pyetje për më shumë se 4o orë, gjatë së cilës kohë ishte goditur me shuplaka, 
shqelma grusht, dhe e kishin bërë at të qëndrojë një kohë të gjatë pa mbështetje, 
me duar të prangosura prapa shpine; atë e kishin detyruar të qëndrojë lakuriq 
përballë një dritareje të hapur, i kishin ndaluar të marrë ushqim, e kishin kërcënuar 
me armë zjarri e kështu me radhë. Kjo përbënte trajtim jonjerëzorë dhe degradues 
për gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut,por jo aktin e torturës. Më tutje 
Gjykata në mënyrë kuptimplotë kishte shtuar se “kriteret e hetimit dhe vështirësitë 
e pamohueshme që paraqiten gjatë luftës kundër krimit, veçanërisht kundër 
terrorizmit, nuk mund të justifikohen e veçanërisht në respektimin e integritetit 
fizik të individit. 

6. Në rastin Aksoy, Gjykata kishte konstatuar se parashtruesi i ankesës i ishte 
nënshtruar torturës. Në këtë rast, Gjykata deklaroi se “ kur një individ është marrë 
në përkujdesje të policisë në gjendje të mirë shëndetësore, mirëpo pasi që lirohet 
vërehet se ishte i lënduar. Është detyrë e shtetit që të ofrojë sqarime bindëse në 
lidhje me shkaqet e lëndimeve, ndërsa nëse dështon, ngrihet një çështje e qartë në 
bazë të nenit 3 të Konventës për të Drejtat e Njeriut pranë Komisionit Evropian për 
të Drejtat e Njeriut. Duke u mbështetur në përfundimet e këtij Komisioni, Gjykata 
pranoi se z Aksoy, ndër të tjera iu ishte nënshtruar “dënimit palestinez”, që 
nënkuptonte se ai ishte zhveshur lakuriq me duar të lidhura prapa shpinës dhe ishte 
varur me gjymtyrë. Sipas Gjykatës, ky trajtim mund të shkaktohej vetëm me 
paramendim; në të vërtetë, kërkohej një kohë e caktuar e përgatitjeve dhe 
përpjekjeve për të kryer këtë. Kjo, dukej se ishte kryer me qëllim për të nxjerr 
pohime dhe informacione nga ana e parashtruesit. Përveç dhimbjeve të forta të 
cilat ishin shkaktuar në atë kohë, dëshmitë mjekësore treguan se ky trajtim kishte 
çuar në një paralizë të të dy gjymtyrëve e cila kishte zgjatur për një kohë. Gjykata 
kishte konstatuar se ky trajtim ishte i një natyre dhe vrazhdësie të tillë që mund të 
përshkruhej vetëm si torturë.  

 
 
Neni 200 [Cenimi i paprekshmërisë së banesave dhe objekteve] 
 
1. Kushdo që pa autorizim apo në mënyrë të kundërligjshme hyn në banesë ose 

në objektin e mbyllur të personit tjetër apo nuk largohet nga objektet e tilla 
sipas kërkesës së personit të autorizuar, dënohet me burgim deri në tre (3) 
vjet.  

2. Tentativa për të kryer veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni është e 
dënueshme.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar në 
keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim prej 
gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1.ose 2. i këtij neni kryhet me përdorim të 
                                                           
480 Aktgjykimi i GJEDNJ të dates 18.o1 1978, rasti Irlanda kundër Britanisë së Madhe. 
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armës, mjetit të rrezikshëm apo sendit tjetër që mund të shkaktojë lëndim të 
rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej 
një (1) deri në pesë (5) vjet.  

5. Për qëllime të këtij neni, objektet përfshijnë, por nuk kufizohen në banesën 
dhe kopshtin rrethues, biznesin, zyrën, dhomën e hotelit apo dhomën e marrë 
me qira.  

 
1. E drejta e pacenueshmërisë së banesës parqet një nga të drejtat themelore të njeriut 

kuptimi i së cilës është mbrojtja më e rëndësishme e sferës private, në bazë të së 
cilës askush nuk mund të shqetësohet në të drejtën e banimit. Sipas nenit 12 të 
Deklaratës Universale për të drejtat e njeriut dhe Konventa Kornizë e Këshillit të 
Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare, as kush nuk mund të hyjë në banesë 
dhe hapësira të huaja në kundërshtim me vullnetin e mbajtësit, përveç në bazë të 
vendimit të gjykatës. Përjashtimisht, pa vendimin e gjykatës, hyrja dhe kontrolli i 
banesës është i lejuar vetëm kur është e nevojshme që të arrestohet-kryesii veprës 
penale apo mënjanimi i rrezikut të atypëratyshëm për njerëz ose pasurisë. Me fjalë 
tjera hyrja në banesë të huaj është i lejuar vetëm në rastet kur e lejon ligji ose atë e 
kërkon banuesi. 

2. Edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës në nenin 36, qytetarëve dhe individëve 
që jetojnë në Kosovë u garanton pacenueshmërinë e banesës. Në bazë të kësaj 
edhe e drejta penale e Republikës së Kosovës, me normë penale e mbron këtë 
drejtë të njeriut që pa pengesë t’a shfrytëzojë të drejtën e banimit në banesë dhe 
objekte tjera të dedikuara për shfrytëzimin e të drejtës së banimit. E drejta e 
shfrytëzimit të të drejtës së banimit si e drejtë themelore e njeriut bënë pjesë në 
këtë kapitull të Kodit Penal. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Kjo vepër penale kryhet më hyrjen e kundërligjshme në banesë ose në objektin e 

mbyllur të personit tjetër apo kur ai nuk largohet nga objektet e tilla sipas kërkesës 
së personit të autorizuar (par. 1). 

2. Objekti mbrojtës tek kjo vepër penale është banesa dhe objektet tjera të mbyllura 
me të cilat disponon personi fizik apo juridik. 

3. Me shprehjen “banesë” sipas teorisë së të drejtës penale dhe praktikës gjyqësore 
nënkuptojmë të gjitha ato sipërfaqe të mbyllura që shërbejnë për banim të shkurt 
dhe të gjatë ditor të njeriut (dhoma e gjumit, kuzhina, dhoma e ditës, e pritjes, 
korridori dhe objektet tjera përcjellëse). Me banesë, po ashtu nënkuptojmë edhe 
ato objekte të cilat më parë nuk kanë qenë të dedikuara për banim por janë 
adaptuar për at qëllim., p.sh. vendi i larjes së rrobave, garazhet, ballkonet etj. 
Praktika gjyqësore ka pranuar se, edhe dhoma e hotelit ka kuptimin e banesës. Çka 
do të thotë, se, nuk duhet kuptuar vetëm të drejtën e pronësisë sipas dispozitave të 
ligjit mbi marrëdhëniet pronësoro juridike, apo me cilën bazë juridike 
shfrytëzohet, mjafton që ajo hapësirë të shërbej për banim.  

4. Nuk është e rëndësisë gjatësia e banimit një orë, një natë apo më gjatë. E rëndësisë 
është dedikimi i asaj hapësire. Sipas kuptimit të gjerë e që e ka përvetësuar edhe 
praktika gjyqësore, me banesë nënkuptojmë secilën hapësirë e cila është e lidhur 
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në mesë veti dhe e dedikuar për qëllimin e shfrytëzimit të së drejtës së banimit në 
mënyrë sa ma kualitative(korridoi, veranda ballkoni, madje edhe atë hapësira të 
lëvizshme, kamp shtëpizat etj). Sipas kuptimit edhe më të gjerë, praktika gjyqësore 
me hapësirë të mbyllur ka pranuar edhe oborrin e rrethuar të shtëpisë. Sipas 
kuptimit të kësaj norme penale me shprehjen banesë do të nënkuptojmë edhe 
pjesët e banesës të cilën e shfrytëzojnë personat tjerë me koncesion. Nëse kemi të 
bëjmë me bashkëpronar, vepra mund të kryhet për atë pjesë të banesës e cila i 
takon atij pronari.481 

5. Me objekt të mbyllur nënkuptojmë çdo hapësirë e kufizuar me ndonjë pengesë me 
të cilën pengohet hyrja e zakonshme e lirë, e nuk e ka kuptimin e banesës apo nuk 
i shërben të drejtës së banimit, por hyrja në të bëhet me depërtim, mënjanim të 
pengesave ose thyerje. Këto hapësira shfrytëzohen nga organe shtetërore, 
organizatave të biznesit, dhe personave të tjerë juridikë, si dhe hapësirat e 
personave fizikë, sikurse janë punëtorit, atelietë, sallat sportive, zyrat etj. 

6. Nuk është e rëndësishme se banesa apo hapësira e mbyllur është e ndonjë organi 
shtetërorë, organi publik, ndonjë personi juridik ose ndonjë qytetari. Po ashtu nuk 
është e rëndësishme dedikimi i objektit të mbyllur. 

7. Kjo vepër penale mund kryhet edhe ndaj banesës e cila nuk iu ka dhënë ende 
askujt për banim, sepse kjo banesë konsiderohet si objekt i mbyllur sipas kësaj 
norme penalo- juridike. Duhet thënë se, lidhur me këtë praktika gjyqësore ka 
qëndrime të ndryshme. Mirëpo, mbretëron qëndrimi se në rastet e tilla por edhe në 
banesat e personit të vdekur do të konsiderohet si hyrje në objektin e mbyllur. 
Praktika tjetër konsideron se në rastet e tilla nuk kemi të bëjmë me cenimin e të 
drejtës së banimin nga se ajo e drejtë as që ka filluar të realizohet, por mund të 
bëhet fjalë për veprën penale të vetëgjyqësisë.482 

8. Po ashtu, për të ekzistuar kjo vepër penale nuk është e rëndësisë se a ekziston dikush 
në banesë apo jo, kryesore është se banesa i takon dikujt, të dihet se kujt i takon. Nuk 
do të ketë vepër penale nëse hyhet në banesën e okupuar nga personi tjetër pa ndonjë 
bazë juridike, sepse nuk mund të mbrohen veprimet e kundërligjshme.  

9. Tek forma themelore e kësaj vepre penale, janë paraqitur dy forma të kryerjes: a) 
hyrja në banesë ose në objektin e mbyllur pa ndonjë autorizim dhe b) moslargimi 
nga objektet e tilla me kërkesën e personit të autorizuar(personit i cili banon në 
banesë apo objekt). Sipas rregullit, hyrja duhet të jetë me përdorimin e forcës 
fizike për të mënjanuar pengesat për të hyrë në banesë. Hyrja mund të jetë 
nëpërmes dritares, hapjes së derës me ndonjë qelës, apo duke e mposhtur 
rezistencën e banorit të autorizuar. 

10. Në praktikë shtrohet pyetja se kur konsiderohet se është kryer veprimi i kryerjes së 
kësaj vepre penale, respektivisht është shkaktuar pasoja, në momentin kur kryesi 
hynë me tërë trupin brenda në banesë apo vetëm një pjesë e trupit të tij për tu 
konsideruar si vepër e kryer p.sh., kryesi e futë një këmbë brenda dhe nuk e lejon 
banuesin ta mbyllë derën. Mbretëron qëndrimi se edhe atëherë kur kryesi hynë me 
një pjesë të trupit vepra konsiderohet si e kryer. Tek kjo vepër penale është e mundur 
edhe tentativa e cila është e dënueshme(par. 2). Kjo ndodhë në rastet kurkryesi e 
ndërmerr veprimin e hyrjes por nuk hynë në banesë apo në objekt të mbyllur. 

                                                           
481 Ljubiša Lazarević; Branko Vućković, Vesna Vućković; Komentar; faqe 451.  
482 Po aty, faqe 451. 
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11. Qëndrimi duhet të ketë karakterin e manifestimit të qëndrimit të gjatë, të banimit 
në atë banesë ose të ndonjë veprimtarie në objektin e mbyllur. Sikurse e thamë, 
hyrja duhet të jetë e kundërligjshme, pa pëlqimin e shfrytëzuesit të ligjshëm të 
banesës ose objektit të mbyllur apo pa ndonjë bazë ligjore, përveç në rastet kur e 
parasheh Kodi i Procedurës Penale.  

12. Si bazë për përjashtimin e kundërligjshmërisë sa i përket hyrjes janë edhe dy normat 
permisive të Kodit Penal, mbrojtja e nevojshme dhe nevoja ekstreme, do të thotë se në 
rastet kur kryesi vepron në suaza të mbrojtjes së nevojshme ose të nevojës ekstreme 
përjashtohet kundërligjshmëria dhe hyrja në banesë apo objekt të mbyllur bëhet e 
ligjshme.  

13. Sa i përket fajësisë, kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje. Tek kryesi duhet të 
ekzistojë ose qëndron në banesë apo në objektin e mbyllur pa autorizim, në 
mënyrë kundërligjore.vetëdija se hynë Me moslargim nga banesa apo objekti i 
mbyllur nënkuptojmë qëndrimin e kryesit aty pa vullnetin e personit të autorizuar. 
Më së shumti manifestohet me qëndrimin pasiv e në kundërshtim të thirrjes së 
personit të autorizuar që ta lirojë banesën apo objektin e mbyllur. Mirëpo qëndrimi 
aty mund të manifestohet edhe me veprim aktiv duke i rezistuar veprimit të 
personit të autorizuar. E rëndësisë është që të ekzistojë thirrja apo kërkesa e 
personit të autorizuar që ta lirojë banesën apo objektin e mbyllur dhe kryesi nuk 
vepron sipas kërkesës. Person i autorizuar është ai person që ka të drejtën e 
shfrytëzimit të banesës apo të objektit. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Forma kualifikuese e kësaj vepre penale është përkufizuar në paragrafin e 3 të këtij 

neni. Kjo vepër penale bëhet e kualifikuar nëse kryhet nga personi zyrtar gjatë 
ushtrimit të detyrës zyrtare. 

2. Pra, vepra themelore bëhet e rëndë në bazë të vetive të kryesit. Sa i përket 
shpjegimit të kuptimit të shprehjes “ person zyrtar” shihni kuptimin e shprehjeve 
në nenin 120 të këtij Kodi.  

 
Paragrafi 4 

 
1. Në paragrafin 4 të këtij neni, ligjdhënësi ka përkufizuar formën edhe më të rëndë 

të kësaj vepre penale, nëse kryesi gjatë kryerjes së veprës penale nga paragrafi 1 
ose 2 të këtij neni përdor armë ose mjet apo send tjetër të përshtatshëm për të 
shkaktuar lëndim të rëndë trupor apo për ta dëmtuar rëndë shëndetin. Pra, për 
shkak të përdorimit të armës apo mjetit ose sendit tjetër të përshtatshëm për ta 
lënduar rëndë shëndetin apo për ta lënduar rëndë trupin e subjektit pasiv, vepra 
themelore e paraparë në paragrafin 1 ose 2 të këtij neni merr karakter të rëndë ose 
kualifikues. 

 
Paragrafi 5. 

 
1. Ndërsa, paragrafi 5 i këtij neni është dispozitë shpjeguese e cila shpjegon kuptimin 

se çka nën kuptojmë me fjalën “objekt” për çka edhe është bërë fjalë më sipër. 
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2. Cenimi i paprekshmërisë së banesës mund të jetë në lidhje me kryerjen e ndonjë 
vepre tjetër penale dhe na paraqitet problemi i bashkimit të veprave penale. 

3. Bashkimi i veprave mund të jetë i ndryshëm. Së’ pari nëse hyhet ose qëndrohet në 
banesë apo objekt të mbyllur për të kryer vepër tjetër penale., p. sh., kryesi hynë në 
banesë për ta kryer veprën penale të vjedhjes. Hyrja ose qëndrimi na paraqitet si 
mënyrë e kryerjes së veprës penale të vjedhjes. Andaj, nuk ekziston vepra penale, 
cenimi i paprekshmërisë së banesave. Bashkimi i veprave penale nuk do të 
ekzistojë edhe nëse kryesi hyn në banesë për ta kryer ndonjë vepër penale tjetër, 
p.sh., të vrasjes, sepse hyrja në banesë është veprim përgatitorë i vrasjes. 

4. Në rastet tjera, parimisht ekziston bashkimi i veprave penale me këtë vepër penale. 
Në mes të ndonjërës forme të kësaj vepre penale nuk është e mundur bashkimi 
sepse ato janë përkufizuar në formë alternative. Personi i cili ka hyrë në banesë 
dhe nuk dëshiron të largohet e kryen vetëm një vepër penale e jo dy vepra penale, 
një, se ka hyrë në banesë dhe e dyta, se nuk e liron banesën në kërkesë të personit 
të autorizuar. Nuk qëndron as bashkimi në mes të formës së kualifikuar të kësaj 
vepre penale me veprën penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, sepse cenimi i 
paprekshmërisë së banesës është formë speciale e keqpërdorimit të pozitës zyrtare. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Nuk ekziston vepra penale, cenimi i paprekshmërisë së banesës, nëse vëllai i 

bashkëshortes së paditësit hyn me dhunë në banesë me pëlqimin e bashkëshortes 
së paditësit e cila deri atëherë ka jetuar në atë banesë, sepse bashkëshortja e ka të 
drejtën e bashkëbanimit me bashkëshortin e saj dhe fëmijën. 

2. Objekt mbrojtës i kësaj vepre penale, parimisht është banesa në të cilën dikush 
banon e jo edhe banesa e braktisur. Për këto raste ekziston një mbrojtje ligjore 
tjetër,- pushtimi i pa ligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par 1 KPK. 

3. Pronari i banesës për shkak të mosmarrëveshjeve me fqinjin e braktisë banesën për 
një kohë të gjatë pa u interesuar më për te. Gj. Qarkut Zagreb K. nr. 42/89483 

4. Është e parëndësishme se në kohën kur kryesi i veprës ka hyrë në banesë të huaj, 
titullari i banesës, për momentin, e ka shfrytëzuar banesën apo jo. 

5. Gjykata e shkallës së parë e ka liruar të akuzuarin duke gjetur se nuk përmbushen 
elementet e veprës penale, cenim i paprekshmërisë së banesës. Shkalla e dytë, me 
aprovimin e ankesës, gjen se nuk mund të aprovohet qëndrimi i gjykatës së 
shkallës së parë se banesa nuk ka pas banues, ngase objekti i mbrojtjes së kësaj 
vepre penale është, cenimi i të drejtës së banimit, mosshfrytëzimi momental nuk 
do të thotë se është hequr dorë nga e drejta e banimit.484 

6. Mos largimi nga banesa e huaj në kërkesë të personit zyrtar ekziston edhe atëherë 
kur bashkëshorti i të dyshuarës me dhunë hyn në banesë të huaj dhe aty vendoset 
me të pandehurën dhe fëmijët pa as një bazë juridike, dhe e pandehura në kërkesën 
e personit të autorizuar nuk largohet nga banesa. Aktgj. i Gjykatës së Qarkut në 
Beograd Kz. Nr. 1575/93. 

7. I akuzuari në mënyrë të kundërligjshme ka hyrë në banesën e të dëmtuarit edhe për 
kundër faktit se ka qenë i larguar nga Habitati duke e ndërruar cilindrin e derës 

                                                           
483 Ivica Kramaric, Kazneni Zakon-Sudska Praksa,  
484 Aktvendimi i Gjykatës së Qarkut në Beograd Kz. nr. 1557/92 
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kryesore, me qëllim që të njëjtën banesë ta shfrytëzoi për nevojat e banimit familjar. 
Ekziston vepra penale, cenim i paprekshmërisë së banesës nga neni 200 par 1 KPK; 
Agj. P. nr. 1040/05 dt. 22.12. 2006. Gj. Kom Prishtinë.  

8. Qëndron vepra penale, cenimi i paprekshmërisë së banesë nga neni 200 par 1 KPK, 
kur e akuzuara edhe për kundër thirrjes së të dëmtuarit që ta liroj banesën nuk e ka 
liruar deri sa e ka larguar policia. Aktgj. i Gjykatës së Qarkut Prishtinë Ap. nr. 822/06. 

 
 
Neni 201 [Kontrollimi i kundërligjshëm] 
 
1. Personi zyrtar i cili me keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij bën 

kontrollim të kundërligjshëm të banesës, objekteve apo personit, dënohet me 
burgim prej tre (3) muaj deri në (3) tre vjet. 

2. Për qëllime të këtij neni, objektet përfshijnë, por nuk kufizohen në banesën 
dhe kopshtin rrethues, biznesin, zyrën, dhomën e hotelit apo dhomën e marrë 
me qira. 

 
1. Kontrolli i banesës, lokalit apo personit prek sferën e të drejtave themelore të 

njeriut të garantuar me parimet kushtetuese. Andaj, intenca e ligjdhënësit me këtë 
normë penalo-juridike është që t’i vejë nën kontroll veprimet procedurale të 
personit zyrtar me rastin e kontrollit të banesës, lokaleve dhe personit.  

 
Paragrafi 1 

 
1. Kontrolli i banesës, hapësirave (objekteve) dhe personit është veprim procedural i 

të drejtës së procedurës penale, administrative apo kundërvajtësve me qëllim që të 
gjejë, zbulojë gjurmët dhe sendet të cilat shërbejnë për vërtetimin e fakteve 
relevante, e në procedurën penale edhe për kapjen e të dyshuarit për vepër penale. 
Në të kundërtën çdo kontroll në kundërshtim me dispozitat procedurale parqet 
shkelje të drejtave personale të cilat edhe sanksionohen me këtë normë penalo-
juridike. Kjo vepër penale ka këto elemente të veprës penale: 

2. Veprimi i kryerjes së veprës është kontrolli i banesës, objekteve ose personit në 
mënyrë të kundërligjshme. Sikurse e kemi cekur më lartë kontrolli është një 
veprim procedural i cili ndërmerret me qëllim të kapjes së kryesit të veprës penale, 
gjetjes së sendeve të cilat kanë përardhje nga vepra penale ose shërbejnë për 
vërtetimin e ndonjë fakti relevant në një procedurë juridike dhe zbulimin e 
fiksimin e gjurmëve. Nuk është e rëndësisë a bëhet kontrolli i tërësishëm apo i 
pjesshëm. Kontrolli mund të bëhet edhe ndaj një sendi të caktuar i cili gjendet në 
banesë, në objekte ose tek personi. Sa i përket nocionit të banesës vlejnë të gjitha 
ato që janë thënë tek vepra penale, cenimi i paprekshmërisë së banesës nga neni 
200 të këtij Kodi. Me shprehjen objekte duhet nënkuptuar të gjitha hapësirat e 
kufizuara të cilat nuk shërbejnë për banim pa marrë parasysh se kujt i takojnë, të 
mbyllura apo të hapura, të lëvizshme apo të pa lëvizshme. Ato janë p.sh. zyrë e 
organeve shtetërore, të institucioneve, organizatave, bashkësive, depove, 
podrumet, garazhet, oborret, automobili dhe të ngjashme.485 

                                                           
485 Ljubiša Lazarević e të tjer; Komentar; faqe 454. 



Hilmi Zhitija 

 552 

3. Kontrolli i personit mund të jetë kontrolli i trupit të tij (jo ai sipërfaqësor), 
kontrolli i sendeve të cilat i posedon personi në kohën e kontrollit (kontrolli i 
rrobave, bagazhit, torbave, valixheve, portofolit etj.) 

4. Kontrolli i banesës, lokaleve dhe personave duhet të bëhet në mënyrë të 
kundërligjshme, në kundërshtim me dispozitat e procedurës penale, administrative 
ose kundërvajtësve. 

5. Kështu, kontrolli nga personi zyrtar pa leje gjyqësore paraqet veprim të 
kundërligjshëm ose kontrolli bëhet jo sipas procedurës së paraparë me dispozitat 
ligjore përkatëse. Vepra penale konsiderohet e kryer me vetë faktin se është bërë 
kontrolli. Fillimi i kontrollit, parimisht, paraqet edhe kryerjen e veprës penale. Do të 
thotë, pasoja e veprës shkaktohet me fillimin e veprimit kryes. Për ekzistimin kësaj 
vepre penale nuk është e nevojshme të ekzistojë edhe qëllimi, andaj vepra penale 
mundë kryhet edhe me dashjen eventuale të kryesit. Pasoja e veprës penale ekziston 
me vetë faktin e fillimit të kontrollit. Mirëpo nëse para fillimit të kontrollit përdoret 
dhuna, mashtrimi ose kanosja, mund të thuhet se veprimit i kryerjes së kësaj vepre 
penale ka filluar me përdorimin e dhunës, mashtrimit dhe kanosjes dhe ka përfunduar 
me vetë fillimin e kontrollit. Pra, tentativa e kësaj vepre penale nuk është e dënueshme.  

6. Këtë vepër penale e kryen vetëm personi zyrtar gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare. 
Pra kemi të bëjmë me vepër penale e cila kryhet vetëm nga peroni i caktuar- 
personi zyrtar (delicta propria).  

7. Nëse vepra penale është kryer nga peroni tjetër apo është kryer nga personi zyrtar 
jashtë ushtrimit të detyrës zyrtare, atëherë nuk kemi të bëjmë me këtë vepër penale 
nga se nuk ekzistojnë elementet e kësaj vepre penale. Në rastet e tilla mund të 
kemi ndonjë vepër tjetër penale ose në bashkim real me një vepër penale tjetër. 
P.sh cenimi paprekshmërisë së banesave nga neni 200 të këtij Kodi apo 
shpërdorimi i pozitës zyrtare ose i autorizimit nga neni 422 të këtij Kodi. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Paragrafi 2 është dispozitë shpjeguese e cila shpjegon kuptimin e shprehjes 

“objekt”, e që nuk kufizohen në banesën dhe kopshtin rrethues, biznesin, zyrën, 
dhomën e hotelit apo dhomën e marrë me qira. 

 
 
Neni 202 [Cenimi i fshehtësisë së korrespondencës dhe i bazave të të dhënave  

   kompjuterike] 
 
1. Kushdo që pa autorizim e hap letrën, telegramin, faksimilin apo ndonjë 

dokument tjetër të mbyllur ose dërgesë apo komunikim elektronik të personit 
tjetër, ose në ndonjë mënyrë tjetër e cenon fshehtësinë e materialeve të tilla 
apo pa autorizim mban, fsheh, asgjëson ose i dorëzon personit tjetër letrën, 
telegramin, faksimilin, komunikimin elektronik apo ndonjë dokument tjetër të 
mbyllur ose dërgesë të personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim deri 
në gjashtë (6) muaj.  

2. Kushdo që pa autorizim ndërhyn në bazën e të dhënave kompjuterike të 
personit tjetër ose ato të dhëna i shfrytëzon apo ia vë në dispozicion personit 
tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në një (1) vjet.  
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3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose.2 të këtij neni kryhet me qëllim të 
përfitimit të dobisë pasurore për vete ose për personin tjetër apo për t’i 
shkaktuar dëm personit tjetër, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 
tre (3) vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni kryhet nga personi 
zyrtar në keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij, për veprën penale 
nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryesi dënohet me burgim prej tre (3) muaj 
deri në tre (3) vjet, ndërsa për veprën penale nga paragrafi 3 i këtij neni kryesi 
dënohet me burgim prej një (1) vjet deri në pesë (5) vjet.  

 
1. Kushtetuta e Republikës së Kosovës në nenin 36 par. 1 ka paraparë që çdo kush të 

gëzojë të drejtën që t’i respektohet jeta private dhe familjare, pacenueshmëria e 
banesës dhe fshehtësia e korrespondencës, telefonisë dhe komunikimeve të tjera. 
Përjashtimisht, këto të drejta mund të kufizohen vetëm përkohësisht dhe në bazë të 
vendimit të një gjykate nëse është e domosdoshme të udhëhiqet ndonjë procedurë 
penale, dhe në rast të interesit nacional dhe shtetëror. Për dallim nga 
pacenueshmëria e banesës, pacenueshmëria e korrespondencës as një herë nuk 
mund të kufizohet pa ndonjë vendim të gjykatës.  

2. Vendet e ndryshme këtë vepër penale e kanë përkufizuar në mënyra të ndryshme, 
disa e kanë sanksionuar vetë hapjen e dërgesave, të tjerat kanë sanksionuar edhe 
asgjësimin, dorëzimin personit tjetër si dhe mësimin e përmbajtjes së tyre. Kodi 
ynë penal e ka paraparë këtë vepër penale me objekt të përzier mbrojtës ashtu që 
zgjidhen të gjitha pyetjet për mbrojtjen penalo-juridike të fshehtësisë së 
korrespondencës dhe bazave të dhënave të kompjuterike. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në legjislacionin tonë penal, format e kësaj vepre penale kuptohen shumë 

gjerësisht. 
2. Ekzistojnë disa forma themelore të kësaj vepre penale, të ndryshme për kah 

mënyra e kryerjes dhe qëllimit të kryesit. Mirëpo tek të gjitha format paraqitet 
objekt i vetëm sulmues. Ato janë: letra e huaj, telegrami, faksi, dokument tjetër i 
mbyllur, apo dërgesë e personit tjetër ose komunikim elektronik i personit tjetër. 

3. Me letër të huaj do të kuptojmë çdo letër e cila ka një përmbajtje dhe është e 
mbyllur dhe përmbajtja e saj nuk mund të kuptohet pa u mënjanuar pengesat dhe e 
adresuar personit të caktuar. Ato janë: letrat postare, dërgesat e të hollave, kartelat 
postare etj. Përmbajtja e letrave mund të jenë të ndryshme duke filluar nga 
përmbajtja e rëndomtë, shprehja e një mendimi, porosie, përshkrimi të një ngjarje, 
shprehja e ndjenjave etj. Nuk është e rëndësisë se letra është dërguar nga personi 
fizik, juridik, organi shtetëror, me postë, me librin pranues, nëpërmes personit 
tjetër apo në ndonjë mënyrë tjetër. Kryesore është se letra është e huaj dhe nuk iu 
është adresuar kryesit të veprës486. 

4. Telegrami është po ashtu, një komunikatë e shkruar e cila ka një përmbajtje e që 
dërgohet vetëm në mënyrë telegrafike apo tani me të arriturat shkencore në lëmin 
elektronike edhe me rrugë elektronike(SMS, Kompjuter). Me dokument tjetër të 

                                                           
486 Franjo Baćić/ Šime Pavlović; Komentar Krivicnog Zakona, faqe 543. 
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mbyllur do të kuptojmë aktet e ndryshme administrative, aktet shtetërore, veprat 
letrare, muzikore, planet dhe vepra tjera me përmbajtje të ndryshme. Nocioni 
“dërgesë e mbyllur” do të thotë çdo dërgesë e cila është e mbyllur sipas një 
procedure të përcaktuar administrative, p.sh., pakot e ndryshme, dërgesat në të 
holla e të mbyllura në letër, krejt ato të cilat nuk kanë ndonjë kuptim të gjerë etj. 
Në përkufizimin e kësaj vepre penale qartë është thënë se dërgesat duhet të jenë të 
mbyllura e të cilat nuk mund të hapen pa mënjanimin e pengesave. Këtu duhet 
përfshirë edhe hapjen e SMS të huaj duke manipuluar me telefonin e huaj pa lejen 
e pronarit ose ndërhyrje në kompjuter pa autorizim etj. 

5. Pra, sikurse u cek më lartë objekti sulmues i kësaj vepre penale është letra e 
mbyllur, faksimili, telegrami, dokumentet tjera të mbyllura, deklaratat, porosit, 
shënimet dhe përmbajtjet tjera të dërguara me mjetet elektronike. Objekti mbrojtës 
i kësaj vepre penale është fshehtësia e materialeve të tilla si një e drejtë e garantuar 
me kushtetutë. 

6. Kjo vepër penale mund të kryhet në disa mënyra: 
a) me hapjen e paautorizuar të letrave të huaja, telegrameve apo ndonjë 

dokumenti tjetër të mbyllur ose dërgese, respektivisht cenimi i fshehtësisë së 
dërgesave elektronike. Kjo formë e veprës penale ekziston vetëm atëherë kur 
ato hapen duke mënjanuar ndonjë pengesë për të arritur deri tek përmbajtja e 
saj në mënyrë të paautorizuar, do të thotë pa pëlqimin e dërguesit apo 
pranuesit të dërgesës. Nuk është e rëndësisë se a ka ardhur deri tek njohja e 
përmbajtjes së dërgesës, vepra konsiderohet se është kryer nëse është hapur pa 
qëllim që kryesi të njoftohet me përmbajtjen. P.sh., kur postieri pa autorizim e 
hap letrën e huaj me qëllim që t’i marri të hollat që nuk kanë ekzistuar e jo ta 
mësojë përmbajtjen e letrës përcjellëse do të ekzistojë kjo vepër penale nga se 
letra është hapur pa autorizim dhe me këtë veprim është cenuar 
korrespondenca si objekt mbrojtës i fshehtësisë.487,488 

b) Cenimi në ndonjë mënyrë tjetër të fshehtësisë është njohja me përmbajtjen e 
letrës, dokumentit, dërgesës postare dhe asaj elektronike me anë të mjeteve 
kimike, përdorimit të rrezeve ultraviolete apo me metoda tjera teknike. Tek 
kjo formë e veprës penale kryesi duhet ta mësojë përmbajtjen e 
korrespondencë. Nëse kryesi nuk e mëson përmbajtjen atëherë nuk ekziston 
edhe vepra penale. Ose, në rastin kur pranuesi e pranon letrën e mbyllur dhe e 
ka mësuar përmbajtjen e pastaj e ka lënë në kasë, e pastaj kryesi e mëson 
përmbajtjen. Do të thoshim se në rastin konkret nuk do të kemi elementin e 
veprës penale e cila e karakterizon këtë vepër penale e që është objekt 
mbrojtës i kësaj vepre,-mos cenimi i fshehtësisë së dërgesës, por vetëm në 
procesin e korrespondencës. Cenimi i fshehtësisë jashtë procesit të 
korrespondencës nuk do të ekzistonte kjo vepër penale. Përmbajtja e letrës ose 
dërgesës nuk është me ndikim për ekzistimin e kësaj veprës penale. Nuk është 
e nevojshme që letra ose dërgesa të përmbajë ndonjë sekret zyrtar, shtetëror, 
afarist etj. Kryesi është përgjegjës edhe nëse paraprakisht e ka ditur 
fshehtësinë e dërgesës apo letrës sepse vepra kryhet me vetë mënjanimin e 
pengesave për ta kuptuar përmbajtjen e korrespondencës, p.sh vepra do të 
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ekzistonte edhe nëse dërgesa përmban fletushka, gazeta ose libra cilat janë në 
qarkullim, me kusht që dërgesa është e mbyllur sipas procedurës për dërgimin 
e dërgesave. Është e pa rëndësishme se si kryesi ka arritur deri te dërgesa 
(marrje e qëllimshme, me rastin e dorëzimit të gabuar etj).489 

c) Fshehja, mbajtja dhe asgjësimi i letrave, dokumenteve, telegrameve 
faksimileve ose dërgesave elektronike është mënyra tjetër e kryerjes së kësaj 
vepre penale. Tek kjo formë e veprës penale kemi të bëjmë me mënyrat e 
ndryshme të posedimit të pa autorizuar të korrespondencave. 
Dërgesat mbahen atëherë kur me qëllim nuk i dorëzohen pranuesit por pa 
autorizim mbahen pa marr parasysh se si ka arritur deri tek dërgesa. Fshehja 
ekziston atëherë kur kryesi dërgesën e vendos në ndonjë vend me qëllim të 
mos zbulimit ose të vështirësimit të zbulimit nga personi të cilit iu është 
dërguar.490 
Dërgesat asgjësohen atëherë kur ato shqyhen, shkatërrohen, kallen ose në 
ndonjë mënyrë tjetër bëhet e pa mundur të kuptohet përmbajtja.  

d) Mënyra tjetër e kryerjes së kësaj vepre penale është atëherë kur 
korrespondenca i dërgohet personit tjetër të cilit nuk iu është adresuar. 
Ndërmarrja e veprimit të kryerjes së kësaj vepre penale duhet të jetë pa 
autorizim, përveç në rastet kur është e lejuar me ligj. Këto raste janë atëherë 
kur gjykata me qëllim të zhvillimit të një procedure penale në mënyrë efikase 
urdhëron hapjen, kontrollin apo bërjen të ditur të përmbajtjes, ose në bazë të 
ndonjë vendimi të një organi kompetent, kontrollohen, ruhen ose asgjësohen. 
Në fund nuk do të ekziston kjo vepër penale, nëse dërguesi ose korrespondenti 
e autorizon personin-marrësin që ta hapi dërgesën, t’i kontrollojë të dhënat, t’i 
shpërndajë etj. Autorizimi mund të jetë i precizuar, i dhënë në mënyrë të 
heshtur, t’i dedikohet një personi apo një rrethi më të gjerë. Tek organet 
administrative ose shtetërore apo organizatat e biznesit autorizimi i jepet 
personit të caktuar ose një numri më të gjerë ose kjo çështje rregullohet me 
akte të brendshme organizative. 
Për të ekzistuar kjo vepër penale nuk është e nevojshme të ekzistojë ndonjë 
motiv i posaçëm ose ai të dihet. 
Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person. Sa i përket fajësisë vepra 
penale mund të kryhet me dashje direkte ose eventuale, duke përfshirë 
vetëdijen se vepron pa autorizim ose në mënyrë kundërligjore. Lajthimi e 
përjashton përgjegjësinë penale e cila duhet të vlerësohet në bazë të rrethanave 
dhe fakteve të rastit konkret.  
Tentativa tek kjo vepër penale është e mundshme por nuk është e 
ndëshkueshme. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në mënyrë të posaçme është përkufizuar kjo vepër penale në paragrafin e 2 të këtij 

neni, për shkak të objektit sulmues. Objekti sulmues sipas paragrafit të 2 është 
kompjuteri si një mjet elektronik i korrespondencës. Veprimet e kryerjes janë 
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paraqitë në mënyrë alternative dhe atë: a) depërtimi në bazën e të dhënave 
kompjuterike të personit tjetër, b) shfrytëzimi i të dhënave dhe c) vënia në 
disponim e të dhënave personit tjetër. 
a) depërtimi në bazën e të dhënave kompjuterike duhet të jetë pa autorizimin e 

pronarit apo shfrytëzuesit të kompjuterit ose në mënyrë kundërligjore. Kur e 
themi në mënyrë kundërligjore do të thotë se ka raste kur përjashtohet 
kundërligjshmëria si element qenësor i veprës penale. Sepse, ka raste kur në 
bazë të ligjit apo me vendimin e një organi kompetent edhe pa autorizim mund 
të depërtohet në bazën e të dhënave kompjuterike. p.sh., në bazë të urdhrit të 
gjyqtarit të procedurës paraprake në procedurën penale, në bazë të një urdhri 
në procedurën administrative apo kundërvajtësve si dhe në rastet kur është 
paraparë me ligj.  

b) forma e dytë e kryerjes së kësaj vepre penale nga paragrafi i 2 është 
shfrytëzimi i të dhënave kompjuterike të personit tjetër. Edhe ky veprim duhet 
të jetë ndërmarrë pa autorizim ose në mënyrë kundërligjore. Për ekzistimin e 
kësaj forme të veprës penale mjafton që të dhënat e nxjerra nga kompjuteri i 
personit të huaj të shfrytëzohen pa autorizim ose në mënyrë kundërligjore. 

c) forma e tretë e kryerjes së kësaj vepre penale ka të bëjë me vënien ose dhënia 
e të dhënave kompjuterike personit tjetër. Vënia ose dhënia e të dhënave 
kompjuterike pa autorizim mund të bëhet në mënyra të ndryshme, me 
përcjellje elektronike tek kompjuteri i personit tjetër, me dhënien në dorë 
personit tjetër, me anë të kopjimit, incizimit etj. 

2. Ligjdhënësi, ka përdorë shprehjen të dhëna kompjuterike, që do të thotë të gjitha 
shënimet, porositë, shkresat, fotografitë, planet, sekretet e biznesit, sekretet zyrtare, 
llogarit e ndryshme, procesverbalet e ndryshme, raportet e ndryshme me fjalë tjera 
çdo shënim që gjendet në kompjuter, përveç shënimeve për karakteristikat teknike të 
kompjuterit. Nuk është e rëndësishme se të dhënat kompjuterike janë sekrete apo 
nuk janë për ekzistimin e kësaj forme të veprës penale. 

3. Sot,teknologjia elektronike është në një nivel të lartë të zhvillimit dhe ekzistojnë 
shumë mundësi për kryerjen e veprave penale tjera të ndryshme me anë të 
kompjuterit, ashtu që është kërkesë e kohës që të përkufizohen veprat penale të 
cilat kryhen në nëpërmes kompjuterit dhe makinave tjera elektronike. 

4. Vepra penale nga paragrafi 2 sa i përket fajësisë kryhet me dashje të drejtpërdrejtë 
dhe eventuale. Është i mundur tentimi i kësaj vepre penale por nuk është e 
ndëshkueshme. Për të ekzistuar kjo vepër penale nuk është i nevojshëm ndonjë 
motiv i posaçëm. Nëse ekziston ndonjë motiv i posaçëm atëherë do të bënim me 
vepër penale të kualifikuar për çka do të bëhet fjalë në vijim. Meqenëse, tani është 
aprovuar Ligji për Parandalimin e Kriminalitetit Kibernetik si ligj i posaçëm(legës 
specialis), do të aplikohet ky ligj nëse elementet e kësaj vepre penale përputhen me 
ndonjë vepër penale Ligjit për Parandalimin e Kriminalitetit Kibernetik. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Forma e kualifikuar e këtyre veprave penale themelore të përkufizuara në 

paragrafin 1 dhe 2 është atëherë kur ato kryhen me qëllim të përfitimit të dobisë 
pasurore (dobia materiale dhe jo materiale) për vete ose për tjetrin apo për t’i 
shkaktuar tjetrit dëm (dëm material dhe jo material). 
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Paragrafi 4. 
 
1. Forma tjetër kualifikuese është kur vepra themelore (par. 1 ose 2) dhe ajo nga 

paragrafi 3 të këtij neni kryhet nga personi zyrtar gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare. 
Pra, të të tri veprat penale te cekura, marrin formën e kualifikuar për shkak të 
vetive të posaçme të kryesit. 

2. Kur kemi disa vepra themelore e disa të kualifikuara e të kryera nga një kryes, 
shtrohet pyetje e mundësisë së kryerjes së veprave penale në bashkim. Nëse është 
vepra penale nga paragrafi 1 në mes tyre nuk është e mundur bashkimi ideal nga se 
kemi të bëjmë me veprime të caktuara alternative të kryerjes, ashtu që kemi vetëm 
një vepër penale edhe pse janë ndërmarrë disa veprime të kryerjes ndaj një objekti. 
p.sh., nuk ka bashkim të veprave penale kur kryesi pa autorizim e hap letrën dhe 
atë e shkatërron ose e fsheh. Është i mundur bashkimi në mes të veprave themelore 
kur kryhen ndaj objekteve të ndryshme. P.sh., kryesi pa autorizim e hap letrën e 
dërguar një personi, ndërsa e mban ose e shkatërron dërgesën e personit tjetër. 

3. Shtrohet pyetja a është i mundur bashkimi ideal kur kryesi duke e komunikuar atë 
që ka mësuar si fshehtësi nga letra apo dërgesa tjetër, respektivisht shërbehet me 
atë, kur kjo ka të bëjë me të njëjtën letër. Këtu është e mundur të dallohen dy 
situata. Nëse letra është hap me qëllim të komunikimit të përmbajtjes personit 
tjetër apo për tu shërbyer me të, dhe ai shërbim bëhet, nuk ekziston bashkimi i 
këtyre dy veprave penale, nga se hapja e letrës në rastin konkret na paraqitet si 
veprim përgatitorë në raport me veprën e dytë. 491  

 
 
Neni 203 [Zbulimi i paautorizuar i informacionit konfidencial] 
 
1. Avokati, mbrojtësi, mjeku apo personi tjetër i cili pa autorizim zbulon 

informacionin konfidencial për të cilin është vënë në dijeni gjatë ushtrimit të 
profesionit të vet dhe që është ligjërisht i detyruar ta mbajë në fshehtësi, 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

2. Personi nuk është penalisht përgjegjës sipas paragrafit 1. të këtij neni nëse e 
ka zbuluar informacionin konfidencial për interes publik nëse interesi i tillë 
peshon më shumë se mos zbulimi i informatës së fshehtë.  

3. Procedura penale për veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni fillohet sipas 
propozimit.  

4. “Interes publik” nënkupton që mirëqenia e përgjithshme e publikut 
mbipeshon interesin individual. Zbulimi i informacionit konfidencial është në 
interes publik nëse ka të bëjë me planifikimin, përgatitjen ose kryerjen e 
veprave penale kundër rendit kushtetues ose integritetit territorial të 
Republikës së Kosovës, ose vepra tjera penale që i shkaktojnë personit tjetër 
lëndim të rëndë trupor ose vdekjen.  
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Paragrafi 1 
 
1. Shënimet, shkresat dhe dokumentet të cilat paraqesin ndonjë fshehtësi personale, 

profesionale, ushtarake, shtetërore apo fshehtësi biznesi dhe zbulimi i tyre mbrohet 
me ligje të veçanta. Ekziston interesi shoqëror dhe personal që ato shënime apo të 
dhëna të mos zbulohen, madje edhe ato të cilat konsiderohen si fshehtësi personale 
e cila iu është besuar apo kanë mësuar personat e caktuar gjatë ushtrimit të 
profesionit apo detyrës së tyre. Me këtë normë juridike, praktikisht mbrohet 
fshehtësia profesionale. 

2. Mos zbulimi i fshehtësisë profesionale daton që nga betimi i Hipokratit, që ka të 
bëjë me fshehtësinë dhe etikën mjekësore e deri te mbrojtja penalo-juridike. 
Zgjidhja ligjore është e ndryshme, varësisht nga vendet e ndryshme. Disa vende 
fillojnë nga konstatimi se zbulimi i fshehtësisë duhet të shkaktojë pasojë, ndërsa të 
tjerat këtë kusht nuk e kërkojnë e të tjerat parashohin forma të posaçme të kësaj 
vepre penale. 

3. Sipas dispozitave të këtij neni, këtë vepër mund ta kryejnë vetëm personat e 
caktuar gjatë ushtrimit të profesionit të tyre. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale 
janë faktet të cilat kanë të bëjnë me fshehtësinë e njeriut. Andaj, mund të thuhet se 
kjo normë juridike ofron mbrojtje të fshehtësisë personale (individuale) e jo edhe 
fshehtësitë tjera. Kështu, sipas objektit mbrojtës të kësaj vepre penale, me 
fshehtësi nënkuptojmë ato fakte ose rrethana të cilat janë mësuar gjatë ushtrimit të 
profesionit e që sipas ligjit apo etikës janë konfidenciale, ndërsa personi për të 
cilin kanë të bëjnë faktet apo rrethanat nuk dëshiron t’i zbulohen.492 

4. Për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk është e rëndësishme se si janë mësuar 
fshehtësitë (me tregimin e personit, gjatë ushtrimit të detyrës, nga ndonjë letër, 
analize etj), por pa tjetër është e nevojshme që deri tek ajo ka ardhur gjatë 
ushtrimit të profesionit, thirrjes. Nëse deri tek informacioni i besueshëm është 
ardhur jashtë ushtrimit të profesionit, nëpër mes të kolegut, mikut etj., nuk do të 
ekzistojë kjo vepër penale, sepse mungon elementi i kësaj figure të veprës penale. 

5. Nuk është e rëndësisë se informacioni i besueshëm(konfidencial) ka të bëjë me 
personin e gjallë apo të vdekur. Ligjdhënësi ka numëruar personat të cilët do të 
ishin kryes potencial të kësaj vepre penale, p. sh, avokati, mjeku, mbrojtësi, por ka 
lënë mundësin e kryerjes së kësaj vepre penale edhe nga personat tjerë gjatë 
ushtrimit të profesionit të tyre. 

6. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale konsiston në zbulimin e informacionit 
konfidencial gjatë ushtrimit të profesionit. Me zbulim të informacionit 
nënkuptohet secili veprim me të cilin i mundësohet personit tjetër të mësojë për 
informacionin e besueshëm. Më së shpeshti zbulimi i informacionit bëhet duke i 
treguar personit tjetër, por ekzistojnë edhe mënyra tjera, sikurse është mundësia e 
shikimit të dokumentacionit i cili përmban informacionin, me dërgimin e 
shkresave, me leximin e tyre për personin tjetër, vënia në shikim ose me rastin e 
ligjëratave, shpjegimeve apo diskutimeve me personat tjerë etj. 

7. Vepra penale mund të kryhet me veprim por edhe pse rrallë herë, mund të kryhet 
edhe me mosveprim. Me mosveprim kryhet p.sh., mjeku nuk i largon nga tavolina 
dokumentet apo incizimet të cilat përmbajnë informacion të besueshëm dhe 
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personi i tretë ato i shikon. Ekzistimi i kësaj vepre penale është atëherë kur 
informacioni i besueshëm zbulohet pa autorizim të personit për të cilin ka të bëjë 
informacioni dhe se informacioni është përcaktuar si i besueshëm(konfidencial) në 
bazë të ligjit apo kodit të etikës. 

8. Pasoja e veprës penale është caktuar me vetë veprimin e kryerjes, respektivisht 
pasoja është me vetë faktin se është zbuluar informacioni. Pasoja mund të 
shkaktohet në momentin e ndërmarrjes së veprimit të kryerjes së veprës penale 
(komunikimi i drejtpërdrejtë) ose në momentin e mësimit për informacion(leximi i 
shkresës). 

9. Nëse zbulimi i informacionit konfidencial i bëhet shumë perse veprave penale me 
mundësin e ndërtimit të konstruksionit të një vepre penale në vazhdim nëse për atë 
plotësohen kushtet e parapara me ligj. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Paragrafi i 2 i kësaj norme parasheh mundësinë e përjashtimit të përgjegjësisë 

penale të kryesit nëse e ka zbuluar informacionin në interes të përgjithshëm dhe 
nëse interesi i tillë peshon më shumë se mosëzbulimi i informatës konfidenciale 

2. Zbulimi i informacionit me interes të përgjithshëm (publikë), zakonisht është 
atëherë kur kemi të bëjmë me ndonjë sëmundje ngjitëse. Dispozitat ligjore rrallë 
herë përmbajnë detyrim ponave do të kemi bashkimin për zbulimin e 
informacioneve, por më shpesh ajo ekziston në disa dispozita të veçanta. Raste të 
tilla të parapara në Kodin Penal janë p.sh., kur personi gjatë ushtrimit të detyrës 
zbulon se është duke u përgatitë kryerja e veprës së rëndë penale kundër rendit 
kushtetues dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës, mandej vepra 
penale e lëndimit të rëndë trupor dhe vdekja e personit tjetër. Interesi i 
përgjithshëm (publik) duhet të jetë i përcaktuar me ligj apo akt nënligjor (p.sh., në 
lëmin e shëndetësisë, punën e organeve shtetërore etj.) të cilat autorizojnë persona 
të caktuar të zbulojnë informacionin p.sh., është obligim i çdo qytetarit, personit 
zyrtar edhe i avokatit të zbulojë informacionin për përgatitjen e veprës së rëndë 
penale. 

3. Në rastin e dytë paraqitet nevoja e zbulimit të informacionit konfidencial për shkak 
se zbulimi është në interes të personit tjetër i cili interes është me peshë më të 
madhe se sa interesi i moszbulimit. Mund të thuhet se në raste të tilla kemi formën 
e posaçme të nevojës ekstreme. 

4. Pasoja e moszbulimit do të ishte më e madhe se sa pasoja e zbulimit të 
informacionit, p.sh., personi vuan nga AIDS e dëshiron të martohet me personin 
tjetër, i cili nuk din për sëmundjen.  

5. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje. Dashja duhet të përfshijë vetëdijen 
ndaj veprimit të kundërligjshëm. Veprën mund ta kryejë edhe personi i cili ka 
pushuar ta ushtrojë profesionin, nëse informacionin e mësuar gjatë ushtrimit të 
profesionit e zbulon pas pushimit të ushtrimit të profesionit. 

6. Paragrafi 3 është dispozitë udhëzuese sipas të cilës procedura penale për këtë 
vepër penale fillon sipas propozimit të të dëmtuarit.  

7. Paragrafi 4 është dispozitë, po ashtu shpjeguese e cila shpjegon shprehjen “interes 
publik”. 
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Neni 204 [Përgjimi i paautorizuar] 
 
1. Kushdo që pa autorizim, përgjon bisedën apo deklaratën ose i mundëson 

personit tjetër të jetë në dijeni për bisedën apo deklaratën e cila është përgjuar 
pa autorizim, dënohet me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar në 
keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim prej 
dy (2) vjet deri në pesë (5) vjet.  

3. Pajisjet e përdorura për kryerjen e veprës penale nga paragrafi 1. i këtij neni 
konfiskohen.  

 
1. Qëllimi i inkriminimit të kësaj vepre penale është mbrojtja e jetës private e njeriut, 

respektivisht të jetës intime. Fjala është për drejtën personale për komunikim 
privat me personin tjetër. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin e 1 të këtij neni, mënyra e kryerjes së kësaj vepre penale konsiston 

në përgjimin e paautorizuar apo me përgjimin tonik dhe incizim i bisedës së huaj, 
ose ia mundëson personit tjetër të njoftohet me përmbajtjen apo deklaratën e cila 
është përgjuar në mënyrë tonike ose incizuar. Të gjitha këto veprime duhet të jenë 
ndërmarrë pa autorizim. Kur thuhet “pa autorizim”, do të thotë, se në këto raste ka 
përjashtime dhe vetëm atëherë kur atë e lejon ligji, nëse është e nevojshme për 
zhvillimin e procedurës penale apo për sigurinë e vendit. 
- Shprehja ”përgjon”- nënkuptohet dëgjimin e fshehur dhe të pa hetuar, në 

mënyrë tinëzare me pajisje të sofistikuara për dëgjim të bisedës. Kurse me 
përgjimin tonik nënkuptohet regjistrimin e bisedës në një pajisje elektronike 
apo digjitale (magnetofon, telefon mobil, kompjuter, pllakës se mikrofonit, 
diskut etj).  

2. Dëgjimi, zakonisht bëhet me mikrofon nga afërsia apo nga distanca, ndërsa 
përgjimi tonik bëhet me anë të magnetofonit, telefonit mobil, kompjuterit etj. Me 
këto mjete tani shumë të përparuara, jo vetëm se dëgjohet, përgjohet biseda e 
personit tjetër por ajo mund të incizohet biseda dhe deklarata të cilat nuk iu janë 
dedikuar kryesit të veprës penale. Bisedë është komunikimi me gojë në mes të dy e 
më shumë persona, ndërsa deklarata do është kumtesa gojore e një përmbajtje. 

3. Forma e parë e kësaj vepre penale kryhet me veprime alternative të cilat janë: 
përgjimi, përgjimi tonik, dhe incizimi i bisedave apo deklaratave të cilat nuk i 
përkasin kryesit të veprës. Për të ekzistuar kjo vepër penale duhet të ekzistojë 
kundërligjshmëria e cila është element qenësor i kësaj vepre penale e cila shprehet 
me mosekzistimin e autorizimit për përgjim, përgjimin tonik ose incizimin e 
bisedës a deklaratës. 

4. Bisedat a deklaratat duhet të jenë të asaj përmbajtje të cilat cenojnë sferën e jetës 
private të njeriut. Përgjimi, përgjimi tonik ose incizimi i bisedave a deklaratave të 
cilat kanë të bëjnë me biseda politike, zyrtare, afariste, profesionale e biseda tjera 
të cilat nuk prekin jetën private, nuk konsiderohet vepër penale. 

5. Motivi i kryesit për ta kryer këtë vepër penale nuk është e rëndësisë që të dihet, 
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nga se për ekzistimin e kësaj vepre mjafton që veprimet e kryerjes të ndërmerren 
pa autorizim dhe përgjimi të bëhet me pajisje të posaçme.  

6. Vepra mund të kryhet për motive të ndryshme: hakmarrje, përfitime materiale, 
urrejtjes, kureshtja, apo për qëllime tjera. Po ashtu për ekzistimin e kësaj vepre 
penale nuk është e rëndësishme as rrethana se ajo që është përgjuar apo incizuar ka 
qenë më parë e njohur për personin tjetër. Për këtë arsye në përkufizimin e kësaj 
vepre penale nuk gjendet qëllimi i kryesit për ta kryer këtë vepër penale.  

7. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, por edhe ai i cili merr pjesë në 
bisedë. Pëlqimi për pjesëmarrje në bisedë nuk do të thotë se ekziston pëlqimi edhe 
për incizim të bisedës a deklaratës. Vepra penale kryhet me dashje direkte apo 
eventuale. Pasoja e kësaj vepre penale është përcaktuar me vetë veprimin e 
kryerjes së kësaj vepre penale, do të thotë me përgjim, përgjim tonik dhe incizim 
bisedave a deklaratave të huaja. 

8. Forma e dytë e veprimit të kryerjes së kësaj vepre penale konsiston në mundësimin 
e personit tjetër që të njoftohet me përmbajtjen e bisedës a deklaratës e cila është 
përgjuar, përgjuar me ton apo e incizuar pa autorizim. Esenca e kësaj forme është 
që të vihet në dijeni personi tjetër me atë që është marrë pa autorizim. Personi i pa 
thirrur mund të vihet në dijeni duke ia komunikuar me gojë, duke ia lëshuar 
incizimin, duke ia përcjellë incizimin me mjete tjera teknike, duke ia dorëzuar 
incizimin, duke i shitur incizimet e mënyra tjera. Personi tjetër sipas kuptimit të 
kësaj dispozite është secili person i cili nuk është i autorizuar të njihet me atë 
përmbajtje. 

9. Nëse përmbajtja e bisedës a deklaratës i vihet në dijeni personit i cili ka marrë 
pjesë në bisedë a deklaratë, atëherë nuk ekziston kjo vepër penale. 

10. Kryes mund të jetë personi i cili e ka bërë përgjimin, përgjimin tonik apo 
incizimin, por mund të jetë edhe personi tjetër i cili ka qenë i vetëdijshëm se e vë 
në dijeni personin tjetër me bisedën a deklaratën e cila është incizuar apo përgjuar 
me ton pa autorizim. Praktikisht, forma e dytë e kryerjes së kësaj vepre penale ka 
të bëjë me përcjelljen e asaj që është mësuar pa autorizim nga kryerja e formës së 
parë të kësaj vepre penale. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Sipas paragrafit 2, konsiderohet formë e kualifikuar e kësaj vepre penale nëse 

kryhet nga personi zyrtar gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare. 
 

Paragrafi 3 
 
1. Paragrafi 3 është dispozitë shpjeguese dhe tregon se mjetet e incizimit, gjithëashtu 

duhet të konfiskohen si mjete me të cilat është kryer vepra penale. 
2. Nëse të dy format e kësaj vepre penale janë kryer nga i njëjti person e që është e 

zakonshme kur vepra kryhet nga personi zyrtar, shtrohet pyetja e ekzistimit të 
veprës së vazhduar. Në këtë rast duhet dalluar dy situata. Nëse vepra penale, 
përgjimi dhe incizimi janë bërë për t’ia bërë me dije personit tjetër, atëherë nuk 
kemi vepër penale të vazhduar sepse përgjimi dhe incizimi paraqesin veprime 
përgatitore për kryerjen e veprës penale, vënies në dijeni personit tjetër. Kur 
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incizimi apo përgjimi bëhen pa qëllim që me përmbajtjen të njoftohet personi 
tjetër, por më vonë vendos që ta njoftojë atëherë do të kemi një vepër të vazhduar, 
por për kah konstruksioni shpesh herë paraqet një vepër penale. 

3. Nëse ndaj një personi kryhen disa këso veprash penale, atëherë do kemi një vepër 
penale në vazhdim. Por nëse vepra penale kryhet ndaj disa personave, atëherë do 
të kemi po aq vepra penale. 

4. Nëse kjo vepër penale kryhet me qëllim që të kryhet vepra tjetër penale, atëherë do 
të kemi bashkimin e veprave penale.  

 
 
Neni 205 [Fotografimi dhe incizimet tjera të paautorizuara] 
 
1. Kushdo që pa autorizim fotografon, filmon, incizon me video ose në ndonjë 

mënyrë tjetër incizon personin tjetër në banesën e tij personale ose në ndonjë 
vend tjetër ku personi ka pritje të arsyeshme për privatësi dhe në këtë mënyrë 
thelbësisht cenon privatësinë e tjetrit, dënohet me gjobë ose me burgim prej 
një (1) deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që pa autorizim ia kalon, shfaq apo i jep qasje personit të tretë në 
fotografinë, filmin, videokasetën apo ndonjë incizim tjetër të marrë në shkelje 
të paragrafit të këtij neni, dënohet me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet nga personi zyrtar në 
keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim prej 
dy (2) vjet deri në pesë (5) vjet.  

4. Nuk ka përgjegjësi penale, nëse fotografimi ose incizimi bëhet me qëllim të 
zbulimit të veprës penale dhe të kryesit të veprës penale ose për t’i paraqitur si 
dëshmi në polici, prokurori ose në gjykatë dhe nëse fotografitë dhe incizimet i 
dorëzohen këtyre organeve.  

5. Pajisjet e përdorura për kryerjen e veprës penale nga paragrafi 1. i këtij neni 
konfiskohen.  

 
1. Në kohën e fundit, posaçërisht në vendet me një sundim të ligjit të brishtë, me 

shfrytëzimin e video “kurtheve”, nga përcjellja e deri te vëzhgimi e madje deri “in 
flagranti,” në mënyrë drastike shkelen të drejta e jetës private, personale të garantuara 
me Kushtetutë dhe me dispozita tjera ligjore. Posaçërisht, nga mediet e ashtuquajtura 
hulumtuese, individ, emisione tjera thumbuese, gazetarë etj, krejt me qëllim se po i 
zbulojnë dukuritë negative në shoqëri duke përdor tani mjete mjaft të sofistikuara, për 
të depërtuar edhe në jetën më intime të njeriut. Për këtë arsye janë shkaktuar pasoja 
shumë të rënda, vetëvrasje, vrasje e deri tek jeta e padurueshme e individëve. 

2. Për të mos ekzistuar ndonjë lajthitje, sot ekzistojnë shumë pyetje diskutabile lidhur 
me shfrytëzimin e video incizimeve. Sidomos, tek shumica e shteteve video 
incizimet mund të përdoren në procese gjyqësore si prova materiale, por ligji është 
i qartë, se kur dhe në cilat kushte mund të bëhen incizimet me video kamera.  

3. Video incizimet në rastet e shumta janë të lejuara në vendet publike, në rastet 
zyrtare, por jo incizimet e fshehura për qëllime private.  

4. Ligjdhënësi me këtë normë juridike i sanksionon veprimet e fotografimit dhe 
incizimet e pa autorizuara të cilat cenojnë integritetin, jetën private dhe të drejtat 
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personale. 
5. Me dispozitat e këtij neni janë paraparë dy forma të kryerjes së kësaj vepre penale: 

fotografimi, incizim filmi, incizimi me video ose ndonjë incizim tjetër - par. 1; dhe 
mundësimi i personit tjetër që të njihet me ato që janë fotografuar, incizuar pa 
autorizim - par. 2. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas par. 1, Veprimin e kryerjes së kësaj vepre penale konsiderohet në rastet kur 

ndokush pa autorizim fotografon, filmon, incizon me video ose në ndonjë mënyrë 
tjetër incizon personin tjetër në banesën e tij personale ose në ndonjë vend tjetër ku 
personi është i bindur se ka privatësi.  

2. Objekti sulmues i kësaj vepre penale është privatësia dhe jeta intime e personi 
tjetër.  

3. Për të ekzistuar kjo vepër penale fotografimi apo incizimi duhet të bëhet në 
banesën e tij personale pa pëlqimin e tij (për nocionin e banesës në aspektin 
penalo-juridik shih komentet lidhur me nenin 200).  

4. Përveç në banesën e të dëmtuarit, dispozita e par. 1, thotë se kjo vepër penale 
mund të kryhet edhe në ndonjë vend tjetër ku personi ka pritje të arsyeshme për 
privatësi. Në sensin e këtij inkriminimi, si vend tjetër është p.sh. gardëroba në 
shitore të konfeksionit ku personi i provon rrobat e reja, në gardërobën e 
ansambleve dhe teatrove, në WC publike etj. 

5. Nga përkufizimi i paragrafit të parë të këtij neni rrjedhë se fotografimi, incizimi në 
vendet publike, zyrtare, tubime shkencore, e të ngjashme është i lejuar edhe pa 
pëlqimin e personit i cili fotografohet apo incizohet. 

6. Kundërligjshmëria edhe e kësaj vepre përjashtohet atëherë kur fotografimi apo 
incizimi bëhet në bazë të ligjit dhe procedurës së paraparë me ligj, apo me 
autorizimin e personit i cili i lejon këto veprime. 

7. Vepra do të ekzistojë edhe atëherë kur fotografohet apo incizohet vetëm një pjesë 
e subjektit pasiv, mjafton që nga fotografia apo incizimit të identifikohet personi 
tjetër. Po ashtu nuk është e rëndësisë se materiali nuk është bartur për reproduktim, 
mjafton se është bërë incizimi apo fotografimi. 

8. Pasoja e kësaj vepre konsiston në cenimin thelbësisht të jetës private të personit 
tjetër i cili incizohet apo fotografohet. Se kur është cenuar thelbësisht jeta private e 
personit tjetër,- është çështje faktike të cilën gjykata duhet ta konstatojë për secilin 
rast konkret. 

9. Vepra konsiderohet se është kryer në momentin kur fotografia apo incizimi është 
bartur në materialin reprodukues. 

10. Kjo formë e veprës penale kryhet vetëm me dashje direkte. 
 

Paragrafi 2. 
 
1. Forma e dytë e kësaj vepre penale konsiderohet se kryhet në rastet kur ndokush pa 

pasur autorizim ia kalon (transferon, dorëzon) apo ia shfaqë apo i mundëson qasje 
personit të tretë në fotografitë, incizimet, filmimet dhe incizimin me video të bëra 
pa autorizim. Me dhënie do të kuptohet çdo mënyrë e mundësimit të njohjes me 
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materialet e reprodukuara(fotografi incizime filmime ose video) p.sh., tregimi ose 
shfaqja e filmit nëpër mes projektorit, fotografisë, shitja ose shpërndarja e 
fotografive apo incizimeve nëpër mes mjeteve elektronike, shtypit, kompjuterëve 
ose s. m. s-ve etj. 

2. Vepra penale e kësaj forme kryhet me vetë faktin kur fotografia ose incizimi 
filmik apo video incizimi iu është mundësuar personit tjetër në njoftim. Nuk 
kërkohet të dihet motivi i kryesit, por ai nëse dihet mund të ndikojë në matjen e 
dënimit. Nëse janë bërë shumë fotografi apo shumë incizime vetëm nga një 
person, konsiderohet se është kryer vetëm një vepër penale. 

3. Kryesi i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person. 
4. Vepra kryhet me dashje e cila duhet të përfshijë vetëdijen për pasojën e veprës 

penale dhe se fotografimi, incizimi i pa autorizim në qëndrimin privat të personit 
tjetër është i sanksionuar. 

5. Nëse veprimi i kryerjes ndërmerret ndaj shumë personave, atëherë do të kemi aq 
vepra penale. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në këtë paragraf është paraparë forma kualifikuese e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se kryhet në rastet kur këtë vepër e kryen personi zyrtar duke e 
keqpërdorë pozitën apo autorizimet e tij.  

 
Paragrafi 4. 

 
1. Kjo dispozitë e këtij neni e përjashton përgjegjësinë penale të kryesit të kësaj 

vepre penale nëse fotografitë, incizimet filmike apo incizimet tjera bëhen me 
qëllim të zbulimit të veprës penale apo të kryesit të veprës penale dhe ato i 
dorëzohen policisë, prokurorit apo gjykatës. 

 
Praktika gjyqësore: 

 
1. Ekziston vepra penale, fotografimi dhe incizime tjera të pa autorizuara nga neni 

171 par. 1 ish KPK, tani 205 KPK kur i akuzuari pa autorizim nëpërmes faqes së 
internetit dhe telefonave mobil ka publikuar foto ku duket e dëmtuara gjysmë 
lakuriq. Agj. nr. P 164/09 Gj. Komunale - Prishtinë. 

 
 
Neni 206 [Shkelja e urdhrave për masat e fshehura ose teknike të vëzhgimit 

   ose hetimit] 
 
1. Zyrtari policor i autorizuar i cili zbaton një urdhër gjyqësor ose prokurorial 

për masat e fshehura ose teknike të vëzhgimit ose hetimit në shkelje të ligjit, 
dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që zbulon informatën që do të dëmtojë efikasitetin e zbatimit të një 
urdhri për masat e fshehura ose teknike të vëzhgimit ose hetimit, dënohet me 
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.  
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3. Personi përgjegjës për operimin e telekomunikimeve, rrjetave kompjuterike 
ose shërbimeve postare apo punonjësi i një institucioni financiar i cili nuk 
ndërmerr veprimet e duhura për të lehtësuar zbatimin e urdhrit për përgjimin 
e telekomunikimeve, për përgjimin e komunikimeve me anë të rrjetit 
kompjuterik, kontrollin e dërgesave postare, regjistrimin e thirrjeve telefonike 
ose zbulimin e të dhënave financiare, dënohet me gjobë ose me burgim prej tre 
(3) muaj deri në (3) tre vjet.  

 
1. Inkriminimi i kësaj vepre në Kodin Penal është bërë për shkak të mundësisë së 

keqpërdorimit të disa masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit të 
cilat ndërmerren në bazë të Kodit të Procedurës Penale.  

2. Në kapitullin XXIX të Kodit të Procedurës Penale janë paraparë kushtet, metodat 
dhe mënyrat e përdorimit të urdhrave të gjykatës për masat e fshehura ose teknike 
të vëzhgimit ose hetimit me qëllim të një procedure penale të suksesshme. 
Natyrisht me aplikimin e këtyre masave ndërhyhet në të drejtat dhe lirit e njeriut. 
Shkelje e këtyre dispozitave të Kodit të Procedurës Penale përveç që vështirëson 
apo pengon zhvillim të suksesshëm të procedurës penale, njëherit cenon edhe të 
drejtat individuale, private dhe personale të personit të mbrojtur me ligj, kushtetutë 
dhe konventa e protokolle ndërkombëtare. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas paragrafit 1 kryes i kësaj vepre penale është zyrtari i policisë i autorizuar, që 

do të thotë, se këtë vepër penale nga paragrafi 1, mund ta kryejë vetëm zyrtari i 
autorizuar i policisë. 

2. Veprimet me të cilat mund të kryhet kjo vepër penale janë të shumta, andaj 
ligjdhënësi edhe nuk ka pas mundësi t’i përcaktojë të gjitha ato veprime të 
mundshme. Për këtë edhe thuhet, zbatimi i një urdhri gjyqësorë në kundërshtim me 
nenet përkatëse të Kodit të Procedurës Penale. Pra, çdo veprim i cili cenon 
dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurës Penale për zaptimin e masave të 
fshehta ose teknike të vëzhgimit është veprim me të cilin kryhet kjo vepër penale. 
Pasoja e veprës është dëmtimi i efikasitetit të procedurës penale. 

3. Vepra penale kryhet, kryesisht me dashje e cila përfshin vetëdijen se zbaton një 
urdhër gjyqësor në kundërshtim me dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurës 
Penale. Nuk përjashtohet kryerja e kësaj vepre penale edhe nga pakujdesia. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin e 2 të këtij neni, parashihet se këtë vepër penale mund ta kryejë edhe 

personi tjetër i cili e nxjerrë informacionin me të cilin e dëmton efikasitetin e 
zbatimit të urdhrit për masat e fshehura ose teknike të vëzhgimit ose të hetimit. 
Këtë formë të veprës penale mund ta kryejë secili person që ka qasje ose ka arrit 
deri te informacioni me të cilin do të dëmtojë efikasitetin e zbatimit të urdhrit. 

2. Kur thuhet të urdhrit gjyqësor duhet kuptuar vetëm urdhrat të cilat merren lidhur 
me masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit e jo ndonjë urdhri tjetër të gjykatës. 

3. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale nga paragrafi 2 është nxjerrje e 
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informacionit, do të thotë zbulimit ose bërja me dije personit tjetër për informatat 
të cilat gjenden në urdhrin lidhur me masat e fshehta ose teknike të vëzhgimit ose 
hetimit. Zakonisht, personat potencial për kryerjen e kësaj vepre penale janë 
gjyqtari, procesmbajtësi, personeli i gjykatave, i prokurorisë, prokurori, polici, 
punëtori i post-telekomunikimit dhe secili personi i cili në një mënyrë apo tjetër ka 
arrit deri tek informacioni.  

4. Pasoja e kësaj vepre penale është dëmtimi i efikasitetit të zbatimit të urdhrit. 
5. Çdo nxjerrje e informacionit jashtë rrethit të personave që duhet të dinë për te, 

konsiderohet se është dëmtuar efikasiteti i zbatimit të urdhrit dhe me këtë duhet 
konsideruar se është kryer vepra penale, p.sh. një avokat me telefon interesohet për 
ecurinë e çështjes penale tek gjyqtari i procedurës penale i cili e informon duke i 
thënë” kujdes ekziston urdhri për incizimin e bisedave telefonike. Me këtë veprim 
gjyqtari e ka dëmtuar efikasitetin e zbatimit të urdhrit. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në dispozitën e par. 3 është paraparë formë e posaçme e kryerjes së kësaj vepre 

penale e cila konsiderohet se ekziston në rastet kur personi përgjegjës për operimin 
e telekomunikimeve ose shërbimeve postare apo punonjësi i një institucioni 
financiar nuk i ndërmerr veprimet e duhura për ta lehtësuar zbatimin e urdhrit e për 
zbatimin e masave të fshehura ose teknike të vëzhgimit ose të hetimit. Këto urdhra 
mund të jepen me qëllim të përgjimit të telekomunikimeve, për përgjimin e 
komunikimeve me anë të rrjetit kompjuterik, kontrollin e dërgesave postare, 
regjistrimin e thirrjeve telefonike ose zbulimin e të dhënave financiare. 

2. Vepra penale nga paragrafi 3 i këtij neni kryhet me dashje. 
 
 
Neni 207 [Parandalimi ose pengimi i tubimit publik] 
 
1. Kushdo që me përdorimin e mashtrimit ose në ndonjë mënyrë tjetër 

parandalon ose pengon caktimin apo mbajtjen e tubimit publik në të cilin 
personat kanë të drejtë sipas ligjit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 
një (1) vit.  

2. Kur veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni e kryen personi zyrtar në 
keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim deri 
në dy (2) vjet.  

 
1. Liria e tubimit paqësor është e garantuar me nenin 43 të Kushtetutës së Republikës 

së Kosovës. Andaj secili person gëzon të drejtën për të organizuar tubime, protesta 
dhe demonstrata, si dhe të drejtën për të marrë pjesë në to. Këto të drejta mund të 
kufizohen me ligj, nëse është e domosdoshme për të siguruar rendin publik, 
shëndetin publik, sigurinë kombëtare ose mbrojtjen e të drejtave të tjerëve. Për 
këtë me ligj është paraparë që çdo tubim publik, protestë dhe demonstratë para se 
të mbahen, duhet të lajmërohen organet e rendit dhe qetësisë. Edhe Kodi penal 
mbron caktimin dhe mbajtjen e tubimeve publike. 
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Paragrafi 1. 
 
1. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale konsiston në parandalimin ose pengimin e 

tubimit publik. 
2. Me parandalim kuptojmë moslejimin e mbajtjes së tubimit në mënyra të ndryshme, 

me veprim apo mos veprim. Ndërsa pengimi ka kuptim më të gjerë dhe si pas 
rregullit ka të bëjë me krijimin e vështirësive për mbajtjen e tubimit. Pengimi 
mund të ketë për pasojë mosmbajtjen e tubimit, ndërsa parandalimi nuk do të thotë 
pengimin e mbajtjes së tërësishëm të tubimit.  

3. Qëllimi i parandalimit është që tubimi publik të mos thirret të parandalohet me 
mënyra të ndryshme (me kanosje, mashtrime, përdorimi të dhunës e mënyra tjera).  

4. Me thirrje të tubimit publik duhet nënkuptuar të gjitha ato veprime të ndërmarra 
për organizimin e tubimit publik, siç janë p.sh., lajmërimet për tubimin, sigurimin 
e lokalit për tubim, dërgimin e ftesave, dërgimin e materialeve, vendosja e spoteve 
në vendet publike, thirrjet nëpërmes shtypit dhe medieve elektronike, nëpërmes 
sms-ve, faqeve sociale etj.  

5. Me shprehjen pengimi duhet nënkuptuar ndërmarrjen e veprimeve ose mos 
veprimeve me qëllim të mos mbahet tubimi publik apo të pengohet i njëjti. 

6. Veprimet me qëllim të pengimit apo parandalimit mund të ndërmerren duke i 
shqyer lajmërimet, duke krijuar vështirësi për vendin e tubimit, duke i penguar me 
kanosje, mashtrim apo pengim të qytetarëve që t’i afrohen- vend tubimit etj. 
Pengimi i mbajtjes së tubimit publik mund ushtrohet me dhunë, duke përdorë 
mjetet teknike dhe kimike për shpërndarjen e tubimit, duke shkaktuar, rrahje, duke 
ç’ kyçur rrymën elektrike, ngrohjen, duke shkaktuar turbullime dhe zhurmë etj. 
Ligjdhënësi si forma të kryerjes ka cek, mashtrimin ose ndonjë mënyrë tjetër ku 
përfshihet, dhuna, kanosja, forca etj. 

7. Për të ekzistuar kjo vepër penale është e nevojshme që tubimi publik të jetë i 
lejuar, tubim në të cilin qytetarët kanë të drejtë tubimi. Është e parëndësishme se 
ku mbahet tubimi në hapësira të mbyllura të hapura, koha e mbajtjes dhe kush 
është organizator. Kryesore është që tubimi të organizohet në pajtim me ligjin dhe 
se ai tubim është lajmëruar tek forcat e rendit dhe qetësisë.  

8. Tubimet e organizuara në kundërshtim me ligjin dhe pa lajmërimin tek organet 
kompetente nuk e gëzojnë këtë mbrojtje juridike. 

9. Me tubim publik nënkuptojmë tubimin e më shumë personave të cilët janë në qasje 
të publikut ku paraqiten çështjet me interes shoqërorë apo të grupeve të caktuar 
njerëzish, mbledhjet e ndryshme të organizatave shoqërore ku marrin pjesë njerëz 
individualisht të pacaktuar. Nuk mund të konsiderohen tubime publike ku marrin 
pjesë vetëm persona të caktuar, pa marrë parasysh se grupi mund të ketë numër të 
madh personash, p.sh., mbledhjet e organizatave, mbledhjet e kuvendit të 
komunave, mbledhjet e mbyllura të organizatave shoqërore-politike etj. 

10. Vepra penale është kryer me vetë faktin kur ndërmerret çdo veprim apo 
mosveprim për ta parandaluar apo penguar tubimin publik të ligjshëm. Thënë 
ndryshe, kjo vepër penale konsiderohet se është kryer edhe në rastet kur tentohet 
pengimi i tubimit apo tubimi është mbajt me pengesa. 

11. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person. 
12. Lidhur me fajësinë, kjo vepër mund të kryhet vetëm me dashje. Dashja përfshin në 
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vete vetëdijen se parandalohet apo pengohet mbajtja apo caktimi i tubimit publik i 
lejuar me ligj. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma kualifikuese e kësaj vepre penale është paraparë në paragrafin e 2 e cila 

ekziston nëse këtë vepër penale e kryen personi zyrtar. 
2. Lidhur me nocionin “person zyrtar” shih-nenin 120. 
3. Për parandalimin nuk është e nevojshme ndonjë qëllim i caktuar, po që se ai qëllim 

ekziston, atëherë do ndikonte në ndonjë cilësim juridik tjetër p.sh nëse pengohet 
tubimi publik me qëllim që të shkaktohet urrejtja nacionale ose fetare, racore 
gjinore e të ngjashme, atëherë do kemi një vepër tjetër penale. Personi zyrtar nëse 
kryen këtë vepër penale nga paragrafi 1 nuk mund të përgjigjet për keqpërdorimin 
e detyrës zyrtare por për këtë vepër penale si vepër penale speciale- e kualifikuar.  

 
 
Neni 208 [Cenimi i së drejtës për ushtrimin e mjetit juridik] 
 
1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme pengon personin tjetër që të 

shfrytëzoj të drejtën e tij për paraqitjen e lutjes, kallëzimit penal, padisë, 
ankesës, kundërshtimit apo të ndonjë mjeti tjetër juridik, dënohet me gjobë 
ose me burgim deri në një (1) vit. 

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet nga personi zyrtar në 
keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim prej 
tre muaj deri në tre (3) vjet. 

 
1. E drejta për shfrytëzimin e mjeteve juridike është e drejtë kushtetuese e qytetarit të 

Republikës së Kosovës. Në nenin 32 të Kushtetutës decidivisht thuhet:-“ Secili 
person ka të drejtë të përdorë mjetet juridike kundër vendimeve gjyqësore dhe 
administrative të cilat cenojnë të drejtat ose interesat e saj/tij në mënyrën e 
përcaktuar me ligj”. Andaj me këtë inkriminim sanksionohen të gjitha veprimet të 
cilat cenojnë këtë të drejtë kushtetuese. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është e drejta në ushtrim të mjetit juridik në 

mënyrën e paraparë me ligj, ndaj vendimeve gjyqësore dhe administrative. Me ligj 
rregullohen të drejtat e paraqitjes së mjeteve juridike, personat të cilët kanë të 
drejtë për paraqitjen e mjetit juridik dhe kushtet, mënyrat dhe afatet e paraqitjes së 
mjeteve juridike. Kushtetuta dhe ligji i përcaktojnë vendimet ndaj të cilave mund 
të paraqiten mjetet juridike nga pala procedurale apo personi me të drejtë në mjetin 
juridik. Këto vendime janë ato të cilat merren nga gjykatat pa marrë parasysh se në 
bazë të cilit ligj të procedurës, apo procedurës kundërvajtësve. Po ashtu e drejta 
ankesës është edhe ndaj vendimeve të marra në çfarëdo procedure administrative, 
pa marrë parasysh se i cili organ atë e merr. 

2. Me nocionin mjet juridik nënkuptojmë, çdo mjet të zakonshëm apo to 
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jashtëzakonshëm të paraparë me ligjin procedural gjegjës apo me procedurën 
administrative gjegjëse. P.sh., ankesa, lutja, padia, kallëzimi penal, kundërshtimi, 
përgjigjja si dhe mjetet tjera juridike dhe parashtresa. 

3. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale nga paragrafi 1 është pengimi i personit 
tjetër të paraqes ndonjë nga mjetet juridike në cilëndo lloj procedure. Akti i 
pengimit të shfrytëzimit të mjetit juridik si një e drejtë personale është çdo veprim 
me të cilin dikush plotësisht apo pjesërisht pengon paraqitjen e çfarëdo lloji të 
mjetit juridik. 

4. Pengimi i pjesshëm apo i plotë mund të bëhet me veprim ose me mosveprim të 
personit tjetër. Pengimi mund të realizohet duke vepruar me dhunë, me kanosje 
serioze, me mashtrim ose në çfarëdo mënyre tjetër të kundërligjshme. Në 
paragrafin e 1 të kësaj vepre penale veprimi i kryerjes, respektivisht pengimi i 
shfrytëzimit të mjetit juridik kërkohet të bëhet në mënyrë të kundërligjshme. 
Mënyrat e kundërligjshme mund të jenë të lloj-llojshme p.sh., me mashtrim, me 
falsifikim, me fshehje ose largimit të mjetit juridik të paraqitur, madje me hedhjen 
apo refuzimin e tij në mënyrë kundërligjore, refuzimin e pranimit, shantazhin, 
dhunës, kanosjen, forcës etj. 

5. Kjo vepër mund të kryhet me veprim dhe mosveprim. Me një veprim ose me 
shumë veprime të sinkronizuara në mes veti. E rëndësishme është se kryesi i 
veprës penale veprimin e kryerjes e ka orientuar në pengimin e paraqitjes së mjetit 
juridik.493 

6. Pasoja e veprës penale, praktikisht shkaktohet kur është ndërmarrë veprimi i 
kryerjes së veprës penale, sepse pasoja ka të bëjë me rrezikimin e të drejtës së 
shfrytëzimit të drejtës në paraqitjen e mjeteve juridike. Për ekzistimin e kësaj 
vepre nuk është e domosdoshme që subjekti pasiv të pengohet në shfrytëzimin e 
asaj të drejte. Mjafton që të ndërmerren veprimet për ta penguar subjektin pasiv që 
ta shfrytëzojë këtë të drejtë kushtetuese, respektivisht të rrezikohet shfrytëzimi i 
asaj të drejte. 

7. Legjislacionet penale të vendeve tjera nuk kërkojnë që pengimi i paraqitjes së 
mjetit juridik të ushtrohet nga personi tjetër me përdorimin e dhunës dhe kanosjes, 
por e lënë mundësinë edhe në mënyra tjera që do të ishte çështje faktike e çdo 
rasti. 

8. Kryes i kësaj vepre penale sipas paragrafit 1 është secili person, por zakonisht 
kryes të kësaj vepre penale janë personat të cilët kanë aso detyra të cilat ua 
mundësojnë që ta pengojnë personin tjetër t’i shfrytëzojë mjetet juridike,p.sh., 
personat të cilët punojnë në organet shtetërore, personat që kanë për detyrë 
dorëzimin e akteve, punëtorët e postës, gjykatave, organizatave, bashkësive 
shoqërore dhe çdo person tjetër që ka interes ta pengojë paraqitjen e mjetit juridik. 

9. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte. 
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin e 2 të këtij neni është paraparë forma kualifikuese e kësaj vepre 

penale e cila konsiderohet se kryhet nëse personi zyrtar e kryen duke keqpërdor 
pozitën apo autorizimet e tij.  

                                                           
493 Ljubiša Lazarević e tjer; Komentar; faqe 471-472. 
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2. Me rastin e kryerjes së kësaj vepre penale mund të vijnë në shprehje edhe 
elementet e ndonjë vepre tjetër penale. Në këso raste lindë pyetja nëse shprehet 
bashkimi i veprave penale. Lidhur me këtë dilemë, nëse pengimi i paraqitjes së 
mjetit juridik paraqitet si mënyrë e kryerjes së veprës tjetër penale, atëherë do të 
kemi vetëm një vepër penale dhe atë vepër tjetër penale e jo vepër penale të 
cenimit të së drejtës për ushtrimin e mjetit juridik. 

3. Nuk do të ketë bashkim të kësaj vepre penale të kualifikuar dhe veprës penale 
keqpërdorim i pozitës zyrtare, sepse vepra penale e pengimit të ushtrimit të së 
drejtës për shfrytëzimin e mjeteve juridike është formë e posaçme e cila mund të 
kryhet nga personat zyrtar.494 

 
 
Neni 209 [Parandalimi i shtypjes ose i shpërndarjes së materialeve të shtypura  

   dhe emetimit të programeve] 
 
1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme parandalon shtypjen, incizimin, 

shitjen, shpërndarjen apo emetimin e librave, revistave, gazetave, audio dhe 
video kasetave, programeve të radios dhe televizionit, ose materialeve tjera të 
shtypura apo të incizuara, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar në 
keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim deri 
në tre (3) vjet.  

 
1. Në pajtim edhe me konventat ndërkombëtare lidhur me të drejtat e liritë themelore 

të njeriut, nenin 42, Kushtetuta e Kosovës e ka paraparë dhe e garanton lirinë dhe 
pluralizmin e medieve. Me media duhet kuptuar ato të shkruarat dhe ato të 
emetuara në mënyrë elektronike: siç janë librat, revistat, gazetat, broshurat, audio 
dhe video kasetat dhe materiale tjera të shtypura ose të incizuara. 

2. Legjislacioni penal duke pas parasysh këtë të drejtë të medieve të shkruara dhe 
elektronike, e përcakton dhe e sanksionon pengimin e kundërligjshëm të shtypjes, 
shitjes, incizimit, dhe shpërndarjes së tyre.  

3. Me shtypjen, shitjen dhe shpërndarjen e materialeve të shtypura, garantohet edhe e 
drejta e shprehjes së mendimit, diskutimit, hulumtimit analizimit të lirë të 
individit. Mirëpo, kjo e drejtë nuk është absolute, nuk mundë të shfrytëzohet në 
kundërshtim me ligjin dhe kundër interesit nacional-shtetëror ose për nxitjen a 
përçarjen nacionale fetare, racore, gjinore e edhe në shtytjen për kryerjen e 
veprave penale apo në kundërshtim me të drejtën penale ndërkombëtare etj. Andaj 
me ligj përcaktohen të drejtat e lirisë së shtypit, shitjes dhe shpërndarjes a incizimit 
elektronik. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas paragrafit 1, veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale mund të jenë, pengimi 

i shtypjes, shitja apo shpërndarja e librave, revistave, gazetave, dhe materialeve 
tjera të shtypura.  

                                                           
494 Po aty; faqe 473. 
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2. Veprimi i kryerjes së veprës penale konsiston në pengimin e pjesshëm apo të-
tërësishëm të shtypjes, shitjes, incizimit apo shpërndarjes së materialeve të 
shtypura. Kjo mund të bëhet në shumë mënyra, p.sh., me shkatërrimin para apo 
gjatë shtypjes, fshehjen e dorëshkrimit, me dëmtimin e makinës ose pamundësohet 
që materiali apo teksti i shtypur të dërgohet në treg, tërheqja nga tregu etj. 

3. Pengimi i shpërndarjes së pjesshme apo e tërësishme është veprim alternativ me të 
cilin pa mundësohet që një material veç i shtypur mos të dal në publik. Një formë 
e pengimit të shpërndarjes është ndalimi i shitjes. Forma tjetër e pengimit të 
shpërndarjes është shkatërrimi i pjesshëm apo i plotë, fshehja me qëllim që 
publiku të mos njoftohet me përmbajtjen etj. 

4. Sendet e shtypura, siç ceket në dispozitën e këtij neni janë, librat, revistat, gazetat, 
por mund të jenë edhe të gjitha materialet tjera të shtypura si dhe incizimet audio 
dhe video kasetat.  

5. Pasoja e kësaj vepre penale është cenimi i të drejtës në shtypjen, incizimin dhe 
shpërndarjen e shtypit dhe incizimit elektronik. Pasoja shkaktohet me ndërmarrjen 
e secilit veprim me të cilin pengohet shtypja, incizimi apo shpërndarja e 
materialeve të shtypura si dhe incizimet audio dhe video-kasetave. Me veprime të 
tilla konsiderohet se vepra penale është kryer.  

6. Në figurën e kësaj vepre penale është cek se pengimi, incizimi dhe shpërndarja 
duhet të jenë të kundërligjshme, sepse në legjislacionin tonë ka raste kur me ligj 
parashihet se pengimi, incizimi dhe shpërndarja e materialeve të shtypura ose të 
incizuara janë të lejuara. 

7. Lidhur me fajësinë, kryesi i veprës duhet të veprojë me dashje. 
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre 

penale e cila konsiderohet se kryhet nëse e kryen personi zyrtar duke e keqpërdorë 
pozitën ose autorizimet e tij.  
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Kapitulli XVIII: Veprat penale kundër të drejtave të votimit 
 
 
Vështrim i përgjithshëm 
 
1. Veprat penale që kanë të bëjnë me të drejtën e votimit dhe të drejtës zgjedhore, 

legjislacionet penale të disa shteteve- e tani edhe shteti ynë i ka sistemuar në 
kapitull të veçantë, për shkak të rëndësisë së objektit mbrojtës të këtyre veprave 
penale, dhe mënyrave të shumta të mundshme të cenimit të këtyre të drejtave. 

2. Kushtetuta e Republikës së Kosovë parimisht, këto të drejta i ka garantuar për 
shtetasit e vet sipas nenin 45, të cilat i përkufizon në tre paragraf ku thuhet: 

3. Çdo shtetas i Republikës së Kosovës që ka arritur moshën tetëmbëdhjetë vjeç, 
qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, gëzon të drejtën të zgjedhë dhe të zgjidhet, me 
përjashtim kur kjo e drejtë i kufizohet me vendimin gjyqësor.  

4. Vota është personale, e lirë, e barabartë dhe e fshehtë. 
5. Institucionet shtetërore mbështesin mundësin për pjesëmarrjen e çdonjërit në 

aktivitete publike dhe të drejtën e secilit për të ndikuar në mënyrë demokratike në 
vendimet e organeve publike.”- 

6. Këto të drejta kushtetuese, mbrohen edhe me normat penale të këtij kapitulli. 
 
 
Neni 210 [Cenimi i të drejtës për të kandiduar] 
 
1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme parandalon ose pengon ndonjë 

person nga kandidimi në zgjedhje, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 
një (1) vit.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me përdorim të forcës 
apo kanosjes serioze, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në 
tre (3) vjet.  

 
1. Çdo shtetasi i Republikës së Kosovës i cili ka mbush 18 vjet gëzon të drejtë të 

zgjedhë dhe të zgjidhet, me përjashtim kur kjo e drejtë i kufizohet me vendim 
gjyqësor. Siç u cek më sipër, këtë të drejtë ia garanton Kushtetuta e Republikës së 
Kosovës dhe kjo e drejtë përfshinë edhe të drejtën e kandidimit në zgjedhje. E 
drejta e zgjedhjes është vetëm një pjesë i të drejtave dhe lirive të qytetarit të cilat 
garantohen me Kushtetutë. Shumë çështje lidhur me realizimin e të drejtës së 
zgjedhjes janë rregulluar me ligje të veçanta, veçmas me Ligjin për zgjedhje. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është e drejta për tu kandiduar. 
2. Veprimi i kryerjes, konsiston në parandalimin apo pengimin e një personi për tu 

kandiduar në zgjedhje, në mënyrë kundërligjore, apo duke shkelur dispozitat e 
ligjit. Me parandalimin e shtetasit të Kosovës për t’u kandiduar nënkuptohen 
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mohimin e të drejtës së shtetasit për të qenë i zgjedhur. Kundërligjshmëria e kësaj 
vepre penale do të mund të përjashtohet në bazë të ndonjë ligji, për shembull nëse 
kandidatura refuzohet ngase kandidati nuk i plotëson kushtet ligjore për tu 
kandiduar.495 

3. Sipas përmbajtjes së kësaj norme penale, shihet se është dispozitë e karakterit 
blanket (udhëzues), sepse kundërligjshmëria e parandalimit apo pengimit duhet të 
vërtetohet për secilin rast konkret për shkak të dispozitave ligjore të cilat i 
rregullojnë zgjedhjet, mënyrën e kandidimit dhe kushtet nën të cilat dikush mund 
të kandidohet (shih Ligjin për zgjedhjen e deputetëve për Kuvendin e Republikës 
dhe kuvendet komunale).  

4. Parandalimi apo pengimi i kandidimit të një shtetasi ka të bëjë me kandidaturën për 
deputet të Kuvendit të Republikës, për President të Republikës, për organet e 
qeverisjes lokale dhe zgjedhjeve tjera të cilat shpallen dhe mbahen në bazë të 
Kushtetutës dhe Ligjit. 

5. Vepra penale konsiderohet e kryer në momentin kur një shtetas në mënyrë të 
kundërligjshme parandalohet apo pengohet në ndonjë mënyrë për tu kandiduar në 
zgjedhje496. Do të thotë se kandidatura ende nuk është depozituar tek organi 
kompetent i cili vendos për kërkesën. Pra, kjo vepër penale ka të bëjë me 
parandalimin ose pengimin që shtetasi të mos kandidohet, respektivisht të mos të 
paraqes kërkesë për një çështje të tillë. 

6. Nga përmbajtja e kësaj vepre penale rrjedh se këtë vepër e kryen secili person, 
mirëpo zakonisht vepra kryhet nga personi i cili vendos për kërkesën e dikujt për 
t’u kandiduar në zgjedhje. 

7. Kjo vepër penale kryhet me dashje. 
8. Cenimi i kësaj të drejte mund të merr elemente të figurës së veprës penale të 

urrejtjes nacionale, racore, etnike, fetare ose të një vepre tjetër të ngjashme, nëse 
cenimi i të drejtës për t’u kandiduar kryhet për shkak të urrejtjes nacionale, fetare, 
etnike, racore ose gjuhësore- neni 147 i këtij Kodi.497 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është paraparë forma e kualifikuar e veprës penale 

cila konsiderohet se ekziston, nëse kryesi gjatë kryerjes së kësaj vepre përdor 
forcën ose kanosjen serioze. 

 
 
Neni 211 [Kanosja e kandidatit] 
 
1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme detyron ndonjë kandidat që të tërheq 

kandidaturën e tij, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  
2. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme parandalon ose pengon ndonjë 

kandidat nga ushtrimi i ndonjë veprimtarie gjatë fushatës elektorale, dënohet 
me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

                                                           
495 Po aty, faqe 482. 
496 Po aty, faqe 483. 
497 Po aty. 
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3. Kushdo që kryen vepër penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni me përdorim 
të forcës apo kanosjes serioze, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri 
në tre (3) vjet.  

 
1. Edhe kjo vepër penale ka të bëjë me cenimin e të drejtës së shtetasit të Republikës 

së Kosovës për të qenë kandidat në zgjedhje dhe të drejtës së kandidatit të ushtrojë 
veprimtari gjatë fushatës elektorale.  

2. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale, është e drejta për të qenë kandidat dhe e 
drejta për të ushtruar veprimtari elektorale.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimi i kryerjes së veprës penale nga paragrafi 1 i këtij neni është detyrimi që 

kandidati të tërhiqet nga kandidatura. Detyrimi si veprim mund të ushtrohet në 
mënyra të ndryshme të cilat gjykata e vërteton për secilin rast konkret. Për 
ekzistimin e kësaj vepre penale qenësore është që kandidati duhet të ndikohet 
ashtu që ai ta tërheq kandidaturën kundër vullnetit të vet. Detyrimi duhet të jetë i 
qartë dhe i atij intensiteti sa të ndikohet në vullnetin e kandidatit. Për më gjerësisht 
lidhur me detyrimin shih komentin lidhur me veprën penale të shtrëngimit (neni 
195). 

2. Për të ekzistuar kjo vepër penale, veprimi i detyrimit duhet të ndërmerret me 
qëllim që kandidati të tërhiqet nga kandidatura me rastin zgjedhjeve, do të thotë se 
kërkesa për të kandiduar në zgjedhje duhet të jetë e deponuar dhe e pranuar nga 
organi kompetent për zgjedhje. Në rastin konkret kemi të bëjmë me kandidaturën e 
ligjshme, e nëse kandidatura nuk është në përputhje me ligjin, atëherë nuk do të 
ekziston kjo vepër penale. 

3. Këtë vepër penale mund ta kryej secili person, por edhe personi përgjegjës apo 
zyrtari i ndonjë institucioni. 

4. Vepra penale kryhet me dashje direkte. 
5. Nëse detyrimi për tërheqjen e kandidaturës ndërmerret- për shkak të urrejtjes 

nacionale, racore, fetare, apo të përkatësisë së ndonjë grupi tjetër të etnik, vepra 
penale mund merr karakter të ndonjë nga veprat penale të parashikuara- në nenin 
147. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është paraparë forma tjetër e kryerjes së kësaj vepre 

penale e cila konsiderohet se kryhet nëse ndonjë person në mënyrë të 
kundërligjshme e parandalon ose e pengon ndonjë kandidati nga ushtrimi i ndonjë 
veprimtarie gjatë fushatës elektorale. 

2. Objekti mbrojtës i kësaj forme të kësaj vepre penale është ushtrimi i lirë dhe i pa 
penguar i ndonjë veprimtarie elektorale të ndonjë kandidati gjatë fushatës 
elektorale. 

3. Veprimi me të cilën kryhet kjo formë e kësaj vepre penale është parandalimi ose 
pengimi i ndonjë kandidati që të ushtrojë ndonjë veprimtari gjatë fushatës 
elektorale. Parandalimi apo pengimi si veprime të kryerjes së kësaj forme të veprës 
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penale mund të manifestohet në mënyra të ndryshme të cilat vërtetohen dhe 
vlerësohen me rastin e vërtetimit të gjendjes faktike.  

4. Edhe kjo formë e veprës penale kryhet vetëm me dashje. 
5. Kryes i kësaj forme të veprës penale është secili person që nënkupton se veprën 

mund ta kryejë edhe personi zyrtar apo përgjegjës. 
 

Paragrafi 3. 
 
1. Në paragrafin 3 të parashihet forma e kualifikuar e kësaj vepre penale, e cila 

konsiderohet se kryhet nëse përdoret forca apo kanosja serioze ndaj personit që 
është kandiduar në zgjedhje për cilin do nivel. Për nocionin e forcës dhe kanosjes,- 
shih komentet lidhur me nenin 185. 

 
 
Neni 212 [Parandalimi i ushtrimit të së drejtës për të votuar] 
 
1. Kushdo që gjatë ushtrimit të detyrave të besuara lidhur me zgjedhjet, në 

mënyrë të kundërligjshme dhe me qëllim të pengimit të personit tjetër nga 
ushtrimi i së drejtës së tij për të votuar, nuk e regjistron personin e tillë në 
listën e regjistrimit të votuesve ose e heq personin e tillë nga lista e regjistrimit 
te votuesve, dënohet me burgim prej një (1) viti deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që gjatë votimit ose referendumit, në mënyrë të kundërligjshme 
parandalon, pengon ose ndikon në përcaktimin e lirë të votuesit ose në ndonjë 
mënyrë tjetër pengon personin tjetër në ushtrimin e së drejtës së tij për të 
votuar, dënohet me burgim deri në një (1) vit.  

3. Kushdo që kryen vepër penale nga paragrafët 1. dhe 2. i këtij neni me 
përdorim të forcës apo kanosjes serioze, dënohet me burgim prej një (1) vjet 
deri në pesë (5) vjet.  

 
1. Kushtetuta e Republikës së Kosovë parimisht, të drejtat e votimit dhe të drejtën 

zgjedhore i ka garantuar për shtetasit e vet sipas nenin 45, të cilat i përkufizon në 
tre paragrafë: 
- “çdo shtetas i Republikës së Kosovës që ka arritur moshën tetëmbëdhjetë vjeç, 

qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, gëzon të drejtën të zgjedhë dhe të zgjidhet, me 
përjashtim kur kjo e drejtë i kufizohet me vendimin gjyqësor.  

2. Vota është personale, e lirë, e barabartë dhe e fshehtë. 
3. Institucionet shtetërore mbështesin mundësin për pjesëmarrjen e çdonjërit në 

aktivitete publike dhe të drejtën e secilit për të ndikuar në mënyrë demokratike në 
vendimet e organeve publike.”-498 

4. Këto të drejta të cekura në normën kushtetuese, ligjdhënësi i mbron duke i 
përkufizuar mënyrat e shkeljeve dhe duke i sanksionuar me norma penale. 

5. Dispozitat e nenit 212 e inkriminojnë pengimin e ushtrimit të së drejtës së votimit 
në mënyrë të kundërligjshme. 

 

                                                           
498 Kushtetuta e Republikës së Kosovës 2008. 
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Paragrafi 1. 
 
1. Në paragrafin 1 është paraparë forma e parë, themelore e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se ekziston kur shtetasi i Kosovës me të drejtë vote në mënyrë të 
kundërligjshme nuk regjistrohet në listën e votuesve ose e heqë personin e tillë nga 
lista e regjistrimit. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është mos regjistrimi i 
shtetasit me të drejtë vote në regjistrin e votuesve ose heqjen e personit nga lista e 
regjistrimit. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma e dytë e kësaj vepre penale e paraparë në par. 2, kryhet në rastet kur shtetasi 

i Kosovës me të drejtë vote në mënyrë të kundërligjshme parandalohet,pengohet, 
ose ushtrohet ndikim në përcaktimin e lirë të votuesit ose në ndonjë mënyrë tjetër 
pengohet personi tjetër në ushtrimin e së drejtës së tij për të votuar. 

2. Mënyrat e parandalimit apo të pengimit të ushtrimit të drejtës së votimit janë të 
shumta dhe për këtë ligjdhënësi gamën e këtyre veprime i ka lënë çështjes faktike 
të cilën duhet ta vërtetojë gjykata. Një prej veprimeve me të cilin realizohet 
parandalimi apo pengimi është p.sh. mashtrimi, udhëzimi i qëllimshëm se nuk 
gjendet në listat e votimit, se duhet të shkojë në një vend votim tjetër, pastaj se ai 
ka votuar një herë dhe nuk mundet sërish etj.  

3. Kjo vepër penale në të shumtën e herëve kryhet me veprim, por mund të kryhet 
edhe me mosveprim. Me mosveprim kjo vepër penale kryhet p.sh., duke- mos e 
regjistruar shtetasin me të drejtë vote në regjistrat e votimit, me mos hapjen e vend 
votimit etj. Gjykata Supreme e Kroacisë ka gjet se këtë vepër penale e kanë kryer 
anëtarët e komisionit zgjedhor të cilët me qëllim që t’i pengojnë votuesit që të 
votojnë nuk kanë dëshiruar ta hapin vend votimin Kz. nr. 2864/55).499 

4. Edhe në rastin e parë dhe të dytë, është e nevojshme që pengimi të ushtrohet në 
mënyrë të kundërligjshme. Kjo vepër nuk do të ekziston nëse kryhet ndaj personit i 
cili nuk ka të drejtë vote, për shkak të moshës apo për shkak se me vendim të 
gjykatës iu është marrë ajo e drejtë. 

5. Vepra penale - konsiderohet e kryer me vetë faktin kur shtetasi me të drejtë vote 
pengohet ta ushtrojë të drejtën e votimit. 

6. Sipas përshkrimit të këtij inkriminimi kryes i kësaj vepre penale mund të jetë secili 
person. Mirëpo për shkak të natyrës dhe përmbajtjes të këtij inkriminimi, këtë 
vepër më së shpeshti e kryen personat të cilëve u janë besuar detyrat lidhur me 
votimin. Këta persona p.sh., komisionarët, personat që mbajnë rendin, që 
udhëzojnë për vendin e votimit, mënyrën e votimit, ruajtësit e kutive, regjistër 
mbajtësit, evidentuesit e deri te personi i cili është i ngarkuar me ndonjë detyrë 
lidhur me votimet.  

7. Vepra penale duhet të kryhet vetëm gjatë ushtrimit të detyrave që iu janë besuar 
kryesit lidhur me votimet. 

8. Kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje, e cila duhet të përfshijë vetëdijen se me 
veprimin apo mosveprimin e ndërmarrë e pengon personin me të drejtë vote që ta 
ushtrojë të drejtën e votimit. 

                                                           
499 Ivica Kramaric, Kazneni Zakon-Sudska Praksa, Kz. nr. 2864/55) 
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9. Meqenëse, regjistrat e votimit janë dokumente zyrtare, me vendosjen e shënimeve 
të rrejshme apo me shlyerjen e shënimeve të sakta, përmbushen elementet e veprës 
penale të falsifikimit të dokumentit zyrtar, atëherë do të kemi dy vepra penale në 
bashkim ideal dhe vepra më e rëndë e konsumon atë më të lehtën. Nëse kjo vepër 
penale kryhet për shkak të motivit të përkatësisë nacionale, fetare, racore, gjinore 
etj., atëherë do të kemi veprën tjetër nga neni 147. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Paragrafi 3 i këtij neni e parasheh formën e kualifikuar të kësaj veprave penale e 

cila konsiderohet se ekziston nëse personi me rastin e kryerjes së kësaj vepre 
penale e përdorë forcën apo kanosjen serioze. Sa i përket shpjegimit lidhur me 
kuptimin e forcës apo të kanosjes serioze, shih komentet tek vepra e kanosjes nga 
neni 185 të këtij Kodi. 

 
 
Neni 213 [Cenimi i përcaktimit të lirë të votuesve] 
 

Kushdo që me përdorim të forcës apo kanosjes serioze, ose me keqpërdorim 
të varësisë ekonomike dhe profesionale të votuesit ndikon ose detyron 
votuesin në Republikën e Kosovës që të votojë në mënyrë të caktuar ose të 
mos votojë në zgjedhje, dënohet me një(1) deri në pesë(5) vjet burg. 

 
1. E drejta e shtetasit që të votojë, përfshin lirinë e shfrytëzimit të kësaj të drejte për 

t’u përcaktuar lirisht me rastin e votimit për kandidatin ose partinë. E Drejta e 
votës së lirë do të thotë se askush nuk ka të drejtë të ndikojë në vullnetin e 
votuesit, fshehtësinë e votimit dhe të mos jetë i barabartë me të tjerët për votim. 
Pra, me këtë dispozitë penale juridike mbrohet e drejta e lirisë së votimit. 

2. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është liria e votuesit që pa ndikim dhe pa 
ushtrim të forcës apo të kanosjes me rastin e votimit që vullnetarisht të përcaktohet 
lirshëm për kandidatin apo partinë. 

3. Këtë vepër penale mund ta kryejë çdo person i cili me përdorimin e dhunës, 
kanosjes serioze, ryshfetit, duke përdorë varësin ekonomike apo profesionale 
ndikon ose e detyron votuesin që të votojë në mënyrë të caktuar ose të mos votojë.  

4. Veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale janë paraparë në formë alternative, andaj 
edhe kemi këto forma të kësaj vepre penale. 

5. Forma e parë është kur kryesi me përdorimin e dhunës ose kanosjes serioze ndikon 
në vullnetin e lirë të votuesit që të votojë për kandidatin e caktuar apo partinë e 
caktuar ose të mos votojë në zgjedhje.  

6. Veprimi i kryerjes së kësaj forme të veprës penale është përdorimi i dhunës apo 
kanosjes serioze. Dhuna ose kanosja duhet të jenë të intensitetit të përshtatshëm sa 
të ndikojnë në vullnetin e lirë të subjektit pasiv të kësaj vepre penale e që është 
votuesi me të drejtë vote. Vepra do të konsiderohet e kryer me ndikimin në 
vullnetin e lirë të votuesit me përdorimin e dhunës dhe kanosjes serioze.  

7. Forma e dytë e kësaj vepre penale kryhet me keqpërdorimin e varësisë ekonomike 
ose profesionale të votuesit. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale ka të bëjë me 



Hilmi Zhitija 

 578 

keqpërdorimin e varësisë ekonomike. P.sh., punëdhënësi ia bënë me dije votuesit 
se për kënd duhet votuar apo të mos votohet, ose ndikimi i mbajtësit të familjes në 
vullnetin e anëtarëve tjerë të familjes. Me fjalë tjera me keqpërdorimin e varësisë 
ekonomike, profesionale ndikon në vullnetin e personit tjetër që të votojë apo të 
mos votojë. Varësia profesionale do të ishte p. sh., profesori tek nxënësit, mjeku 
tek personeli tjetër mjekësorë, zejtari tek shegerti, gjyqtari tek bashkëpunëtori 
profesional etj. 

8. Konsideroj se kjo vepër penale mund të kryhet edhe me anë të mashtrimit, ngase 
edhe mashtrimi mund të konsiderohet si një formë e detyrimit.  

9. Sa i përket fajësisë, kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje. 
10. Pasoja e veprës penale realizohet atëherë kur votuesi ka votuar nën ndikimin e 

kryesit ose nuk ka votuar në zgjedhje.  
 
 
Neni 214 [Keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve] 
 

Çdo person zyrtar të cilit i janë besuar detyra lidhur me zgjedhjet, keqpërdor 
pozitën, detyrën apo autoritetin e tij duke urdhëruar, këshilluar ose kryer 
ndonjë vepër të kundërligjshme me qëllim të ndryshimit apo ndikimit të listës 
së regjistrimit të votuesve ose votimit të cilitdo person ose në ndonjë mënyrë 
tjetër vepron me qëllim që të ndryshojë, ndikojë ose pengojë ndonjë person 
nga ushtrimi i të drejtës së tij për të votuar, për të mos votuar, për të hedhur 
një votë të pavlefshme ose për të votuar në favor apo kundër një personi ose 
propozimi të caktuar, dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy(2) deri në 
pesë(5) vjet. 

 
1. Sipas përmbajtjes të kësaj norme penale, person zyrtar konsiderohet secili person 

të cilit iu janë besuar cilado detyrë lidhur me zgjedhjet.  
2. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është lista e regjistrimit të votuesve ose 

votimit të cilit do person.  
3. Objekti tjetër sekondar mbrojtës i kësaj vepre penale është vullneti i votuesit nga 

ndërhyrjet e personave zyrtarë dhe personave të ngarkuar me detyra lidhur me 
zgjedhjet. 

4. Kjo vepër penale ka dy forma të kryerjes; 
5. Forma e parë kryhet në rastet kur personi zyrtar duke e- keqpërdor pozitën, detyrën 

apo autoritetin e tij urdhëron, këshillon ose kryen ndonjë vepër të kundërligjshme, 
me qëllim të ndryshimit apo ndikimit të listës së regjistrimit të votuesve ose 
votimit të cilido person. 

6. Veprimet me të cilat kryhen format e kësaj vepre penale janë:  
7. Urdhërimi i personit zyrtar duke e keqpërdor pozitën apo autoritetin e tij në 

personin tjetër për ta ndryshuar apo që të ndikojë në listën e regjistrimit të 
votuesve ose të votimit të cilido person.  

8. Në zgjedhje të niveleve të ndryshme apo në referendume ekzistojnë listat e 
votuesve apo ato përpilohen dhe lista për votimin e një personi. Mënyrat e 
përpilimit të listave është paraparë me ligjin për zgjedhjet në Republikën e 
Kosovës për secilin nivel e edhe për referendum. Andaj, me listë të votuesve apo 
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votim të cilido person duhet kuptuar të gjitha listat e mundshme të përpiluara në 
bazë të ligjit për zgjedhje të secilit nivel.  

9. Veprimi me të cilin kryhet kjo formë e veprës penale është urdhri nga personi 
zyrtar apo personi i ngarkuar me detyra lidhur me zgjedhjet duke keqpërdor 
pozitën apo autoritetin e tij. Sikurse shihet, këtë vepër penale mund ta kryejë 
vetëm personi zyrtar i ngarkuar me detyra lidhur me zgjedhjet. Për të ekzistuar kjo 
formë e veprës penale, kryesi duhet të veprojë me dashje direkte dhe duke e 
keqpërdor pozitën apo autoritetin e tij.  

10. Veprimi tjetër me të cilin kryhet kjo formë e kësaj vepre penale është këshillimi i 
kundërligjshëm për ta ndryshuar apo për të ndikuar në listën e regjistrimit të 
votuesve ose të votimit të cilido person. Për të ekzistuar kjo vepër penale, 
këshillimi duhet të jetë i kundërligjshëm dhe ai të epet duke keqpërdorë pozitën 
apo autoritetin. 

11. Kjo formë e veprës penale po ashtu mund të kryhet me dashje. 
12. Veprimi i kryerjes së kësaj forme të veprës penale është edhe kryerja e ndonjë 

vepre të kundërligjshme me qëllim të ndryshimit apo ndikimit të listës së 
regjistrimit të votuesve ose votimit të cilido person. Vepër e kundërligjshme do të 
llogariten, përveç ndonjë vepër tjetër penale edhe ato kundërvajtës me të cilën 
kryesi e realizon qëllimin e synuar. Këtu mund të vijë në konsideratë vepra e 
mashtrimit, dhunës, kanosjes, falsifikimit etj. Në këtë rast kjo formë e kësaj vepre 
penale e absorbon veprën e kundërligjshme dhe nuk mund të bëhet fjalë për 
çfarëdo bashkimi të veprave penale, sepse vepra e kundërligjshme, në rastin 
konkret paraqitet si veprim i kryerjes së kësaj forme të veprës penale. 

13. Forma e dytë e kësaj vepre penale ka të bëjë me mënyrat e veprimit nga personi 
zyrtarë i cili është ngarkuar me detyra lidhur me zgjedhjet me qëllim që të 
ndryshojë, ndikojë ose pengojë ndonjë person nga ushtrimi i të drejtës për të 
votuar, për të mos votuar, për të hedhur një votë të pavlefshme ose për të votuar në 
favor apo kundër një personi ose propozimi. 

14. Objekti mbrojtës i kësaj forme të kësaj vepre penale është vullneti i votuesit që të 
ushtrojë të drejtën e votimit dhe vullnetit për të votuar si të dëshirojë. 

15. Edhe kjo formë e kësaj vepre penale kryhet vetëm nga personi zyrtar të cilit iu janë 
besuar detyrat lidhur me zgjedhjet, pra personat të cilët gjatë zgjedhjeve kanë 
autorizime dhe pozita të veçanta. 

16. Veprimet me të cilat kryhet kjo formë e kësaj vepre penale janë të ndryshme, të një 
game të gjerë veprimesh e të cilat ndërmerren me qëllim që të ndryshojë, ndikojë 
ose pengojë ndonjë person në ushtrimin e të drejtës për të votuar, për të mos 
votuar, për të hedhur një votë të pavlefshme- ose për të vepruar në favor apo 
kundër një personi ose propozimi. 

 
 
Neni 215 [Dhënia ose marrja e ryshfetit në lidhje me votimin] 
 
1. Kushdo që premton, ofron ose jep ndonjë përfitim ose dhuratë të pamerituar 

ndonjë personi, me qëllim që të ndikojë atë person për të votuar, për të mos 
votuar, për të votuar në favor apo kundër një personi apo propozimi të 
caktuar ose për të hedhur një votë të pavlefshme në zgjedhje apo në 
referendum, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  
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2. Kushdo që kërkon ose pranon ndonjë përfitim ose dhuratë të pamerituar për 
vete ose për ndonjë person tjetër, ose pranon ofertën apo premtimin për 
përfitim apo dhuratë të tillë, për të votuar ose për të mos votuar, për të votuar 
në favor apo kundër një personi apo propozimi të caktuar ose për të hedhur 
një votë të pavlefshme në zgjedhje apo në referendum, dënohet me burgim 
prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

3. Kushdo që shërben si ndërmjetësues dhe shkel paragrafin 1. ose 2. të këtij 
neni, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafët 1. deri 3. të këtij neni kryhet nga anëtari i 
Komisionit Zgjedhor ose ndonjë person tjetër gjatë ushtrimit të detyrave 
zyrtare në lidhje me votimin, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në 
pesë (5) vjet.  

5. Dhurata konfiskohet.  
 
1. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është sistemi zgjedhor i cili paramendohet të 

jetë i lirë dhe i paanshëm. Përcaktimi i një kufiri për intervenim penal është i 
vështirë dhe tërheqja e një paralele në mes të asaj që është e lejuar për të premtuar 
në zgjedhje ose në referendum me qëllim të përfitimit të votuesit që të votojnë për 
një listë të kandidatëve, për një kandidat apo për një propozim ose premtimet e 
veçanta dhe propagandimi i veçantë gjatë fushatës për t’i bindë votuesit për interes 
të përgjithshëm(ndërtimi i rrugëve, spitaleve, shkollave dhe shërbime tjera për 
qytetarët dhe premtimet për përfitimin votuesit për interes personale. 

2. Lirinë e votuesit në zgjedhje apo referendum duhet mbrojtur nga blerja e votuesit, 
respektivisht nga blerja e veçantë e votave sepse me këtë mbrohet karakteri 
juridiko-publik i zgjedhjeve të drejta dhe zgjedhja e organeve legjitime për 
funksionimin e një shoqërie demokratike ose për marrjen vendimeve të ligjshme. 
Në anën tjetër blerja e votuesve është manipulim i zgjedhjeve dhe blerja e votave 
si instrument manipulues i zgjedhësve, nga se mundësohet zgjedhja e kandidatit të 
paaftë dhe të pamerituar apo zgjedhja e programit të parealizueshëm, të rrejshëm 
ose më të dobët në krahasim me programet e të tjerëve. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimet me të cilat kryhet vepra penale themelore nga paragrafi 1 i këtij neni është 

premtimi, ofrimi, apo dhënia e ndonjë përfitimi ose dhurate të pamerituar ndonjë 
personi me qëllim që të ndikojë në votuesin që të votojë apo të mos votojë, për të 
votuar në favor apo kundër një personi apo propozimi të caktuar ose për të hedhur një 
votë të pavlefshme në zgjedhje apo në referendum. Pra veprimet me të cilat kryhet 
vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni paraqiten në mënyrë alternative dhe atë:  
a) me premtim të ndonjë dhurate ose përfitimi të pamerituar ndonjë personi që të 

ndikojë tek personi i cili ka të drejtë të votojë, për të votuar, për të mos votuar, 
për të votuar në favor apo kundër një personi apo propozimi të caktuar ose të 
hedh një votë të pavlefshme në zgjedhje apo referendum.  

2. Sipas Ligjit mbi zgjedhjet, një votues i cili ka të drejtë për të votuar, ka të drejtë të 
zgjedh; të votojë, të mos votojë, të votojë për personin e caktuar (partinë e caktuar) 
dhe ta hedh votën e pavlefshme. Këto janë të drejtat e pacenueshme të një votuesi 
në zgjedhje ose referendum të cilat organizohen sipas ligjit dhe Kushtetutës.  
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3. Veprimi tjetër me të cilin kryhet vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni është 
ofrimi i ndonjë përfitimi apo dhurate të pamerituar ndonjë personi me qëllim që të 
ndikojë në votuesin që të votojë apo të mos votojë, për të votuar në favor apo 
kundër një personi apo propozimi të caktuar ose për të hedhur një votë të 
pavlefshme në zgjedhje apo në referendum. 

4. Veprimi i tretë me të cilin mund të kryhet kjo vepër penale nga paragrafi 1 i këtij 
neni është dhënia e përfitimit apo dhurate të pamerituar ndonjë personi me qëllim 
që të ndikojë në votuesin që të votojë apo të mos votojë, për të votuar në favor apo 
kundër një personi apo propozimi të caktuar ose për të hedhur një votë të 
pavlefshme në zgjedhje apo në referendum. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma e dytë e kësaj vepre penale është përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni e 

cila kryhet nga vetë votuesi apo edhe nga ndonjë person tjetër. Veprimet me të 
cilat kryhet kjo formë e kësaj vepre penale janë: 

2. Kërkimi i ndonjë përfitimi ose dhurate të pamerituar për vete ose për ndonjë 
person tjetër. 

3. Pranimi i ndonjë përfitimi ose dhurate të pamerituar për vete ose për ndonjë 
person tjetër për të votuar ose për të mos votuar, për të votuar në favor apo kundër 
një personi apo propozimi të caktuar ose për të hedhur një votë të pavlefshme në 
zgjedhje apo në referendum. 

4. Pranimi i ofertës apo premtimit për përfitim apo dhuratë për të votuar në favor apo 
kundër një personi apo propozimi të caktuar. 

5. Vepra penale konsiderohet e kryer me vetë fazën e parë të veprimit aktiv, sikurse 
është ofrimi, premtimi apo kërkimi i dhuratës ose të ndonjë përfitimi tjetër. Andaj 
me vetë faktin se është ndërmarr veprimi i ofrimit, ose është bërë premtimi ose 
kërkimi, vepra konsiderohet e kryer, pa marrë parasysh se a është pranuar dhurata 
apo është realizuar ndonjë përfitim.500 

6. Kryes i kësaj forme të veprës është vetëm personi me të drejt vote dhe shprehja” 
kushdo” në përkufizimin e kësaj forme të veprës penale është joadekuate me 
përmbajtjen dhe kuptimin e këtij paragrafi. Do të ishte, në vend të fjalës “kushdo”, 
të përdoret shprehja “personi me të drejtë vote”, sikurse është në legjislacionet 
penale të shteteve tjera. Aq më parë kur me paragrafin 3 të këtij neni sanksionohen 
veprimet e ndërmjetësuesve. 

7. Dhurata ose përfitimi i ndonjë të mire epet, respektivisht merret për të votuar, për 
të mos votuar, për të votuar në favor apo kundër një personi apo propozimi të 
caktuar ose të hedhet një votë e pavlefshme në zgjedhje apo referendum. Thënë 
ndryshe që të ndikohet në vullnetin e votuesit si objekt mbrojtës i kësaj vepre 
penale. Mendoj se nuk është dashtë të cilësohen dhuratat në të merituara apo pa 
merituara. Nuk di se ka dhurata të merituara për të ndikuar në mënyrën dhe 
vullnetin e personit me të drejtë vote. Përdorja e mbiemrit cilësues veç sa huton 
zbatuesin dhe përdoruesit e këtij Kodi. Andaj, mbiemrin “pamerituar” duhet 
injoruar. E nëse dhurata ose përfitimi janë të vlerës tejet vogël, atëherë gjykata 
mund ta lirojë kryesin nga kjo vepër penale nëse plotësohen kushtet nga neni 11.  

                                                           
500 Vlado Kmbovski; Komentar na Krivičniot Zakonik na Republika Makedonia, faqe 726. 
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Paragrafi 3 
 
1. Sipas paragrafit 3, këtë vepër penale mund ta kryejë edhe personi i cili 

ndërmjetëson në mes të kryesit dhe dhënësit, premtuesit apo ofruesit të dhuratës 
ose të ndonjë përfitimi tjetër material dhe jo material. 

2. Kjo vepre penale mund të kryhet vetëm me dashje. 
 

Paragrafi 4 
 
1. Në paragrafi 4 është paraparë forma kualifikuese e cila konsiderohet se kryhet në 

raste kur kryesi është anëtar i komisionit zgjedhor ose ndonjë person tjetër që 
ushtron detyra zyrtare gjatë zgjedhjeve dhe në lidhje me zgjedhjet. 

 
Paragrafi 5. 

 
1. Është dispozitë urdhëruese e cila urdhëron që dhurata të konfiskohet sipas 

dispozitave të Kodit të Procedurës Penale. 
 
 
Neni 216 [Keqpërdorimi i të drejtës së votimit] 
 
1. Kushdo që kryen një ose më shumë nga veprat në vijim, dënohet me burgim 

prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet:  
1.1. voton ose tenton të voton në emër të personit tjetër;  
1.2. voton ose tenton të voton edhe pse ka votuar një herë; ose  
1.3. shfrytëzon më shumë se një listë votimi.  

2. Anëtari i Komisionit Zgjedhor i cili i mundëson tjetrit të kryej ose të tentojë të 
kryej veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni dënohet me burgim prej tre 
(3) deri në pesë (5) vjet.  

 
Paragrafi 1 

 
1. Vepra në fjalë për objekt mbrojtës ka të drejtën personale, individuale mbi votën 

dhe se kjo e drejtë për të votuar apo edhe për të qenë i votuar nuk mund të 
tjetërsohet e as të shfrytëzohet nga askush, dhe shfrytëzohet vetëm një herë gjatë 
zgjedhjes.  

2. Veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale janë përcaktuar në mënyrë alternative:  
a) Voton ose tenton të votojë në emër të personit tjetër;  
b) Voton ose tenton të votojë edhe pse ka votuar një herë; 
c) Shfrytëzon më shumë se një listë votimi. 

3. Kryes i kësaj vepre penale është çdo person i cili voton ose tenton të votojë në 
emër të personit tjetër, p.sh, kryefamiljari voton për anëtarët e familjes ose një prej 
anëtarëve të familjes voton për anëtarin tjetër.  

4. Vepra kryhet me vetë faktin se ai voton ose tenton të votojë për personin tjetër, 
edhe në rastet kur ai prezantohet në emrin e personit tjetër, edhe në rastet kur ai e 
plotëson fletëvotimin e tjetrit pasi që personi tjetër e kalon fletëregjistrim. Këtë 
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formë të veprës penale mund ta kryejë edhe ndonjë nga anëtarët të cilët janë të 
angazhuar për mirëvajtjen e procesit të votimit. Vepra ekziston edhe në rast se 
dikush voton në emrin e personit të vdekur.  

5. Forma tjetër e kryerjes së kësaj vepre penale, është kur votuesi voton ose tenton të 
votojë më shumë se një herë. Kryes i kësaj forme të veprës penale është vetë 
votuesi. 

6. Në këtë normë penalo-juridike, si formë e tretë e kryerjes së kësaj vepre penale 
është paraparë edhe shfrytëzimi më shumë se një listë votimi. Do të thotë, tentativa 
për të votuar sërish është veprim i kryerjes së kësaj vepre penale. 

7. Vepra penale kryhet gjatë procesit të votimit. Konsiderohet si e kryer atëherë kur 
votohet në emrin e personit tjetër, ose kur voton më shumë se një herë dhe kur 
tenton të votojë sërish. 

8. Personi i cili i ndihmon kryesit të kësaj vepre penale ose ai i cili shtytë, përgjigjen 
si ndihmës ose si shtytës. Si ndihmës apo shtytës mund të paraqitet çdo person e 
edhe personi i cili është në detyrë të mirëvajtjes së procesit zgjedhor. 

9. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte. 
10. Praktika gjyqësore e pas vitit 2000 është shumë e varfër sa i përket ndjekjes së 

këtyre veprave penale edhe pse pothuajse në të gjitha zgjedhjet e gjertanishme të 
cilat u organizuan në Kosovë, janë kryer këso vepra penale. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma kualifikuese e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se është kryer, nëse-kryes është anëtari i komisionit zgjedhor i cili i 
mundëson tjetrit të kryejë ose të tentojë të kryejë vepër penale nga paragrafi 1 i 
këtij neni. Kur si kryes i veprës penale nga paragrafi 1 i këtij neni është anëtari i 
komisionit zgjedhor apo person i cili ushtron detyra zyrtare në lidhje me votimin, 
atëherë ai penalizohet sipas nenit 214.  

 
 
Neni 217 [Pengimi i procesit të votimit] 
 
1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme pengon ose ndërprenë procesin e 

votimit, dënohet me burgim prej një (1) deri në dy (2) vjet.  
2. Kushdo që me përdorim të forcës apo kanosjes serioze, pengon votimin me 

nxitje të prishjes së rendit publik në qendrën e votimit, që rezulton me 
ndërprerje në procesin e votimit, dënohet me burgim prej një (1) vjet deri në 
tre (3) vjet.  

 
1. Parakushti themelor për ndërtimin e një sistemi demokratik dhe të qeverisë legale 

dhe legjitime janë zgjedhje të drejta dhe të lira. 
2. Vepra penale themelore e paraparë në nenin 217, si objekt mbrojtës është procesi i 

votimit që nga fillimi deri në publikimin e rezultateve të votimit të zgjedhjeve apo 
referendumit. Inkriminimi sipas kësaj dispozite themelore ka të bëjë me pengimin 
ose me ndërprerjen e procesit të votimit në cilin do vend votim, ose pengohet 
vërtetimi i rezultateve të zgjedhjeve dhe publikimi i rezultateve. 
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Paragrafi 1. 
 
1. Veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale nga paragrafi 1 na paraqiten si pengim 

ose ndërprerje e procesit të votimit në mënyrë të kundërligjshme. Mënyrat 
kundërligjore janë të shumta dhe i mbeten çështjes faktike, por më së shpeshti 
pengimi ose ndërprerja e procesit të votimit bëhet duke përdorë forcën ose 
kërcënimin.  

2. Veprimi kundërligjor me të cilin ndërpritet apo pengohet procesi zgjedhor mund të 
ushtrohet ndaj votuesve, ndaj personave të autorizuar të cilat e organizojnë, 
zbatojnë, mbikëqyrin, numërojnë votat ose i publikojnë rezultatet e votimit. Nëse 
veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale ushtrohet tek votuesi i caktuar si individ 
ose tek personi i caktuar zyrtar ose personi i cili ushtron detyra të caktuar gjatë 
zgjedhjeve, atëherë do të kemi ndonjë vepër tjetër nga ky kapitull(neni 213 ose 
neni 212). 

3. Vepra penale konsiderohet e kryer kur procesi i votimit është penguar apo është 
ndërprerë. Nuk është me rëndësi kohëzgjatje e ndërprerjes apo pengimit, mjafton 
që veprimi i kryerjes është ndërmarrë me dashje për ta penguar apo ndërprerë 
procesin e votimit.501 

4. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, personi i cili gjendet në listën 
e votuesve apo nuk gjendet, personi me të drejtë vote apo personi pa të drejtë vote. 

5. Kjo vepër mund të kryhet vetëm me dashje. 
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 është paraparë formë e kualifikuar e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se kryhet në rastet kur kryesi e përdorë forcën apo kanosjen serioze 
me qëllim të pengimit të procesit të votimit, me ç’rast nxitë edhe prishjen e rendit 
publik në qendrën e votimit apo shkakton ndërprerje të procesit të votimit.  

2. Në ligjin mbi zgjedhjet të nivelit qendror dhe lokal parashihet se nëse prishet rendi 
dhe qetësia në ndonjë vend votim, votimi mund të ndërpritet deri sa nuk vendoset 
rendi dhe qetësia. Për të ekzistuar kjo formë e veprës penale, pengimi i procesit të 
votimit mund të bëhet me përdorimin e forcës apo kanosjes serioze. Prishja e 
rendit publik nënkupton se ka arritë deri te kontakti në vendin e votimit për shkak 
të përdorimit të forcës ose kanosjes serioze: me rrahje, grushtime, ndërrimi i 
renditjes së kutive të votimit gjatë procesit të votimit, largimi i kabinave për votim 
ose pamundësimi i shfrytëzimit të tyre, me çka cenohet fshehtësia e votimit e të 
ngjashme. Nëse prishet rendi dhe qetësia, procesi i votimit ndërpritet deri sa nuk 
vendoset prapë rendi dhe qetësia. 

3. Këtu nuk janë inkriminuar format e rënda të kryerjes së kësaj vepre penale nga 
paragrafi 2 i këtij neni nëse procesi i votimit pengohet apo ndërpritet dhe prishjes 
së rendit dhe qetësisë, me përdorimin e armëve, eksplozivit apo vepra kryhet nga 
grupi i personave apo grupit të organizuar, sikurse është inkriminuar në Ligjin 
Penal të Republikës së Maqedonisë - neni 158.  

 
 
                                                           
501 Po aty, faqe 721 
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Neni 218 [Cenimi i fshehtësisë së votimit] 
 
1. Kushdo që në zgjedhje ose në referendum cenon fshehtësinë e votimit, dënohet 

me burgim deri në gjashtë (6) muaj.  
2. Kushdo që me përdorim të forcës apo kanosjes serioze, ose në ndonjë mënyrë 

tjetër të kundërligjshme kërkon nga personi që të tregojë si ka votuar, dënohet 
me burgim deri në një (1) vit.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga anëtari i 
Komisionit Zgjedhor ose ndonjë person tjetër në keqpërdorim të detyrave, 
pozitës apo autorizimeve të tij në zgjedhje ose në votim, kryesi dënohet me 
burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Një ndër parimet kushtetuese, përveç lirisë së votimit, të drejtës së saj personale 

është edhe e drejta fshehtësisë së votimit. Jo vetëm që është parim kushtetues, kjo 
e drejtë është edhe parim i sistemit zgjedhor, gjithashtu i garantuar me ligj mbi 
organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve. Andaj cenimi i fshehtësisë së votimit është 
inkriminuar. 

2. Kjo vepër penale kryhet me veprim i cili konsiston në cenimin e fshehtësisë së 
votimit. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale realizohet në mënyra të 
ndryshme: p.sh., me shënimin e fletvotimeve nga ndonjë person i cili kujdeset për 
mirëmbajtjen e zgjedhjeve dhe pastaj me rastin e numërimit zbulon se si ka votuar 
apo kanë votuar votuesit e caktuar dhe atë ia zbulon personit tjetër, ose kur dikush 
nga komisioni i cili shpërndan fletëvotimet e kthen një skaj të fletëvotimit dhe me 
rastin e numërimit e zbulon se si ka votuar personi i caktuar, apo duke e mashtruar 
votuesin se duhet të votojë haptazi etj. 

3. Nuk do të konsiderohet se ekziston kjo vepër penale nëse vetë personi për vete 
zbulon, tregon si ka votuar. Lidhur me këtë edhe praktika gjyqësore ka përvetësuar 
qëndrimin se ligji me këtë normë penalo-juridike synon ta mbrojë fshehtësinë e 
votimit dhe votuesi mund ta shfrytëzojë apo mos ta shfrytëzojë këtë të drejtë, dhe 
sa i përket kryesit përmbajtja e fletëvotimit më nuk është fshehtësi nga se votuesi e 
ka bërë publike. 

4. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë secili person. 
5. Lidhur me fajësinë, kjo vepër mund të kryhet vetëm me dashje. 
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma kualifikuese e kësaj vepre penale, e cila 

konsiderohet se kryhet në rastet kur përdoret forca ose kanosja serioze apo në 
ndonjë mënyrë tjetër të kundërligjshme kërkohet nga votuesi të tregojë se për kënd 
ka votuar.  

  
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 po ashtu është paraparë forma kualifikuese e kësaj vepre e cila 

konsiderohet se ekziston nëse këtë vepër e kryen anëtari i komisionit zgjedhor ose 
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çdo ndonjë person-tjetër në keqpërdorim të detyrave, pozitës apo autorizimeve të 
tij në zgjedhje ose në votim. 

 
  
Neni 219 [Falsifikimi i rezultateve të votimit] 
 
1. Kushdo që shton, heq apo fshin votat apo nënshkrimet, regjistron në mënyrë 

të pasaktë votën apo rezultatet e zgjedhjeve në dokumentet zgjedhore, ose 
publikon votën apo rezultatet e zgjedhjeve apo të votimit që nuk i përgjigjen 
votimit të vërtetë, ose në ndonjë mënyrë tjetër falsifikon votën apo rezultatet e 
zgjedhjeve, dënohet me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga anëtari i Komisionit 
Zgjedhor ose ndonjë person tjetër në keqpërdorim të detyrave, pozitës apo 
autorizimeve të tij lidhur me zgjedhjet, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) 
deri në pesë (5) vjet.  

 
1. Vepra penale konsiston në falsifikimin e rezultateve të zgjedhjeve ose të votimit 

për institucionet e Republikës së Kosovës apo ato të nivelit komunal, duke shtuar 
apo heq ose shlyer votat apo nënshkrimet, regjistron në mënyrë të pasaktë votën 
apo rezultatet e zgjedhjeve në dokumentet zgjedhore, ose publikon votën apo 
rezultatet e zgjedhjeve apo të votimit që nuk i përgjigjen votimit të vërtetë, ose në 
ndonjë mënyrë tjetër falsifikon votën apo rezultatet e zgjedhjeve. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimet qe bëjnë këtë vepër penale janë përcaktuar në mënyrë alternative: a) 

duke shtuar, hequr apo shlyer votat a nënshkrimet me qëllim të falsifikimit të 
rezultateve të zgjedhjeve apo votimeve; b) duke i regjistruar në mënyrë jo të saktë 
rezultatet apo votën në dokumentet e zgjedhjeve; c) duke i publikuar rezultatet apo 
votën e zgjedhjeve apo të votimit që nuk i përgjigjen votimit të vërtetë, d) ose në 
një mënyrë tjetër falsifikon votën apo rezultatet e zgjedhjeve.502 

2. Shtimi si një nga mënyrat e kryerjes së kësaj forme të veprës penale ka të bëjë me 
shtimin e numrit të votave a nënshkrimeve të paqena për një nga kandidatët e 
caktuar apo të listës së kandidatëve. Kjo mund të realizohet me plotësimin dhe 
vendosjen e fletëvotimeve të cilat i ka plotësuar me përmbajtje kryesi, në kutitë e 
votimit apo në materialin zgjedhor, me që rast rritet numri i votave për kandidatin 
e caktuar ose për listën e caktuar. 

3. Heqja e votave apo nënshkrimeve mund të bëhet duke i hequr fletëvotimet nga 
kutitë e votimit apo duke i hequr nënshkrimet nga fletëregjistrimet për kandidatin e 
caktuar. Kjo mund të bëhet ashtu që flet votimet e vlefshme me të cilat votuesit 
janë deklaruar për mënyrën e votimit, kryesi i bënë të pavlefshme, ashtu që 
zvogëlohet numri i fletëvotimeve për kandidatin e caktuar a nënshkrimet për listën 
e caktuar etj.,p.sh. me rrethimin edhe të kandidatëve tjerë, me nënvizimin e listës 
dhe tjera veprime në listat e votimit apo në materialin tjetër zgjedhor. 

4. Shlyerja e votave a nënshkrimeve shprehet në rastet kur kryesi me mjete kimike 
                                                           
502 Ljubisha Lazarevic e tj; Komentar Krivicnog Zakona Crne Gore, faqe 492. 
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apo në një mënyrë tjetër shlyen numrin e votave për kandidatin e caktuar, ose 
shlyen numrin e votave në procesverbalet e votimit të përpiluara nga komisioni 
zgjedhor, ashtu që zvogëlon numrin e votave për kandidatin e caktuar. 

5. Tek regjistrimi i rezultateve të pa vërteta, kryesi saktë i din rezultatet e votave a 
nënshkrimeve duke i numëruar gjatë numërimit apo njoftohet në mënyrë indirekte, 
por në materialet zgjedhore(dokumentet e zgjedhjeve) shënohen shënimet e 
pasakta dhe të pavërteta. 

6. Forma tjetër e kësaj vepre penale ka të bëjë me publikimin e rezultateve të votimit 
ose të zgjedhjeve të cilat nuk përkojnë me rezultatet e vërteta. Në këtë rast 
rezultatet nuk falsifikohen, ato janë të sakta por kryesi nuk i publikon si të vërteta 
por ato tjerat, të pavërtetat, p.sh. lajmëron se kandidati i caktuar ka fituar në 
zgjedhjet e caktuara edhe pse në realitet është zgjedhë kandidati tjetër.  

7. Duke falsifikuar në ndonjë mënyrë tjetër votën apo rezultatet e zgjedhjeve. Kjo 
formë e kësaj vepre penale ka të bëjë me çdo mënyrë të falsifikimit të votës apo 
rezultateve të zgjedhjeve që ka të bëjë me secilin rast konkret apo me çështjen 
faktike të cilën gjykata e vërteton.  

8. Kjo vepër penale konsiderohet e kryer kur në cilëndo formë është ndërmarrë një 
ndër veprimet e cekura alternative me të cilin veprim janë falsifikuar votat a 
nënshkrimet ose ato janë publikuar rrejshëm.  

9. Kryesi i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person edhe pse zakonisht duhet të 
jenë personat përgjegjës apo zyrtar të cilët marrin pjesë në zbatimin e zgjedhjeve 
dhe të votimeve apo ushtrojnë detyra të caktuara lidhur me zgjedhjet apo 
votimin.503 

10. Vepra penale kryhet me qëllim, që do të thotë me dashje direkte. 
11. Në disa raste veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale mund të përmbajnë 

elemente të veprës penale,- falsifikim i dokumentit zyrtar, (p.sh., kur kryesi është 
person zyrtar ose përgjegjës, dhe kur në dokumentin zgjedhor a të votimit 
shënohen shënime të pavërteta) për çka shtrohet pyetja e bashkimit të veprave 
penale. Në këso raste meqë dashja për falsifikimin e dokumentit zyrtarë është për 
mashtrimin e votuesve,- nuk konsiderohet se është kryer vepra penale të 
falsifikimit të dokumentit zyrtar, por veprën penale nga ky nen. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma kualifikuese e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se ekziston nëse këtë vepër e kryen anëtari i Komisionit Zgjedhorë 
ose ndonjë personi tjetër në keqpërdorim të detyrave, pozitës apo autorizimeve të 
tij lidhur me zgjedhjet. 

 
 
Neni 220 [Asgjësimi i dokumenteve të votimit] 
 
1. Kushdo që asgjëson, fsheh, dëmton apo merr fletën e votimit ose ndonjë tjetër 

send apo dokument lidhur me zgjedhjet ose referendumin, dënohet me burgim 
prej një (1) deri në tre (3) vjet.  

                                                           
503 Po aty,faqe 492. 
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2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga anëtari i Komisionit 
Zgjedhor ose ndonjë person tjetër në keqpërdorim të detyrave, pozitës apo 
autorizimeve të tij lidhur me zgjedhjet, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) 
deri në pesë (5) vjet.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Objekt mbrojtëse të kësaj vepre penale janë dokumentet lidhur me zgjedhjet ose 

referendumin. Dokumente të këtilla janë: fletëvotimet, fletëvotimet e paplotësuara, 
fletëvotimet e pavlefshme, procesverbalet mbi votimin, kutitë votuese, formularët 
dhe dokumentet tjera të dedikuara për zgjedhje. 

2. Veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale janë paraqitur në mënyrë alternative: 
fshehja, asgjësimi, dëmtimi apo marrja e ndonjë fletëvotimin ose ndonjë send apo 
dokument që ka të bëjë me zgjedhjet a votimin ose referendumin.  

3. Me marrje nënkuptojmë, marrjen e dokumentit, fletëvotimit a sendit në mënyrë të 
paautorizuar, ashtu që mos të jenë fare të dukshme, me qëllim që zgjedhjet të mos 
jenë legale, të drejta, përkatësisht të jenë të manipuluara.  

4. Me shkatërrim apo dëmtimin- nënkuptojmë bërjen e dokumentit të papërdorur 
ashtu që mos të dihet përmbajtja, e deri në atë masë sa mos të ketë as formën e një 
dokumenti(shqyerja, kallja ose shkarravit kryes i kësaj vepre penale mund të jetë 
çdo person. Ka mendime se kryes i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm personi i 
cili ka detyra të caktuara lidhur me zgjedhjet a votimet. Ky mendim ka mbështetje 
në paragrafi 2 të kësaj vepre penale ngase këtë formë të veprës penale mund ta 
kryejë vetëm anëtari i Komisionit Zgjedhor ose ndonjë person tjetër i angazhuar në 
procesin zgjedhor. Mirëpo mund të ekzistojnë persona të cilët nuk kanë detyrime 
lidhur me zbatimin e zgjedhjeve a votimit, por në ndonjë mënyrë tjetër arrin deri te 
dokumentet a sendet dhe ka mundësi t’i shkatërrojë, dëmtojë apo t’i marri, p.sh., 
kryesi i cili fare nuk ka detyra lidhur me zgjedhjet ia ven zjarrin vendit ku gjenden 
dokumentet në ruajtje, ose gjatë transportit merren, vidhen. Këto veprime të 
kryerjes, kryesi mund t’i ndërmerrë para, gjatë dhe pas zgjedhjeve a votimit. Vepra 
penale konsiderohet e kryer atëherë kur veprimi për kryerjen e veprës ka 
përfunduar dhe është shkaktuar pasoja e saj. 

5. Kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje direkte.  
6. Me veprimet e cekura më sipër mund të kryhet edhe ndonjë vepër tjetër e 

ngjashme, p.sh.., ndonjë nga veprat penale të falsifikimit të dokumentit zyrtar, ose 
të dëmtimit të sendit. Por për shkak të marrëdhënieve të specialitetit nuk do të 
kemi bashkimin e veprave penale, por vetëm këtë vepër penale nga ky nen. Nëse 
kjo vepër penale kryhet me qëllim që të fshihet vepra penale, falsifikimi i 
rezultateve të votimit nga neni 219 i këtij Kodi, atëherë do të konsiderohet se janë 
kryer dy vepra penale në bashkim. 

7. Kur kryesi me rastin e kryerjes së kësaj vepre penale ndërmerr dy e ma shumë 
veprime të kryerjes së kësaj vepre penale, nuk do të kemi bashkimin e veprave 
penale, por vetëm një vepër. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Në këtë paragraf është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre penale, e cila 

konsiderohet se ekziston nëse kryesi është anëtar i Komisionit Zgjedhor ose person 
tjetër në keqpërdorim të detyrave, pozitës apo autorizimeve të tij lidhur me 
zgjedhjet a votimin (anëtari i komisionit zgjedhor, anëtar i komisionit për 
numërimin e votave, personi i cili mban rendin, personi i cili bën identifikimin e 
votuesit, personat që drejtpërsëdrejti ushtrojnë detyra tjera të nevojshme me 
zgjedhjet a votimin, e edhe polici i cili siguron bartjen e votave prej një vendi në 
vendin tjetër, ruajtjen e tyre, ose përcjell vendvotimet në lëvizje etj.). 
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Kapitulli XIX: Veprat penale kundër të drejtave në marrëdhëniet e punës 
 
 
Vështrim i përgjithshëm 
 
1. Veprat penale të këtij kapitulli paraqesin cenimin e të drejtave individuale të cilat 

rrjedhin nga marrëdhëniet në mes punëdhënësit dhe punëtorit. Këto të drejta të 
cilat i takojnë grupit të të drejtave ekonomike dhe sociale të njeriut, janë rregulluar 
edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjin mbi marrëdhëniet e punës, 
ligjin mbi punën e shërbyesve civil, kontrata kolektive etj. 

2. Po ashtu këto të drejta janë të parapara edhe me aktet ndërkombëtare, p.sh. me 
Deklaratën e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut -1948, 
me Konventa Evropiane për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe protokollet 
e saja. 

3. Të drejtat të cilat i takojnë sferës së të drejtave që rrjedhin nga raportet e 
punëdhënësit dhe punëtorit, si një e drejtë individuale janë rregulluar në mënyra të 
ndryshme, varësisht nga sistemet shoqëroro-politike të shteteve. 

4. Të drejtat nga marrëdhënia e punës janë garantuar me Kushtetutën e vendit tonë, 
më për së afërmi me nenin 49 ku thuhet”- E drejta e punës garantohet. Secili 
person është i lirë të zgjedhë profesionin dhe vendin e punës”. Ndërsa, në nenin 28 
e ndalon skllavërinë dhe punën e detyruar. 

5. Përveç Kushtetutës, të drejtat nga marrëdhënia e punës dhe në punësim janë 
rregulluar me ligj dhe akte tjera nënligjore dhe kontrata. Pritet të nxirren edhe 
ligjet për të drejtat nga marrëdhënia e punës në përputhje me të drejtën 
bashkëkohore Evropiane. Përveç të drejtës nga marrëdhënia e punës priten të 
nxirren edhe ligji për sigurimin shëndetësor, invalidor dhe pensional. 

6. Tani në sistemin tonë demokratik, shumë të drejta që i takojnë sferës nga 
marrëdhënia e punës rregullohen, përveç me ligj dhe akte nënligjore edhe me 
kontrata kolektive dhe individuale të cilat lidhen në mes të punëdhënësit dhe 
punëmarrësit. Garant për zbatimin e këtyre kontratave është shteti me mekanizmat 
e vet. 

7. Për shkak të rëndësisë që kanë këto të drejta, ligjdhënësi duke i zbatuar normat e 
kushtetutës ka caktuar edhe veprat penale me të cilat i mbron këto të drejta të cilat 
burojnë nga marrëdhënia e punës. 

8. Duhet cekur se të drejtat e shumta të kësaj natyre realizohen edhe në të drejtën 
civile, nga se janë marrëdhënie kontraktuese dhe për to vlejnë edhe dispozitat nga 
Ligji mbi Marrëdhëniet Detyrimore. Mirëpo veprat penale të cilat përfshijnë 
cenimin e të drejtave apo kufizimin e tyre që sipas ligjit u takojnë, sa i përket 
punësimit, pushimit nga puna, për pagën, për kohëzgjatjen e orarit të punës, për 
pushim apo mungesë në punë, mbrojtjen e grave, fëmijëve apo personave me 
paaftësi, për punë jashtë orarit etj, janë paraparë në këtë kapitull të Kodit Penal. Po 
ashtu në këtë kapitull janë paraparë edhe veprat penale që i referohen sigurimit 
social, rrezikimit të e sigurisë në punë dhe të drejtën në pjesëmarrje në qeverisje. 

9. Veprat penale të këtij grupi karakterizohen me disa karakteristika të përbashkëta, 
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përveç veprës penale që ka të bëjë me të drejtën e sigurimit social. -Ato 
karakteristika, para se gjithash kanë dispozitiv blanket(udhëzues). Kryhen me 
shkelje të ligjit dhe akteve tjera nënligjore si dhe të drejtat që rrjedhin nga 
kontratat kolektive, të cilat parashohin ndonjë të drejtë të punëtorit. 

10. Pasojë e këtyre veprave të këtij Kapitulli është mohimi apo kufizimi i të drejtave të 
punëtorëve. Për të ekzistuar vepra penale duhet të shkaktohet pasoja e jo vetëm të 
cenohet ndonjë dispozitë ligjore. 

11. Lidhur me fajësinë, këto vepra kryhen me dashje Nëse kryhen nga pakujdesia 
atëherë është fjala për përgjegjësi disiplinore apo administrative. 

12. Kryes të këtyre veprave penale, zakonisht janë personat të cilët janë të ngarkuar 
me zbatimin e ligjit, akteve nënligjore dhe kontratave. Zakonisht janë persona 
përgjegjës ose zyrtarë të cilët kanë autorizime të caktuara. Numri i këtyre veprave 
penale nuk është i madh.  

13. Objekt mbrojtës janë të drejtat e punëtorit. Më së shpeshti këto vepra penale 
kryhen me cenimin e ndonjë ligji, akti ligjor ose kontrate kolektive me çka 
pushohet, ndalohet apo i kufizohet një e drejt e cila i takon punëtorit. 

 
 
Neni 221 [Cenimi i të drejtave ne marrëdhëniet e punës] 
 

Kushdo që me vetëdije nuk zbaton ligjin apo kontratën kolektive për 
punësimin apo ndërprerjen e marrëdhënies së punës; pagat apo të ardhurat e 
tjera; kohëzgjatjen e orarit të punës; punën jashtë orarit apo punën me 
ndërrime; pushimin apo mungesën nga puna; ose mbrojtjen e grave, fëmijëve 
apo personave me aftësi të kufizuara dhe kësisoj punëtorit ia mohon apo ia 
kufizon të drejtat që i takojnë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një(1) 
vit. 

 
1. Qëllimi kriminalo-politik i kësaj norme penale është që të sigurohen dhe të 

realizohen të drejtat e punëtorit. E drejta e punëtorit është themelimi dhe pushimi i 
marrëdhënies së punës, e drejta për pagën apo të ardhurat tjera(shtesat), të cilat i 
takojnë në bazë të ligjit apo të ndonjë akti tjetër juridik, apo kontrate mbi punën, e 
drejta për kohëzgjatjen e orarit të punës, për pushim apo mungesë në punë, 
mbrojtjen e grave, fëmijëve, invalidëve, e drejta jashtë orarit të punës apo të natës. 
Kështu, objekt i mbrojtjes së kësaj vepre penale janë të drejtat themelore të 
punëtorit të cilat rrjedhin nga puna apo marrëdhënia e punës sikurse janë cekur në 
dispozitën e kësaj norme penalo-juridike. 

2. Mendoj se është e rëndësishme dhe e dobishme që të shpjegohen shprehjet” 
marrëdhënia e punës”, - “punës faktike”, dhe “ndërprerjen e marrëdhënies së punës.” 

3. Marrëdhënie e punës konsiderohet, atëherë kur punëtori me nënshkrimin e 
kontratës për punësim pranon detyrat dhe të drejtat e tij të cilat burojnë nga ligji, 
aktet tjera dhe kontrata kolektive. Kurse punë faktike është, çdo punë e kryer tek 
punëdhënësi në bazë të një kontrate mbi veprën, drejtat e të cilit rregullohen vetëm 
në bazë të Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimore. Ndërsa me ndërprerje të 
marrëdhënies së punës, mendoj se është fjala për pushimin e marrëdhënies së 
punës, sikurse është përdor kjo shprehje në Kodin e mëparshëm Penal.  
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4. Kjo normë penale ka karakter blanket, sepse udhëzon gjithnjë në një dispozitë të 
një ligji të caktuar, akti juridik apo kontrate kolektive e cila është cenuar apo nuk 
është respektuar. Në realitet të gjitha këto të drejta të cilat mbrohen me këtë normë 
penalo-juridike janë të rregulluara me ligj, akte tjera nënligjore siç janë rregulloret, 
urdhëresat administrative dhe kontrata kolektive.  

5. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale shprehet në rastet kur-kryesi me veprim 
ose me mos veprim ia mohon(cenon) apo ia kufizon ndonjë të drejtë që i takon 
punëtorit në bazë të ligjit, ndonjë akti tjetër juridik. Në realitet veprimi i kryerjes 
do të ishte në shkeljen e ndonjë dispozite ligjore me të cilën parashihet ndonjë e 
drejtë e punëtorit, p.sh. mosmarrjes së ndonjë akti me të cilin do të shfrytëzohej 
ndonjë e drejtë, (mos marrjes së aktvendimit mbi themelimin e marrëdhënies së 
punës, mosmarrjes së aktvendimit për pushimin vjetor), marrjes së ndonjë 
aktvendimi me të cilin cenohet ndonjë e drejtë (p.sh., caktimi i punës jashtë orarit 
ose punës së natës kur ajo është e ndaluar, ose caktimi i grave apo fëmijëve ose 
personave me aftësi të kufizuara në punët të cilat janë të dëmshme apo të 
rrezikshme për këtë kategori punëtorësh etj) dhe veprimi me të cilin i kufizohet 
ndonjë e drejtë punëtorit (p.sh. mos pagesa e shtesave që i takojnë, mos lejimi i 
shfrytëzimit të plot të pushimit vjetor etj.).504 

6. Për të ekzistuar kjo vepër penale, kryesi duhet të veprojë vetëm me dashje, ndërsa 
kryes i kësaj vepre penale nuk mund të jetë çdo person, por vetëm personi i cili ka 
për detyrë që të kujdeset për zbatimin e ligjit dhe i cili ka mundësi të vendos mbi 
të drejtat e punëtorit të cilat rrjedhin nga marrëdhënia e punës. Zakonisht këta janë 
personat përgjegjës apo zyrtarë, edhe pse në përkufizimin e kësaj vepre penale si 
subjekt aktiv është përcaktuar “kush.” Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë 
edhe punëdhënësi privat. 

7. Kur kryes i kësaj vepre penale është personi zyrtar apo përgjegjës, kjo për kah 
veprimi i kryerjes dhe pasojës, ka ngjashmëri me veprën penale- shpërdorimi i 
pozitës zyrtare ose i autorizimeve nga neni 422, dhe përvetësimi në detyrë nga 
neni 425 e edhe mashtrimi në detyrë nga neni 426. Dallimi i këtyre veprave penale 
bëhet duke e sqaruar se kryesi i veprës penale ka vepruar me qëllim që vetit apo 
tjetrit t’i krijojë ndonjë përfitim, apo tjetrit t’i shkaktojë ndonjë dëm, ashtu që do të 
ekzistojë ndonjë formë nga keqpërdorimi i pozitës zyrtare, e jo bashkimin me këtë 
vepër penale. Me fjalë tjera, dallimi bëhet në bazë të qëllimit, se çka ka synuar 
kryesi të realizojë.505 

8. Sa i përket kësaj vepre penale dhe veprës penale të përvetësim a mashtrimit në 
detyrë, dallimin duhet kërkuar tek shkalla e kundërligjshmërisë së veprimit me të 
cilin është kryer vepra penale. Te vepra penale e keqpërdorimit të pozitës zyrtare 
dhe tek vepra, përvetësim, mashtrim në detyrë, personi zyrtar ose personi 
përgjegjës “qëllimisht” pandërgjegjshëm duhet të veprojë, ndërsa tek kjo vepër 
penale veprimi i kryerjes ka të bëjë me mosrespektimin e ligjit dhe akteve tjera 
juridike me që rast konsiderohet se është kryer kjo vepër penale. Por, shkalla e 
kundërligjshmërisë së veprimit të kryerjes së kësaj vepre penale është me e ultë, 
ndërsa tek vepra tjetër shkalla e kundërligjshmërisë është më e lart. 

                                                           
504 Po aty; faqe 576. 
505 Po aty; faqe 577. 
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9. Kur në veprimet e personit zyrtar ose të personit përgjegjës përmbushen elementet 
e kësaj vepre penale dhe veprës penale nga neni 422, 425 a 426, atëherë vepra 
penale më e rëndë e konsumon veprën më të lehtë, dhe në bazë të parimit të 
konsumimit do të kemi një vepër penale, atë më të rëndën. 

10. Nëse cenimi i ndonjë të drejte nga marrëdhënia e punës bëhet për shkak të dallimit 
të përkatësisë nacionale, racës, fesë, gjinisë, të një grupi tjetër etnik, gjuhës, 
arsimit dhe pozitës, atëherë nuk do të kemi këtë vepër penale por veprën penale, 
shkelje statusit të barabartë të qytetarëve të Kosovës nga neni 193. Këto vepra 
penale nuk mund të jenë në bashkim ideal.  

 
 
Neni 222 [Cenimi i të drejtave të punësimit dhe papunësisë] 
 
1. Kushdo që ia mohon apo kufizon personave tjerë të drejtën në punësim në 

kushte të njëjta, ashtu siç që është përcaktuar me ligj, dënohet me gjobë ose 
me burgim deri në dy (2) vjet.  

2. Kushdo që nuk vepron në pajtim me legjislacionin mbi të drejtat e personave 
të papunësuar dhe me këtë ia mohon apo ia kufizon të drejtat që iu takojnë 
atyre, dënohet me dënimin nga paragrafi 1. i këtij neni.  

 
1. Si parim kushtetues është edhe barazia e qytetarëve para Ligji. Në nenin 24 të 

Kushtetutës së Kosovës është paraparë se të gjithë janë të barabartë para ligjit. Çdo 
kush gëzon të drejtën e mbrojtjes së barabartë ligjore, pa diskriminim. Kjo 
dispozitë kushtetuese është edhe burim i ligjeve dhe akteve tjera juridike të cilat e 
rregullojnë këtë të drejtë. Për këtë edhe e gëzon edhe mbrojtjen penalo juridike me 
këtë normë penale juridike. 

2. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale shprehet në dy forma:-në mohimin e 
punësimin të lirë nën kushte të njëjta, ashtu sikurse është përcaktuar në ligj dhe në 
mohimi apo kufizimi i të drejtave që iu takojnë personave të papunësuar sipas ligjit. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është e drejta kushtetuese dhe ligjore për të 

drejtën në punësim të lirë dhe në këtë drejtim të jenë të barabartë në kushte të 
njëjta ashtu si është përcaktuar me ligj apo akte tjera nën ligjore. 

2. Me shprehjen punësim të lirë duhet nënkuptuar të drejtën e qytetarit që lirisht të 
zgjedh dhe të vendosë se me cilin profesion do të merret dhe në cilin vend të 
punës. Është e drejtë e qytetarit të paraqitet në konkurs, për çdo vend të punës nëse 
konsideron se i plotëson kushtet e përcaktuara. 

3. E drejta në punësim të barabartë do të thotë se nuk mund të diskriminohet në 
krahasim me personat tjerë. Me shprehjen mohim sipas përkufizimit të kësaj 
norme penalo-juridike duhet nënkuptuar si pamundësi e plot në realizimin e të 
drejtës në punësim të lirë nën kushte të njëjta të përcaktuara me ligj apo akte tjera 
juridike. Ndërsa me kufizim duhet kuptuar si pamundësim të kufizuar në 
realizimin e të drejtës në punësim të lirë dhe nën kushte të njëjta të përcaktuara me 
ligj ose akte tjera nën ligjore.  
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4. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale manifestohet në mohimin ose kufizimin e 
të drejtës në punësim të lirë në të njëjta kushte. Vepra mund të kryhet me çdo 
veprim me të cilin personit tjetër i mohohet apo i kufizohet e drejta e punësimit të 
lirë nën kushte të njëjta të caktuara me ligj. 

5. Edhe kjo normë penalo-juridike sipas natyrës është normë blankete/udhëzuese, 
sepse udhëzon në një ligj apo akt tjetër juridik me të cilin rregullohen të drejtat dhe 
kushtet për punësim dhe papunësi, p. sh. Ligji mbi Marrëdhëniet e Punës(nr. 
2010/o3-L-212) dhe Ligji për shërbyesit civil (nr. 2010/03-L-149) obligon që të 
gjithë qytetarët në territorin e Republikës së Kosovës të njoftohen për vendet e lira 
të punës dhe kushtet e caktuara për atë vend pune. Pra, për të ekzistuar vepra 
penale është e nevojshme që me veprimin e kryerjes të cenohet ligji ose ndonjë akt 
nën ligjor apo ndonjë nga parimet kushtetuese.  

6. Veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale janë të lloj-llojshme, si p.sh., me 
fshehjen e paraqitjes, me moslajmërimin për pjesëmarrje në testim (intervistë), 
dhënia e informatave të gabuara e edhe deri favorizimi i ndonjë kandidati etj.506 

7. Vepra konsiderohet e kryer atëherë kur me ndonjë mënyrë është mohuar apo 
kufizuar e drejta në punësim të lirë nën kushte të njëjta apo pabarazia me të tjerët 
nën kushte të njëjta në lëmin e të drejtës së punësimit të lirë. 

8. Kryes i kësaj vepre penale sipas përkufizimit është çdo person, por në realitet është 
personi i cili në një mënyrë merr pjesë në procedurën e punësimit.  

9. Sa i përket fajësisë, kryesi duhet të veproj me dashje. 
10. Kjo vepër penale ka ngjashmëri me veprën penale nga neni 193. Dallimi është 

vetëm në motivin e kryerjes së kësaj vepre penale. Nëse cenimi i të drejtës për 
punësim të lirë i atribuohet dallimit të përkatësisë nacionale, etnike, fetare, gjinore 
tjera, atëherë nuk do të ekzistonte kjo vepër penale por vepra penale nga neni 193. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma e dytë e kësaj vepre penale ka të bëjë me mohimin apo kufizimin e të 

drejtave të personave të papunësuar(Ligji mbi shërbimet sociale dhe familjare nr. 
2005/02-L17) që u takojnë sipas ligjit apo akteve tjera nënligjore. Kjo formë është 
paraparë në paragrafin e 2.  

2. Sipas përmbajtjes së kësaj dispozite kryerja e kësaj vepre penale konsiston në 
mosrespektimin e ligjit ose të ndonjë akti tjetër nën ligjor për të drejtat e 
qytetarëve për kohën e papunësisë dhe me atë rast të papunëve iu është mohuar ose 
kufizuar ndonjë e drejtë e cila u takon sipas ligjit, p. sh., me ligj u caktohet një 
shtesë në të holla për kohë ta caktuar për shkak të papunësisë pa fajin e punëtorit, 
pastaj e drejta në sigurimin shëndetësor, invalidor ose pensional etj. 

3. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale konsiston në mosrespektimin e ndonjë 
dispozite ligjore me vetëdije me të cilën caktohet ndonjë e drejtë punëtorëve të 
papunë. Nga kjo rrjedhë se nuk mjafton vetëm ana objektive e veprës penale që ka 
të bëjë me mosrespektimin e dispozitave ligjore, por duhet të ekzistojë edhe ana 
subjektive e veprës penale, që kryesi të veprojë me dashje për ta shkaktuar pasojën 
e veprës penale. Pasoja është mosrealizimi i ndonjë të drejte që i takon punëtorit të 
papunë. 
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4. Mënyrat e kryerjes mund të jenë të shumta, p.sh., fshehja e kërkesës, moszgjidhja 
e kërkesës, shkatërrimi i dokumentacionit, shlyerja nga evidenca, humbja e 
qëllimshme e librezës së punës ose kontratës, dhe me anë të formave të ndryshme 
të mashtrimit etj. e krejt me qëllim që me anë të moszbatimit të dispozitave ligjore 
t’u mohohet ose t’u kufizohet ndonjë e drejtë punëtorëve të papunësuar.  

5. Nëse mungon pasoja e kësaj vepre penale edhe pse kryesi me vetëdije vepron në 
kundërshtim me dispozita ligjore apo dispozitave të akteve tjera, atëherë do të 
kemi tentativën e kësaj vepre penale për të cilën kryesi nuk mund të përgjigjet 
penalisht për shkak të lartësisë së dënimit të paraparë.507  

6. Për kah natyra e veprës penale, kryesi mund të jetë vetëm personi i cili ka mundësi 
të vendos për ndonjë nga të drejtat që u takojnë të papunëve në territorin e 
Republikës së Kosovës.  

 
 
Neni 223 [Cenimi i të drejtës në menaxhim] 
 
1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme pengon apo ndalon trupin drejtues 

në vendimmarrje ose anëtarit të trupit drejtues ia bën të pamundshëm 
ushtrimin e të drejtës së tij për të marrë pjesë në vendimmarrje në atë trup, 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar ose 
personi përgjegjës në keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij, kryesi 
dënohet me burgim deri në (2) dy vjet.  

3. Kushdo që kryen vepër penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni me përdorim 
të forcës apo kanosjes serioze, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri 
në pesë (5) vjet.  

 
1. E drejta e menaxhimit buron nga ligji dhe aktet tjera të cilat janë aprovuar me 

rastin e themelimit, konstituimit dhe regjistrimit në bazë të punës ose mjeteve të 
deponuara. Kjo e drejtë realizohet si në ekonominë shtetërore, në ekonominë me 
kapital të përzier (privat dhe shtetëror) dhe organizata tjera. 

2. Mënyra e menaxhimit është rregulluar me ligj, me akte tjera dhe me kontratë 
kolektive. Me penalizmin e kësaj vepre realizohet mbrojtja penale e të drejtës në 
menaxhim. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Vepra penale e parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni është forma themelore e 

saj e cila kryhet me dy lloje të veprimit. 
2. Forma e parë e veprimit është pengimi apo ndalimi i trupit drejtues në 

vendimmarrje. 
3. Forma e dytë me të cilin kryhet kjo vepër penale është pamundësimi i anëtarit të 

trupit drejtues për të ushtruar të drejtën e tij për të marrë pjesë në vendimmarrje në 
atë trup.  

4. Në sensin e këtij inkriminimi kjo formë e veprës penale na paraqitet si cenim i të 
                                                           
507 Nikola Srzentić e tjer; Komentar, faqe 260. 



Hilmi Zhitija 

 596 

drejtës individuale të punësuarit apo të ndonjë personi tjetër që si anëtar në këto 
organe për të marrë pjesë në vendimmarrje. Kodi Penal i përdor shprehjet “ 
pengon apo ndalon trupin drejtues në vendim marrje ose anëtarit të trupit drejtues 
ia pamundëson ushtrimin e të drejtës në vendimmarrje” që praktikisht do të thotë 
pamundësimi i personit tjetër apo trupit drejtues që t’i ushtroj të drejtat dhe 
autorizimet të cilat i takojnë trupit drejtues apo anëtarit të trupit drejtues në 
vendimmarrje. 

5. Për të ekzistuar kjo vepër penale nga paragrafi 1 është e nevojshme që pengimi 
apo ndalimi të bëhet me ndonjë veprim apo mosveprim të kundërligjshëm, të pa 
drejtë, qëllimisht duke shkelur ndonjë dispozitë ligjore apo të ndonjë akti tjetër 
juridik.  

6. Vepra konsiderohet e kryer atëherë kur trupi drejtues apo anëtari i trupit drejtues 
pengohet apo ndalohet të marrë vendime lidhur me menaxhimin. Pasoja e kësaj 
vepre penale është cenimi i të drejtave të trupit drejtues apo anëtarit të trupit 
menaxhues.  

7. Nëse është ndërmarrë ndonjë veprim me të cilin kryhet kjo vepër penale, por nuk 
ka pasuar pengim apo ndalimi tek personi tjetër në vendimmarrje, apo të ushtrimit 
të së drejtës në vendimmarrje, do të ekzistojë tentativa për ta kryer veprën penale e 
cila për shkak të dënimit të paraparë nuk është e ndëshkueshme. Në këtë rast mund 
të ekzistojë ndonjë përgjegjësi disiplinore apo kundërvajtëse. Mirëpo nëse vepra 
penale nga paragrafi 1 apo 2 kryhet me përdorimin e forcës apo kanosjes serioze, 
është e mundur që të përmbushen elementet e veprës penale, shtrëngimi nga neni 
195 e që nuk ka bashkim të këtyre dy veprave penale. E nëse me përdorimin e 
forcës dhe kanosjes cenohet vendimmarrja e trupit drejtues apo ushtrimi i të drejtës 
së anëtarit të trupit drejtues në vendimmarrje, atëherë kryesi do të përgjigjet për 
këtë vepër penale, ngase përdorimi i forcës dhe kanosjes serioze na paraqitet si 
mënyrë e kryerjes së kësaj vepre penale.508 

8. Kryes i veprës penale nga paragrafi 1 është çdo person. 
9. Lidhur me fajësinë, kjo vepër mund të kryhet vetëm me dashje, dhe atë me dashje 

të drejtpërdrejtë apo eventuale.  
 

Paragrafi 2 
 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre e cila 

konsiderohet se ekziston nëse kryhet nga personi zyrtar ose personi përgjegjës 
duke e keqpërdor pozitën apo autorizimet e tij. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafi 3 të këtij neni, po ashtu parashihet forma e kualifikuar e kësaj vepre 

penale e cila kryhet me përdorimin e forcës apo kanosjes serioze. 
2. Praktika gjyqësore sa i përket kësaj vepre penale, në periudhën e pas luftës është 

shumë e varfër e mund të thuhet se fare nuk është zbatuar. 
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Neni 224 [Cenimi i të drejtës në grevë] 
 
1. Kushdo që me përdorim të forcës apo kanosjes serioze ose në ndonjë mënyrë 

tjetër të kundërligjshme, parandalon ose pengon punëtorin nga organizimi, 
pjesëmarrja apo ushtrimi në ndonjë mënyrë tjetër i çfarëdo të drejte ligjore 
për grevë në pajtim me ligjin dhe për të marrë pjesë në grevë, apo në ndonjë 
mënyrë tjetër për të ushtruar të drejtën në grevë, dënohet me gjobë ose me 
burgim deri në dy (2) vjet.  

2. Punëdhënësi ose personi përgjegjës i cili e largon nga puna të punësuarin për 
shkak të pjesëmarrjes së tij në grevën e organizuar në pajtim me ligjin ose i 
cili merr masa tjera me të cilat cenohen të drejtat e punëtorit nga marrëdhënia 
e punës, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.  

 
1. E drejta e të punësuarve për grevë është e drejtë e cila buron nga e drejta 

ndërkombëtare, kushtetuese dhe ligjore. Nëpërmes grevës të punësuarit mbrojnë të 
drejtat profesionale dhe interesin ekonomikë të tyre në përputhje me ligjin dhe 
normat ndërkombëtare, Mirëpo po ashtu, mund të përjashtohet e drejta në grevë 
për të punësuarit në organet shtetërore, të punësuarit në ushtri, polici etj. Meqë, 
është fjala për një dukuri shoqërore të kamotshme për “ndërprerjen e punës” me 
qëllim të realizimit të të drejtave të punësuarve, rregullativa ligjore në Kosovë 
është në fazën fillestare e posaçërisht ajo e mbrojtjes penale. 

2. Kodi penal parasheh dy forma të kryerjes së kësaj vepre penale: Parandalimi ose 
pengimi i të drejtës së punëtorit për grevë(paragrafi 1), largimi i punëtorit nga 
puna për shkak të pjesëmarrjes në grevë apo marrja e masave tjera me të cilat 
cenohet e drejta e punëtorit nga marrëdhënia e punës (paragrafi 2). 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimet me të cilat kryhet kjo formë e veprës penale të parapara në par. 1, janë 

alternative - si parandalim ose pengim i punëtorit në ushtrimi e të drejtës në grevë. 
Duhet theksuar se tek kjo vepër penale foljet parandalon ose pengon janë përdor 
në kuptimin e trajtës së përhershme e jo të asaj momentale.509 

2. Parandalimi ose pengimi kanë të bëjnë me organizimin, pjesëmarrjen apo 
ushtrimin e ndonjë mënyre tjetër të çfarëdo të drejte ligjore për grevë në pajtim me 
ligjin dhe për të marrë pjesë në grevë apo në ndonjë mënyrë tjetër për të ushtruar të 
drejtën në grevë. Kështu, ligjdhënësi mbron të drejtën në grevë edhe në “ndonjë 
mënyrë tjetër” të kundërligjshme.  

3. Shprehja edhe në ndonjë mënyrë tjetër të cilën e përdor Kodi Penal mund të jenë 
edhe veprimet të cilat kanë lidhje me grevën, por ende nuk kuptohen si organizim, 
si pjesë marrje, apo ushtrim të çfarëdo të drejte ligjore për grevën në pajtim me 
ligjin, si veprime të tilla janë p.sh., bisedimet për grevë, biseda lidhur me vendimin 
se a do të organizohet greva apo jo, a do t’i bashkëngjiten grevës apo jo, formulimi 
i kërkesave për mos t’i qasen grevës dhe veprime të ngjashme.  

4. Mbrojtjen penale e gëzon vetëm e drejta për grevë të organizuar sipas ligjit dhe 
kushtetutës. Greva ka për objektiv ndërprerjen e punës nga ana e të punësuarve në 
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ndërmarrje biznesi, në institucione, kooperativa, banka, bashkësi sigurimi, të 
punësuarit tek personat vendorë ose ndërkombëtarë juridik, institucioneve në 
bashkitë apo komuna lidhur me realizimin e të drejtave ekonomike dhe interesave 
në bazë të punës. E drejta në grevë pranohet vetëm atëherë, nëse shfrytëzohet si 
mjet për realizimin e të drejtave ekonomike dhe sociale në bazë të punës. 

5. Sa i përket organizimit dhe manifestimit, vepra penale është e karakterit blanketë 
(udhëzues), ashtu që rrethana se a është organizuar dhe manifestuar greva në 
pajtim me ligjin dhe Kushtetutën, vlerësohet sipas ligjit dhe Kushtetutës. 

6. Për të ekzistuar kjo vepër penale është e nevojshme që parandalimi dhe pengimi të 
realizohet me përdorimin e forcës apo kanosjes serioze ose në ndonjë mënyrë tjetër 
të kundërligjshme.  

7. Ndonjë mënyrë tjetër të kundërligjshme është çdo mënyrë përveç forcës dhe 
kanosjes serioze, e cila është drejtuar për parandalimin apo pengimin e punëtorit 
nga organizimi, pjesëmarrja apo ushtrimi në ndonjë mënyrë tjetër çfarëdo të drejte 
ligjore për grevë, si për shembull, mashtrimi, shantazhi, krijimi i vështirësive për 
pjesëmarrje apo ushtrimin e çfarëdo të drejte ligjore lidhur me grevën, vendosja e 
pengesave për te hyrë apo për te dalë nga organizata punuese, përkatësisht 
kompania etj. 

8. Vepra penale konsiderohet e kryer me ndërmarrjen e secilit veprim i cili mund të 
konsiderohet si parandalim apo pengim i punëtorit për të realizuar të drejtën në 
grevë.  

9. Për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk është e domosdoshme që të realizohet 
parandalimi apo pengimi i punëtorit në organizimin, pjesëmarrjen apo ushtrimin 
në ndonjë mënyrë tjetër të drejtën ligjore për grevë. Nëse kjo ka ndodhë, mundë të 
merret si rrethanë rënduese me rastin e shqiptimit të dënimit.  

10. Tentativa tek kjo vepër penale nuk është e mundur, ngase me vetë ndërmarrjen e 
veprimit me të cilin kryhet kjo vepër penale, vepra konsiderohet e kryer.510 

11. Kryes kryesi i kësaj forme të veprës penale mund të jetë secili person. 
12. Lidhur me fajësinë, kjo vepër mund të kryhet vetëm me dashje direkte, sepse 

kryesi duhet të jetë vetëdijshëm, se me veprimin me të cilin kryhet vepra penale 
pengohet ose parandalohet punëtori në organizimin, pjesëmarrjen apo ushtrimin e 
ndonjë të drejte lidhur me grevën. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma e dytë e kësaj vepre penale me qëllim që të 

mbrohet punëtori nga pasoja se ka marr pjesë në organizimin, pjesëmarrjen në 
grevë apo ka ushtruar në ndonjë mënyrë tjetër të drejtën në grevë.  

2. Veprimi me të cilin kryhet kjo formë e kësaj vepre penale konsiston në largimin e 
punëtorit nga puna ose marrjen e të cilësdo mase me të cilën cenohet e drejta e 
punëtorit nga marrëdhënia e punës për shkak se ka marrë pjesë në grevën e 
organizuar sipas ligjit. Kjo është në harmoni me të drejtën në grevë si kategori 
kushtetuese dhe nuk paraqet cenim i detyrimeve të punës dhe nuk mund të jetë 
bazë për ngritjen e procedurës për përgjegjësin disiplinore apo materiale të 
punëtorit. Paragrafi 2 i këtij neni nuk mund të interpretohet në mënyrë restriktive 
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por duhet interpretuar në harmoni me par. 1 të këtij neni. Ashtu, që me pjesëmarrje 
në grevë duhet nënkuptuar edhe pjesëmarrjen në organizimin apo edhe ushtrimin e 
çfarëdo të drejte ligjore për grevën e jo vetëm pjesëmarrjen në grevë e cila 
organizohet në pajtim me ligjin. 

3. Me marrje të masave tjera duhet kuptuar çdo cenim apo kufizim i të drejtave të 
punëtorit nga marrëdhënia e punës, si p.sh., e drejta në pushim, e drejta për tu 
sistemuar në vendin e punës sipas kualifikimeve profesionale, e drejta e mbrojtjes 
në punë e tjera. Për shembull, nëse punëtorit i shkurtohet pushimi vjetor, nuk 
paguhet për punën e natës, ose transferohet në ndonjë punë tjetër më të vështirë 
apo me pagë më të vogël, ose për kohën sa ka marrë pjesë në grevë nuk i është 
paguar kontributi për pension për shkak të pjesëmarrjes në grevë etj.  

4. Mbrojtja e të drejtave të punëtorit për shkak të organizimit, pjesëmarrjes ose 
ushtrimit të ndonjë të drejte për grevë ka të bëjë vetëm me grevën e cila lejohet me 
ligj ose Kushtetutë. Organizimi i grevës dhe pjesëmarrja në te në kundërshtim me 
dispozitat ligjore nuk e gëzojnë këtë të mbrojtje penale. 

5. Kjo formë e veprës penale konsiderohet e kryer kur punëtori largohet nga 
marrëdhënia e punës ose i ndërmerret ndonjë masë tjetër me të cilën cenohet 
ndonjë e drejt nga marrëdhënia e punës për shkak të organizimit, pjesëmarrjes apo 
ushtrimit të ndonjë detyre lidhur me grevën. Pasoja e kësaj forme të veprës penale 
ka të bëjë me “dënimin e punëtorit” pse ka shfrytëzuar të drejtën e tij për grevë. 

6. Këtë formë të kësaj vepre penale e kryen vetëm punëdhënësi apo personi 
përgjegjës i cili ka autorizime që të vendosë për themelimin apo shkëputjes së 
marrëdhënies së punës, respektivisht për marrjen e masave tjera me të cilat 
cenohen të drejtat e punëtorit. 

7. Për të ekzistuar kjo vepër penale, kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm se e dënon 
punëtorin për shkak të pjesë marrjes së tij në grevën e organizuar në pajtim me 
ligjin. 

 
 
Neni 225 [Keqpërdorimi i të drejtës në grevë] 
 
1. Kushdo që në shkelje të ligjit, organizon ose udhëheq grevën dhe nëse nuk ka 

elemente të ndonjë vepre penale tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri 
në një (1) vit.  

2. Kushdo që në shkelje të ligjit, organizon ose udhëheq grevën e cila shkakton 
dëm në shkallë të madhe, humbje në shkallë të madhe ose rrezikon jetën apo 
shëndetin e personave dhe nëse nuk ka elemente të ndonjë vepre penale tjetër, 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas përkufizimit të paragrafit 1 të këtij neni, greva si metodë për ndërprerjen e 

punës nuk mund të organizohet apo udhëhiqet në kundërshtim me dispozitat 
ligjore dhe në këtë rast kemi të bëjmë me grevë të kundërligjshme ose udhëheqje 
të kundërligjshme të grevës. Andaj, me këtë përkufizim është sanksionuar 
organizimi dhe udhëhiqja e grevës në shkelje të ligjit, nëse nuk përmbushen 
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elementet e ndonjë vepre tjetër penale. E nëse përmbushen elementet e ndonjë 
vepre penale tjetër, atëherë kryesi ndiqet sipas asaj vepre penale.  

2. Këtu, ligjdhënësi nuk ka caktuar se për cili ligj është fjala, por ka lenë të 
nënkuptohet se kemi të bëjmë me cilindo ligj relevant apo akte tjera nënligjore me 
të cilat rregullohen çështjet e grevës. Në disa veprimtari e drejta në grevë është 
kufizuar me ligj dhe për këtë duhet pasur kujdes me rastin e vendosjes për 
plotësimin e këtij kushti (p.sh.,Ligji mbi Policinë).511 

3. Veprimet me të cilat kryhet vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni janë 
organizimi dhe udhëheqja e grevës në kundërshtim me ligjin. Pra, veprimet e 
kryerjes së kësaj vepre janë përcaktuar në mënyrë alternative.  

4. Me organizim duhet kuptuar të gjitha veprimet të cilat i paraprijnë ndërprerjes së 
punës nga të punësuarit, e të cilat kanë për qëllim që ndërprerja e punës të arrihet. 
Me veprime paraprake krijohen kushtet e përshtatshme për fillimin e grevës. 
Veprime të tilla paraprake janë p.sh. bindja e punëtorëve t’i bashkëngjiten grevës, 
shpjegimi apo qartësimi i përfitimit nga greva, organizimi i mbledhjeve të 
punëtorëve, ndikimi për ta marrë vendimin për grevë, formimin e këshillit për 
grevë e të ngjashme.  

5. Organizatori është kreator dhe inspirim i grevës, por ai vepron para se të filloj 
greva, dhe e tërë veprimtaria e tij është e drejtuar në fillimin e grevës. Udhëheqësi 
i grevës është personi i cili posa të fillojë greva e udhëheq apo e orienton atë drejt 
aktiviteteve të caktuara të grevistëve. Është e mundshme që funksionin e 
organizatorit dhe të udhëheqësit ta ushtrojë një person, por ashtu mund ta 
organizojë grevën një person ndërsa ta udhëheqë personi tjetër. 

6. Për të ekzistuar kjo vepër penale është e nevojshme që mbajtja e grevës të jetë në 
kundërshtim me ligjin. Një kundërligjshmëri e tillë mund të burojë nga mënyra e 
organizimit ose nga kushtet nën të cilat organizohet apo udhëhiqet. Për secilin rast 
konkret është e nevojshme të vërtetohet se a është organizuar, apo udhëhiqet sipas 
dispozitave ligjore apo që gjatë organizimit ose udhëheqjes së grevës është shkel 
ndonjë dispozitë ligjore e që nuk paraqet elemente të ndonjë vepër penale tjetër.  

7. Me vetë organizimin ose udhëheqjen e grevës në shkelje të ligjit e që nuk 
përmbushen elementet e ndonjë vepër tjetër penale përmbushen elementet e veprës 
penale nga paragrafi 1 i këtij neni. Që do thotë se organizimi ose udhëheqja e 
grevës në kundërshtim me ligjin ekziston kjo formë e veprës penale, me kusht që 
nuk përmbushen elementet e ndonjë vepre tjetër penale. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre 

penale e cila konsiderohet se ekziston nëse greva e organizuar ose e udhëhequr në 
shkelje të ligjit shkakton dëm në shkallë të madhe, humbje në shkallë të madhe ose 
rrezikon jetën apo shëndetin e personave me kusht që nuk ekzistojnë elementet e 
ndonjë vepre tjetër penale. Çka nënkuptojmë me dëm në shkallë të madhe ose 
humbje në shkallë të madhe përcaktohet me udhëzimin apo qëndrimin e Gjykatës 
Supreme. Ndoshta shtrohet pyetja se këto rrethana të shkaktuara a paraqesin pasojë 
të kësaj vepre penale apo kusht objektiv për ekzistimin e veprës, çka është e 
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nevojshme për përmbajtjen e dashjes. Konsiderojmë se fjala është për pasojën e 
veprës penale dhe ajo duhet të përfshihet në fajësinë e kryesit. Pasoja e parë e 
kësaj forme të veprës penale është dëmi në shkallë të lartë ose humbja në shkallë 
të lartë; të cilat zakonisht shkaktohen me rastin e ekseseve të ndryshme ose 
ndërprerjes së procesit të punës me që rast shkaktohen humbje në shkallë të 
madhe, dhe e treta rreziku konkret për jetën dhe shëndetin e personave, kjo mund 
të jetë ndaj një apo më shumë personave. Thelbësore për këtë formë të kualifikuar 
të veprës penale është ekzistimi i lidhjes shkakësore (kauzale) në mes të 
organizimit ose udhëheqjes së grevës në shkelje të ligjit dhe të këtyre pasojave. 

2. Vepra penale nga paragrafi 2 i këtij neni do të konsiderohet e kryer nëse për shkak 
të organizimit ose udhëheqjes së grevës në shkelje të ligjit është shkaktuar 
ndonjëra nga pasojat e cekura. Është e mundur edhe tentativa e kësaj vepre penale 
por nuk është e ndëshkueshme për shkak të dënimit të paraparë. 

3. Kryes i kësaj vepre penale është secili person nën kushte që të jetë si organizator 
ose udhëheqës i grevës së kundërligjshme. Si organizator ose udhëheqës të grevës 
së kundërligjshme mund të jetë një apo më shumë persona që veprojnë si 
bashkëveprues. Pjesëmarrësi në këto greva nuk mund të paraqiten si kryes i veprës 
penale.  

4. Sa i përket fajësisë, kryesi duhet të veprojë me dashje ku përfshihet vetëdija për 
organizimin ose udhëheqjen e grevës në shkelje të ligjit si dhe vetëdijen se me këtë 
mund të shkaktohet ndonjë nga pasojat e cekura më lartë. 

5. Kjo vepër penale, edhe pse plotësohen kushtet e përmendura më lartë nuk do të 
ekzistojë nëse plotësohen elementet e ndonjë vepre tjetër penale. Meqenëse pasoja 
e kësaj vepre penale është shkaktimi i dëmit ose humbja në shkallë të madhe ose 
shkaktimi i rrezikut konkret për jetën dhe shëndetin e personave, këto në këtë 
kuptim preken me veprat penale kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve dhe 
pasurisë, kundër sigurisë në komunikacion publik, mirëpo nga ato qenësisht 
dallohen për shkak të veprimeve të kryerjes. Problemi mund të ekzistojë kur 
shkaktohet dëm ose humbje në shkallë të madhe apo kur rrezikohet jeta dhe 
shëndeti i personave tjerë e që mund të hyjnë në elementet e ndonjë vepre tjetër 
penale. Mund të kemi veprën penale, të dëmtimit të sendit të huaj, shkaktimi i 
rrezikut të përgjithshëm, ndonjë formë e lëndimit trupor, etj. Në këso rastesh, nëse 
janë përmbush elementet e ndonjë vepre tjetër më të rëndë penale duhet të merret 
se ekziston vepra më e rëndë penale, e rrethana se me atë rast është organizuar ose 
është udhëheq greva në shkelje të ligjit merret si rrethanë rënduese me rastin e 
matjes së dënimit.  

6. Është e mundur edhe bashkimi i kësaj vepre penale me ndonjë vepër tjetër penale 
p.sh. nëse është shkaktuar rreziku konkret për jetën apo shëndetin e ndonjë personi 
e personi tjetër ka pësuar lëndime të rënda trupore, do të ekzistojë bashkimi me 
veprën penale, shkaktimi i lëndimit të rëndë trupor (me dashje ose nga pakujdesia), 
respektivisht me vrasje nëse ndokush është privuar nga jeta, me kusht që për shkak 
të principit të inkluzionit nuk përjashtohet përgjegjësia për veprën penale nga neni 
225. 512 
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Neni 226 [Cenimi i të drejtave nga sigurimi social] 
 

Kushdo që me vetëdije nuk zbaton ligjin apo kontratën kolektive nga lëmi i 
sigurimit shëndetësor, pensional apo invalidor, apo nga ndonjë formë tjetër e 
sigurimit social dhe me këtë ia mohon apo ia kufizon të drejtat që i takojnë 
punëtorit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një(1) vit. 

 
1. Kushtetuta e Republikës së Kosovës në nenin 51 ka paraparë se kujdesi 

shëndetësor dhe sigurimi social rregullohen me ligj. Andaj edhe e drejta penale i 
inkriminon dhe sanksionon veprimet me të cilat qytetarit të Kosovës i mohohen 
apo i kufizohen të drejtat nga lëmi i sigurimit shëndetësor, pensional dhe invalidor 
dhe forma tjera të sigurimit social që burojnë nga ligji apo kontrata kolektive.  

2. Për ka natyra juridike kjo vepër është specifike dhe për objekt mbrojtës ka të 
drejtat e personit që i takojnë në bazë të sigurimit shëndetësor, pensional dhe 
invalidor e edhe forma tjera të sigurimit social. Në sigurimin shëndetësor bëjnë 
pjesë të drejtat me rastin e sëmundjes, të drejtat me rastin e lehonisë, të drejtat me 
rastin e lëndimit në punë. Këto të drejta janë të ndryshme p.sh, kontrollimin 
mjekësor, shërimin e të sëmurit dhe dhënia e ndihmave tjera mjekësore dhe 
rehabilituese, shërimin e dhëmbëve dhe gojës, shtesa në të holla për shkak të 
lehonisë, lëndimit në punë etj.513 

3. Me sigurimin pensional dhe invalidor, nënkuptojmë të drejtat për shkak të moshës, 
papunësisë, humbja apo kufizimi i aftësisë për punë si dhe sigurime të caktuara për 
anëtarët e familjes së të siguruarit etj, p.sh. e drejta në pension për shkak të 
moshës, e drejta në pensionin familjar me rastin e vdekjes së të siguruarit, pensioni 
invalidor për shkak të zvogëlimit të aftësive për punë, të drejtën në rehabilitimin 
profesional dhe punësimin me shtesa në të holla, të drejtat në kompensim në të 
holla për shkak të dëmtimeve trupore etj. 

4. Të gjitha këto të drejta të lartpërmendura dhe të tjerat, duhet të jenë parapara me 
ligje të caktuara, rregullore ose me kontratë kolektive. 

5. Këtë vepër penale e kryen personi i cili me vetëdije nuk e zbaton ligjin ose aktet 
tjera nën ligjore apo kontratën kolektive nga lëmi i sigurimit shëndetësor, 
pensional dhe invalidor dhe sigurime tjera nga sigurimi social me çka ia mohon 
ose ia kufizon punëtorit (të siguruarit) të drejtën që i takon.  

6. Veprimi i kryerjes është moszbatimi i ndonjë dispozite ligjore me të cilën është 
caktuar një e drejta nga lëmi i sigurimit social. 

7. Fjala është për normë blankete e cila plotësohet me dispozitat tjera të ndonjë ligji 
për sigurimin social, ose të ndonjë akt tjetër nënligjor apo kontrate kolektive. Për 
të ekzistuar vepra penale, nuk mjafton vetëm ana objektive e veprës penale se 
kryesi nuk i ka zbatuar dispozitat e caktuara, por duhet të plotësohet edhe ana 
subjektive e veprës penale që kryesi ka vepruar me vetëdije. 

8. Pasoja e veprës penale është përcaktuar si mohim ose kufizim i të drejtave nga 
llojet e sigurimeve sociale. 

9. Vepra penale konsiderohet se është kryer vetëm nëse është shkaktuar pasoja. Në të 
kundërtën, nëse pasoja e kësaj vepre penale nuk është shkaktuar, atëherë 
konsiderohet se vepra penale ka mbetur në tentativë e cila nuk është e 

                                                           
513 Po aty, faqe 585. 



Hilmi Zhitija 

 603 

ndëshkueshme për shkak të lartësisë së dënimit të paraparë për këtë vepër penale  
10. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, por zakonisht kryes është 

personi zyrtar apo përgjegjës i cili ka për detyrë të zbatoj ligjin për sigurime 
sociale, ose akte tjera nënligjore apo kontratën kolektive.  

11. Vepra penale kryhet vetëm me dashje. 
12. Në rastet kur këtë vepër penale e kryen personi përgjegjës apo zyrtar ka 

ngjashmëri me veprën penale shpërdorim i pozitës zyrtare ose i autorizimit nga 
neni 339. Marrëdhënia në mes të këtyre veprave penale është sikurse kemi cekur 
tek komenti i veprës penale, cenimi i të drejtave nga marrëdhëniet e punës nga 
neni 221 të këtij Kodi. 

 
Praktika: 

 
1. Kur pronari i dyqanit privat të pavarur nuk i siguron punëtorët të cilët punojnë në 

dyqanin e tij, dhe me këtë iu mohon të drejtën në sigurimin shëndetësor, pensional 
dhe invalidor, kryen veprën penale, cenim i drejtave nga sigurimi social nga neni 
226.  

 
 
Neni 227 [Keqpërdorimi i të drejtave nga sigurimi social] 
 

Kushdo që duke u shtirur ose duke i shkaktuar vetes sëmundje apo paaftësinë 
për punë ose në ndonjë mënyrë tjetër të kundërligjshme arrin që të sigurojë 
ndonjë të drejtë nga sigurimi social ose pensioni shtetëror që nuk i takon 
sipas ligjit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre(3) vjet. 

 
1. Cenimi i të drejtave nga sigurimi social shprehet edhe me keqpërdorimin e të 

drejtave nga sigurimi social nga neni 227. Me këtë dispozitë mbrohen të drejtat 
nga sigurimi social. 

2. Veprën penale e kryen personi i cili simulon (shtiret), ose duke i shkaktuar vetes 
sëmundje apo paaftësi për punë ose në ndonjë mënyrë tjetër të kundërligjshme 
arrin që të sigurojë ndonjë të drejtë nga sigurimi social ose pensioni shtetëror që 
nuk i takon sipas ligjit. 

3. Për kah natyra, kjo vepër penale është e përafërt me veprën penale të mashtrimit. 
Këtu kemi të bëjmë me një formë të veçantë (specifike) të mashtrimit, e cila dallon 
nga mënyra specifike e kryerjes (shtirjes ose shkaktimit të sëmundjes, apo 
shkaktimit të paaftësisë për punë) dhe natyrës së përfitimit të kundërligjshëm të 
dobisë pasurore në atë mënyrë (të drejtën nga sigurimi social).514 

4. Kjo vepër penale kryhet me qëllim të realizimit të ndonjë të drejte nga sigurimi 
social e që kryesit të veprës nuk i takon sipas ligjit. Arritja e ndonjë nga të drejtat e 
cekura mund të realizohet duke u shtirur (simuluar), ose duke i shkaktuar vetës 
sëmundje apo paaftësi për punë, ose në ndonjë mënyrë tjetër të kundërligjshme 
arrin që të sigurojë ndonjë të drejtë nga sigurimi social ose pensioni shtetëror. 

5. Të shtirurit (simulimi) ose të shkaktuarit vetes sëmundjes, ose paaftësi për punë do 
të thotë, se kryesi me vetëdije vetes i shkakton sëmundje ose paaftësi për punë, me 
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qëllim që të krijon te tjetri bindjen se është i sëmurë, respektivisht se nuk është i 
aftë për punë, me çka organi kompetent vihet në lajthim. Për të ekzistuar kjo vepër 
penale nuk është e rëndësishme se në çfarë mënyre shtirret, kjo mund të bëhet 
duke dhënë deklarata të rreme, duke paraqit dokumente me përmbajtje të rreme, 
duke shfrytëzuar dëshmitarë të rremë, e të ngjashme. 515 

6. Vepra penale do të ekzistojë pa marr parasysh se, kryesi me veprimet e veta e ka 
shkaktuar sëmundjen apo paaftësinë për punë, apo këto i ka shkaktuar personi 
tjetër me pëlqimin e tij. (p.sh. me pëlqimin e kryesit, personi tjetër i shkakton 
lëndim të rëndë trupor). Sipas këtij inkriminimi, me shkaktimin e sëmundjes ose 
paaftësinë për punë duhet nënkuptuar edhe keqësimin e sëmundjes ekzistuese me 
vetëdije ose paaftësinë për punë, respektivisht me vetëdije e vështirëson shërimin 
apo rritjen e paaftësisë për punë. 

7. Shtirrja apo shkaktimi i sëmundjes, ose paaftësisë për punë, paraqet veprimin me 
të cilin kryhet kjo vepër penale, vetëm nëse janë ndërmarr me qëllim që kryesit t’i 
njihet ndonjë e drejtë nga lëmi i sigurimit social e cila nuk i takon. Është relevante 
se e cila e drejtë rrjedhë nga sigurimi social. 

8. Sipas klauzolës gjenerale ” në ndonjë mënyrë tjetër të kundërligjshme”, 
ligjdhënësi ka mundësuar që të zbatohen neni 227 edhe në rastet tjera të 
keqpërdorimit të së drejtës nga sigurimi social e që në aspektin legjislativ me këtë 
është arritur mbrojtja e plotë penale e këtyre të drejtave nga çdo mënyrë tjetër e 
keqpërdorimit. 

9. Kryesi i veprës penale mund të jetë secili person i cili mund të paraqitet si 
shfrytëzues i ndonjë të drejte nga sigurimi social (e drejta shëndetësore, invalidore, 
pensioneve shtetërore). Kështu, përveç personit të siguruar mund të jenë edhe 
anëtarët e familjes së tij. 

10. Sa i përket fajësisë, vepra penale kryhet vetëm me dashje, që nënkupton se kryesi 
duhet të jetë i vetëdijshëm se në mënyrë kundërligjore e realizon një të drejtë nga 
sigurimi social e cila nuk i takon dhe e dëshiron apo pajtohet me te. 

11. Vepra penale konsiderohet e kryer në momentin kur kryesit i është pranuar ndonjë 
e drejtë nga sigurimi social që nuk i takon. Do të thotë kur atë të drejtë e 
shfrytëzon apo është në situatë ta shfrytëzojë. Vepra do të ekzistojë edhe atëherë 
kur ajo ende nuk ka filluar të shfrytëzohet, por janë plotësuar të gjitha kushtet 
formale, p.sh., organi kompetent ka marrë aktvendim për pranimin e asaj të drejte 
dhe aktvendimi ka marrë formën e prerë, por që ende nuk ka filluar të paguhet 
shuma e caktuar e të hollave.  

12. Për shkak të marrëdhënies speciale, nuk ekziston bashkimi në mes të veprës penale 
të mashtrimit dhe të kësaj vepre penale. Në rastet kur realizohet e drejta nga 
sigurimi social e që nuk i takon, duke shfrytëzuar dokumentet e falsifikuara, 
përmbushen elementet e veprës penale të falsifikimit të dokumenteve. Atëherë, do 
të ekzistojë bashkimi ideal i këtyre dy veprave penale, por njëra në bazë të 
principit të inkluzionit(përjashtimit) do të përjashtohet dhe kryesi do të përgjigjet 
për veprën penale të falsifikimit të dokumenteve, posaçërisht nëse shfrytëzimi i të 
drejtës nga sigurimi social ende nuk ka filluar, nuk kemi të bëjmë me përfitim të 
dobisë në shkallë të lart.516 
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Kapitulli XX: Veprat penale kundër integritetit seksual 
 
 
Vështrim i përgjithshëm 
 
1. E drejta penale bashkëkohore në deceniet e fundit ka pësuar ndryshme të mëdha 

lidhur me botëkuptimin se që është normale dhe që është e ndaluar në sferën e jetës 
seksuale.Legjislacionet penale të më hershme kanë inkriminuar dhe sanksionuar një 
numër të sjelljeve të kësaj sfere, pa marrë parasysh se i ka kryer individi me 
pëlqimin e personit tjetër apo jo. Kështu, kohë pas kohe kanë ndryshuar qëndrimet 
dhe sanksionet lidhur me sjelljet e caktuar të kësaj sfere të jetës intime. 

2. Një numër i madh i kufizimeve të kësaj natyre, burimin e kanë gjetur në normat 
kanunore të sajuara nga teologjia e krishterë. Janë kufizuar epshet seksuale si një e 
keqe ndaj “rregullave natyrore” ndërsa kanë konsideruar se e lejuar është vetëm 
ajo marrëdhënie seksuale në mes bashkëshortëve me qëllim të lindjes së fëmijëve. 

3. Ndryshime qenësore në kuptimin, konceptin dhe qëndrimin ndaj jetës seksuale ka 
filluar pas revolucionit qytetarë në shekullin 18. Disa ndalesa penale janë heq, disa 
veprime të turpshme seksuale janë kufizuar.  

4. Rregullativa bashkëkohore penalo-juridike më shumë kufizohet në ato sjellje të 
integritetit seksual të cilat ndërmerren në kundërshtim me vullnetin e tjetrit, 
respektivisht në ato sjellje të cilat cenojnë integritetin seksual të njeriut si pjesë 
përbërëse e integritetit të përgjithshëm personal dhe të lirive të njeriut e edhe të 
drejtës për ta zgjedh partnerin. Kjo, vetëm kur janë në pyetje personat e rritur, 
ndërsa kur janë në pyetje fëmijët, mbrojtja penalo-juridike është më e zgjeruar dhe 
më e fuqishme për mbrojtjen e integritetit seksual. Mbrojtja penalo- juridike më e 
theksuar është atëherë kur sjelljet e tilla kanë të bëjnë me fëmijët për arsye të 
pasojave që shkaktohen në zhvillimin normal, jo vetëm seksual, por edhe në 
zhvillimin psikofizik. 

5. Dhuna seksuale është e pranishme në të gjitha shtetet dhe shoqëritë bashkëkohore, 
madje edhe në ato vende me zhvillim ekonomik dhe liberalizëm demokratik. Sipas 
disa studimeve të cilat janë zhvilluar në Kanada, Zelandë të Re, Britani të Madhe, 
SHBA dhe në Koren Jugore është konstatuar se 8- 15% të grave janë dhunuar në 
moshë të re. Nëse kësaj i shtohen edhe tentim dhunimet, numri rritet deri 20-27 %. 
Për këtë arsye frika nga dhunimi është pjesë përbërëse e përditshmërisë së një 
gruaje në shumicën e vendeve të këtij rruzullit tokësor.517 Femrat e kufizojnë 
fushën e vetë të veprimit dhe kërkojnë mbrojtjen e mashkullit. Frika e gruas se do 
të dhunohet nga i panjohuri në një rrugicë të errtë është më e rrallë. Dhunimet 
seksuale janë më të shpeshta në një hapësirë të caktuar sociale. Pasojat të cilat 
shkaktohen te femra e dhunuar janë: a) Pasojat fizike (shpesh lëndime të rënda 
trupore, përhapja e sëmundjeve ngjitëse), b) Pasojat psikike (traumat me simptome 
afatgjata, ndjenja e frikës, ç’ rregullimet e ushqimit dhe gjumit, pengesa në 
koncentrim, apatia dhe depresioni, pengesa seksuale, ndjenja e ultë e nënçmimit, 
afinitet për vetëvrasje, përdorimi i drogës dhe alkoolit), c) Pasojat sociale 

                                                           
517 Në internet me temën”Silovanje” publikim në Googl-publikime publike. 
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(shtatzënia e padëshiruar, izolimi nga të tjerët, çrregullimet në komunikim me 
familje. Pasojat sociale të dhunimit seksual mund të paraqiten e përcillen deri në 
gjeneratën e tretë apo të katërt të gruas së dhunuar). Pra, ajo kryesorja është se 
femra e dhunuar seksualisht jeton gjithnjë me dhunimin.  

6. Duke pas parasysh pasojat e këtyre veprimeve dhunuese ndaj një personi, 
legjislacionet penale kanë përcaktuar kushte më të ashpra, ndërsa për disa veprime 
seksuale që kanë qenë më parë të sanksionuara janë dekriminalizuar, do të thotë se 
nuk paraqesin vepër penale. Më 1993 Norvegjia është një ndër shtetet e para e cila 
ka nxjerrë ligjin me të cilin garantohet partneriteti në mes dy gjinive të njëjta. Me 
këtë ligj sigurohen gati të gjitha të drejtat që rrjedhin nga lidhja e martesës. Është 
nxjerrë edhe ligji për barrësimin jonatyror vetëm për personat në kurorë. Më 2002 
është nxjerrë ligji me të cilin një nga partnerët ka të drejtë të adaptojë fëmijë. Më 
11.06.2008 është nxjerrë ligji me të cilin lejohet martesa në mes të dy gjinive të 
njëjta i cili ka hyrë në fuqi më 01.01.2009, madje edhe e drejta për t’u kurorëzuar 
në kishë. Sipas hulumtimeve 66% të Norvegjezëve e pranojnë një gjë të tillë.  

7. Shqipëria më 1995 i ka dekriminalizuar marrëdhëniet në mes të homoseksualëve 
dhe nuk konsiderohen vepër penale. Partneriteti dhe kurora në mes të 
homoseksualëve në Shqipëri ende nuk është e lejuar. Vetëm 19% të popullatës e 
mbështesin partneritetin apo lidhjen martesore midis gjinive të njëjta. Kushtetuta e 
Republikës së Kosovës këtë çështje e ka lënë që të rregullohet me ligj. Në nenin 37 
paragrafi 1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës thuhet:” Në bazë të pëlqimit 
të lirë, çdokush gëzon të drejtën të martohet dhe të drejtën që të krijojë familje në 
pajtim me ligjin”. Ndërsa në paragrafin e 2 thuhet:” Martesa dhe zgjidhja e saj 
rregullohet me ligj dhe bazohen në barazinë e bashkëshortëve”. 

8. Në këtë kapitull janë të paraparë veprat penale të drejtuara ndaj integritetit 
personal dhe moral në sferën e jetës seksuale të njeriut. Jeta seksuale e njeriut 
paraqet pjesën intime të personalitetit të tij dhe veprimeve të tij. Në këtë sferë 
shoqëria nuk duhet të ndërhyjë me norma penalo-juridike, mirëpo për disa raste të 
veçanta shoqëria është e obliguar të ndërhyjë me qëllim të mbrojtjes së integritetit 
seksual dhe dinjitetit dhe moralit të qytetarëve. 

9. Në nenin 23, Kushtetuta e Republikës së Kosovës proklamon respektimin e 
dinjitetit të njeriut si bazë themelore e të gjitha të drejtave dhe lirive të njeriut, në 
nenin 26 përcakton të drejtat e integritetit personal, ku bën pjesë edhe integriteti 
seksual. 

10. Në Kodin tonë penal janë përfshirë konceptet bashkëkohore lidhur me të drejtën e 
njeriut që të vendosi lirisht për jetën e tij seksuale, respektivisht për dinjitetin dhe 
integritetin seksual. Koncepti i këtillë shprehet me emërtimin e këtij kapitulli. 
Kështu objekti i përgjithshëm mbrojtës i këtyre veprave penale të parapara në këtë 
kapitull, është e drejta në dinjitetin dhe integritetin seksual të njeriut. 

 
 
Neni 228 [Përkufizimet lidhur me veprat penale kundër integritetit seksual] 
 
Për qëllime të këtij kapitulli shprehjet në vijim kanë këtë kuptim: 
1. Shprehja “pëlqim” nënkupton pajtim i vullnetshëm i personit i cili ka arritur 

moshën gjashtëmbëdhjetë vjet për të kryer aktin seksual. Nuk ekziston 
pëlqimi nëse:  
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1.1. personi i tillë me fjalë ose me sjellje shpreh mungesë të pajtimit për të 
kryer aktin ose për ta vazhduar atë;  

1.2. pajtimi është shprehur me fjalë ose me sjelljen e një personi tjetër dhe 
jo të viktimës;  

1.3. pajtimi i viktimës është marrë me mashtrim, frikësim ose me kërcënim, 
nëse mënyrat e tilla nuk përfshijnë përdorimin e forcës, kanosjes serioze 
ose shfrytëzimin siç është paraparë në nenin 230 paragrafi 3. të këtij 
Kodi; ose  

1.4. personi i tillë është i paaftë për të dhënë pajtimin për aktivitet seksual 
për shkak të aftësisë së zvogëluar mendore apo fizike ose dehjes me 
alkool, drogë apo me substanca tjera.  

2. Asgjë nga paragrafi 1. i këtij neni nuk duhet të interpretohet si kufizim i 
rrethanave në të cilat nuk ekziston pëlqimi.  

3. Shprehja “akt seksual” nënkupton penetrim sado i vogël i organit seksual në 
cilëndo pjesë të trupit të personit ose penetrim sado i vogël në hapjen anale 
apo gjenitale të personit me ndonjë send ose me cilëndo pjesë tjetër të trupit.  

4. Shprehja “detyrim i personit tjetër në kryerjen e aktit seksual” nënkupton 
kryerjen e aktit seksual mbi personin tjetër nga kryesi ose cytja e personit 
tjetër në kryerjen e aktit seksual me kryesin apo me personin e tretë ose cytja 
e personit të tretë për kryerjen e aktit seksual në personin tjetër.  

5. Shprehja “pjesë intime” nënkupton gjinjtë e një femre, penisi, vagina dhe/apo 
anusi.  

6. Shprehja “prekje” nënkupton kontakt direkt ose indirekt, pa penetrim, midis 
trupit të personit me cilëndo pjesë të trupit të personit tjetër apo me ndonjë 
send.  

7. Shprehja “pornografi me fëmijët” nënkupton çfarëdo pamje vizuele apo 
shfaqje ose pasqyrim vizuel, duke përfshirë çdo fotografi, film, video, pamje 
apo imazh ose fotografi e krijuar me kompjuter, qoftë nëse është krijuar në 
mënyre elektronike, mekanike apo me mjete tjera, që paraqet ose pasqyron:  
7.1. gjenitalet (vagina, penisi ose anusi) apo zonën e ashtit mbivetor të një 

fëmije, kryesisht për qëllime seksuale;  
7.2. një fëmijë të vërtetë i cili është përfshirë në një sjellje seksualisht 

eksplicite të vërtetë apo të simuluar;  
7.3. një person i cili duket të jetë fëmijë i vërtetë i përfshirë në një sjellje 

seksualisht eksplicite të vërtetë apo të simuluar; ose  
7.4. pamje realiste të një fëmije joekzistues të përfshirë në një sjellje 

seksualisht eksplicite të vërtetë apo të simuluar.  
8. Shprehja “prostitucion” nënkupton ofrimin ose dhënien e shërbimeve seksuale 

në këmbim të të hollave, mallrave ose shërbimeve, përfshirë, por pa u kufizuar 
në kryerjen e një obligimi për të paguar ose ofrimin e mallrave apo 
shërbimeve, përfshirë shërbimet seksuale falas apo me zbritje. Nuk është me 
rëndësi nëse pagesa, mallrat apo shërbimet i janë dhënë apo premtuar 
personit të përfshirë në shërbime seksuale apo personit të tretë.  

 
1. Kjo normë juridike në të drejtën penale është normë shpjeguese e cila shpjegon 

kuptimin e shprehjeve të përdorura në këtë kapitull të veprave penale. Andaj, për 
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zbatimin drejtë të këtyre normave penalo juridike, duhet kuptuar drejtë këto 
shprehje të përdorura në dispozitat e këtyre inkriminimeve, sepse përdorimi i 
gabuar i këtyre shprehjeve shpie, shkakton zbatimin dhe interpretimin e gabuar të 
këtyre normave penalo-juridike. 

 
 
Neni 229 [Lajthimi në fakt lidhur me moshën e viktimës] 
 
1. Për qëllime të këtij Kapitulli, lajthimi lidhur me moshën e viktimës e cila është 

nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet nuk është lajthim në fakt sipas nenit 25 të 
këtij Kodi, nëse kryesi me vetëdije ka qenë i pakujdesshëm në vënien e vetës në 
lajthim të tillë.  

2. Kryesi nuk është penalisht përgjegjës për shkak të lajthimit në fakt nga neni 
25 i këtij Kodi nëse për arsye të justifikueshme nuk e ka ditur dhe nuk ka 
mundur ta dijë se viktima ka qenë nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet.  

 
1. Kjo dispozitë është shpjeguese dhe shpjegon lajthimin në fakt lidhur me moshën e 

viktimës, edhe pse kjo shpjegohet në komentin e nenit 25 të këtij Kodi, por edhe 
në dispozitat e këtij kapitulli.  

 
  
Neni 230 [Dhunimi] 
 
1. Kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt seksual pa pëlqimin e 

personit të tillë, dënohet me burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.  
2. Kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt seksual duke e kanosur me 

zbulimin e një fakti që do të dëmtonte rëndë nderin ose reputacionin e personit 
të tillë apo të personit të lidhur ngushtë me personin e tillë, dënohet me burgim 
prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.  

3. Kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt seksual në një ose më 
shumë nga rrethanat në vijim, dënohet me burgim prej pesë (5) deri në dhjetë 
(10) vjet:  
3.1. me kanosje serioze ose me kanosje për përdorim të dhunës;  
3.2. me kanosje të rrezikimit të atëçastshëm të jetës ose trupit të personit të 

tillë apo të personit tjetër; ose  
3.3. duke shfrytëzuar situatën në të cilën personi është i pambrojtur dhe ku 

siguria e tij është në rrezik.  
4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet në një ose më 

shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim prej pesë (5) deri në 
pesëmbëdhjetë (15) vjet:  
4.1. veprës i ka paraprirë, ajo është shoqëruar ose përcjellur nga tortura 

apo trajtimi çnjerëzor;  
4.2. kryesi e përdor forcën;  
4.3. kryesi shkakton lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë për 

shëndetin mendor apo fizik të personit;  
4.4. kryesi përdor ose kanos se do të përdor armë apo mjet të rrezikshëm;  
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4.5. kryesi me dashje shkakton dehjen e personit me anë të alkoolit, drogës 
apo substancave tjera;  

4.6. vepra është kryer bashkërisht nga më shumë se një person;  
4.7. kryesi e di që personi është posaçërisht i ndjeshëm për shkak të moshës, 

aftësive të kufizuara mendore apo fizike, çrregullimit apo paaftësisë 
fizike apo mendore, ose shtatzënisë;  

4.8. kryesi është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, 
gjyshi ose gjyshja, daja apo axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e 
personit dhe personi i tillë është midis moshës gjashtëmbëdhjetë (16) 
dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet;  

4.9. kryesi është në marrëdhënie familjare me personin dhe personi i tillë 
është midis moshës gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet;  

4.10. kryesi është mësimdhënës, udhëheqës fetar, profesionist i kujdesit 
shëndetësor, person të cilit i është besuar rritja apo kujdesi për personin 
e tillë ose që në ndonjë mënyrë tjetër ka autoritet ndaj personit.  

5. Kur vepra nga ky nen rezulton me vdekjen e viktimës, kryesi dënohet me jo 
më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm. 

 
1. Vetë emërtimi i kësaj vepre penale nënkupton vepër tipike të detyrimit ndaj 

personit tjetër me qëllim të kryerjes së aktit seksual. Dhunimi është një ndër veprat 
më të rënda kundër integritetit seksual.  

2. Forma themelore e kësaj vepre penale konsiston në detyrimin e personit tjetër për 
të kryer akt seksual pa pëlqimin e tij. Nga përkufizimi i kësaj vepre penale 
themelore, bazike, shihet se është vepër penale e përbërë(e zhdrejtë-jo e drejtë) dhe 
përbëhet nga detyrimi dhe akti seksual. 

3. Ligjvënësi në nenin 228 në paragrafin 4 ka shpjeguar se që do të thotë “detyrim i 
personit tjetër në kryerjen e aktit seksual.” Sipas këtij shpjegimi, kryesi i kësaj 
vepre penale është: a) personi i cili e kryen aktin seksual ndaj personit tjetër, ose 
shtytësi i personit që të kryejë akt seksual me kryesin a me personin e tretë, b) 
shtytja e personit të tretë për kryerjen e aktit seksual në personin tjetër. 

4. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person pa marrë parasysh përkatësin 
gjinore i cili mund të jetë si kryes i aktit seksual, ose si shtytës, ose si shtytësi 
personit (subjektit pasiv-viktimës) që ta kryejë aktin seksual me kryesin a me 
personin e tretë. Kjo formë e kryerjes së kësaj vepre penale do të ishte kur shtytësi 
në një formë apo tjetër e shtytë viktimën që pa vullnetin e vetë të kryejë akt 
seksual me kryesin. Kryesi, në këtë rast na paraqitet vetëm se e manifeston 
vullnetin e vetë për ta kryer aktin seksual edhe për kundër faktit se është i 
vetëdijshëm se viktima nuk e ka dhënë pëlqimin, ndërsa rezistencën për mos ta 
dhënë pëlqimin e mbizotëron shtytësi. 

5. Forma tjetër paraqitet po ashtu kur shtytësi e shtytë tjetrin që të kryejë akt seksual 
pa pëlqimin e vet me personin e tretë. Personi i tretë në këtë rast konsiderohet 
personi i cili nuk ka dijeni se tek viktima nuk ekziston pëlqimi për aktin seksual. 
Pra, personi i tretë nuk është kryes, ngase mungon vetëdija se akti seksual është pa 
pëlqimin e viktimës.  

6. Forma tjetër është kur shtytësi e shtytë personin e tretë për kryerjen e aktit seksual 
në personin tjetër. Kjo do të thotë, atëherë kur nuk ekziston vullneti për aktin 
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seksual as tek subjekti aktiv e as tek subjekti pasiv, por akti seksual kryhet nën 
veprimet e shtytësit,p.sh. shtytësi me përdorimin e dhunës ose kanosjes apo në 
ndonjë formë tjetër e detyron personin e tretë të kryejë akt seksual ndaj tjetrit pa 
pëlqimin e tyre. 

7. Tani, kur e kemi më të qartë kuptimin e shprehjes”detyron personin tjetër në 
kryerjen e aktit seksual” është e nevojshme që ta komentojmë edhe shprehjen “ akt 
seksual”. 

8. Ligjvënësi e ka caktuar kuptimin e kësaj shprehje në nenin 228 paragrafi 3 të këtij 
Kodi. Sipas kësaj dispozite rrjedhë se akt seksual konsiderohet çdo penetrim sado i 
vogël i organit seksual në cilindo pjesë të trupit të personit (viktimës) ose penetrim 
sado i vogël në hapjen anale a gjenitale me ndonjë objekt ose me cilindo pjesë 
tjetër të trupit. Për shembull shkaktimi i penetrimit me futjen e organit seksual në 
çdo pjesë të trupit (anal, gjenital, oral (felacia),)518. Penetrimi mund të shkaktohet 
edhe me hapjen anale a gjenitale të personit me ndonjë objekt ose me cilëndo pjesë 
tjetër të trupit p.sh., ka objekte të përshtatshme të ndërtuara për akt seksual të cilat 
shiten në seksi shop apo cilido objekt tjetër. Ndërsa hapja anale a gjenitale mund të 
bëhet edhe me ndonjë pjesë tjetër të trupit. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Vepra penale nga paragrafi 1 është vepër e përbërë e cila përbëhet nga akti seksual 

dhe nga ndonjë formë e detyrimit për ta kryer aktin seksual pa pëlqimin e subjektit 
pasiv-viktimës. Këtu, sa i përket kësaj forme të veprës penale nga paragrafi 1, 
detyrimi nuk duhet të kuptohet si tek vepra penale e shtrëngimit (neni 195). Sipas 
kuptimit kësaj vepre penale nga paragrafi 1 i këtij neni, vepra penale do të 
ekzistojë në çdo rast kur kryhet akt seksual pa pëlqimin e personit tjetër (viktimës). 
Praktikat e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe gjykatave tjera penale 
ndërkombëtare kanë qëndrim se forca nuk paraqet element të veprës penale të 
dhunimit por është rrethanë kualifikuese dhe se përkufizimi duhet të përmbajë të 
gjitha marrëdhëniet seksuale pa pëlqimin e viktimës, respektivisht shkeljen e 
autonomisë seksuale pa marrë parasysh nëse viktima kundërshton në mënyrë 
aktive apo jo. 

2. Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut në rastin M. C. v. Bulgaria(4.12.2003, 
parashtresa 39272/98), gjnë se shtetet anëtare të Konventës kanë për detyrim sipas 
nenit 3 dhe 8 të Konventës për të Drejtat e Njeriut, të inkriminojnë dhe penalisht të 

                                                           
518 Gjykata ndërkombëtare penale për ish Jugosllavin, duke u marr me dhunimet si formë e 
posaçme e torturës dhe formave tjera të detyrimit, në veprime me përmbajtje seksuale, duke 
respektuar parimin për përcaktim të veprës penale e pastaj duke e aplikuar metodën e analogjisë, 
ka arrdhë në përfundim se dhunimi ekziston(edhe përfaqësish) nëse arrihet penetrimi vaginal 
ose oral duke përdor forcën apo kanosjen ndaj viktimës.  
Andaj, sipas analogjisë akti vaginal me atë oral në kualifikimin e dhunimit nuk është shkelje e 
parimit” Nullum Crimen”, sepse edhe sipas së drejtës nacionale të shumë vendeve, një formë e 
tillë e sjelljes seksuale është e dënueshme, edhe pse më i butë nga akti vaginal, dhe krejt çka do 
të mund të kundërshtohet këtij përdorimi të anolgjisë është se kryesi stigmatizon njëjtë sikurse 
dhunimin nëpërmes të dhunës aktin seksual në vagjinë- rasti Furungjia, vendimi nr. 15-95-17/1 
dt. 10. 12. 1998, (cituar sipas Bacicit,/ Pavllovicit, Kom. Krivicnog Zakona Republike Hrvatske, 
faqe 152). 
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ndjekin të gjitha format e marrëdhënieve seksuale pa pëlqim, duke përfshirë edhe 
rastet kur viktima nuk reziston. Në këtë rast gjykata ka gjet se Bullgaria ka shkelë 
dispozitat e nenit 3 dhe 8 të Konventës sepse për ndjekjen penale në rastin e 
dhunimit të paraqitëses ka qenë joefikase (prokurori ka heq dorë nga ndjekja penale) 
në kontekstin e praktikës së prokurorisë dhe gjykatës që përgjithësisht ndjekin vetëm 
ato raste të dhunimit në të cilat viktima në mënyrë aktive reziston.519 

3. Kryes i kësaj vepre penale është çdo person pa marrë parasysh përkatësin gjinore, 
në marrëdhënien martesore, në bashkëjetesë ose në ndonjë marrëdhënie tjetër e që 
nuk paraqet ndonjë vepër tjetër speciale.  

4. Objekti, respektivisht subjekti pasiv i kësaj vepre penale është çdo person pa marrë 
parasysh përkatësin gjinore. Në inkriminimin e mëparshëm, objekt i kësaj vepre 
penale ka qenë vetëm personi i gjinisë femërore që ka mbushë 14 vjet. Kjo nga se 
akti seksual me personin nën 14 vjet ka qenë i inkriminuar me dispozitë të veçantë. 
Kështu është edhe tani tek legjislacionet penale të vendeve të rajonit.  

5. Nëse vepra është kryer ndaj disa viktimave-subjekte pasive, aq vepra penale 
ekzistojnë, pa marrë parasysh nëse ato janë kryer brenda një kontinuiteti kohor në 
një hapsin të caktuar dhe në të njëjtën mënyrë. Tek kjo vepër penal nuk mund të 
konstruktohet vepra penale e vazhduar për shkak të objektit të saj të ndryshëm 
mbrojtës. 

6. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet nga 
dy akte: a) me mposhtjen e vullnetit të viktimës për akt seksual, përveç me 
përdorimin e dhunës dhe kanosjes në kuptimin klasik ose në ndonjë formë tjetër që 
e bënë këtë vepër penale të kualifikuar dhe b) aktit seksual. 

7. Për të ekzistuar kjo vepër penale, patjetër duhet të mos ekzistojë pëlqimi i subjektit 
pasiv-viktimës për akt seksual ose për ta vazhduar atë. Viktima duhet ta bëjë të 
qartë dhe në mënyrë serioze se nuk ka vullnet për akt seksual dhe shprehja e mos 
pëlqimit duhet të jetë i vazhdueshëm për gjatë tërë kohës deri në momentin e 
fundit. Shprehja e mospëlqimit nuk mund të jetë vetëm i përkohshëm, simulues 
ose sipërfaqësor vetëm për të krijuar bindjen se nuk është femër e lehtë, se kërkon 
lutje, kushte të posaçme etj. Shprehja e mospëlqimit duhet të jetë serioze e fortë,e 
qartë pa lënë te kryesi kurrfarë dyshimi për vullnet ndaj aktit seksual. Shprehja e 
qartë e mos vullnetit për akt seksual duhet të bëhet me fjalë, me duar duke shtyrë 
dhe duke e dhënë një rezistencë aktive serioze deri në momentin e fundit. 

8. Nuk do të ekzistojë vepra penale, nëse në fillim viktima shpreh mospëlqimin për 
akt seksual, por gjatë aktit apo pas një kohe lëshohet në kënaqjen e epsheve apo të 
kryesit të veprës penale. Me fjalë tjera më vonë e pranon aktin seksual. 

9. Ligjdhënësi, në nenin 228 në paragrafin 1 e ka përcaktuar se kur nuk konsiderohet 
se ekziston pëlqimi për aktin seksual dhe ato janë: 
a) kur viktima me fjalë dhe sjellje, qartë dhe në mënyrë serioze e shpreh, se nuk 

është e pëlqimit për të kryer akt seksual ose për ta vazhduar atë; 
b) kur pajtimin e ka dhënë personi tjetër me fjalë ose me sjellje e jo viktima; 
c) pëlqimi është marrë me mashtrim, me frikë ose me kërcënim nëse mjetet e 

tilla nuk përfshihen në kuptimin e përdorimit të dhunës, kërcënimit ose 
shfrytëzimit sikur se është paraparë në nenin 233 paragrafi 2. dhe 

                                                           
519 Ivan Radacic, sudska praksa neosetljiva je prema zrtvama seksualnog nasilja; Internet: 
htpp://www.zenska-mreza.hr). 
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d) kur viktima është e paaftë për ta shpreh vullnetin e vet për akt seksual, për 
shkak të dehjes me alkool, me drogë, ose me substanca tjera dehëse duke 
përfshirë këtu edhe anestezikët dhe hipnozën. 

10. Sipas kësaj që u cek më lart, mosdhënien e pëlqimit për akt seksual nuk duhet 
kuptuar vetëm si rezistencë fizike. Duhet konsideruar se rezistenca për ta shpreh 
qartë mospëlqimin e vet për akt seksual është edhe atëherë kur viktima nuk ka 
mundësi ta shprehi apo të rezistojë nga se qëndrimi i tij pasiv është imponuar nga 
gjendja e tij psikofizike apo në ndonjë mënyrë tjetër që nuk duhet interpretuar si 
kufizim i rrethanave në të cilat nuk ekziston pëlqimi. Kjo mund të ndodhë sidomos 
kur dhuna apo kanosja nuk është drejtuar ndaj viktimës por ndaj personit të afërm 
të viktimës (p.sh. fëmijës, vëllait, motrës e madje edhe shoqes së afërt etj). Këto 
raste konsiderohen si raste psikike të rezistencës së viktimës. 

11. Vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni konsiderohet si e kryer në momentin e 
bashkimit të organeve seksuale apo penetrim (depërtim) në cilëndo pjesë të trupit 
apo me hapjen anale a gjenitale me ndonjë objekt ose me cilëndo pjesë të trupit, 
me qëllim të shfryrjes së epsheve seksuale. 

12. Vepra penale do të ekzistojë edhe nëse nuk shkaktohet deflorimi i femrës, sepse 
nuk është e rëndësisë se sa depërton organi seksual i mashkullit në rast të 
virgjirnitetit të viktimës.  

13. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje.  
14. Dhunimi mund të kryhet edhe nga shumë persona ndaj të njëjtës viktimë. Në këso 

raste kjo vepër penale konsiderohet formë e kualifikuar. Personat tjerë të cilët nuk 
e kanë kryer aktin seksual siç është përkufizuar në nenin 228 par. 3 konsiderohen 
shtytës, ose ndihmës. 

15. Duke pas parasysh peshën e kësaj vepre penale dhe sanksionin e paraparë, është i 
dënueshëm edhe tentativa e kësaj vepre penale. Tentativa ekziston atëherë kur nuk 
ka ardhur deri tek akti seksual për çfarëdo arsyeje objektive përkundër faktit që 
kryesi i ka ndërmarrë veprimet për ta kryer veprën e dhunimit. 

16. Nga tentativa e kësaj vepre penale duhet dalluar heqjen dorë vullnetare nga kryerja 
e veprës penale(neni 30). Heqja dorë vullnetare ekziston kur kryesi, pasi që ka 
filluar që ta detyrojë personin tjetër për të kryer akt seksual, pa ndikime nga jashtë, 
vullnetarisht heq dorë nga akti seksual edhe pse sipas të gjitha rrethanave të rastit 
atë mund ta kryente. Motivi i heqjes dorë vullnetare nga vepra penale për të 
drejtën penale nuk është i rëndësishëm sepse ai mund të jetë i llojllojshëm.  

17. Praktikat gjyqësore bashkëkohore dhe teoria konsiderojnë se çështja e refuzimit 
për mosdhënien e pëlqimit nga subjekti pasiv i veprës penale, duhet vlerësuar 
varësisht nga të gjitha rrethanat subjektive dhe objektive të rastit konkret. Me 
rrethanat subjektive do të nënkuptojmë të gjitha ato rrethana që kanë të bëjnë me 
kryesin dhe viktimën, sikurse është p.sh. gjendja psikofizike, mosha, fuqia fizike 
etj. Me rrethana objektive do të nënkuptojmë p.sh. vendin e kryerjes së veprës 
penale, hapësirën e mbyllur ose të hapur, vend i vetmuar, mal, mënyrën e kryerjes 
së veprës penale, kohën e kryerjes së veprës penale etj. 

18. Format e kualifikuara të kësaj vepre penale janë paraparë në paragrafin 2, 3, 4 dhe 
5 të këtij neni. Format kualifikuese të kësaj vepre penale janë radhitur sipas 
mënyrës së kryerjes së kësaj vepre penale, sipas rrethanave dhe sipas peshës së 
pasojës së veprës. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Kjo formë e veprës penale, tanimë përkufizohet përafërsisht me veprën penale nga 

paragrafi 1 i këtij neni. Arsyeja kriminalo-politike për një zgjedhje të tillë është në 
faktin se kanosja për akt seksual i bëhet subjektit pasiv ose të afërmit të tij se do të 
zbulojë diçka që do të dëmtonte rëndë nderin ose autoritetin. Pra, kanosja nuk 
drejtohet për përdorimin e forcës dhe kërcënimit se do sulmohet aty për aty jeta 
dhe trupi i subjektit pasiv ose personit të afërt të tij, por kanosja drejtohet për 
shkaktimin e një të keqe të caktuar e cila do të ndodhë në një kohë të afërt ose të 
largët me veprimet e vetë kryesit ose të ndonjë personi tjetër. 

2. Për të ekzistuar kjo formë e veprës penale, kryerja e aktit seksual me kërcënim të 
nderit ose të autoritetit nga paragrafi 2 i këtij neni, kërkohet një kanosje e 
kualifikuar se do të shkaktohet një e keqe e caktuar në kohën e afërt apo në kohën 
e afërt e largët. Fjala është për asi deklarimi me të cilin subjektit pasiv i vihet në 
dijeni se në rast të refuzimit të kërkesës për akt seksual do të pasojë e keqja e 
kanosur për atë ose për personin e afërt të tij. Vetëm kanosja serioze dhe e 
realizueshme konsiderohet element i kësaj vepre penale. Nëse në bazë të 
rrethanave objektive dhe subjektive të rastit nxirret përfundimi se e keqja me të 
cilën kanoset është e parealizueshme, nuk ka gjasa se mund të realizohet, 
kërcënimi nuk është serioz. 

3. Me rastin e vlerësimit të seriozitetit të kanosjes duhet llogaritur se ai kërcënim a ka 
mund objektivisht të krijojë përshtypje tek subjekti pasiv se do të realizohet, 
gjegjësisht a ka pas subjekti pasiv bazë për të besuar se kanosja do të realizohet 
nëse nuk e përmbush kërkesën e kanosësit. Kanosja i drejtohet subjektit pasiv ose 
mund të bëjë me zbulimin e ndonjë fakti i cili do të dëmtojë nderin dhe autoritetin 
e të afërmit të tij. Me shprehjen”të afërmit të tij” sipas përkufizimit të kësaj vepre 
penale nënkuptojmë, jo vetëm personat në lidhe familjare sikur se është prindërit, 
fëmijët, motra, vëllai, etj. por edhe personat me të cilët subjekti pasiv ka lidhje 
emocionale, p.sh dashnoren, bashkëshorten, shoku i afërt etj. Është çështje e 
gjykatës ta vërtetoi lidhshmërinë sa i përket personit të afërt të subjektit pasiv sipas 
rastit konkret.  

4. Elementi kryesor i cili e dallon këtë formë të veprës penale nga forma themelore e 
veprës penale të dhunimit është mënyra se si subjekti pasiv detyrohet në aktin 
seksual. Është një formë shtrëngimi psikik me cilin subjekti pasiv detyrohet në 
aktin seksual. Kanosja duhet të jetë serioze, respektivisht duhet të jetë e atij 
karakteri që tek personi të cilit i drejtohet krijon bindjen se do të realizohet. Një 
karakter i tillë nuk varet nga qëllimet e vërteta ose mundësive të kryesit. Do të 
konsiderohet se kanosja është serioze edhe pse më vonë vërtetohet se kryesi nuk 
ka pas për qëllim ta realizojë ose nuk kanë ekzistuar kushtet objektive për një gjë 
të tillë me kusht qe tek subjekti pasiv ka krijuar bindjen se e keqja me cilën 
kërcënohet vërtetë do të realizohet. Është e rëndësisë se nga kryesi varet mundësia 
e realizimit të keqes së kanosur, ashtu që kryes indirekt mund të jetë edhe ndonjë 
person tjetër i cili mund ta realizojë të keqen e kanosur. 

5. Sipas dispozitës me të cilën është paraparë kjo formë e veprës penale, kanosja 
mund të manifestohet si zbulim i diçkaje sekrete që do të dëmtonte nderin ose 
autoritetin e subjektit pasiv apo të afërmit të tij. Me zbulim do të kuptojmë, 
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zbulimin e ndonjë rrethane a fakti të vërtetë që deri atëherë ka qenë i pazbuluar ose 
i ditur për një rreth të vogël personash, që janë të atij karakteri që do të rrezikonte 
vlerat e përmendura-p.sh., ndonjë lidhje dashurie, jeta jashtëmartesore, shtatzëni e 
padëshiruar, ose ndonjë sekret tjetër të natyrave të ndryshme që ka karakter nderin 
apo autoritetin e subjektit pasiv ose të afërmit të tij. 

6. Legjislacionet tjera, përveç të dëmtimit të nderit dhe autoritetit si pasojë e kësaj 
vepre penale kanë paraparë edhe shkaktimin e ndonjë të keqe tjetër, p.sh., kanosja 
e drejtuar ndaj kushteve ekzistenciale(humbja e punës, banesës, ose humbje të 
mëdha financiare apo afariste etj). Andaj, në përkufizimin e kësaj vepre penale 
duhet të përfshihet edhe shkaktimi i ndonjë të keqe tjetër të rëndë. 

7. Praktika gjyqësore e Kosovës nuk ka shënuar raste të kësaj natyre, edhe pse ato me 
siguri kanë ekzistuar, për një arsye të thjeshtë. Personi i kanosur me qëllim të 
mbrojtjes së nderit ose autoritetit nuk e paraqet veprën penale, thjesht për arsye se 
nuk dëshiron t’i zbulohet sekreti. Nëse e paraqet pa u kryer akti seksual atëherë 
kemi të bëjmë me vepër penale të shtrëngimit nga neni 195 të këtij Kodi. Ka raste 
që të kryhet vrasja me motiv të mbrojtjes së sekretit i cili kishte për ta cenuar 
nderin ose autoritetin apo do t’i shkaktonte një të keqe tjetër të rëndë subjektit 
pasiv.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Format kualifikuese sipas rrethanave të kryerjes së kësaj vepre penale është 

paraparë në paragrafin 3 të këtij neni. 
 

Nënparagrafi 3.1 
 
1. Kush do që detyron personin tjetër për ta kryer aktin seksual me kanosje serioze 

ose me kanosje për përdorim të dhunës, është një nga mënyrat e kryerjes së kësaj 
vepre penale e cila është vepër penale e përbërë, nga se përbëhet me kanosje 
serioze ose me kanosje për përdorim të dhunës dhe aktit seksual. Përdorimi i 
kanosjes për përdorim të dhunës është veprim i ndëshkueshëm, ndërsa akti seksual 
si i tillë nuk është i ndëshkueshëm. Mirëpo konsiderohet se ekziston kjo vepër 
penale, nëse marrëdhënia seksuale kryhet edhe me vullnetin e viktimës e cila nuk e 
ka mbushë moshë gjashtëmbëdhjetë vjet. 

2. Kanosja serioze ose kanosja se do ta përdorin dhunën duhet të përdoret në 
personin ndaj të cilit kryhet akti seksual, e që mund të shkaktojë bindje te subjekti 
pasiv-viktima se me të vërtet do ta gjejë një e keqe apo do të përdoret dhuna dhe 
mposhtet vullneti i viktimës. Kështu, kanosja e cila përdoret duhet të jetë e atij 
intensiteti/karakteri sa që ta mposhti rezistencën e viktimës. 

3. Nuk do të ekzistoj kjo vepër penale nëse viktima pajtohet për ta kryer aktin seksual 
apo për ta vazhduar atë. Mospajtimi i viktimës për akt seksual duhet të shprehet 
qartë, serioze, e vërtetë dhe e vazhdueshme, por jo formale, apo një mospajtim i 
kamufluar i fshehtë.  

4. Rezistenca aktive serioze është ajo rezistencë e qartë, e vërtetë, që nga fillimi i 
kryerjes së veprës penale deri në mbarim, me cilën kundërshtohet akti seksual, 
shprehet mos pëlqimi dhe mbrohet nga sulmuesi apo në ndonjë mënyrë tjetër 
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shprehet mospëlqimi dhe kundërshtimi për aktin seksual. Nuk do të ekzistojë vepra 
penale nëse viktima në fillim refuzon dhe kundërshton aktin seksual por më vonë 
gjatë kryerjes së veprës penale pajtohet dhe e pranon aktin seksual. 

5. Pajtimi pas kryerjes së veprës penale për aktin seksual apo të ndonjë veprimi tjetër 
i cili hyn në sferën e aktit seksual nuk mund ta kenë fuçinë e një rrethane të tillë e 
cila do ta përjashtonte përgjegjësin penale të kryesit. 

6. Për qëllim sqarimi po e cekim aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kroacisë(I kz. 
387/91) me cilin është konstatuar se nuk ka vepër penale nëse viktima pas 
dhunimit pajtohet që aty për aty brenda disa orëve të ketë marrëdhënie seksuale 
me vullnet disa herë me kryesin. Me këtë konstatim nuk është pajtuar praktika 
penale bashkëkohore e cila pajtimin e viktimës pas kryerjes së veprës penale të 
dhunimit aktet tjera seksuale me vullnetin e viktimës të merren si rrethana 
lehtësuese me rastin e matjes së dënimit, e jo të konstatohet se nuk ekziston vepra 
penale. Lidhur me këtë Gjykata ndërkombëtare penale për ish Jugosllavi ka marrë 
qëndrim se akti seksual pa pëlqimin e personit tjetër paraqet vepër penale të 
dhunimit. Këtë qëndrim e ka përvetësuar edhe e drejta penale e Bashkësisë 
Evropiane dhe e drejta jonë penale. Andaj koncepti i përkufizimit të kësaj vepre 
penale në Kodin tonë Penal është në harmoni me të drejtën penale të Bashkësisë 
Evropiane ashtu që çelësi për të ekzistuar vepra penale e dhunimit është pëlqimi i 
subjektit pasiv për aktin seksual. 

 
Nënparagrafi. 3.2 

 
1. Forma kualifikuese e kësaj vepre penale parashihet në paragrafin 3 në 

nënparagrafin 2 të këtij neni e cila përbëhet nga kërcënimi (kanosja) se do ta 
rrezikojë aty për aty jetën apo trupin e viktimës a të personit tjetër. 

2. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është kanosja se do të rrezikohet aty për 
aty jeta apo trupi i viktimës a personit tjetër. Sa i përket komentimit të veprimit të 
kanosjes për rrezikimin e atëçastshëm të jetës dhe trupit të viktimës a personit 
tjetër, vlejnë të gjitha që janë thënë në komentimin e veprës penale, kanosja nga 
neni 185 i këtij Kodi. 

 
Nënparagrafi. 3.3 

 
1. Edhe kjo formë kualifikuese e paraparë në nënparagrafin 3 të këtij neni, kryhet 

duke e shfrytëzuar një situate në të cilën personi është i pa mbrojtur dhe siguria e 
tij është në rrezik. 

2. Situatat në të cilat personi, viktima është e pambrojtur janë të shumta, zakonisht në 
rastet kur viktima gjendet në hapësira të vetmuara, (në fushë, mal, rrugica të errëta, 
etj). Apo kur personi gjendet në ndonjë gjendje të pavetëdijshme, të dehur, të 
droguar, nën hipnozë, pas dhunimit e lënë pafuqi, viktima gjendet në situatë të 
pambrojtur dhe siguria e saj është në rrezik me rastin e ndonjë fatkeqësie 
(natyrore, komunikacioni) apo në ndonjë gjendje të rëndë shëndetësore etj p.sh. 
kur vetëm prezenca dhe sjelljet agresive e dy personave të fuqishëm dhe të 
zhvilluar, e paraprakisht në mënyrë mashtruese e dërgojnë të dëmtuarën jashtë 
qytetit, gjoja tek një shoqe me të cilën do të udhëtonin jashtë vendit për të punuar. 
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3. Ata në realitet, kanë vepruar në atë mënyrë për ta prurë të dëmtuarën në situatë të 
tillë që nuk ka pas kurrfarë shanse të ikë, të bërtas, të rezistojë ngase siguria e saj 
ka qenë në rrezik për shkak të rrethanave të krijuar(afër një mali të izoluar dhe në 
orët e vona të natës), e për të kryer aktin seksual. A.gj. i Gj. Supreme të Kroacisë 
VSH I. Kz. 387/83.520 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Forma tjetër e kualifikuar për shkak të rrethanave dhe peshës së pasojës është 

përkufizuar në paragrafin 4 të këtij neni. 
 

Nënparagrafi 4.1. 
 
1. Në nënparagrafin 1 të paragrafit 4 të këtij neni, si formë kualifikuese parashihet 

kryerja e kësaj vepre penale duke i paraprirë, shoqëruar ose përcjell viktimën me 
torturë apo trajtim çnjerëzor.  

2. Çdo dhunim në një farë mënyre kryhet duke përdorë torturë apo trajtim çnjerëzor. 
Mirëpo kjo formë e kualifikuar e veprës penale duhet t’i kalojë kufijtë e 
zakonshëm të një torture apo sjellje çnjerëzore ndaj subjektit pasiv, kur vuajtjet 
fizike, psikike dhe maltretimet rëndë cenojnë dinjitetin e viktimës. 

3. Kufijtë e zakonshëm të një torture do të kalonin për shkak të intezitetit dhe natyrës 
së përdorimit të forcës për ta mposhtë rezistencën ose sjelljet e kryesit pas kryerjes 
së veprës. Një rast i tillë do të ndodhte p.sh., kur të dëmtuarës me qëllim të 
dhunimit i shkaktohen dhembje të rënda(tërheqja e flokëve, dredhja e dorës, 
flakareshat, të rënat e pakontrolluara trupit etj) apo mundimi fizik dhe psikik i 
viktimës për-gjatë dhunimit (pickimi, fikja e cigares në trup e të ngjashme). 
Dhunimi në mënyrë çnjerëzore do të ishte për shembull, kur kryhet akti seksual në 
prezencën e personave tjerë, posaçërisht në prezencën e familjarëve të viktimës, 
kur viktima pshurret, ose stërpiket me lëng të ndytë, kur viktima para se të 
dhunohet detyrohet të këndojë, luaj ose në një mënyrë tjetër ta “argëtojë” kryesin e 
veprës e të ngjashme. 

4. Kjo formë e veprës penale konsiderohet e kualifikuar për shkak të mënyrës së 
kryerjes së saj. 

 
Nënparagrafi 4.2. 

 
1. Në nënparagrafin. 4.2 parashihet forma tjetër kualifikuese e kësaj vepre penale e 

cila ka të bëjë me detyrimin e personit tjetër për ta kryer aktin seksual me forcë. 
Edhe kjo vepre penale është vepër penale e përbërë, nga se përbëhet me 
përdorimin e forcës dhe aktit seksual. Përdorimi i forcës është veprim i 
ndëshkueshëm, ndërsa akti seksual si i tillë nuk është i ndëshkueshëm, përveç nëse 
kryhet pa vullnetin e personit tjetër. 

2. Forca duhet të përdoret në personin ndaj të cilit kryhet akti seksual, e që mund të 
mposhti rezistencën e subjektit pasivë-viktimës. Kështu, forca e cila përdoret duhet 
të jetë e atij intensiteti sa që ta mposhti rezistencën e viktimës. Nuk do të ekzistojë 

                                                           
520 Akgj.VSH I. Kz. 387/83.(Gj. Supreme e Kroacisë). 
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kjo vepër penale nëse viktima pajtohet për ta kryer aktin seksual apo për ta 
vazhduar atë. Rezistenca duhet të jetë serioze, e vërtetë dhe e vazhdueshme, por 
joformale, apo një rezistencë e kamufluar e fshehtë.  

3. Rezistenca aktive serioze është ajo rezistencë e qartë, e vërtetë, që nga fillimi i 
kryerjes së veprës penale deri në mbarim, me cilën kundërshtohet akti seksual, 
shprehet mospëlqimi dhe mbrohet nga sulmuesi apo në ndonjë mënyrë tjetër 
shprehet mospëlqimi dhe kundërshtimi për aktin seksual.  

 
Nënparagrafi 4.3 

 
1. Ka raste jo të rralla kur dhunime shkaktojnë lëndime trupore ose çrregullime të rënda 

mendore të ndaj viktimës. Kjo vepër penale konsiderohet e kualifikuar për shkak të 
pasojës, përkatësisht për shkak të shkaktimit të lëndimeve të rënda trupore ose 
çrregullime të rënda mendore të personit të dhunuar. Andaj, në këso rastesh kur 
viktimës i shkaktohet lëndim i rëndë trupor ose çrregullim i rëndë mendor, do të 
konsiderohet këso forme të kualifikuar të veprës penale. Por, nëse lëndimi i rëndë 
trupor ose çrregullimi i rëndë mendor është shkaktuar me dashje atëherë do të kemi 
bashkimin e këtyre dy veprave penale. Mirëpo, kur kemi të bëjmë me veprën penale 
të dhunimit dhe lëndimit të lehtë trupor sipas përkufizimit në nenin 188 të KP, 
atëherë në bazë të parimit të konsumimit, vepra penale e lëndimit të lehtë trupor 
konsumohet në veprën penale të dhunimit nga neni 230 i këtij Kodi. 

 
Nënparagrafi 4.4. 

 
1. Forma tjetër kualifikuese për shkak të përdorimit të armës ose mjetit tjetër të 

rrezikshëm është paraparë në nënparagrafin 4 të paragrafit 4 të këtij neni dhe ka të 
bëjë me kryerjen e veprës penale. Përkatësisht kjo formë e kualifikuar konsiderohet 
se kryhet nëse kryesi me qëllim të kryerjes së aktit seksual përdor armën, ose 
kanoset se do ta përdorë me armën, ose ndonjë mjeti tjetër të rrezikshëm. 

2. Kuptimi i shprehjes”armë” është dhënë në nenin 120 par. 38 i këtij Kodi, ndërsa 
kuptimi i mjetit të rrezikshëm është definuar në par. 32 të njëjtit nen. 

 
Nënparagrafi 4.5. 

 
1. Kur kryesi veprën penale nga paragrafi 1 ose 2 e kryen duke shkaktuar dehjen e 

personit (viktimës) me anë të alkoolit, drogës apo substancave të tjera dehëse. Në 
këtë rast kryesi duhet të udhëhiqet me vetëdije se me alkool, drogë apo substanca 
tjera dehëse do ta vejë viktimën në aso gjendje e cila nuk do të mund t’i 
kontrollojë veprimet apo nuk është në gjendje që ta shprehi vullnetin për akt 
seksual dhe e shfrytëzon një gjendje të tillë për ta kryer aktin seksual. 

  
Nënparagrafi 4.6. 

 
1. Në nënparagrafin 6 të paragrafit 4 të këtij neni është paraqit forma kualifikuese e 

veprës penale të dhunimit për shkak të faktit se kjo vepër penale kryhet nga më 
shumë se një person. Do të thotë se një e më shumë persona e kryejnë aktin 
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seksual ndaj viktimës. Nëse ndonjë subjekt aktiv nuk e kryen aktin seksual, ai 
mund të përgjigjet për ndonjë formë tjetër të bashkëpunimit (ndihmës shtytës ose 
bashkim kriminal). 

 
Nënparagrafi 4.7. 

 
1. Po ashtu formë e kualifikuar e kësaj vepre penale është edhe atëherë kur kryesi e 

di që subjekti pasiv(viktima) është posaçërisht i ndjeshëm për arsye të moshës së 
vjetër, çrregullimit fizik a mendor, paaftësisë a shtatzënisë dhe e detyron në akt 
seksual. Këtu na paraqitet një gjendje e posaçme e subjektit pasiv tek të cilët 
rezistenca për mosdhënien e pëlqimit për akt seksual është më e kufizuar, më lehtë 
mund të mposhtet rezistenca përmos dhënien e pëlqimit për arsye të moshës së 
vjetër, çrregullimeve fizike a mendore, paaftësisë a shtatzënisë (p.sh. personi 
invalid, personi me çrregullime mendore të kufizuara a të plota, personi i 
palëvizshëm, i sëmurë ashtu që i zvogëlohet aftësia dhe gratë shtatzëna). Pra, 
ligjdhënësi në mënyrë të posaçme e mbron integritetin seksual të subjektit pasiv të 
lartcekur për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore nga detyrimi seksuale. 

 
Nënparagrafi 4.8. 

 
1. Me dispozitën e par. 4.8, në mënyrë të posaçme e mbrohet integriteti seksual i 

personave në marrëdhënie të afërt familjare nga detyrimi seksual. Kjo vepër 
konsiderohet se kryhet në rastet kur kryes i veprës penale nga paragrafi 1 dhe 2 i 
këtij neni është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku, gjyshi ose gjyshja, 
daja, axha, tezja, halla, vëllai ose motra më e vjetër e personit dhe personi i tillë 
është midis moshës gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet.  

2. Akti seksual i kryer me pëlqimin e subjektit pasiv të këtij nënparagrafi nuk paraqet 
këtë vepër penale por veprën penale, marrëdhëniet seksuale brenda familjes nga 
neni 243 të këtij Kodi. 

 
Nënparagrafi 4.9. 

 
1. Forma tjetër kualifikuese e kësaj vepre penale konsiderohet se ekziston kur kryesi 

është në marrëdhënie familjare me viktimën i cili është midis moshës 
gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjeçare. Kjo vepër penale e merë formën 
kualifikuese për shkak të marrëdhënies familjare të kryesit dhe subjektit pasiv dhe 
moshës kritike të pjekurisë që ka subjekti pasiv për të gjykuar. 

 
Nënparagrafi 4.10. 

 
1. Veprat penale nga paragrafi 1 ose 2 të këtij neni e marrin formën kualifikuese për 

shkak të cilësive që ka kryesi në raport me subjektin pasiv. Përkatësisht kjo vepër 
konsiderohet se ekziston nëse kryhet nga mësimdhënësi i viktimës, udhëheqësi 
fetar i viktimës, profesionisti i kujdesit shëndetësor, personi të cilit i është besuar 
rritja apo kujdesi i viktimës, apo në ndonjë mënyrë tjetër kryesi ka autoritet ndaj 
viktimës. 
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Paragrafi 5. 
 
1. Ndërsa në paragrafin 5 të këtij neni forma kualifikuese konsiderohet se kryhet nëse 

nga vepra e dhunimit është shkaktuar vdekja e viktimës. 
2. Për të ekzistuar kjo vepër penale, kryesi ndaj pasojës së veprës penale duhet të 

shprehet pakujdesia, ndërsa ndaj veprës penale dashja. 
3. Në të kundërtën, po qese kryesi e dëshiron edhe pasojën e vdekjes së viktimës, 

atëherë do të kemi dy vepra penale në bashkim, veprën penale të dhunimit dhe 
veprën penale të vrasjes. 

 
Praktika gjyqësore: 

 
1. Gjykata e Qarkut në Prishtinë me aktgjykimin P. nr. 278/09 dt. 29.09. 2009. e ka 

s’hpallë të akuzuarin fajtor për dy vepra penale dhe atë për veprën penale nga neni 
195 par.2-nënparagrafi 1 dhe 3 të ish-KPK (ky cilësim juridik mendoj se nuk i 
përgjigjet gjendje së vërtetuar faktike e të përshkruar në aktgjykim). Prokurori e ka 
akuzuar për vepër penale nga neni 193 par. 2 nënparagrafin 1 lidhur me nenin 20 
të ish-KPK dhe veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 153 par 1 të ish-KPK 
e pasi i ka caktuar dënimet veç e veç për secilën vepër penale i ka shqiptuar dënim 
unik me burg në kohëzgjatje prej një vjet e gjashtë muaj. 

 
Gjendja faktike: 

 
1. I akuzuari me telefon e ka ftuar të dëmtuarën që të dalë për të biseduar për disa 

fjalë rreth të fejuarës së tij. Gjatë udhëtimit me veturë për në drejtim të Lipjanit i 
akuzuari e ka ndal veturën, e ka mbyllë derën nga ana e brendshme ku ishte e ulur 
e dëmtuara dhe ka kërkuar të ketë marrëdhënie seksuale, e godet me shuplaka disa 
herë fytyrës e meqenëse e dëmtuar nuk e ka lejuar duke e refuzuar çart një kërkesë 
të tillë. Në momentin kur i akuzuari është gërmisë për ta puth, ajo e kafshon në 
gjoks dhe tenton të dali nga vetura e i akuzuari e mban për rypi të pantallonave por 
ajo arrin të dali nga vetura me pantallona të zhveshur deri në gjunjë. Atëherë i 
akuzuari e shtrinë për tokë dhe i gjuhet mbi e duke i ra me shuplaka i thotë” pa e 
bë timen kemi me ndej këtu”. Pasi i akuzuari nuk ka arrit ta mposhti rezistencën e 
të dëmtuarës, largohet me veturë duke lënë të dëmtuarën në vendin e ngjarjes. 

2. Në rastin konkret lëndimi trupor është shkaktuar me qëllim që ta detyrojë të 
dëmtuarën në aktin seksual dhe për shkak të përdorimit të forcës është shkaktuar 
lëndimi i lehtë trupor. Kështu, në bazë të parimit të drejtës penale, dhunimi si 
vepër penale më e rëndë e konsumon veprën penale të lëndimit të lehtë trupor nga 
neni 188 par 1 të KPK, andaj konsideroj se gjykata në rastin konkret e ka shkelur 
ligjin në dëm të të akuzuarit. 

3. Përdorimi i forcës për ta kryer aktin seksual me dhunë, nuk është e thënë që 
gjithnjë të mbesin gjurmët e lëndimit trupor në trupin e viktimës, por mjafton që 
ajo forcë ta ketë mposht rezistencën e viktimës edhe për rezistencës së saj të 
vazhdueshme. Kz. nr. 415/90. 

4. Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe analizës së gjendjes faktike ka ardhur 
në përfundim se në veprimet e të akuzuarit përmbushen elementet e veprës penale, 
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veprime të turpshme seksuale, ngase i akuzuari me gishtërinj e ka prek të dëmtuar 
në organet gjenitale të turpshme edhe përkundër kundërshtimit të saj. 

5. Gjykata Supreme e Republikës së Kroacisë me rastin e vendosjes sipas ankesës 
nxjerrë përfundim se gjykata e shkallës së parë ka marrë qëndrim të gabuar, për 
shkak se në bazë të provave të administruara, i akuzuari me forcë i ka futë 
gishtërinjtë e tij në vagjinën e viktimës për rreth gjysmë ore, ashtu që me veprimet 
e tij ka manifestuar elementin kyç të veprës penale, penetrimin me qëllim të 
shfryrjes së epsheve të jashtme. Kështu, penetrimi mundë kryhet edhe me pjesë 
tjera të trupit që paraqet akt seksual me cilin cenohet integriteti seksual i viktimës- 
neni 188 par 1 KP i Kroacisë. (neni 230 par. 4 nënparagrafi 4.2 të Kodit tonë 
Penal). 

6. Është e pabazuar ankesa e mbrojtësit kur pretendon se nuk përmbushen elementet 
e veprës penale të dhunimit në tentativë, nga se i akuzuari edhe pse e ka përdorë 
forcën nuk ka pas për qëllim që të ketë marrëdhënie seksuale me të dëmtuarën. 

7. Në fakt, i akuzuari ka filluar ta përdori forcën dhe kanosjen se do ta sulmojë aty 
për aty trupin dhe shëndetin e të dëmtuarës në momentin kur ka qenë vetëm në 
veturën e të dëmtuarës të cilën e tërheqë për flokë, ia shtrëngon qafën dhe i jep 
flakaresh gojës duke i urdhëruar që veturën ta drejtojë drejtë një rrugice anësore 
deri tek një pyll, në orën 02 pas mesnate. Me thikë në dorë e duke i kërkuar që të 
ketë marrëdhënie seksuale kërruset për ta puth. E dëmtuara për gjatë tërë kohës 
dhe në mënyrë serioze e shpreh mospajtimin për marrëdhënie dhe veprime tjera 
seksuale duke shtyrë të akuzuarin e duke i ra trupit dhe fytyrës me duar. Këto 
veprime i përshkruan e dëmtuara në procedurën hetimore dhe në seancën e 
shqyrtimit kryesor. Por edhe i akuzuari ka pohuar në hetime se e ka qëlluar 
flakaresh dhe tërheqë të dëmtuarën për flokë, se e ka poseduar thikën dhe se nuk e 
din pse e ka poseduar atë dhe se nuk ka pas për qëllim që të ketë marrëdhënie 
seksuale me të dëmtuarën. VSRH. I. Kz. 517-03/ 13.03.2003. 

8. Rezistenca serioze e të dëmtuarës nuk mund të lidhet vetëm për një formë të 
deklarimit, britmës, shtyrjes së të akuzuarit, por sipas mendimit të kësaj gjykate 
rezistenca serioze është secili veprim i ndërmarrë nga e dëmtuara nën kushtet 
konkrete të rastit me të cilin e shpreh qartë mospëlqimin për akt seksual. Ushtrimi 
rezistencës me një intensitet të konsiderueshëm në disa raste është e pamundur dhe 
paraqet rrezik për të dëmtuarën. VSRH I. Kz. 1006/88.  

9. Kur është vërtetuar se lëndimi i-rëndë trupor me rastin e kryerjes së aktit seksual 
është përfshirë në sferën e dashjes së kryesit, atëherë ekziston bashkimi real i 
veprës penale të dhunimit me veprën penale, lëndim i rëndë trupor. VSH I Kz. 
1257/84. 

10. Kur i akuzuari ndaj të dëmtuarës kryen katër herë marrëdhënie seksuale me dhunë 
brenda një periode prej katër ditësh, kryen një vepër penale në vazhdim të 
dhunimit. VSS. Kz. Nr.1401/98. 

11. Kur e dëmtuara me rastin e dhunimit ka mbet shtatzënë dhe ka qenë e detyruar që 
me dhunë të abortojë e sipas mjekut të mjekësisë ligjore, aborti i parë ka karakter 
të lëndimit të rëndë trupor jo vetëm se hapet një organ por edhe për shkak të 
mundësisë së pasojës së më vonshme në pikëpamje të mundësisë së lindjes së 
trashëgimtarëve. Kjo vepër duhet kualifikuar sipas nënparagrafit 4.3 të nenit 230. 
VS. Nr. 1047/84. 
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12. Kur është vërtetuar se i akuzuari kishte filluar të kryente aktin seksual me forcë, i 
akuzuari e kishte pranuar faktin se e dëmtuara i ka thënë se është virgjër dhe atë e 
ruan për martesë, për çka me vullnet ka heq dorë nga dhunimi, por me pëlqimin e 
të dëmtuarës ka penetruar me prekje të organit të tij në pjesë të trupit të dëmtuarës. 

13. Kemi heqjen dorë vullnetare nga kryerja e veprës penale. VSH. Kz. I nr. 1307/ 
14. Është e papranueshme se vepra penale e dhunimit kryhet vetëm nën kushte që 

subjekti pasiv në mënyrë aktive të rezistoi dhe se kryesi ta mposhtë rezistencën e 
personit femër, e se mposhtja e rezistencës nuk është element qenësor i veprës 
penale, por vetëm rrethanat në bazë të cilave në disa raste mund të konkludohet 
për ekzistimin e veprimeve vendimtare të cilat vërtetonin se kryesi e ka detyruar 
personin femër në marrëdhënie seksuale. Andaj, për të ekzistuar vepra penale e 
dhunimit, kërkohet që kryesi subjektin pasiv ta detyrojë në aktin seksual pa 
pëlqimin e tij, do të thotë pa vullnetin e tij. Mendim i seancës së përgjithshme të 
Gjykatës Supreme të Sllovenisë. 19.12.1990. 

 
 
Neni 231 [Shërbimet seksuale të viktimës së trafikimit] 
 
1. Kushdo që shfrytëzon ose mundëson shërbimet seksuale të viktimës së 

trafikimit dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet.  
2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet ndaj personit nën 

moshën tetëmbëdhjetë vjet, kryesi dënohet me burgim prej dy (2) deri në 
dhjetë (10) vjet.  

3. Kur vepra penale nga ky nen kryhet nga personi zyrtar në keqpërdorim të 
pozitës apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim prej dy (2) deri në 
shtatë (7) vjet për veprën penale nga paragrafi 1. ose me burgim prej pesë (5) 
deri në dymbëdhjetë (12) vjet për veprën penale nga paragrafi 2. i këtij neni.  

4. Nëse vepra penale nga ky nen rezulton me vdekjen e një apo më shumë 
personave, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me 
burgim të përjetshëm.  

5. Për qëllime të këtij neni, nuk është e rëndësishme nëse kryesi e ka ditur se 
personi është viktimë e trafikimit, përveç nëse për arsye të justifikueshme, 
kryesi nuk e ka ditur dhe nuk ka mundur ta dijë se personi është viktimë e 
trafikimit.  

6. Për qëllime të këtij neni, shprehja “viktimë e trafikimit” nënkupton personin i 
cili është trafikuar sipas dispozitave të nenit 171 të këtij Kodi.  

 
1. Trafikimi me njerëz është paraparë si vepër penale me një numër relativisht të 

madh të konventave ndërkombëtare. Konventat më të rëndësishme ndërkombëtare 
me të cilat ndalohet dhe ndëshkohet trafikimi me njerëz janë: Konventa mbi 
ndalimin e tregtisë me robër të bardhë të vitit 1910; Konventa për ndëshkimin e 
tregtisë me gra dhe fëmijë të vitit 1921; Konventa për ndëshkimin e tregtisë me gra 
të rritura, të moshës madhore të vitit 1933 dhe Konventa për ndëshkimin dhe 
parandalimin e tregtisë me njerëz dhe eksploatimin e tyre për qëllime prostitucioni 
të vitit 1949 dhe Konventa për parandalimin e tregtisë me njerëz dhe eksploatimi i 
të tjerëve të vitit 1950. Për shkak të karakterit ndërkombëtar që kanë veprat penale 
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lidhur me tregtinë me njerëz dhe eksploatimit të tyre, vepra penale, trafikimi me 
njerëz është paraparë në kapitullin e veprave penale kundër njerëzimit dhe vlerave 
të mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare. 

2. Kjo vepër penale e paraparë në nenin 231, veç sa është zhvendos nga format e 
veprës penale të përkufizuara në nenin 139 të Kodit Penal të mëparshëm, e për 
shkak të rrethanave dhe kushteve nën të cilat kryhet kjo vepër penale këtu janë 
parashikuar edhe format e kualifikuara.  

 
Paragrafi 1 

 
1. Objekt mbrojtës i kësaj vepre penale është viktima e trafikimit me njerëz. 
2. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë paraparë në formë alternative 

dhe atë: a) duke shfrytëzuar shërbimet seksuale të viktimës së trafikimit dhe; b) 
duke mundësuar shërbimet seksuale të viktimës së trafikimit. 

3. Kryes i kësaj vepre penale na paraqitet personi i cili shfrytëzon shërbimet seksuale 
të viktimës së trafikuar dhe personi i cili i mundëson tjetrit shërbimet seksuale të 
viktimës së trafikimit. Ka mundësi që kryesi të jetë edhe shfrytëzues i shërbimeve 
seksuale edhe person i cili i mundëson personit tjetër shërbimet seksuale të 
viktimës së trafikuar. Në këto raste do të kemi bashkimin ideal të këtyre veprave 
penale. 

4. Viktimat e trafikimit mund të jenë klientët në shtëpitë publike të regjistruara apo 
në ilegalitet, ato që punojnë në lokalet e natës, ato që punojnë në kafenetë e 
ndryshme dhe çartë shihet se nuk e njohin gjuhen e vendit ku punojnë etj. 

5. Sa i përket fajësisë, kryesi duhet ta dijë apo ka mund ta dijë se viktima është e 
trafikuar. Lidhur me këtë ligjdhënësi në paragrafi 5 të këtij neni ka shpjeguar se 
për qëllime të këtij neni nuk është e rëndësishme se kryesi nëse e ka ditur se 
personi është viktimë e trafikimit, përveç nëse për arsye të justifikueshme, kryesi 
nuk e ka ditur dhe nuk ka mund ta dijë se personi është viktimë e trafikimit. Po 
ashtu edhe paragrafi 6 i këtij neni sqaron se “viktimë e trafikimit” është personi i 
cili është trafikuar sipas dispozitave të nenit 171 të këtij Kodi, andaj lidhur me 
trafikimin shih komentin e veprës penale nga neni 171 të këtij Kodi. Sa i përket 
kësaj forme të veprës penale gjykatat e Kosovës kanë krijuar në praktikë solide. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafi 2 të këtij neni na është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre 

penale. Konsiderohet se ekziston nëse vepra penale kryhet ndaj personit nën 
moshën tetëmbëdhjetë vjet. Kryesi i kësaj forme të veprës penale duhet ta dijë apo 
ka mund ta dijë se viktima e trafikimit është nën moshën tetëmbëdhjetë vjet. Nëse 
kryesi këtë vepër penale e ka kryer duke qenë në lajthim faktik i përket moshës së 
viktimës së trafikimit, atëherë ai do të përgjigjet për veprën penale nga paragrafi 1 
i këtij neni. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3, po ashtu është paraparë forma kualifikuese e kësaj vepre penale 

për shkak të cilësive të kryesit të veprës penale. Konsiderohet se ekziston nëse 
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kryesi është person zyrtar në keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij e 
kryen veprën penale nga paragrafi 1 ose 2 të këtij neni. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në paragrafin 4, është paraparë forma e kualifikuar e veprave penale nga 

paragrafët e mëparshëm e cila konsiderohet se ekziston nëse kryerja e veprës 
penale rezulton me vdekjen e një ose më shumë personave. Nuk është paraparë si 
formë kualifikuese nëse veprat penale nga paragrafët e mëparshëm rezultojnë me 
lëndime të rënda trupore, por në këto raste mund të merren si rrethana rënduese me 
rastin e shqiptimit të dënimit. Sa i përket përgjegjësisë penale të personit juridik 
shih Ligjin mbi përgjegjësit penale të personit juridik nr. 2011/04-L-030. 

 
Paragrafët 5 dhe 6 

 
1. Këto dispozita janë dispozita sqaruese dhe shërbejnë për zbatimin e drejtë të 

dispozitave të këtij neni.  
2. Për ekzistimin e kësaj vepre penale, kryesi duhet të dijë apo ka mund të dijë se 

viktima është person i trafikuar. Sipas mendimit tim barra e të provuarit se kryesi e 
ka ditur apo ka mund ta dijë se viktima është trafikuar, duhet të jetë çështje faktike 
të cilën duhet ta vërtetojë gjykata. 

 
 
Neni 232 [Sulmi seksual] 
 
1. Kushdo që prek personin tjetër me qëllim seksual ose e cyt personin e tillë të 

prekë kryesin apo personin tjetër për qëllim seksual, pa pëlqimin e personit të 
tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vjet. 

2. Kushdo që prek personin tjetër me qëllim seksual ose e cyt personin tjetër të 
prekë kryesin apo personin e tretë për qëllim seksual në një ose më shumë prej 
rrethanave në vijim, dënohet me burgim prej një (1) deri në shtatë (7) vjet:  
2.1. me kanosje serioze ose me kanosje për përdorim të dhunës;  
2.2. me kanosje të rrezikimit të atëçastshëm të jetës ose trupit të personit të 

tillë apo të personit tjetër; ose  
2.3. duke shfrytëzuar situatën në të cilën personi i tillë është i pambrojtur 

dhe ku siguria e tij është në rrezik.  
3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet në një ose më 

shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në 
dhjetë (10) vjet:  
3.1. veprës i ka paraprirë, ajo është shoqëruar ose përcjellur nga tortura 

apo trajtimi çnjerëzor;  
3.2. kryesi e përdor forcën;  
3.3. kryesi shkakton lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë për 

shëndetin mendor apo fizik të personit ose viktima tenton të bëjë 
vetëvrasje pas veprës penale;  

3.4. kryesi përdor ose kanos se do të përdor armë apo mjet të rrezikshëm;  
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3.5. kryesi me dashje shkakton dehjen e personit me anë të alkoolit, drogës 
apo substancave tjera;  

3.6. vepra është kryer bashkërisht nga më shumë se një person;  
3.7. kryesi e di që personi është posaçërisht i ndjeshëm për shkak të moshës, 

aftësive të kufizuara mendore apo fizike, çrregullimit fizik apo mendor, 
paaftësisë ose shtatzënisë;  

3.8. kryesi është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, 
gjyshi ose gjyshja, daja apo axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e 
personit dhe personi i tillë është midis moshës gjashtëmbëdhjetë dhe 
tetëmbëdhjetë vjet;  

3.9. kryesi është në marrëdhënie familjare me personin dhe personi i tillë 
është midis moshës gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet;  

3.10. kryesi është mësimdhënës, udhëheqës fetar, profesionist i kujdesit 
shëndetësor, person të cilit i është besuar rritja apo kujdesi për personin 
e tillë ose që në ndonjë mënyrë tjetër ka autoritet ndaj personit.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekje të 
viktimës, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me 
burgim të përjetshëm.  

 
1. Kjo vepër penale është e ngjashme për kah forma dhe mënyra e kryerjes me 

veprën penale të dhunimit nga neni 230 të këtij Kodi, me një dallim se këtu nuk 
kemi të bëjmë me aktin seksual, por me prekjen e personit tjetër me qëllim 
seksual. Legjislacioni Penal i Kosovës i vitit 1977, si edhe ligjet penale të 
republikave të tjera të ish-Jugosllavisë shumicën e këtyre veprimeve(prekjeve) i ka 
quajtur veprime të turpshme seksuale e edhe disa që tani përfshihen në kuptimin e 
shprehjes” akt seksual”.  

2. Kjo vepër penale përbëhet nga vepra themelore dhe formave tjera kualifikuese. 
Vepra përbëhet nga ndonjë formë detyrimit të personit tjetër dhe prekjes për 
qëllime seksuale. Me fjalë tjera, nga kryerja e veprimit të turpshëm pa penetrim, 
përveç aktit seksual pa pëlqimin e personit tjetër.  

3. Kjo vepër penale në Kodin tonë penal dukshëm dallon nga vepra e këtillë e 
shteteve të rajonit.  

4. Forma themelore e kësaj vepre penale konsiston në detyrimin e personit tjetër për 
të kryer veprime të turpshme seksuale pa penetrim. Nga përkufizimi i kësaj vepre 
penale themelore, bazike, shihet se është vepër penale e përbërë dhe përbëhet nga 
detyrimi dhe prekja e personit tjetër me qëllim seksual. 

5. Ligjdhënësi në nenin 228 në paragrafin 6, ka përcaktuar nocionin e fjalës “prekje” e 
personit tjetër me qëllim seksual. Sipas këtij shpjegimi kryesi i kësaj vepre penale 
është:  
- personi i cili e kryen prekjen e personin tjetër me qëllim seksual pa pëlqimin e tij,  
- ose e shtytë personin e tillë që të prek kryesin për qëllime seksual,  
- apo personin tjetër për qëllim seksual pa pëlqimin e personit të tillë. 

6. Pra kryes i kësaj vepre penale na paraqitet çdo person pa marrë parasysh 
përkatësin gjinore i cili mund të jetë si kryes i prekjes seksuale, ose si shtytës, ose 
si shtytës i personit tjetër ta kryejë prekjen seksuale me kryesin a me personin e 
tretë pa pëlqimin e tij.  
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7. Kjo formë e kryerjes së kësaj vepre penale do të ekzistojë kur shtytësi në një formë 
apo tjetër e shtytë viktimën që pa vullnetin e vet të prek kryesin për qëllim seksual. 
Kryesi, në këtë rast na paraqitet vetëm se e manifeston vullnetin e vet për ta kryer 
prekjen me qëllim seksual edhe për kundër faktit se është i vetëdijshëm se viktima 
nuk e ka dhënë pëlqimin, ndërsa rezistencën për mos ta dhënë pëlqimin e 
mbizotëron shtytësi. Forma tjetër paraqitet po ashtu kur shtytësi e shtytë viktimën 
që të kryejë prekje me qëllim seksual pa pëlqimin e vet me personin e tretë. 
Personi i tretë në këtë rast konsiderohet personi i cili nuk ka dijeni se tek viktima 
(personi tjetër) nuk ekziston pëlqimi për ta prek për qëllim seksual.  

8. Personi i tretë nuk është kryes, ngase mungon vetëdija se prekja me qëllim seksual 
është pa pëlqimin e viktimës.  

9. Sipas përkufizimit të paraqitur në paragrafi 6 të nenin 228 të këtij Kodi me 
shprehjen “prekje” do të thotë kontakt direkt ose indirekt, pa penetrim, midis trupi 
të personit me cilëndo pjesë të trupit të personit tjetër apo me ndonjë objekt. 
Kështu, prekjet me qëllim seksual dhe shkaktohet penetrimi, atëherë kemi të bëjmë 
me akt seksual, ndërsa me prekjet për qëllim seksual ku nuk ka penetrim hyjnë në 
sferën e kuptimit të prekjes me qëllim seksual sipas kuptimit të shprehjes nga 
paragrafi 6 i nenit 228, respektivisht të këtij neni. 

10. Pra dallimi në mes të veprës penale të dhunimit nga neni 230 dhe veprës penale, 
sulm seksual nga neni 232 të këtij Kodi është se tek vepra penale e dhunimit nga 
neni 230 kemi të bëjmë me akt seksual, ndërsa tek kjo vepër penale kemi të bëjmë 
me prekje për qëllim seksual. Andaj të gjitha komentet e dhëna për veprën penale 
të dhunimit vlejnë edhe tek kjo vepër penale. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Qëndrojnë elementet e veprës penale sulm seksual nga neni 195 par 2 nënparagrafi 

1 (ose 232 par.2 nënparagrafi 1) KPK kur i akuzuari për qëllime seksuale me forcë 
duke ia dredhë dorën e detyron të dëmtuarën që ta puthë e ngacmojë me gjuhë në 
organ e tij mashkullor por nuk penetron. Aktgj. i Gjykatës Supreme të Kroacisë. I. 
KZ. 651/81. 

2. Akti seksual oral apo felacia, do të thotë vënia e organit seksual mashkull në gojën 
e personit mashkull apo femër, paraqet dhunim seksual i përcjellë me dhunë dhe 
përdorimin e forcës apo kanosjes se do të sulmohet aty për aty subjekti pasiv. 
Përmbushen të gjitha elementet e veprës penale nga neni 75 i Ligjit penal të 
Vojvodinës. Vepra penale e dhunimit nga neni 230 par. 4.2 të Kod tonë Penal. 
Qëndrim i seancës së degës penale të Gjykatës Supreme të Vojvodinës - 
28.01.1980. 

3. Veprimi i të akuzuarit kur e kap për flokë dhe veshë të dëmtuarën me qëllim që t’ 
ia vendosë organin e vet seksual në gojë, mirëpo ajo duke e mbyllë gojën, i 
akuzuari vetëm arrin ta prek rreth buzëve dhe fytyrës, paraqet vetëm tentativë të 
veprës penal dhunë në kryerjen e veprimeve të turpshme seksuale. Tani sipas 
Kodit tonë Penale kemi të bëjmë me veprën penale të dhunimit nga neni 23o par. 
4.2 të KP e mbet në tentativë e jo vepra penale nga neni 232 ngase kryesi kishte 
për qëllim aktin seksuali i cili kishte mbet në tentativë. Akgj. i Gjykatës Supreme 
të Kroacisë Kz. Nr. 699/93. 
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Neni 233 [Degradimi i integritetit seksual] 
 
1. Kushdo që cyt personin tjetër të ekspozojë pjesët intime të trupit të personit të 

tillë, të masturbojë ose të kryej ndonjë akt tjetër që degradon integritetin 
seksual të personit të tillë, pa pëlqimin e personit të tillë, dënohet me gjobë ose 
me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në një (1) vit. 

2. Kushdo që cyt personin tjetër të ekspozojë pjesët intime të trupit të personit të 
tillë, të masturbojë ose të kryejë ndonjë akt tjetër që degradon integritetin 
seksual të personit të tillë, në një apo më shumë nga rrethanat në vijim, 
dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet:  
2.1. me kanosje serioze ose me kanosje për përdorim të dhunës;  
2.2. me kanosje të rrezikimit të atëçastshëm të jetës ose trupit të personit të 

tillë apo të personit tjetër; ose  
2.3. duke shfrytëzuar situatën në të cilën personi është i pambrojtur dhe ku 

siguria e tij është në rrezik.  
3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet në një ose më 

shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në 
dhjetë (10) vjet:  
3.1. veprës i ka paraprirë, ajo është shoqëruar ose përcjellur nga tortura 

apo trajtimi çnjerëzor;  
3.2. kryesi e përdor forcën;  
3.3. kryesi shkakton lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë për 

shëndetin mendor apo fizik të personit ose viktima tenton të bëjë 
vetëvrasje pas veprës penale;  

3.4. kryesi përdor ose kanos se do të përdor armë apo mjet të rrezikshëm;  
3.5. kryesi me dashje shkakton dehjen e personit me anë të alkoolit, drogës 

apo substancave tjera;  
3.6. vepra është kryer bashkërisht nga më shumë se një person;  
3.7. kryesi e di që personi është posaçërisht i ndjeshëm për shkak të moshës, 

çrregullimit apo paaftësisë fizike apo mendore, ose shtatzënisë;  
3.8. kryesi është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, 

gjyshi ose gjyshja, daja apo axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e 
personit dhe personi i tillë është midis moshës gjashtëmbëdhjetë dhe 
tetëmbëdhjetë vjet;  

3.9. kryesi është në marrëdhënie familjare me personin dhe personi i tillë 
është midis moshës gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet; ose  

3.10. kryesi është mësimdhënës, udhëheqës fetar, profesionist i kujdesit 
shëndetësor, person të cilit i është besuar rritja apo kujdesi për personin 
e tillë ose që në ndonjë mënyrë tjetër ka autoritet ndaj personit.  

4. Tentativa për të kryer vepër penale nga paragrafi 1. i këtij neni është e 
dënueshme.  

 
1. Sipas kësaj norme penale juridike rezulton se veprimet e kryerjes së kësaj vepre 

penale i ndërmerr vetë shtytësi. Andaj, me këtë normë penalo-juridike janë 
inkriminuar veprimet që i merr shtytësi lidhur me degradimin e integritetit seksual. 

2. Me një inkriminim të tillë sigurohet ndjekja penale e shtytësit, pa marrë parasysh 
se cilës gjini i takon, i cili shtytë tjetrin t’i ekspozojë pjesët intime të trupit, të 
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masturbojë ose të kryejë një akt tjetër seksual pa pëlqimin e vet me ç’ rast 
degradohet integriteti seksual i tij. E krejt me qëllim që t’i kënaq epshet e veta 
seksuale apo të tjetrit ose për përfitime tjera materiale e pse jo edhe aso jo 
materiale. Kjo vepër penale ka karakter supsidiar, do të thotë se nuk do të ekzistojë 
nëse veprimet e kryesit do të mundë të inkorporohen si ndihmë të një vepre tjetër 
penale më të rëndë. 

3. Specifika e kësaj vepre penale është se kryesi nuk merr pjesë vetë në kryerjen e 
aktit seksual apo të ndonjë veprimi tjetër seksual që kishte për ta degraduar 
integritetin seksual të personit tjetër. Veprimi i kryesit të kësaj vepre penale është 
shtytja e cila për kah natyra mund të ushtrohet në mënyra të ndryshme, duke filluar 
nga përdorimi i forcës, me kanosje të drejtpërdrejtë të rrezikimit të jetës dhe trupit 
të subjektit pasiv ose të personit tjetër, duke shfrytëzuar një situatë në të cilën 
personi i shtytur është i pambrojtur dhe siguria e tij është në rrezik, me torturë ose 
me trajtim çnjerëzorë, me shkaktimin lëndimeve të rënda ose çrregullime të rënda 
të shëndetit mendor dhe fizik, me përdorimin e armëve ose të ndonjë mjeti të 
rrezikshëm, duke shkaktuar dehjen e personit me anë të alkoolit, drogës ose 
substancave tjera, me ushtrimin e shtytjes ndaj personave që dinë se janë të 
ndjeshëm për shkak të moshës së vjetër, çrregullimit mendor ose fizik, paaftësisë 
ose shtatzënisë, kur vepra është kryer nga më shumë se një person, kur është prind, 
prind adoptues, prindi birësues, njerku, gjyshi ose gjyshja, daja, tezja, vëllai ose 
motra e personit dhe personi i tillë është midis moshës gjashtëmbëdhjetë dhe 
tetëmbëdhjetëvjeçare, kur kryesi është në marrëdhënie familjare me personin dhe 
personi i tillë është midis moshës gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet ose 
kryesi është mësimdhënës, udhëheqës fetar, profesionist i kujdesit shëndetësor, 
person të cilit i është besuar rritja apo kujdesi për personin e tillë ose në ndonjë 
mënyrë tjetër ka autoritet ndaj personit. Pra, me të gjitha mënyrat të cilat e 
nënshtrojnë apo e mposhtin vullnetin e personit për t’i ndërmarrë veprimet apo 
kryejë ndonjë akt seksual me të cilin do të degradohet integriteti seksual. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Pra, sipas përkufizimit në paragrafin e parë të këtij neni na paraqiten tri forma 

alternative të kësaj vepre penale me të cilat cenohet objekti i përgjithshëm 
mbrojtës i kësaj vepre penale e që është degradimi i integritetit seksual të personit i 
cili ka mbush gjashtëmbëdhjetë vjet. 

2. Forma të kryerjes së kësaj vepre penale janë: a) shtytja e personit tjetër që t’i 
ekspozojë pjesët intime të trupit. b) Shtytja e personit tjetër që të masturbojë dhe c) 
shtytja e personit tjetër që kryejë një akt tjetër seksual pa pëlqimin e tij. Pra tek kjo 
vepër penale si kryes na paraqitet shtytësi i cili nuk merr pjesë në veprimet e 
drejtpërdrejta për ta degraduar integritetin seksual të personit tjetër, por e shtytë 
personin tjetër që t’i ndërmarri veprimet e tilla pa vullnetin e vetë. Andaj, dallimi i 
veprimit të shtytësit tek kjo vepër penale dhe të asaj, sulm seksual nga neni 232 
është se tek kjo vepër penale nuk ekziston vullneti tek personi i cili i kryen 
veprimet me të cilat degradohet integriteti seksual, ndërsa tek vepra penale nga 
neni 232 par 1 dhe 2, gjithnjë ekziston vullneti tek njeri prej aktorëve do të thotë 
tek kryesi i prekjes për qëllim seksual ose tek personi i tretë. 
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3. Sipas përkufizimit të dhënë në nenin 32 të këtij Kodi, shtytja është formë e 
bashkëpunimit, andaj nuk ka ndonjë definicion më të ngushtë. Disa legjislacione 
janë përcaktuar për mënyrat se si bëhet shtytja. Kështu, p.sh. sipas Kodi Penal 
francez shtytja mund të bëhet me dhuratë, premtime, kërcënime, keqpërdorim të 
detyrës zyrtare etj. Është një gamë e gjerë e mënyrave të shtytjes që mund të 
ekzistojnë. Andaj, shumica e legjislacioneve janë përcaktuar për një përkufizim të 
përgjithësuar, sipas të cilit shtytja paraqet dashjen e shtytësit për ta bind tjetrin që 
të ndërmerr veprime të caktuara. I tillë është edhe definicioni i miratuar në 
Kongresin e VII Ndërkombëtar për të drejtën penale521. Pra, mënyrat e shtytjes 
sipas përkufizimit në paragrafin e parë janë të shumta; e kryesisht janë të 
karakterit-kërcënues se i dëmtuar do të pësojë një të keqe në kohë të afërt ose të 
largët, përveç atyre të cilat këtë vepër penale e bëjnë të kualifikuar. Mënyra e 
shtytjes është çështje faktike e cila varet prej rastit. 
a) Forma e parë e kësaj vepre penale është kur kryesi i cili mund të jetë i çdo 

gjinie e shtytë personin tjetër që të ekspozojë pjesët intime të trupit dhe që ka 
mbushë 16 vjet. Me shprehjen ekspozim të pjesëve intime të trupit(mashkull 
apo femër) janë p.sh., zhveshja tërësisht apo pjesërisht me qëllim të 
ekspozimit të gjinjve, marrja e pozitave të ndryshme provokative, vallëzimet e 
ndryshme, gërmuqjet me qëllim të provokimit të epsheve seksuale, veprime të 
ndryshme me dorë, me mjetë tjetër etj, të gjitha ato që degradojnë integritetin 
seksual. Për të ekzistuar kjo vepër penale viktima duhet të veprojë pa pëlqimin 
e vet, pa vullnetin e vet i udhëhequr nga karakteri i shtytjes i cili duhet të jetë i 
qartë, serioz dhe i vazhdueshëm. 

b) Nuk është e rëndësisë motivi i shtytësit, respektivisht shtytësi vepron për t’i 
kënaq epshet e veta seksuale ose të personit tjetër, për përfitime materiale apo 
ndonjë përfitim tjetër. E rëndësisë është se viktima i ndërmerr veprimet me të 
cilat ka degraduar integritetin seksual pa pëlqimin e vet. Në një moment, nëse 
viktima e jep pëlqimin apo në ndonjë mënyrë e manifeston vullnetin e vet, kjo 
vepër penale nga ky paragraf nuk do të ekzistojë. 

c) forma e dytë e kësaj vepre penale nga paragrafi 1 është kur i/e dëmtuari (a) 
shtytet që të masturbojë pa pëlqimin e vet. Ka persona me sëmundje 
patologjike të natyrës seksuale të cilët i kënaqin epshet veta duke shikuar 
veprimet degraduese seksuale e ndër to edhe masturbimin e personit tjetër. Në 
këtë rast shtytësi e shtytë personin tjetër të masturbojë pa pëlqimin e tij, për t’i 
kënaqë epshet e veta apo tjetrit ose për ndonjë përfitim tjetër. 

d) forma e tretë e kësaj vepre penale është shtytja në kryerjen e një akti tjetër që 
degradon integritetin seksual, ku shtytësi është si shikues ose ndonjë person 
tjetër. Sa i përket kuptimit të shprehjeve “pa pëlqim” dhe “akt seksual” shiko 
nenin 228 par 1, 2 dhe 3 të këtij Kodi. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Vepra themelore, e paraparë në paragrafin 1, fiton karakter të kualifikuar, në rastet 

kur kryerja e kësaj vepre kryhet: me kanosje serioze ose me kanosje për përdorim 
të dhunës, me kërcënim të rrezikimit të drejtpërdrejtë të jetës a trupit ose personit 

                                                           
521 Bacić/ Pavlović; Komentar Krivicnog Zakona; faqe 685. 
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tjetër, duke e shfrytëzuar një situatë në të cilën personi është i pa mbrojtur dhe 
siguria e tij është në rrezik. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në dispozitën e paragrafit 3 është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre 

penale e cila konsiderohet se kryhet në këto raste: kur veprës i ka paraprirë, ajo 
është shoqëruar ose përcjell me torturë ose me trajtim çnjerëzor, kur 
kryesi(shtytësi) shkakton lëndime të rënda trupore ose çrregullime të rënda të 
shëndetit mendor dhe fizik të personit(viktimës), kur kryesi përdor armë ose 
ndonjë mjet të rrezikshëm, kur kryesi me dashje e ka shkaktuar dehjen e personit 
me anë të alkoolit, drogës ose substancave të tjera dehëse, kur kryesi e di që 
personi(viktima) është posaçërisht i ndjeshëm për arsye të moshës së vjetër, 
çrregullimit fizik ose mendor, paaftësisë ose shtatzënisë, vepra është kryer 
bashkërisht nga më shumë se një person, kur kryesi është prindi, prindi adoptues, 
prindi birësues, njerku, gjyshi ose gjyshja, daja, tezja, vëllai ose motra e personit 
dhe personi i tillë(viktima) është midis moshës gjashtëmbëdhjetë dhe 
tetëmbëdhjetë vjet, kur kryesi është në marrëdhënie të përbashkët familjare me 
personin dhe ai është midis moshës gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet. 
Formë e kualifikuar është edhe atëherë kur kryesi është mësimdhënës, udhëheqës 
fetar, profesionist i kujdesit shëndetësor, person të cilit i është besuar rritja apo 
kujdesi për personin e tillë ose në ndonjë mënyrë tjetër ka autoritet ndaj personit. 

2. Komenti për secilën formë të kualifikuar të kësaj vepre penale është dhënë në 
komentin e veprës penale, dhunimi nga neni 230 par 2, 3 dhe 4 të këtij Kodi me 
një dallim se tek vepra penale është bërë fjalë për kryes të drejtpërdrejtë të 
dhunimit, ndërsa tek kjo vepër penale si kryes paraqitet shtytësi.  

3. Praktika gjyqësore e pas luftës sa i përket kësaj vepre penale është e varfër. Por 
edhe legjislacionet penale të shteteve që janë dalë nga shpërbërja e ish Jugosllavisë 
nuk kanë pas një inkriminim të këtillë. 

 
 
Neni 234 [Keqpërdorimi seksual i personave me çrregullime ose paaftësi mendore  

   apo emocionale] 
 
1. Kushdo që detyron personin me aftësi të zvogëluar mendore ose fizike ose me 

çrregullime apo paaftësi mendore apo emocionale, në akt seksual me kryesin apo 
personin e tretë duke shfrytëzuar aftësinë e zvogëluar, çrregullimin ose paaftësinë 
e personit të tillë, dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

2. Kushdo që prek për qëllime seksuale personin me aftësi të zvogëluar mendore 
ose fizike, çrregullim ose paaftësi mendore apo emocionale ose e cyt personin e 
tillë për të prekur kryesin ose personin e tretë me qëllim seksual duke e 
shfrytëzuar aftësinë e zvogëluar, çrregullimin ose paaftësinë e personit të tillë, 
dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 

3. Kushdo që cyt personin me aftësi të zvogëluar mendore ose fizike ose personin 
me çrregullim ose paaftësi mendore apo emocionale, t’i ekspozojë pjesët intime 
të trupit të tij, të masturbojë ose të kryejë një akt i cili e degradon integritetin 
e tij seksual, duke shfrytëzuar aftësinë e zvogëluar, çrregullimin ose paaftësinë 
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e personit të tillë, dënohet me burgim deri në (1) një vit. 
4. Kur vepra penale nga paragrafët 1., 2. ose 3. i këtij neni kryhet në një apo më 

shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në 
pesëmbëdhjetë (15) vjet për veprën penale nga paragrafi 1. ose 2. të këtij neni, 
ose me burgim deri në tre (3) vjet për veprën penale nga paragrafi 3. i këtij 
neni:  
4.1. veprës i ka paraprirë, ajo është shoqëruar ose përcjellur nga tortura 

apo trajtimi çnjerëzor;  
4.2. kryesi përdor forcë;  
4.3. kryesi shkakton lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë për 

shëndetin mendor apo fizik të personit ose viktima tenton të bëjë 
vetëvrasje pas veprës penale;  

4.4. kryesi përdor ose kanos se do të përdor armë apo mjet të rrezikshëm;  
4.5. kryesi me dashje shkakton dehjen e personit me anë të alkoolit, drogës 

apo substancave tjera;  
4.6. vepra është kryer bashkërisht nga më shumë se një person;  
4.7. kryesi e di se personi është posaçërisht i ndjeshëm për shkak të moshës 

apo shtatzënisë;  
4.8. kryesi është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, 

gjyshi ose gjyshja, daja apo axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e 
personit dhe personi i tillë është midis moshës gjashtëmbëdhjetë (16) 
dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet;  

4.9. kryesi është në marrëdhënie familjare me personin dhe personi i tillë 
është midis moshës gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet; 
ose  

4.10. kryesi është mësimdhënës, udhëheqës fetar, profesionist i kujdesit 
shëndetësor, person të cilit i është besuar rritja apo kujdesi për personin 
e tillë ose që në ndonjë mënyrë tjetër ka autoritet ndaj personit.  

5. Kur vepra penale nga paragrafët 1. deri 4. të këtij neni rezulton me vdekje të 
viktimës, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me 
burgim të përjetshëm.  

6. Tentativa për të kryer vepër penale nga paragrafi 3. i këtij neni është e 
dënueshme.  

 
1. Keqpërdorimi seksual i personave me çrregullime mendore a emocionale ose me 

paaftësi mendore paraqet inkriminim të posaçëm me të cilin shtrihet mbrojtja 
penalo-juridike e integritetit seksual të personave me të meta psikofizike të cilët në 
rastin konkret nuk janë në gjendje të kundërshtojnë veprimet të cilat cenojnë 
integritetin e tij seksual. Qëllimi i inkriminimit të kësaj vepre rrjedhë nga qëndrimi 
i gjithë pranuar, se shfrytëzimi seksual i personave të paaftë për t’i kënaq epshet e 
veta seksuale cenojnë rëndë normat morale dhe sociale dhe etike të secilës shoqëri.  

2. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë mashkulli ose femra, po ashtu edhe 
subjekti pasiv (viktima) mund të jetë i gjinisë mashkullore a femërore. 

3. Për të ekzistuar kjo vepër penale, viktima duhet të jetë person me çrregullime 
mendore a emocionale ose më paaftësi fizike. Sipas kuptimit të kësaj vepre penale-
juridike personi me çrregullime mendore a emocionale ose me paaftësi fizike 
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rrjedhë se kemi të bëjmë me personat me s’mundje psikike të cilët jo vetëm që nuk 
kanë aftësi për të kundërshtuar, por nuk janë as në gjendje psikike për t’i kuptuar 
veprimet e veta dhe pasojat e saja.  

4. Shprehjen, çrregullime mendore a emocionale duhet interpretuar në pajtim me 
nenin 18 të Kodit Penal. 

5. Pothuaj gjithnjë është e nevojshme të kërkohet ndihma e ekspertit të 
neuropsikiatrisë për ta definuar gjendjen mendore të subjektit pasiv me rastin e 
kryerjes së kësaj vepre penale. Lidhur me këtë, dhënia e pëlqimit apo iniciativa për 
ndonjë veprim seksual nga ana e personit me çrregullime mendore a emocionale 
nuk e përjashton përgjegjësin penale të kryesit. 

6. Nuk do të ekzistojë kjo vepër penale nëse subjekti pasiv paraprakisht e ka dhënë 
pëlqimin për ndonjë nga veprimet seksuale e pastaj është vënë në gjendje të tillë që 
mos t’i kuptojë dhe kontrollojë veprimet e veta dhe rëndësinë e veprës penale 
(p.sh. dehja e tepruar, konsumimi i drogës, ose ndonjë substancë tjetër dehëse) dhe 
në ketë gjendje kryhet një nga marrëdhëniet seksuale sipas këtij neni. 

7. Paaftësia fizike për të rezistuar ekziston në rastet kur subjekti pasiv për shkak të 
ndonjë pengese, dëmtimit trupor ose për shkak të situatës në të cilën është gjendur 
nuk ka mundësi që fizikisht ta manifestojë mospëlqimin ndaj veprimeve me të cilat 
cenohet integriteti seksual,p. sh. kur subjekti është i paralizuar plotësisht ose 
pjesërisht, kur ekziston lodhje e madhe, moshës së vjetër, sëmundjes, kur dikush 
tjetër e ka lënë të lidhur ose pas dhunimit është lënë në një gjendje të pa 
vetëdijshme ose tepër të lodhur, ose gjendet në një gjendje kome etj.  

8. Për të ekzistuar kjo vepër penale është me rëndësi që kryesi të mos e ketë shkaktuar 
paaftësinë fizike, por ta ketë shfrytëzuar një gjendje të tillë për të kryer veprime 
seksuale të cilat cenojnë integritetin seksual apo ta ketë detyruar personin e tillë në 
akt seksual. 

9. Kjo vepër penale tani me Kodin Penal është paraparë se mund të kryhet me dhunë 
ose me përdorimin e forcës, apo kanosjes, ndaj personit me paaftësi psikike ose 
fizike ashtu që në do raste veprës penale mund t’i paraprijë, shoqërohet ose të 
përcillet me torturë apo trajtim çnjerëzor. Andaj fjala” detyrim” në paragrafin e 
parë të këtij neni lenë të kuptohet se edhe ndaj këtyre personave me aftësi të 
zvogëluar mendore ose fizike ose me çrregullime apo paaftësi mendore apo 
emocionale mund të kryhet kjo vepër penale duke shfrytëzuar gjendjen e tyre 
psikofizike dhe nën rrethanat e numëruara në paragrafin 4 të këtij neni.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Vepra penale nga paragrafi 1 ka këto elemente konstituive: 

- Veprimi i kryerje së kësaj vepre penale nga paragrafi 1 është detyrimi në akt 
seksual të personit me aftësi të zvogëluara mendore ose fizike ose me 
çrregullime apo paaftësi mendore apo emocionale me kryesin apo me personin 
e tretë. Për veprimet e kryerjes vlen ajo që është thënë tek vepra penale e 
dhunimit nga neni 230 paragrafi 1. 

- Akti seksual duhet të kryhet duke shfrytëzuar apo keqpërdor paaftësinë 
mendore apo fizike të subjektit pasiv për çka është bërë fjalë më sipër. Ajo që 
është e rëndësisë të ceket edhe një herë është, se për të ekzistuar kjo vepër 
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penale kryesi duhet me qenë i vetëdijshëm se e shfrytëzon gjendjen e paaftë të 
viktimës për shkak të çrregullimeve mendore a emocionale ose paaftësinë 
fizike. Nëse këtë gjendje të subjektit pasiv e krijon vetë kryesi, atëherë nuk do 
të ekzistonte kjo vepër penale por vepra penale e dhunimit nga neni 230 
nënparagrafi 4.5, për shkak të parimit të konsumimit (vepra më e rëndë e 
konsumon veprën penale më të lehtë). 

2. Edhe nënparagrafi 4.7 i nenit 230, pothuaj është i ngjashëm me paragrafin 1. 
Konsideroj se edhe këtu për shkak të konsumimit duhet konsiderohet se ekziston 
vepra më e rëndë penale.522 Vepra penale konsiderohet e kryer kur të kryhet akti 
seksual. Është e mundur edhe tentativa e kësaj vepre penale.  

3. Lidhur me fajësinë, kryesi duhet të veprojë me dashje, e cila inkludon në vete 
vetëdijen se po e kryen aktin seksual duke shfrytëzuar gjendjen e personit të tillë 
për shkak të çrregullimeve mendore a emocionale ose paaftësinë fizike.  

4. Sa i përket ekzistimit të lajthimit eventual tek kryesi atëherë duhet të zbatohen 
dispozitat të cilat e rregullojnë lajthimin faktik. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Veprimi i kryerjes së kësaj forme të veprës penale është prekja për qëllime seksuale 

të personit me çrregullime mendore a emocionale ose me paaftësi fizike. Prekja për 
qëllime seksuale duhet të kryhet duke shfrytëzuar apo keqpërdor paaftësinë mendore 
apo fizike të subjektit pasiv. Lidhur me kuptimin e shprehjes” prekje me qëllime 
seksualë” është bërë komente tek vepra penale, sulmi seksual nga neni 232, me një 
dallim se tek kjo vepër penale si subjekt pasiv na paraqitet personi me çrregullime 
mendore a emocionale ose me paaftësi fizike. Edhe tek kjo vepër penale duhet të 
vlejë ajo që tha më lartë se vepra penale më e rëndë e konsumon veprën penale më të 
lehtë.523 

2. Edhe tek kjo formë e veprës penale kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm se e 
shfrytëzon gjendjen e paaftë mendore dhe fizike të subjektit pasiv të cilën nuk e ka 
krijuar vet. Që do të thotë se subjekti pasiv nuk ka aftësi mendore e as fizike të 
kundërshtojë apo refuzojë një veprim të tillë me të cilin cenohet integriteti seksual 
i tij. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Forma e tretë e kësaj vepre penale parashihet në paragrafin 3 e cila dallon nga dy 

format e para vetëm sa i përket kryesit dhe veprimeve të kryerjes me të cilat 
cenohet integriteti i subjektit pasiv. Sa i përket vetive të subjektit pasiv të kësaj 
vepre penale ato janë të njëjta për të gjitha format e kësaj vepre penale. 

2. Veprimet e kryerjes së kësaj forme të veprës penale kanë të bëjnë me ekspozimin e 
pjesëve intime të trupit, me masturbimin dhe me akt i cili e degradon integritetin 
seksual. Për të gjitha këto forma të veprimit është komentuar dhe folur në 
komentin e veprës penale, degradim i integritetit seksual nga neni 233 të këtij 
Kodi, andaj të gjitha vlejnë edhe tek kjo vepër penale. 

                                                           
522 Franjo Bacic/ Sime Pavllovic, Komentar Krivicnog Zakona, faqe 688. 
523 Po aty. Faqe 688. 
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3. Kryesi i kësaj forme të veprës penale na paraqitet vetëm në cilësinë e shtytësit i 
cili me veprimet e ndryshme shtytëse e shtytë subjektin pasiv të kësaj vepre penale 
t’i kryejë veprimet e cekuar të cilat cenojnë integritetin seksual të tij.  

4. Edhe tek kjo formë e veprës penale shtytësi vepron me dashje dhe duhet të jetë i 
vetëdijshëm për veprimet e veta dhe pasojën të cilën e shkakton, si dhe për vetit e 
subjektit pasiv (viktimës) të kësaj vepre penale. Komentet të cilat janë dhënë tek 
vepra penale degradimi seksual nga neni 233 në mënyrë analoge vlejnë edhe tek 
kjo formë e veprës penale. E njëjta është edhe kur kemi të bëjmë me dilemën e 
zbatimit të nenit 233 par. 3 nënparagrafi 3.5 apo 3.7 apo të këtij neni, paragrafin 3 
ose ai përkatës nga paragrafi 4 nënparagrafi 4.5, ku vlen parimi i konsumimit.  

 
Paragrafi 4. 

 
1. Format e kualifikuara të tri formave themelore të kësaj vepre penale na paraqiten 

në paragrafi 4 të kësaj norme penalo-juridike, për shkak të mënyrës dhe rrethanave 
nën të cilat kryhen. Edhe tek kjo vepër penale, sipas përkufizimit të saj kryesi për 
ta detyruar subjektin pasiv në veprimet seksuale me të cilat cenohet integriteti 
seksual përdor dhunë, torturë, forcë, armë, shkakton lëndime të rënda trupore ose 
çrregullime të rënda të shëndetit mendor dhe fizik, kanos se do të përdorë armë 
apo mjetë të rrezikshëm, me dashje shkakton dehjen e personit me anë të alkoolit, 
drogës apo substancave tjera, vepra kryhet bashkërisht nga më shumë persona, 
kryesi di se personi është posaçërisht i ndjeshëm për shkak të moshës apo 
shtatzënisë, kryesi është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, 
gjyshi apo gjyshja, daja apo axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e personit dhe 
personi i tillë është në mes gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet, pastaj kryesi 
është në marrëdhënie familjare me personin dhe personi i tillë është midis moshës 
gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet, kryesi është mësimdhënës, udhëheqës 
fetar, profesionist i kujdesit shëndetësor, person të cilit i është besuar rritja apo 
kujdesi për personin e tillë ose që në një mënyrë a tjetër ka autoritet ndaj personit 
dhe kur kjo vepër penale nga paragrafi 1-4 rezulto me vdekje të viktimës. Andaj të 
gjitha këto forma të kësaj vepre penale janë pothuaj të ngjashme me format e 
kryerjes së veprave penale nga neni 230, 232, dhe 233 të këtij Kodi, me dallim se 
tek kjo vepër penale kemi të bëjmë me viktimën me çrregullime ose paaftësi 
mendore apo emocionale.  

2. Sipas këtij përkufizimi të paragrafit 4 të këtij neni rrjedhe se kësaj vepre i 
paraprinë, e shoqërojnë, e përcjellin veprimet e kryesit para, për gjatë ose pas 
aktivitetit seksual. Po ashtu do të konstatonim edhe sa i përket përkufizimit të 
nënparagrafit 4.3 të paragrafit 4 se lëndimin i rëndë trupor mund të shkaktohet 
para, gjatë aktit seksual, prekjes seksuale dhe gjatë veprimeve seksuale të 
ndërmarra për shkak të shtytjes nga kryesi. Komentet e dhëna lidhur me veprat 
penale 230 par. 4, 232 par. 3 dhe 233 par. 3 vlejnë edhe për veprën penale të 
paraparë në par. 4 të këtij neni, me një dallim se këtu kemi të bëjmë me subjektin 
pasiv i cili është me çrregullime ose paaftësi mendore apo emocionale.  

3. Sa i përket formës të kësaj vepre penale të paraparë në nënparagrafin 4.3 dhe 4.4 të 
paragrafit 4, konsiderojë se mund të ekzistojë forma e kualifikuar, ngase kryesi 
gjatë kryerjes së veprës mund t’i shkakton lëndime të rënda trupore ose keqësimin 
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e shëndetit mendor e madje pas kryerjes së veprës penale nëse viktima tenton të 
bëjë vetëvrasje. Po ashtu edhe kryesi mund të përdorë ose kanos se do të përdorë 
armë apo mjetë tjetër të rrezikshëm me qëllim që subjektin pasiv të kësaj vepre 
penale ta detyrojë në aktivitet seksual të paraparë në këtë nen.  

4. Në paragrafin 4, nënparagrafin 4.5 të këtij neni është paraparë forma kualifikuese 
kur kryesi me dashje shkakton dehjen e personit me çrregullime ose paaftësi 
mendore apo emocionale me anë të alkoolit, drogës apo substancave tjera, me 
qëllim të lehtësimit të kryerjes së veprës penale.  

5. Në paragrafin 4, nënparagrafin 4. 6 është paraparë forma kualifikuese e të gjitha 
formave themelore të këtij neni, nëse kryhen nga shumë persona. Këtë formë 
kualifikuese të kësaj vepre penale e njeh teoria edhe praktika gjyqësore. Formë 
kualifikuese e kësaj vepre penale nga paragrafi 4 nënparagrafi 4.8 ose më mirë me 
thënë të këtyre formave themelore të kësaj vepre, shprehet kur kryesi është prindi, 
prindi adoptues, njerku, njerka, gjyshi, ose gjyshja, daja apo axha, tezja apo halla, 
vëllai ose motra e subjektit pasiv, dhe subjekti pasiv është në mes të moshës 
gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet. 

6. Në paragrafin 4 nënparagrafi 4.9 parashihet forma kualifikuese edhe në rastet kur 
kryesi është në marrëdhënie familjare me viktimën e cila është në mesë të moshës 
gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet. 

7. Po ashtu në paragrafi 4 nënparagrafin 4.10 forma kualifikuese parashihet në rast se 
kryesi është mësimdhënës, udhëheqës fetar, profesionist i kujdesit shëndetësor, 
person të cilit i është besuar rritja apo kujdesi i subjektit pasiv ose që në ndonjë 
mënyrë ka autoritet ndaj subjektit pasiv. 

8. Forma edhe më e rëndë e kësaj vepre penale parashihet në paragrafin 5 të këtij 
neni, e cila konsiderohet se ekziston nëse kryerja e kësaj vepre rezulton me 
vdekjen e viktimës. 

9. Nëse kryesi këtë vepër e kryen ndaj dy apo e më tepër personave me çrregullime 
mendore a emocionale ose paaftësi fizike, atëherë ekzistojnë po aq vepra penale sa 
edhe persona të tillë. 

10. Të gjitha format e kësaj vepre penale kryhen me dashje. 
 

Praktika gjyqësore: 
 
1. Për të ekzistuar vepra penale akt seksual në personin me çrregullime mendore a 

emocionale ose paaftësi mendore nga neni 95 par 2 KP të RM është e nevojshme 
që gjatë aktit seksual veprimet me karakter të trajtimit çnjerëzor, poshtërues të 
përfshihen në dashjen e kryesit. 

 
Nga arsyetimi. 

 
1. Gjykata Supreme e pranon konstatimin e gjykatës së shkallës së parë, se e 

dëmtuara për shkak se ka konsumuar alkool të tepruar, 2. o8 promilë ka qenë në 
gjendje të rëndë dehëse dhe se për këtë shkak ka qenë e paaftë të kuptojë dhe 
kontrollojë veprimet apo të rezistojë dhe se i pandehuri ndaj personit të tillë e ka 
kryer aktin seksual. 

2. Gjykata e shkallës së parë ka gjet se i akuzuari aktin seksual e ka kryer në mënyrë 
poshtëruese, çnjerëzore për të dëmtuarën, nga se aktin seksual e ka kryer në rrugë 
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ku kanë qarkulluar njerëzit e për shkak të konsumimit të tepruar të alkoolit e 
dëmtuara nuk ka pas aftësi të kundërshtojë e as që ka pas vetëdije se ndaj saj po 
kryhet akti seksual. 

3. Nga vërtetimi i drejtë të gjendjes faktike, gjykata e shkallës së parë gabimisht ka 
konstatuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale nga neni 95 par 2 të KP të RM. 
Sipas mendimit të gjykatës Supreme, kjo vepër penale ekziston kur akti seksual 
kryhet ndaj personit të paaftë mendërisht në mënyrë poshtëruese ose çnjerëzore 
nëse është përfshirë më dashjen e të akuzuarit. Në rastin konkret i akuzuari duke 
shfrytëzuar gjendjen e paaftë të dëmtuarës, e ka larguar nga një grumbull njerëzish 
që kanë lëvizur në drejtim të stacionit hekurudhor, e ka dërguar në parkun e afërt e 
ka fsheh prapa një kaçube të gjelbër. Çartë është se dashja e të akuzuarit ka qenë e 
drejtuar që të dëmtuarën ta fsheh nga shikimi i kalimtarëve. Por, dëshmitarët që e 
kanë vërejtur qëllimin e të akuzuarit, nga kureshtja kanë shkuar deri tek kaçuba, 
për çka i akuzuari ka menduar se e ka fshehur të dëmtuarën, kanë shikuar kryerjen 
e aktit seksual. Andaj tek i akuzuari ka ekzistuar bindja se aktin seksual nuk e 
kryen në prezencën e shikimit të njerëzve. Në mungesë të dashje ndaj veprimeve të 
cilat bëjnë që e dëmtuara të konsiderohet e poshtëruar ose e çnjerëzuar, vepra 
penale nga neni 95 par 2 nuk qëndron. Aktvendimi i Gjykatës Supreme të 
Maqedonisë Kz. I. Nr. 1674/89.  

4. Të akuzuarit, cilët njeri pas tjetri kanë kryer akti seksual ndaj të dëmtuarës së 
moshuar-69 vjeçare, ashtu që kanë hyrë në shtëpinë e të dëmtuarës deri sa ajo po 
flinte e duke shfrytëzuar gjumin dhe alkoolizmin e saj si shkak për zvogëlimin 
qenësor të aftësive psikofizike për të kundërshtuar dhe rezistuar e kanë kryer 
veprën penale nga neni 84 par 2 të Ligjit Penal të Kroacisë, apo keqpërdorimi 
seksual i personave me çrregullime mendore a emocionale ose me paaftësi 
mendore nga neni 234 par 4 nënparagrafi 4.6 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal 
të Kosovës, sepse e kanë shfrytëzuar pa aftësinë mendore të dëmtuarës për të 
kundërshtuar dhe rezistuar. Aktgjykim. VSRH, K. Kz. 49/01 dt. 17.11.2001. 

5. Për cilësimin juridik të veprës penale nga neni 18o par 1 KP të Kroacisë, nuk është 
vendimtare vetëm ajo që e dëmtuara me rastin e aktit seksual nuk ka qenë e dehur, 
e droguar e as në gjumë, sepse dispozita e përmendur parasheh edhe arsyeja tjera 
për shkak të cilave nuk ekziston aftësia për rezistencë dhe kundërshtim (Kodi ynë 
penal në paragrafin 1 të nenit 234 përveç tjerave thotë:”ose me aftësi të zvogëluar 
mendore ose fizike në aktin seksual”). Kështu nëse e dëmtuara nuk ka qenë e aftë 
t’i rezistojë dhe të kundërshtojë të akuzuarit të radhës i cili mu atë gjendje (për 
shkak të aktit seksual me personin e më parë) e ka shfrytëzuar dhe e ka kryer aktin 
seksual, atëherë veprimet të akuzuarit të radhës drejt janë kualifikuar si veprime të 
veprës penale, kryerja e aktit seksual ndaj personit të pa aftë nga neni 84 par 2 
Ligjit Penal të Kroacisë(neni 234 par. 4 nënparagrafi 4.6 të Kodit penal të 
Republikës së Kosovës).  

6. Me pa aftësi të personit në kuptim të kësaj vepre penale, kur bëhet fjalë për 
personin me paaftësi psikike, respektivisht me zhvillim të pa mjaftueshëm 
emocional, kuptohet personi i tillë te i cili zhvillimi shpirtëror-emocional është nën 
zhvillimin e personit nën katërmbëdhjetë vjet. Kjo për arsye se ligji parasheh, si 
është përkufizuar në paragrafin 1 të veprës penale keqpërdorimi seksual i 
personave me çrregullime ose paaftësi mendore apo emocionale nga neni 234 
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KPK (neni 181 LP. Kroacisë), se dashja, respektivisht pëlqimi i personave nën 
moshën katërmbëdhjetë vjet në akt seksual, për shkak të zhvillimit të 
pamjaftueshëm emocional, juridikisht është i relevante, andaj për këtë është 
kriminalizuar akti seksual me një person të tillë pa marr parasysh a është kryer akti 
seksual me pëlqim apo me iniciativën e tij. VSRH. Kz-889/66 524 

 
 
Neni 235 [Keqpërdorimi seksual i personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet] 
 
1. Kushdo që kryen veprat penale në vijim ndaj personit nën moshën 

gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet siç përcaktohet në vijim: 
1.1. kryesi i cili kryen veprën penale të dhunimit nga neni 230 i këtij Kodi 

ndaj personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet me 
burgim prej pesë (5) deri në (20) njëzet vjet. 

1.2. kryesi i cili kryen veprën penale të përdorimit të shërbimeve seksuale të 
viktimës së trafikimit nga neni 231 i këtij Kodi ndaj personit nën 
moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet me burgim prej pesë (5) 
deri në njëzet (20) vjet.  

1.3. kryesi i cili kryen veprën penale të sulmit seksual nga neni 232 i këtij 
Kodi ndaj personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet me 
burgim prej pesë (5) deri në (10) dhjetë vjet.  

1.4. kryesi i cili kryen veprën penale të degradimit të integritetit seksual nga 
neni 233 i këtij Kodi ndaj personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) 
vjet, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

2. Kushdo që kryen veprat penale në vijim ndaj personit nën moshën 
katërmbëdhjetë (14) vjet, dënohet siç përcaktohet në vijim:  
2.1. kryesi i cili kryen veprën penale të dhunimit nga neni 230 i këtij Kodi 

ndaj personit nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, dënohet me jo më 
pak se dhjetë (10) vjet burgim.  

2.2. kryesi i cili kryen veprën penale të përdorimit të shërbimeve seksuale të 
viktimës së trafikimit nga neni 231 i këtij Kodi ndaj personit nën 
moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) 
vjet burgim.  

2.3. kryesi i cili kryen veprën penale të sulmit seksual nga neni 232 i këtij 
Kodi ndaj personit nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, dënohet me 
burgim prej dhjetë (10) deri në (20) njëzet vjet.  

2.4. kryesi i cili kryen veprën penale të degradimit të integritetit seksual nga 
neni 233 i këtij Kodi ndaj personit nën moshën katërmbëdhjetë (14) 
vjet, dënohet me burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.  

3. Kur vepra nga paragrafi 1. i këtij neni është kryer me marrëveshjen e dy 
personave të cilët kanë arritur moshën katërmbëdhjetë (14) vjet dhe ku dallimi 
në moshën e tyre nuk tejkalon dy (2) vjet, akti i tillë nuk përbën vepër penale.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni kryhet në një apo më 
shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me jo më pak se pesëmbëdhjetë 
(15) vjet burgim:  

                                                           
524 Bacić, Pavlović;, Komentar Krivičnog Zakona Republike Hrvatske, Zagreb-2004, faqe 689. 
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4.1. veprës i ka paraprirë, ajo është shoqëruar ose përcjellur nga tortura 
apo trajtimi çnjerëzor;  

4.2. kryesi përdor forcë;  
4.3. kryesi shkakton lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë për 

shëndetin mendor apo fizik të personit ose viktima tenton të bëjë 
vetëvrasje pas veprës penale;  

4.4. kryesi përdor ose kanos se do të përdor armë apo mjet të rrezikshëm;  
4.5. kryesi me dashje shkakton dehjen e personit me anë të alkoolit, drogës 

apo substancave tjera;  
4.6. vepra është kryer bashkërisht nga më shumë se një person;  
4.7. kryesi e di se personi është posaçërisht i ndjeshëm për shkak të moshës 

apo shtatzënisë;  
4.8. kryesi është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, 

gjyshi ose gjyshja, daja apo axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e 
personit dhe personi i tillë është midis moshës gjashtëmbëdhjetë (16) 
dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet;  

4.9. kryesi është mësimdhënës, udhëheqës fetar, profesionist i kujdesit 
shëndetësor, person të cilit i është besuar rritja apo kujdesi për personin 
e tillë ose që në ndonjë mënyrë tjetër ka autoritet ndaj personit. 

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e 
viktimës, kryesi dënohet me jo më pak se njëzet (20) vjet burgim ose me 
burgim të përjetshëm. 

 
1. Personat nën moshën tetëmbëdhjetë vjet, gëzojnë mbrojtje të posaçme penalo- 

juridike edhe në sferën e marrëdhënieve seksuale. Kjo mbrojtje e kësaj sfere intime 
është edhe më e sforcuar ndaj personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare. 

2. Qëllimi i kësaj norme penale është që të parandalojë çdo lloj të shfryrjes të 
epsheve seksuale me personat nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet, për arsye psike 
dhe seksualisht nuk janë të pjekur për veprime të këtilla. Në këtë moshë ata nuk 
janë të aftë që lirshëm të kuptojnë, gjykojnë dhe vendosin për jetën e tyre seksuale. 
Hyrja e hershme në marrëdhënie të tilla mund të shkaktojnë pasoja të dëmshme 
për zhvillimin psikik dhe fizik të personalitetit të tyre. Për këtë arsye sipas së 
drejtës sonë penale gëzojnë mbrojtje të posaçme penale.  

3. Kur është fjala për marrëdhëniet seksuale me fëmijë, të gjitha legjislacionet penale 
kanë paraparë dispozita të posaçme për mbrojtjen e të miturve. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Vepra penale nga paragrafi 1, në realitet është formë e kualifikuar e veprave 

penale nga neni 230, 231, 232, dhe 233, për shkak të moshës së viktimës. Andaj, 
komentet e dhëna për secilën vepër penale tek veprat e lartë përmendura vlejnë 
edhe për formën përkatëse të kësaj vepre penale nga paragrafi 1. 
a) Veprimi i kryerjes së veprës penale nga nënparagrafi 1. 1 i këtij neni, është 

kryerja e aktit seksual. Nocioni akt seksual duhet nënkuptua sipas komenteve 
lidhur me veprën penale të dhunimit nga neni 230, respektivisht sikurse është 
shpjeguar në nenin 288 par. 3 i këtij Kodi.  

b) Subjekti pasiv ose personi ndaj të cilit kryhet akti seksual është personi i cili 
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nuk ka mbush moshën gjashtëmbëdhjetë vjet. Edhe tek kjo vepër penale 
subjekti pasiv mund të jetë i cilës do gjini(mashkull ose femër). Akti seksual 
mund të kryhet edhe në mes të dy gjinive të njëjta. 

2. Ekziston përgjegjësia penale e kryesit, mosha e të cilit është më madhe se dy vite 
nga mosha e viktimës nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet edhe nëse akti seksual 
është kryer me pëlqimin e subjektit pasiv nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet, për 
shkak se “pëlqimi” nuk konsiderohet si pajtim i dhënë me vullnet për personat nën 
gjashtëmbëdhjetë vjet. Shih kuptimin e shprehjes”pëlqim” tek neni 228 par. 1 i 
këtij Kodi. Mirëpo, në rastet kur me të vërtetë ekziston pëlqimi i subjektit pasiv 
dhe ai nuk është i detyruar për akt seksual, prekje me qëllim seksual apo degradim 
të integritetit seksual, edhe atëherë do të bënim vetëm me këtë vepër penale, sepse 
për shkak se kjo norme penale mbron vetëm grup moshën e personave nën 
gjashtëmbëdhjetë vjet nga aktivitet seksuale të palejuara dhe si e tillë është normë 
speciale. 

3. Për të ekzistuar kjo vepër penale duhet të ekzistojë vepra penale përkatëse e ndonjë 
nga aktivitete e caktuara seksuale(akt seksual, prekje për qëllime seksuale dhe 
degradim seksual), do të thotë një nga veprat e parapara në nenin 230, 231, 232 dhe 
233 i këtij Kodi.  

4. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person (mashkull ose femër) mosha e 
të cilit kalon diferencën dy vjet me moshën e subjektit pasiv i cili ka moshën mbi 
14 vjet. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje; sa i përket diferencës në 
moshë apo moshës së viktimës, nuk është e domosdoshme që kryesi ta ketë 
përfytyrimin e numrit të viteve, mjafton që ai të ketë vetëdijen se ka të bëjë me 
personin e moshës së mitur dhe se ka mund ta paramendojë se nuk i ka mbushë 16 
vjet ose se diferenca në moshë është shumë ma e madhe se dy vite.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni janë paraparë format e kualifikuara të veprave penale 

nga neni 230, 231, 232, dhe 233, e cila konsiderohet se ekziston nëse kryhen ndaj 
personit nën moshën katërmbëdhjetë vjet. Thënë ndryshe, rrethanë kualifikues i 
këtyre veprave penale është moshën nën katërmbëdhjetë vjet e viktimës.  

2. Kryes i veprave nga neni 230, 231, 232, dhe 233 konsiderohet personi i cili është i 
vetëdijshëm se viktima është nën moshën katërmbëdhjetë vjet.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Paragrafi 3 i këtij neni është dispozitë shpjeguese, sipas së cilës nuk do të 

konsiderohet se ekziston vepra penale nga neni 235, par. 1 nëse diferenca midis 
moshës së subjektit pasiv që ka arritur moshën katërmbëdhjetë vjet dhe të kryesit 
nuk kalon më shumë se dy vite. 

2. Në paragrafin 4 dhe 5 janë paraparë disa forma të kualifikuar të kësaj vepre penale. 
 

Paragrafi 4. 
 
1. Sipas këtij paragrafi, kjo vepër penale konsiderohet e kualifikuar sipas këtyre 

nënparagrafëve vijues:  
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4.1. nëse veprës i ka paraprirë, apo është shoqëruar ose është përcjell me tortura 
ose trajtim çnjerëzor; 

4.2. kryesi përdor forcë; 
4.3. kryesi i shkakton lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë për 

shëndetin mendor apo fizik të personit ose viktima tenton të bëjë vetëvrasje 
pas veprës penale; 

4.4. kryesi përdor ose kanos se do të përdorë armë apo mjet të rrezikshëm; 
4.5. kryesi me dashje shkakton dehjen e personit me anë të alkoolit, drogës,apo 

substancave tjera; 
4.6. vepra është kryer bashkërisht nga më shumë se një person; 
4.7. kryesi e di se personi është posaçërisht i ndjeshëm për shkak të moshës apo 

shtatzënisë; 
4.8. kryesi është prind, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, gjyshi 

ose gjyshja, daja apo axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e personit dhe 
personi i tillë është midis moshës gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet; 

4.9. kryesi është mësimdhënës,udhëheqës fetar, profesionist i kujdesit 
shëndetësor, person të cilit i është besuar rritja apo kujdesi për personin e 
tillë ose që në ndonjë mënyrë tjetër ka autoritet ndaj personit; 

2. Për këto forma të kualifikuara të veprës penale komentet lidhur me veprat penale 
të dhunimit nga neni 230, veprës nga neni 231, veprës nga neni 232 dhe veprës 
nga neni 233 të këtij Kodi, dhe ato vlejnë edhe tek ky nen.  

3. Veprat penale themelore sipas këtij neni marrin karakterin kualifikues sipas 
rrethanave në të cilat kryhet vepra, pasojës së veprës penale, marrëdhënieve të 
kryesit dhe subjektit pasiv të kësaj vepre penale.  

4. Në paragrafin 5 të këtij neni është paraparë vepra penale e kualifikuar nëse 
kryerja e veprës penale nga paragrafi 1 ose 2 i këtij neni rezulton me vdekjen e 
viktimës.  

 
Praktika gjyqësore: 

 
1. Qëndrojnë elementet e veprës penale, keqpërdorim seksual i personave nën 

moshën gjashtëmbëdhjetë vjet, kur i akuzuari i moshës 28 vjeçar, në periferi të 
qytetit kryen akt seksual- oral(felacia) me penetrim në viktimën e moshës 10 
vjeçar. Aktgjykimin P. nr. 71o/08 Gjykata e Qarkut, Prishtinë, Republika e 
Kosovës. 

2. Ekspozimin e organit seksual për qëllim të shfryrjes së epshit seksual nga ana e të 
akuzuarit duhet inkorporuar tek vepra penale, keqpërdorimi seksual i personave 
nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet nga neni 235 nënparagrafi 4.9 KPK. I akuzuari 
e shtrinë nxënësen e vet nën moshën katërmbëdhjetë vjet mbi tavolinën e bankës, 
me një dorë ia mbyll gojën që mos të bërtas e me dorën tjetër i deshë pantallonat e 
brekët dhe ia ekspozon organin e tij seksual me qëllim të shfryrjes së epsheve të 
veta seksuale. Me këto veprime është cenuar dinjiteti dhe integriteti seksual i 
nxënëses nën moshën katërmbëdhjetë vjet. Aktgj. i Gjykatës Supreme të Kroacisë, 
I. Kz. Nr. 29/75, 31 shtator 1975.525 

3. Nuk është kontestuese se i dëmtuari në kohen e kryerjes se akteve seksuale ka pas 
                                                           
525 Dr. Ivica Kramarić, Sudska Praksa 
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10 vjet dhe se nga i akuzuari ka pranuar të holla. Por pasi i akuzuari të jetë 
seksualisht i kënaqur ia merr të dëmtuarit të hollat, ashtu që i dëmtuari me qëllim 
që t’i merr prapë të hollat, vetë i ka iniciuar ato marrëdhënie seksuale edhe pse për 
te kanë qenë poshtëruese, gërditëse dhe traumatike. Duke qenë se iniciativa apo 
pranimi i të miturit në aktin seksual, në rastin konkret nuk ndikon në ekzistimin e 
veprës penale. Aktgjykimi VSRH, I Kz- 662/03-3 dt. 30.10.2003.526 

 
 
Neni 236 [Nxitja e akteve seksuale, prekjes apo aktiviteteve nga personat 

   nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet] 
 
1. Kushdo që ndërmjetëson, ofron ose i mundëson personit nën moshën 

gjashtëmbëdhjetë (16) vjet të kryejë akt seksual me personin e tretë i cili ka 
mbushur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet, dënohet me burgim prej dy (2) deri 
në dhjetë (10) vjet.  

2. Kushdo që ndërmjetëson, ofron apo i mundëson personit nën moshën 
gjashtëmbëdhjetë (16) vjet të prekë personin e tretë i cili ka arritur moshën 
tetëmbëdhjetë (18) vjet me qëllim seksual ose që t’i lejojë personit të tretë që 
ka arritur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet që të prekë personin nën moshën 
gjashtëmbëdhjetë (16) vjet me qëllim seksual, dënohet me burgim prej një (1) 
deri në pesë (5) vjet.  

3. Kushdo që e bind, nxit, cyt apo shtrëngon personin nën moshën 
gjashtëmbëdhjetë (16) vjet që të përfshihet në ndonjë aktivitet seksual për të 
cilin cilido person mund të akuzohet për vepër penale, dënohet me jo më pak 
se pesë (5) vjet burgim.  

4. Kushdo që ndërmjetëson, ofron ose i mundëson personit nën moshën 
katërmbëdhjetë (14) vjet që të kryejë akt seksual me personin e tretë i cili ka 
mbushur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet, dënohet me burgim prej pesë (5) 
deri në dhjetë (10) vjet.  

5. Kushdo që ndërmjetëson, ofron apo i mundëson personit nën moshën 
katërmbëdhjetë (14) vjet që të prekë personin e tretë i cili ka arritur moshën 
tetëmbëdhjetë (18) vjet me qëllim seksual ose që t’i lejojë personit të tretë që 
ka arritur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet që të prekë personin nën moshën 
katërmbëdhjetë (14) vjet me qëllim seksual, dënohet me burgim prej dy (2) 
deri në dhjetë (10) vjet.  

6. Kushdo që e bind, nxit, cyt apo shtrëngon personin nën moshën 
katërmbëdhjetë (14) vjet që të përfshihet në ndonjë aktivitet seksual për të 
cilin cilido person mund të akuzohet për vepër penale, dënohet me burgim 
prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.  

 
1. Me këtë normë penalo-juridike, ligjdhënësi inkriminon ndihmën, shtytjen, ofrimin 

ose mundësimin kryerjes së aktit seksual dhe prekjes seksuale tek personat nën 
moshën gjashtëmbëdhjetë vjet dhe nën moshën katërmbëdhjetë vjet dhe 
anasjelltas. Veprimet me të cilat ndihmohet apo cytet kryerja e kësaj vepre penale 
inkriminohen dhe ndëshkohen në mënyrë të posaçme e jo sipas dispozitës së 

                                                           
526 Po aty. 
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përgjithshme nga neni 32 dhe 33 i këtij Kodi, nëse ka ardhur deri tek akti seksual 
apo prekja seksuale, për shkak të mbrojtjes së posaçme që ligjdhënësi i jep 
personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet dhe katërmbëdhjetë vjet. 

2. Kryesi i kësaj vepre penale nuk merr pjesë në kryerjen e ndonjë nga marrëdhëniet 
seksuale, por u ndihmon apo cyt të tjerët ta bëjnë atë.  

3. Si veprime të kryerjes së kësaj vepre penale konsiderohen: ndërmjetësim i personit 
nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet apo nën katërmbëdhjetë vjet, si ofrim, si bindje, 
nxitje, ose i mundëson personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë apo katërmbëdhjetë 
vjet që të kryejë akt seksual me personin e tretë që ka mbushë tetëmbëdhjetë vjet 
ose të prek personin e tretë që ka arritur tetëmbëdhjetë vjet për qëllime seksuale 
apo t’i lejohet personit që ka mbushë tetëmbëdhjetë ta prek për qëllime seksuale. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Si verim alternativ i kryerjes së kësaj vepre penale është ndërmjetësimi te personi 

nën moshën gjashtëmbëdhjetë(16).  
2. Kuptimi i shprehjes “ndërmjetësim” duhet kuptuar gjerësisht do të thotë, çdo 

veprim me të cilin personi nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet vihet në lidhje me 
personin që ka mbushë tetëmbëdhjetë vjet për të kryer akt seksual. Ndërmjetësuesi 
është një organizator që personi nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet të kryejë akt 
seksual me personin i cili ka mbushë tetëmbëdhjetë(18) vjet.  

3. Ndërmjetësimi mund të bëhet në mënyra të ndryshme: duke i përcjell mesazhet, 
letrat, vënien e kontaktit, këshillat, udhëzimet etj. Këtu është e rëndësisë së 
posaçme që të ekzistoj pajtimi ose vendimi për akt seksual, madje edhe vetëm të 
njërit partner për të ekzistuar përgjegjësia penale e ndërmjetësuesit. Kjo vepër 
penale do të ekzistoj edhe kur kryhet akti seksual, nëse kryesi i aktit seksual nuk 
përgjigjet për ndonjë vepër penale nga ky kapitull e që ndihmësi apo shtytësi nuk 
mund të ndëshkohen sipas dispozitave të pjesës së përgjithshme të këtij Kodi(neni 
32 dhe 33). Mirëpo, zakonisht kjo vepër penale ekziston edhe në rast kur nuk 
kryhet akti seksual, mjafton vetëm që të vihen në lidhje personat e përmendur. 

4. Veprimi tjetër i kryerjes së kësaj vepre penale është” ofrimi”si një lloj ndihme i 
personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet për të kryer akt seksual. Ofrimi mund 
të manifestohet në mënyra të ndryshme, p.sh. duke e bind, duke i shpjeguar 
përjetimin e epsheve seksuale, me premtim se do të gëzojë ndonjë beneficion etj.  

5. Veprimi tjetër i kryerjes së kësaj vepre penale është “sigurimi” ose “mundësimi” i 
personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet për të kryer akt seksual me personin 
madhor. Do të thotë sigurimi ose krijimi i kushteve për të kryer akt seksual. Për 
shembull gjetja ose vënia në dispozicion banesën, dhomën, veturën, transportimi 
deri tek vendi i caktuar, bërja e rojës, sigurimi se nuk do të ndëshkohen nëse 
zbulohen, dhënia e të hollave, krijimin e kushteve për akt seksual. Të gjitha këto 
janë veprime, por vepra penale mund të kryhet edhe me mos veprim, P.sh. kur 
është detyrim ligjor që të parandalohet kryerja e aktit seksual (p.sh. mosndërmarrja 
e masave parandaluese nga ana e prindit, kujdestarit, arsimtarit etj). 

6. Viktimë e kësaj vepre penale është personi i cili nuk ka mbushë gjashtëmbëdhjetë 
(16) vjet. Këtu, tani lind dilema rreth aplikimit të kësaj dispozite dhe dispozitës lidhur 
me nenin 32 dhe 33 të këtij Kodi sa i përket ndëshkimit së ndihmësit apo shtytësit 
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nëse është kryer akti seksual dhe nëse është kryer prekja për qëllime seksuale. Sipas 
kuptimit se që kuptojmë me shprehjen “ pëlqim” – neni 228 par. 1 rrjedh se është e 
dënueshme akti seksual, prekja me qëllim seksual dhe veprimet degraduese seksuale 
në personin i cili nuk i ka mbushë gjashtëmbëdhjetë vjet, ngase pajtimi i vullnetshëm 
nuk konsiderohet për personat të cilët nuk i kanë arrit moshën gjashtëmbëdhjetë vjet. 
Kështu, nëse ekziston akti seksual me pajtimin e vullnetshëm, në mes të personit i cili 
nuk ka mbushë gjashtëmbëdhjetë vjet dhe personit i cili ka një diferencë më të madhe 
se dy (2) vite, përmbushen edhe elementet e veprës penale e dhunimit nga neni 230 
par. 1 i këtij Kodi. Legjislacionet penale të vendeve tjera, e edhe ato të rajonit nuk 
parashohin si vepër penale, nëse akti seksual është kryer me pëlqimin e personit të 
tillë. Kjo, për arsye se vetëm personi nën moshën katërmbëdhjetë vjet konsiderohet si 
person i cili për shkak të zhvillimit të tij biologjik, fizik dhe psikik nuk është në 
gjendje të kuptojë, dhe të gjykojë pasojat e një akti seksual ose të degradimit seksual. 
Personat mbi katërmbëdhjetë vjet në shumë vende konsiderohen biologjikisht të 
pjekur dhe fizikisht të aftë për akt seksual dhe me pëlqim hyjnë në raporte seksuale.  

7. Sipas këtij Kodi, parashihet si vepër penale akti seksual me pëlqimin e personit nën 
moshën gjashtëmbëdhjetë vjet, sepse pajtimi i vullnetshëm për akt seksual apo prekje 
me qëllim seksual te personat nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet nuk konsiderohet si 
pëlqim (neni 228 par. 1 i këtij Kodi). Andaj, kjo normë penalo-juridike do të 
aplikohet edhe nëse kryhet akti seksual apo prekja seksuale. Nëse ka ardhur deri te 
kryerja e aktit seksual në mes të personit nën 16 vjet dhe personit madhor, atëherë 
nëse personi i cili e kryen aktin seksual do të përgjigjet për ndonjë vepër nga ky 
kapitull, patjetër edhe ndihmësi i kësaj vepre penale do të përgjigjet për veprën penale 
e cila për shkak të parimit të konsumimit do të aplikohej. Kështu komentohet edhe tek 
legjislacionet penale të shteteve tjera e posaçërisht të atyre të rajonit. Pra, do të bënim 
me këtë vepër penale e jo lidhur me aplikimin e neni 32 dhe 33 të këtij Kodi.  

8. Pra, kjo vepër penale kryhet me vetë faktin e vënies së lidhjes në mes të subjektit 
pasiv dhe personit të rritur (i cili ka mbushë 18 vjet) me qëllim që të kryejnë aktin 
seksual. 

9. Sa i përket fajësisë është e nevojshme dashja e cila përfshinë vetëdijen për kryerjen 
aktit seksual në mes të personit nën moshën 16 vjet dhe personit i cili ka mbushë 
moshën 18 vjet. Nuk është e domosdoshme të parafytyrohet mosha e subjektit pasiv, 
por tek kryesi duhet të ekzistojë vetëdija se ka të bëjë me personin nën moshë 16 vjet. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 parashihet, po ashtu, me të njëjta veprime me të cilat kryhet vepra 

penale nga paragrafi 1, kryhet edhe kjo vepër nga paragrafi 2, me të vetmin dallim 
se këtu nuk kemi të bëjmë me akt seksual por me prekje të personit nën moshën 
gjashtëmbëdhjetë vjet për qëllime seksuale, nga personi i cili ka mbushë moshën 
tetëmbëdhjetë vjet, ose me lejimin e personit mbi tetëmbëdhjetë vjet që të prek 
personin nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet për qëllime seksuale. Sa i përket 
kuptimit të shprehjes “prekje me qëllim seksual” vlejnë komentet e mëparshme të 
inkriminimeve të këtij kapitulli.  

2. Për të ekzistuar kjo vepër penale është e nevojshme që kryesi të veprojë me dashje, 
të jetë i vetëdijshëm e se po ndihmon personin nën moshën 16 vjet që ta prekë ose 
që të lejoj personin e rritur që ta prekë për qëllime seksuale. 
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3. Kjo vepër penale, deri diku, është e ngjashme me veprën penale, mundësimi ose 
detyrimi i prostitucionit nga neni 241. Dallimi themelor në mes të këtyre dy 
veprave penale është, para së gjithash, në atë se tek vepra penale nga neni 241 janë 
të inkriminuara forma të ndryshme të mundësimit të prostitucionit, aso veprimesh 
të personit me të cilat ai për të holla apo dobi tjetër materiale, me shumë persona 
individualisht të pacaktuar kryen shërbime seksuale për t’i kënaq epshet e atyre të 
cilët paguajnë shërbimin. Ndërsa tek vepra penale nga neni 236, këto veprime nuk 
janë drejtuar për atë qëllim, por kufizohet në rastet me rrezikshmëri të natyrës 
tjetër shoqërore. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Paragrafi 3 paraqet një formë të posaçme të kësajë vepre penale me të cilën 

dënohen veprimet e shtytësit, ndihmësit ndaj personit nën moshën 
gjashtëmbëdhjetë vjet që të përfshihet në ndonjë aktivitet seksual për të cilin mund 
të akuzohet për vepër penale cilido person tjetër. Sanksioni për këtë vepër penale 
është shumë i lartë, jo më pak se pesë(5) vjet. 

2. Veprimet me të cilat kryhet kjo formë e kësaj vepre penale janë: bindja, nxitja, 
cytja apo shtrëngimi i personit i cili nuk ka mbushë moshën gjashtëmbëdhjetë vjet 
që të përfshihet në ndonjë aktivitet seksual për të cilin, ndonjë person mund të 
akuzohet për vepër penale. Ligjdhënësi nuk ka dhënë shpjegim se që kuptohet me 
përfshirje në aktivitete seksuale. Mendoj se kjo shprehje ka kuptim të gjerë e që 
nënkupton cilindo aktivitet seksual të këtij kapitulli e madje edhe kur subjekti 
pasiv i kësaj vepre penale (personi i cili nuk ka arritur moshën gjashtëmbëdhjetë 
vjet) mund të veprojë si ndihmës apo shtytës për shkak të nxitjes, bindjes, cytje 
apo shtrëngimit nga kryesi i kësaj forme të veprës penale. Krejt varet nga gjendja 
faktike të cilën e gjënë gjykata. 

3. Veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale paraqiten në mënyrë alternative si bindje 
e personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet që të përfshihet në ndonjë aktivitet 
seksual, pastaj si nxitje, si cytje e madje edhe si shtrëngim.  

4. Kryes si kësaj vepre penale është secili person. 
5. Për të ekzistuar kjo formë e veprës penale duhet të plotësohet kushti se për atë 

aktivitet seksual mund të akuzohet personi tjetër për vepër penale.  
 

Paragrafi 4 
 
1. Në paragrafin 4 të këtij neni parashihet, vepra penale ku si viktimë personi nën 

moshën katërmbëdhjetë vjet. Veprimet me të cilat kryhet kjo formë e kësaj vepre 
penale janë përcaktuar në formë alternative, sikurse në paragrafin 1 të këtij neni. 
Andaj, të gjitha ato që janë thënë në komentin i cili i adresohet paragrafit 1 të këtij 
neni, vlejnë edhe për këtë formë të veprës penale të parashikuara në këtë paragraf. 
Dallimi i vetëm është se tani kemi të bëjmë më subjektin pasiv i cili nuk ka 
mbushë katërmbëdhjetë vjet. 

2. Kryesi i kësaj vepre penale do të përgjigjet sipas kësaj vepre penale e jo sipas nenit 
32 apo 33 të këtij Kodi për shkak të parimit të specialitetit.  
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Paragrafi 5 
 
1. Në paragrafin 5 të këtij neni, po ashtu është parashikuar vepra penale e ngjashme 

me veprën penale nga paragrafi 2 i këtij neni me një dallim se këtu kemi të bëjmë 
me subjektin pasiv i cili nuk ka mbushë katërmbëdhjetë vjet. Komenti i paragrafit 
2 të këtij neni vlen edhe për këtë vepër penale të paraparë në paragrafin 5 të këtij 
neni, por me një ndryshim nga se këtu kemi të bëjmë me subjektin pasiv të veprës 
penale i cili nuk ka mbushë katërmbëdhjetë vjet. 

 
Paragrafi 6 

 
1. Po ashtu edhe kjo vepër penale e paraparë në këtë paragraf është e ngjashme me 

paragrafin 3 të këtij neni, përveç që dallon për kah subjekti pasiv i kësaj vepre 
penale që është personi i cili nuk ka mbushë katërmbëdhjetë vjet. Andaj komenti i 
paragrafit 3 vlen edhe për këtë paragraf.  

 
 
Neni 237 [Ofrimi i materialit pornografik personave nën moshën  
    gjashtëmbëdhjetë vjet] 
 
1. Kushdo që shet, ofron të shesë, shfaq ose në mënyrë tjetër i siguron personit 

nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet fotografi, material audiovizuel apo 
sende të tjera me përmbajtje pornografike ose e lejon personin e tillë të shoh 
një shfaqje të gjallë me përmbajtje pornografike apo me dashje e sjell 
personin e tillë në një shfaqje të tillë, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre 
(3) muaj deri në tre (3) vjet.  

2. Materiali pornografik sipas paragrafit 1. të këtij neni konfiskohet.  
 
1. Një përkufizim të tillë të kësaj vepre penale legjislacionet tjera penale të regjionit e 

kanë paraparë si paragraf të veçantë tek vepra në vijim, respektivisht tek vepra 
penale nga neni 238. Legjislacioni ynë penal e ka bërë këtë ndarje me gjasë për 
shkak të subjektit pasiv të kësaj vepre penale e që ka të bëjë me personat nën 
moshën gjashtëmbëdhjetë vjet. Në realitet mbrohet edukimi dhe zhvillimi normal i 
jetës seksuale tek personat nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet. 

2. Mjeti me të cilin kryhet kjo vepre penale është materiali me përmbajtje 
pornografike dhe shfaqjet e skenave seksuale.  

3. Domethënia e shprehjes “materiale me përmbajtje pornografike” është komentuar 
lidhur me veprën penale, keqpërdorimi i fëmijëve për pornografi (neni 238).  

4. Si materiale me përmbajtje pornografike konsiderohen: çdo shkresë, fotografi, 
audio incizim vizual apo tonik, ose çdo material tjetër me përmbajtje që i përket 
sjelljeve dhe akteve seksuale që mund të nxisin epshet seksuale, e që nuk bëjnë 
pjesë në kategorinë e vlerave letrare, artistike, shkencore dhe politike. Këtu bëjnë 
pjesë edhe sendet dhe shfaqjet e skenave të cilat i përkasin sferës seksuale. 

5. Veprimet me të cilat mund të kryhet kjo vepër penale janë caktuar në mënyrë 
alternative të cilat konsistojnë në shitjen, ofrimin për shitje ose në dhënien e 
materialeve apo sendeve me përmbajtje pornografike personave nën moshën 
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gjashtëmbëdhjetë vjet ose lejimin apo dërgimin me dashje të personit të tillë të 
shohë shfaqje me skena pornografike. 

6. Shitja do të ishte dhënia e sendeve apo materialeve me përmbajtje pornografike 
tjetrit me të holla apo ndonjë shpërblim tjetër. Ndërsa shikimi është tregimi i 
këtyre materialeve një numri të caktuar individësh apo një individi. Vetëm lejimi 
me dashje i shikimit të shfaqjeve të skenave seksuale ose dërgimi në këto shfaqje 
të personit i cili nuk ka mbushë gjashtëmbëdhjetë vjet është veprim me të cilin 
kryhet kjo vepër penale pa marrë parasysh se ku zhvillohet shfaqja, në kinema, 
televizor, internet ose vend tjetër. Ligjdhënësi nuk e ka specifikuar se ku mund të 
zhvillohet shfaqja me përmbajtje pornografike, në vende publike apo edhe vende 
private. Duke u bazuar në objektin mbrojtës të kësaj vepre penale e që është 
edukata dhe morali seksual i personave që nuk kanë mbushë gjashtëmbëdhjetë 
vjet, mund të konkludohet se për të ekzistuar kjo vepër penale është irelevante se 
ku zhvillohet shfaqja në vend publik apo privat. 

7. Veprimet që dërgojnë të kjo vepër penale duhet të jenë të drejtuara ndaj personit 
që nuk ka mbush gjashtëmbëdhjetë vjet. Për të ekzistuar vepra penale nuk është e 
rëndësisë se a bëhet ndaj një personi apo më shumë personave nën moshën 
gjashtëmbëdhjetë vjet, a është bërë një herë apo shumë herë, por në rastin e dytë 
mund t’i iket konstruksionit të veprës së vazhduar. Vepra penale do të kryhet me 
vetë faktin e ndërmarrjes së një nga veprimet e lartcekura. Për ekzistimin e veprës 
nuk është e rëndësisë se a është njoftuar personi me përmbajtjen e materialeve apo 
sendeve pornografike. E rëndësisë është se a janë ndërmarrë veprimet e lartë 
cekuar. 

8. Sa i përket fajësisë, kjo vepër penale kryhet me dashje dhe kryesi duhet të jetë i 
vetëdijshëm për përmbajtjen e materialit pornografik dhe për moshën e subjektit 
pasiv të veprës penale (personi nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet). 

9. Materialet pornografike duhet të konfiskohen sipas nenit 69 të KP, apo në bazë të 
nenit përkatës të Kodit të Procedurës Penale, si materiale që nuk lejohet posedimi i 
tyre për shkak të normave morale. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Me aktgjykimin e gjykatës së rrethit në Shibenik, K-2/2000, dt. 17 shtatori 2000, e 

vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës Supreme VSRH, I Kz.-2/01 nga 31. Prill. 
2001, i akuzuari I. M është shpall fajtor dhe gjykuar për veprën penale, tregimi i 
materialit pornografik fëmijës. (neni 237 KPK e neni 187 par.1 i Ligjit Penal të 
Kroacisë). 

2. Gjykata Supreme e Republikës së Kroacisë, në aktgjykimin e vet ka cek, se 
shënimi precizë për kryerjen e veprimeve kriminale të akuzuarit në rastin konkret 
nuk paraqet fakt vendimtar për shkak se është e mjaftueshme për ta kryer veprën 
penale dhe tregimi i një sekuence të vetme të xhirimit me përmbajtje pornografike, 
andaj nuk bëhet me shkelje të ligjit penal. 

3. Me aktgjykimin e kundërshtuar është shpall fajtor i akuz. Z. P për veprën penale 
akt seksual me të miturën nga neni 192 par. 1 Ligjit Penal të Kroacisë(230 par. 1 
KPK) dhe për veprën penale, tregim i materialit pornografik fëmijës nga neni 197 
par. 1 i Ligjit Penal të Kroacisë(neni 237 KPK) dhe për këto vepra penale i është 
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shqiptuar dënimi unik prej dy vite. Është konfiskuar kompjuteri si mjet me të cilin 
është kryer vepra penale si dhe 9 CD dhe një disketë. 

4. Kundërshtimi i të akuzuarit është i pabazuar në drejtim të veprës penale, tregimi i 
materialit pornografik fëmijës. I akuzuari cek se nuk ka prova për këtë vepër 
penale dhe se as i mituri nuk u ka deklaruar ekspertëve se i janë treguar fotografit 
pornografike nga revista me femra të zhveshura dhe meshkujve të zhveshur. 

5. Në të kundërtën e ankesës, i mituri me rastin e bisedës me ekspert ka theksuar se i 
akuzuari i kishte treguar në kompjuter persona të zhveshur, se shumë herë i kishte 
treguar para se ta prekte penisin e tij, e pastaj i ka shpjeguar se çka veprojnë ata 
persona, se kishte shikuar edhe revistat me femra të zhveshura me meshkuj duke 
bërë seks. VSRH i Kz. 1000/03-5 19. Korrik 2004527 

 
 
Neni 238 [Keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi] 
 
1. Kushdo që prodhon pornografi për fëmijë ose përdor apo përfshin fëmijën për 

krijimin ose për prodhimin e shfaqjeve të gjalla, dënohet me burgim prej një 
(1) deri në pesë (5) vjet. 

2. Kushdo që shet, shpërndan, promovon, shfaq, transmeton, ofron ose e vë në 
dispozicion pornografinë për fëmijë, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj 
deri në pesë (5) vjet.  

3. Kushdo që siguron për vetveten apo personin tjetër ose posedon pornografi 
me fëmijë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

4. Tentativa për të kryer vepër penale nga ky nen është e dënueshme.  
5. Për qëllime të këtij neni, shprehja “shfaqje e gjallë” nënkupton ekspozimin 

aktual, përfshirë me anë të mjeteve të informimit dhe teknologjisë së 
komunikimit, të:  
5.1. një fëmije të përfshirë në sjellje seksualisht eksplicite, qoftë të vërtetë 

apo të simuluar; ose  
5.2. organeve gjenitale të një fëmije për qëllime kryesisht seksuale.  

 
1. Me këtë inkriminim kihet për qëllim të sigurohet mbrojtja më e fuqishme e 

integritetit dhe edukimit seksual të fëmijëve. Thelbi dhe kuptimi i këtij inkriminimi 
është mbrojtja e fëmijëve nga shfrytëzimi për pornografi. Kjo vepër penale bën pjesë 
në veprat “Delicta Communia” sepse mund ta kryej çdo person i cili keqpërdor 
fëmijën për qëllime pornografike apo prodhon pornografi për fëmijë. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1 të kësaj vepre penale si veprime të kryerjes parashihen, prodhimi i 

pornografive për fëmijë, ose keqpërdorimi i fëmijës duke e përdor apo përfshirë 
për të bërë fotografi, incizime audivizuele ose sende me përmbajtje pornografike, 
madje edhe shfaqje të skenave reale ose simuluese pornografike. Shih kuptimin e 
shprehjes “ shfaqje e gjallë” në paragrafin 5 të këtij neni. Pra, veprimet kanë të 
bëjnë me përdorimin apo përfshirjen e fëmijëve për qëllime pornografike dhe janë 

                                                           
527 Bačić, Pavlović. Komentar Krivičnog Zakona, Zagreb 2004, faqe 705. 



Hilmi Zhitija 

 647 

të përcaktuara në mënyrë alternative. Do të thotë se vepra penale do të ekzistojë 
nëse kryhet vetëm një nga veprimet e cekura në paragrafin 1 të kësaj vepre penale. 

2. Për ekzistimin e kësaj vepre penale është irelevante pajtimi i fëmijës për të marrë pjesë 
në prodhimin e materialit pornografik apo shfaqjen e skenave reale pornografike. 
Andaj, pa marrë përsyshë vullnetin e fëmijës vepra penale do të ekzistojë. 

3. Për zbatim të drejtë të këtij inkriminimi duhet kuptuar shprehjen”përmbajtje 
pornografike.” Për ta shpjeguar se që kuptohet me termin” përmbajtje 
pornografike” është e nevojshme të fillohet nga kriteret objektive të cilat janë të 
pranuara në literaturën bashkëkohore dhe praktikën gjyqësore. Në bazë të këtyre 
kritereve si pornografike mund të konsiderohen veprat të cilat, s’pari, si tërësi janë 
dedikuar për kënaqjen e ndonjë epsheve seksuale (nxitja e epsheve seksuale), s’ 
dyti, ajo vepër duhet në mënyrë qartë të tregojë sjelljen seksuale në mënyrë fyese-
nënçmuese dhe s’ treti, asaj vepre, marrë në tërësi, duhet t’i mungojë vlera 
artistike, politike, letrare dhe shkencore. Të gjitha këto elemente te nocioni 
“pornografi” duhet të plotësohen në mënyrë kumulative528. 

4. Me shprehjen ”pornografi për fëmijë” nënkuptohet çdo material pornografik i cili në 
mënyrë vizuale e paraqet (tregon) fëmijën i cili është pjesëmarrës në një sjellje seksuale 
dhe fotografi realiste të cilat e tregojnë fëmijën si aktor të ndonjë sjellje seksuale.  

5. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje. Kryesi duhet të jetë i 
vetëdijshëm se subjekti pasiv i kësaj vepre penale është fëmijë dhe se ai 
shfrytëzohet për prodhimin e materialit pornografik dhe për shfaqje pornografike. 
Lajthimi eventual sa i përket moshës së fëmijës dhe karakterit të materialit 
pornografik duhet të zgjidhet sipas dispozitës së nenit 25 të Kodit Penal. 

6. Në paragrafin 1 të këtij neni përdoret togu i fjalëve” prodhimi i shfaqjeve të 
gjalla”, andaj ligjdhënësi në paragrafi 5 të këtij neni ka shpjeguar këtë shprehje që 
nënkupton ekspozimin aktual, përfshirë me anë të mjeteve të informimit dhe 
teknologjisë së komunikimit të një fëmije të përfshirë në sjellje seksualisht 
eksplicite, qoftë të vërtetë apo të simuluar ose organeve gjenitale të një fëmije për 
qëllime kryesisht seksuale.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin e 2 të kësaj vepre penale inkriminohen veprimet e shpërndarjes, 

shitjes, promovimit, shfaqjes, transmetimit ose vënies në dispozicion personit tjetër 
pornografinë e fëmijëve. Edhe në paragrafin e 2 veprimet e kryerjes na paraqiten në 
mënyrë alternative dhe atë: me shitje të pornografisë për fëmijë, me shpërndarje të 
pornografisë për fëmijë, me promovimin e pornografisë për fëmijë, me shfaqje të 
pornografisë për fëmijë, me transmetimin e pornografisë për fëmijë, me ofrimin e 
pornografisë për fëmijë dhe vënia në dispozicion pornografinë për fëmijë, ashtu që 
vepra konsiderohet e kryer nëse kryhet vetëm një veprim por mundet edhe me disa 
veprime. Mjeti me të cilin kryhet kjo vepër penale është pornografia për fëmijë. 
Mjeti me të cilin kryhet kjo formë e veprës penale është materiali apo sendet 
pornografike për çka është bërë fjalë në komentin e paragrafit 1 të këtij neni. 

2. Kryes i veprës penale është çdo person. 
                                                           
528 Definicioni iGjykatës Supreme të SH.B.A e cituar në arsyetimin e aktgjykimit Miller v 
California 413 us. 15, 24 [Komentar Krivicnog Zakona BiH, faqe 1592]. 
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Paragrafi 3. 
 
1. Vepra penale e paraparë në paragrafin e 3 kryhet nëse kryesi e siguron 

pornografinë për fëmijë për vete ose për personin tjetër apo e posedon 
pornografinë për fëmijë. Do të thotë veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale nga 
paragrafi 3 janë posedimi dhe sigurimi i pornografisë për fëmijë për veti ose për 
tjetrin. 

2. Legjislacioni penal i Bosnjës dhe Hercegovinës ka paraparë si formë kualifikuese 
të kësaj vepre penale, nëse veprat nga paragrafi 1,2, 3 kryhen nëpërmes mjeteve të 
informimit publik apo përmes internetit. 

3. Nëse merret parasysh se kohëve të fundit pornografia për fëmijë bukur shumë 
krijohet dhe distribuohet nëpërmes medieve elektronike, atëherë do të ishte e 
arsyeshme në aspektin kriminalistik që kjo formë e kryerjes së kësaj vepre penale 
de lege feranda të inkriminohet edhe në legjislacionin tonë penal si formë e 
kualifikuar, edhe pse realisht shpërndarja, shitja, promovimi, shfaqja, transmetimi 
ose vënia në dispozicion janë veprime me të cilat kryhet vepra penale nga 
paragrafi 2, pa marrë parasysh se me të cilat mënyra dhe mjete bëhet shitja, 
shpërndarja, shfaqja, transportimi ose vënia në dispozicion.  

 
Paragrafi 4 

 
1. Është dispozitë shpjeguese e cila shpjegon se tentativa për vepër penale nga ky nen 

është e dënueshme. 
 

Paragrafi 5 
 
1. Po ashtu edhe dispozita e këtij paragrafi është shpjeguese e cila është e përcaktuar 

me togun e fjalëve “ shfaqje e gjallë” për përdorim të këtij neni. 
2. Për këtë vepër penale mund të përgjigjet edhe personi juridik sipas Ligjit mbi 

përgjegjësin e personave juridikë nr. 2011/04-L-030. 
 
 
Neni 239 [Shpërdorimi seksual duke keqpërdor pozitën, autoritetin 

   apo profesionin] 
 
1. Përveç nëse parashihet ndryshe në këtë kapitull, kushdo që e detyron personin 

tjetër të kryejë akt seksual në një ose më shumë prej rrethanave në vijim, 
dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet:  
1.1. duke keqpërdorur kontrollin e tij mbi gjendjen financiare, familjare, 

shoqërore, shëndetësore, të punësimit, shkollimit, fetare ose të 
rrethanave tjera të personit të tillë apo të personit të tretë;  

1.2. kur viktima mbahet në burg, paraburgim, qendër disiplinore, në një 
institucion të edukimit apo institucion edukativo-korrektues, është pacient 
në spital, qendër të shëndetit mendor apo rehabilitimit, banor i shtëpisë së 
kujdesit apo strehimores, ose mbahet apo është i mbyllur në çfarëdo vendi 
tjetër me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit; ose  
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1.3. duke keqpërdorur pozitën ose autoritetin e tij mbi viktimën, e cila është 
midis moshës gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet dhe e 
cila i është besuar kryesit për rritjen, edukimin apo kujdesin.  

2. Kushdo që e prek personin tjetër me qëllim seksual ose e cyt personin tjetër të 
prekë kryesin apo personin e tretë me qëllim seksual në një ose më shumë prej 
rrethanave në vijim, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) 
vjet:  
2.1. duke keqpërdorur kontrollin e tij mbi gjendjen financiare, familjare, 

shoqërore, shëndetësore, të punësimit, shkollimit, fetare ose të 
rrethanave tjera të personit të tillë apo të personit të tretë;  

2.2. kur viktima mbahet në burg, paraburgim, qendër disiplinore, në një 
institucion të edukimit apo institucion edukativo-korrektues, është pacient 
në spital, qendër të shëndetit mendor apo rehabilitimit, banor i shtëpisë së 
kujdesit apo strehimores, ose mbahet apo është i mbyllur në çfarëdo vendi 
tjetër me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit; ose  

2.3. duke keqpërdorur pozitën ose autoritetin e tij mbi viktimën e cila është 
midis moshës gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet dhe e 
cila i është besuar kryesit për rritjen, edukimin apo kujdesin.  

3. Kushdo që e cyt personin tjetër që t’i ekspozojë pjesët intime të trupit të 
personit të tillë, të masturbojë apo të kryejë ndonjë akt tjetër që e degradon 
integritetin seksual të personit të tillë në një apo më shumë prej rrethanave në 
vijim, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në (5) pesë vjet:  
3.1. duke keqpërdorur kontrollin e tij mbi gjendjen financiare, familjare, 

shoqërore, shëndetësore, të punësimit, shkollimit, fetare ose të 
rrethanave tjera të personit të tillë apo të personit të tretë;  

3.2. kur viktima mbahet në burg, paraburgim, qendër disiplinore, në një 
institucion të edukimit apo institucion edukativo-korrektues, është 
pacient në spital, qendër të shëndetit mendor apo rehabilitimit, banor i 
shtëpisë së kujdesit apo strehimores, ose mbahet apo është i mbyllur në 
çfarëdo vendi tjetër me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas 
ligjit; ose  

3.3. duke keqpërdorur pozitën ose autoritetin e tij mbi viktimën e cila është 
midis moshës gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet dhe e 
cila i është besuar kryesit për rritjen, edukimin apo kujdesin.  

 
1. Integriteti seksuale i njeriut, përkatësisht liria e vendosjes për sferën e jetës 

seksuale mund të cenohet, jo vetëm me përdorimin e dhunës, kanosjes, apo me 
ndonjë formë tjetër të shtrëngimit, shfrytëzimit të ndonjë gjendje të paaftësisë 
mendore a fizike të subjektit pasiv të kësaj vepre penale, por edhe me shfrytëzimin 
e pozitës, autoritetit apo profesionin ndaj personit i cili është në një pozitë vartësie 
me kryesin e kësaj vepre penale, për ç’ arsye nuk është në gjendje që të 
kundërshtojë. Andaj, mbrojtja penalo-juridike u epet këtyre personave, me qëllim 
që të mbrohet dinjiteti dhe integriteti seksual i tyre. 

2. Me këtë vepër penale shprehet edhe një lloj shantazhi ndaj personit të varur për 
shkak të pozitës, autoritetit apo profesionit. Karakteristikë e kësaj vepre penale 
është se nuk kemi ndonjë manifestim të jashtëm të rezistencës ndaj veprimeve të 
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kryesit edhe pse në realitet viktima nuk i dëshiron. Realisht, subjekti pasiv pajtohet 
për diçka vetëm për arsye që të mos i keqësohet pozita, si edhe/apo të mos 
avancohet në detyrë apo profesion edhe pse në rrethana normale do t’i takonte.  

3. Sipas përmbajtjes së kësaj vepre penale, forma themelore ka të bëjë me 
keqpërdorimin e pozitës ndaj personit i cili është në një pozitë të varësisë ndaj 
kryesit të kësaj vepre penale. Raporti i nënshtruar ekziston atëherë kur një person 
është i detyruar të veproj sipas urdhrave apo udhëzimeve të personit tjetër, ndërsa 
me pozitën e varësisë nënkuptohet pozitë e një personi të tillë e cila mund t’i 
keqësohet sipas vullnetit të personit tjetër. Ekzistimi i një raporti të tillë është 
çështje faktike të cilën gjykata duhet ta vërtetojë për secilin rast konkret në bazë të 
gjitha rrethanave objektive dhe subjektive të veprës. Është i relevante se raportet e 
tilla janë formale apo jo formale. Do të thotë, a rrjedhin nga një bazë juridike ose 
nga një gjendje faktike jetësore, p.sh., do të ekzistojë një raport nënshtrues në mes 
të punëdhënësit dhe punëtorit, drejtorit dhe bashkëpunëtorit, në mes të eprorit 
ushtarak dhe ushtarit, eprorit të policisë dhe policit, gjykatësit dhe bashkëpunëtorit 
profesional etj. Një raport faktik jetësor do të ishte p.sh., huamarrësi ndaj 
huadhënësit, ose kur nga kryesi pritet një ndihmë financiare ose një huazim 
financiar me interes vital për subjektin pasiv. 

4. Keqpërdorimi i pozitës në kryerjen e kësaj vepre penale, kryesisht realizohet me 
dhënien e premtimeve për beneficione të ndryshme të caktuara apo me 
paralajmërimin se do të pasojë ndonjë pasojë të dëmshme të caktuar e cila është në 
lidhshmëri me pozitën e kryesit në raport me subjektin pasiv të kësaj vepre penale. 
Subjekti pasiv i kësaj vepre penale mund të jetë i gjinisë femërore por edhe 
mashkullor. E njëjta vlen edhe për kryesin.  

5. Tek kjo vepër penale është e rëndësisë se subjekti pasiv pajtohet në aktin seksual 
apo prekje për qëllime seksuale për shkak të paralajmërimit se do të ketë 
beneficione apo do të pësojë, për shkak të raportit që ekziston në mes të kryesit 
dhe subjektit pasiv.  

6. Pajtimi i subjektit pasiv, në një mënyrë është i detyruar, e nuk ka ndonjë mbulesë 
emocionale për veprime seksuale, dhe është në lidhje shkakësore me shfrytëzimin 
e pozitës së kryesit të kësaj vepre penale. Do të thotë se subjekti pasiv, tek kjo 
vepër penale nuk ka mbulesë emocionale, e as pëlqim për akt seksual apo prekje 
për qëllime seksuale ose ekspozim të pjesëve intime të trupi apo të kryejë ndonjë 
akt tjetër që e degradon integritetin seksual.  

7. Nuk është e thënë se gjithnjë kryesi duhet ta vejë në dijeni subjektin pasiv të kësaj 
vepre penale për pasojat dhe beneficionet e mundshme. Mjafton shfrytëzimi i 
autoritetit që posedon kryesi në raport me viktimën, i cili pajtohet para një kërkese 
për akt seksual, apo prekje seksuale, apo veprime tjera që e degradojnë integritetin 
seksual, nga frika e situatës që do të gjendej nëse nuk do të pajtohej. Kërcënimi 
eventual i kryesit tek kjo vepër penale, se do të pësojë subjekti pasiv i cili është në 
ndonjë pozitë të varësisë në raport me kryesin, nuk duhet të jetë i atij karakteri sa 
të paraqesë element konstituiv të veprës penale nga neni 230, 232, 233 të këtij 
Kodi.  

8. Detyrimi ose shtytja sipas këtij inkriminimi ekziston vetëm në rastin kur 
iniciativën për ndonjë nga veprimet seksuale e merr kryesi. Pra, nuk ekziston kjo 
vepër penale nëse iniciativën e ka dhënë në forma të ndryshme personi i cili është 
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në pozitë të varur apo nën autoritetin e personit tjetër me qëllim që ta arrijë ndonjë 
qëllim, p.sh. avancim në detyrë, tretman mjekësor më të mirë, të ardhura më të 
mira apo beneficione tjera të ndryshme. Nuk do të ekzistojë kjo vepër penale edhe 
në rastet kur deri tek akti seksual ose prekja me qëllime seksuale ka arritë për 
shkak të ndjenjave emocionale në mesë të dy personave, e jo për shkak të 
shfrytëzimit të pozitës, autoritetit apo profesionit në raport me personin i cili 
gjendet në pozitë të varësisë.  

9. Nëse, kryesi i kësaj vepre penale me sjelljet e veta i ka dhënë shkas subjektit pasiv 
me qëllim që pastaj ta shfrytëzojë seksualisht, do të ekzistojë kjo vepër penale. Për 
të ekzistuar kjo vepër penale duhet patjetër kryesi ta shfrytëzojë pozitën, 
autoritetin ose profesionin që ka ndaj viktimës. Do të thotë, shfrytëzimin e pozitës 
që ka kryesi personalisht ndaj viktimës e jo pozitën e diku tjetër. Por nëse kryesi i 
veprës e ka shtytë subjektin pasiv në ndonjë marrëdhënie seksuale duke 
shfrytëzuar pozitën e personit të afërt me te (prindit, vëllait, bashkëshortit etj.) 
mund të thuhet se ai e ka fituar një pozitë të caktuar faktike të cilën e keqpërdoron 
ose në mënyrë indirekte ka krijuar një pozitë varësie në raport me subjektin pasiv. 
Kështu, lidhur me ekzistimin e kësaj vepre penale, është e nevojshme që secili rast 
të ekzaminohet e të shqyrtohet dhe të vlerësohet shkalla e varësisë në mesë të 
subjektit pasiv të kësaj vepre penale dhe kryesit, si dhe në çfarë mënyrë kryesi e ka 
shfrytëzuar pozitën, autoritetin ose profesionin e vet për ta detyruar personin në 
varësi të tij në akt seksual apo në prekje për qëllime seksuale. Kjo vepër penale 
nuk do të ekzistojë nëse në veprimet e kryesit përmbushen elementet e ndonjë 
vepre penale më të rëndë. 

10. Kjo normë penalo-juridike ka karakter specifik për shkak të raportit në mesë të 
kryesit dhe viktimës.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në nënparagrafin 1 të paragrafit 1 veprimet e kryerjes na paraqiten në mënyrë 

alternative:  
a) kryerja e aktit seksual duke e keqpërdorur kontrollin mbi gjendjen financiare 

të subjektit pasiv të kësaj vepre penale, 
b) kryerja e aktit seksual duke keqpërdorur kontrollin familjar ndaj viktimës,  
c) kryerja e aktit seksual duke e keqpërdorur kontrollin shoqëror,  
d) kryerja e aktit seksual duke e keqpërdorur kontrollin shëndetësor,  
e) kryerja e aktit seksual duke e keqpërdorur kontrollin e punësimit, 
f) kryerja e aktit seksual duke keqpërdorur kontrollin e shkollimit, keqpërdor 

kontrollin fetar dhe  
g) kryerja e aktit seksual duke i keqpërdorur rrethanat të tjera ndaj subjektit pasiv 

apo të personit të tret.  
2. Kuptimi i personit të tretë do të ishte në rastet kur personi i tretë do të ishte në 

pozitë nënshtruese ose në varësi me pozitën e kryesit, ndërsa akti seksual kryhet në 
personin i cili është në lidhje emocionale për shkak të afërsisë ose miqësisë me 
personin e tretë. 

3. Si kryes të kësaj vepre penale nga paragrafi 1, nënparagrafi 1 ligjdhënësi i 
numëron disa bartës tipik të pozitave, si p.sh. pozitën e kontrollit financiar, 
familjar p.sh. pozita e prindit ndaj fëmijës, vëllait të madh ndaj vëllait apo motrës 
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së vogël, gjyshit ndaj nipit apo mesës etj. Në këto raste do të kemi bashkimin ideal 
të kësaj vepre penale me veprën penale, marrëdhënia seksuale brenda familjes 
(gjaktrazimit) nga neni 243.529,530 

4. Kontroll shoqëror konsiderohet pozita e edukatorit të një institucioni, kujdestarit, 
dhe çfarëdo kontrolli që shoqëria e përcakton ndaj një personi, pastaj kontrolli i 
shkollimit ku si kryes mund të paraqiten arsimtari, mësuesi, profesori, trajnuesi në 
raport me nxënësin, studentin etj. 

5. Kontrolli i të punësimit do të ishte raporti në mes të punëdhënësit dhe punëtorit, 
drejtorit dhe punëtorit, kryepunëtori ndaj punëtorit, pastaj pozitat udhëheqëse në 
institucionet shtetërore dhe shërbimeve publike ndaj personave me pozita më të 
ulëta.  

6. Kontrolli shëndetësor do të ishte raporti në mes të mjekut dhe pacientit, raporti në 
mes të mjekut dhe asistentit, mjekut dhe motrës medicinale etj. 

7. Subjekti pasiv i kësaj vepre penale nga paragrafi 1 nënparagrafi 1 është secili 
person i cili është në një pozitë të varësisë apo të nënshtrues ndaj ndonjë personi 
me pozitë kontrolli financiar, familjar, shoqëror, shëndetësor, të punësimit, 
shkollimit dhe të rrethanave tjera dhe që ka mbushë moshën 16 vjet. Vepra penale 
konsiderohet e kryer atëherë kur konsiderohet se është kryer akti seksual për çka 
është bërë fjalë tek komenti i veprës penale të dhunimit nga neni 230 të këtij Kodi.  

8. Tentativa është e mundshme dhe e ndëshkueshme. 
9. Lidhur me fajin kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje. 
10. Në nënparagrafin 2 të paragrafit 1 të kësaj norme penale, si karakteristikë na 

paraqitet pozita ose autoriteti i kryesit në raport me të burgosurin, paraburgosurin ose 
të ndaluarin në qendrën disiplinorë, në një institut të edukimit korrektues, është 
pacienti në spital, qendër të shëndetit mendor apo rehabilitimit, banor i shtëpisë së 
kujdesit apo strehimore, ose mbahet apo është i mbyllur në çfarëdo vendi tjetër me 
urdhër të gjykatës apo prokurorit ose sipas ligjit. Si kryes i kësaj vepre penale nga 
nënparagrafi 2 paragrafi 1 mund të paraqitet drejtori, rojtari, gardiani, polici, eprori i 
policisë, gjykatësi, prokurori, të institucionit që ka caktuar paraburgimin, ka 
vazhduar paraburgimin ose ka caktuar ndalimin, me fjalë tjera çdo person i cili ka 
një pozitë ose autoritet ndaj të burgosurit, të paraburgosurit ose të ndaluarit apo të 
mbyllurit. Subjekti pasiv i kësaj vepre penale është vetëm i burgosuri, i 
paraburgosuri, i ndaluari apo i mbylluri.  

11. Në nënparagrafin 3 të paragrafit 1është paraparë si kryes edhe personi të cilit 
subjekti pasiv i është besuar për rritje(personi midis moshës 16 vjet dhe 18 vjet), 
edukimin apo kujdesin. 

12. Edhe kjo formë e kësaj vepre penale kryhet vetëm me dashje. 
13. Forma e dytë e kësaj vepre penale nga paragrafi 1 na paraqitet në nënparagrafin 3 

ku si kryes është personi i cili e keqpërdor pozitën ose autoritetin mbi viktimën e 
cila ka moshën në mes gjashtëmbëdhjetë vjet dhe tetëmbëdhjetë vjet dhe që iu 
është besuar kryesit në rritje, edukim dhe kujdes. 

 

                                                           
529 Vendimi i gjykatës Supreme të Sllovenisë Kzh.nr. 78o/58 
530 Vendimi i gjykatës Supreme të Sllovenisë Kzh.nr. 78o/58 
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Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafi 2 të këtij neni është inkriminuar prekja e personit në pozitë varësie 

apo nënshtruese për qëllime seksuale ose cytja e personit në pozitë vartësie ose 
nënshtruese që ta prek kryesin a personin e tretë për qëllime seksuale: 

2. Duke keqpërdorur kontrollin e tij mbi gjendjen financiare, familjare, shoqërore, 
shëndetësore, të punësimit, të shkollimit, fetare ose të rrethanave tjera të personit 
të tillë apo të personit të tretë; 

3. Duke keqpërdorur pozitën apo autoritetin mbi subjektin pasiv të kësaj vepre i cili 
mbahet në burg, paraburgim, ose të ndaluar në qendrën disiplinore, në një institut 
të edukimit-korrektues, është pacient në spital, qendër të shëndetit mendor apo 
rehabilitimit, banor i shtëpisë së kujdesit apo strehimore, ose mbahet apo është i 
mbyllur në çfarëdo vendi tjetër me urdhër të gjykatës apo prokurorit ose sipas 
ligjit.  

4. Duke e keqpërdorur pozitën apo autoritetin e tij mbi subjektin pasiv të kësaj vepre 
penale i cili është midis moshës gjashtëmbëdhjetë vjet dhe tetëmbëdhjetë vjet dhe 
cili i është besuar kryesit për rritje, edukim dhe kujdesin. 

5. E gjithë ajo që është thënë lidhur me paragrafi 1 të kësaj vepre penale vlen edhe 
për formën e veprës penale të prekjes për qëllime seksuale, lidhur me kryesin, 
pozitën nënshtruese apo të varësisë së viktimës (subjektit pasiv), karakteristika dhe 
për formën e fajit. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3 të këtij neni është inkriminuar cytja e personit i cili është në pozitë 

varësie apo nënshtruese ndaj kryesit të kësaj forme të veprës penale, për të 
ekspozuar pjesët intime të trupit, për të masturbuar apo për të kryer ndonjë akt 
tjetër që e degradon integritetin seksual në një apo më shumë rrethanave në vijim. 

2. Duke keqpërdorur kontrollin mbi subjektin pasiv për gjendjen financiare, 
familjare, shoqërore, shëndetësore, të punësimit, të shkollimit, fetare ose të 
rrethanave tjera të personit të tillë apo të personit të tretë; 

3. Duke keqpërdorur pozitën apo autoritetin mbi subjektin pasiv të kësaj vepre i cili 
mbahet në burg, paraburgim, ose të ndaluar në qendrën disiplinore, në një institut 
të edukimit korrektues, është pacient në spital, qendër të shëndetit mendor apo 
rehabilitimit, banor i shtëpisë së kujdesit apo strehimore, ose mbahet apo është i 
mbyllur në çfarëdo vendi tjetër me urdhër të gjykatës apo prokurorit ose sipas 
ligjit.  

4. Duke e keqpërdorur pozitën apo autoritetin e tij mbi subjektin pasiv të kësaj vepre 
penale i cili është midis moshës gjashtëmbëdhjetë vjet dhe tetëmbëdhjetë vjet dhe 
cili i është besuar kryesit për rritje, edukim dhe kujdesin. 

5. Komentet e dhëna për paragrafin 1, vlejnë edhe për paragrafi 3, me një dallim, 
ngase këtu bëhet fjalë për cytje të subjektit pasiv të kësaj vepre penale që t’i 
ekspozojë pjesët intime të trupi, të masturbojë apo të kryejë ndonjë akt tjetër që e 
degradon integritetin e tij seksual. Ndërsa në paragrafin 1 rregullohet çështja e 
detyrimit të subjektit pasiv në aktin seksual. 
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Praktika gjyqësore 
 
1. Nuk qëndron konstatimi sipas së cilit nuk do ta kishim raportin e varësisë dhe të 

autoritetit në rastin e të dëmtuarës, e cila tek i akuzuari- punëdhënësi ka punuar si 
shtëpiake, dhe atë vetëm pse marrëdhënia e punës nuk është evidentuar edhe pse e 
dëmtuara do të gjente lehtë punë tjetër edhe nëse do të shkëpuste marrëdhënien e 
punës lehtë do të gjente një punëdhënës tjetër sepse ekziston një kërkesë e madhe 
për shtëpiake. Mirëpo, këto rrethana për krah të rrethanave se e dëmtuara është e re 
dhe se në mes të akuzuarit dhe të të dëmtuarës ekziston një dallim në moshë dhe 
edukim shumë i madh- jo pse nuk janë të rëndësishme, por as të përshtatshme për 
ta vënë në dyshim gjendjen e padiskutueshme faktike, raportin e varësisë dhe të 
autoritetit të dëmtuarës ndaj të akuzuarit. VSRH. I. Kz 620/73, 12. Prill. 1973531 

2. Për të ekzistuar vepra penale nga neni 239 par. 1 nënparagrafi 3 (neni 182 par. 2 i 
Ligjit Penal të Republikës së Kroacisë), nuk është vendimtare se kush e ka dhënë 
iniciativën për akt seksual, ngase dhënia e iniciativës nuk është element i kësaj 
vepre penale. Intenca e kësaj norme penale është që të pamundësohet marrëdhënia 
seksuale e personit të cilit i është besuar kujdesi, rritja dhe edukim i personit në 
mes të moshës gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet. Andaj nuk është e 
rëndësisë se a është dhënë iniciativa, respektivisht se a ka provokuar e dëmtuara 
aktin seksual. VSRH. Kz. nr. 2131/64 02.09.1964532 

 
 
Neni 240 [Nxitja e akteve seksuale me premtim të rrejshëm të martesës] 
 

Kushdo që premton martesë të rrejshme në mënyrë që të nxisë personin i cili 
është në mes të moshës gjashtëmbëdhjetë (16) vjet dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet 
që të përfshihet në një akt seksual, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 
tre (3) vjet. 

 
1. Kjo vepër penale ka qenë e paraparë si paragraf i veçantë në nenin 198 të Kodit të 

mëparshëm, e tani në Kodin e ri është paraparë si vepër penale e veçantë.  
2. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është integriteti seksual të personave të cilët 

janë në mes të moshës gjashtëmbëdhjetë vjeç dhe tetëmbëdhjetë vjeç. Në fakt 
personat e tillë mbrohen nga mashtrimi me qëllim që të mos përfshihen në një akt 
seksual. 

3. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është premtimi i rrejshëm për martesë. 
Në lexim të parë të kësaj norme penale fitohet përshtypja se si kryesi i kësaj vepre 
penale mund të jetë secili person i cili premton martesë të rrejshme në mënyrë që 
ta nxisë për akt seksual subjektin pasiv të kësaj vepre penale, por kryes mund të 
jetë edhe shtytësi i cili me premtim të rrejshëm për martesë e nxit subjektin pasiv 
që të përfshihet në një akt seksual.  

4. Në nenin 228 par. 1, nënparagrafi 3 është definuar se nuk konsiderohet që ekziston 
pëlqimi nëse pajtimi i viktimës është marrë me mashtrim. Andaj kryerja e aktit 

                                                           
531 Dr. Ivica Kramarić, Sudska Praksa- Zagreb 1998. 
532 Dr. Ivica Kramarić; Sudska Praksa-Zagreb 1998 faqe 342/343. Bacic/Pavlovic, 
Komentar Krivičnok Zakona R. H.- 2004, Zagreb, faq., 692.  
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seksual pa pëlqimin e viktimës do të mund të inkorporohet tek vepra penale e 
dhunimit nga neni 230 par. 1 i këtij Kodi. E nëse merret se kryesi i kësaj vepre 
penale është shtytësi i cili me premtim të rrejshëm për martesë e nxit subjektin 
pasiv të kësaj vepre penale që të përfshihet në një akt seksual. Fjala “të përfshihet” 
lë të kuptohet se kryesi i aktit seksual është personi tjetër e jo shtytësi apo nxitësi. 
Në këtë rast do të bënim me këtë vepër penale ngase këto veprime të inkriminuara 
nuk do të mund të inkorporohen në ndonjë normë tjetër nga ky kapitull. Pra, si 
përfundim, kryes i kësaj vepre penale është shtytësi i cili me mashtrim për martesë 
e nxit personin në mes të moshës gjashtëmbëdhjetë vjeç dhe tetëmbëdhjetë vjeç që 
të kryej akt seksual me personin për të cilin viktima mendon se do të martohet. 

5. Kjo vepër mund të kryhet vetëm me dashje.  
6. Po që se pas aktit seksual me të vërtet ndodhë martesa, atëherë nuk do të ekzistojë 

as kjo vepër penale, ngase nuk ekziston as mashtrimi. 
7. Duhet cekur se kjo vepër penale nuk parashihet në legjislacionet penale të vendeve 

të rajonit. 
 
 
Neni 241 [Mundësimi ose detyrimi për prostitucion] 
 
1. Kushdo që rekruton, organizon, ndihmon ose kontrollon personin tjetër për 

qëllime të prostitucionit, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.  
2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet brenda perimetrit prej 

treqind e pesëdhjetë (350) metrash nga shkolla ose mjedisi tjetër i cili përdoret 
nga fëmijët, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri 
në pesë (5) vjet.  

3. Kushdo që me forcë apo kanosje serioze ose duke mbajtur personin tjetër në 
situatë të varësisë personale apo ekonomike e detyron personin e tillë që të 
merret me prostitucion, dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në 
tetë (8) vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni kryhet kundër personit 
të moshës mes gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet, kryesi 
dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

5. Kur vepra nga paragrafi 1., 2. ose 3. kryhet kundër personit nën moshën 
gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej pesë 
(5) deri në njëzetë (20) vjet.  

6. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni kryhet kundër personit 
nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim 
prej jo më pak se dhjetë (10) vjet.  

 
1. Në Francë, në bazë të një studimi të qendrës studentore “Sud- Etudiant”, 2% e 

studenteve të universitetit, mes moshës 19-25 vjet, shesin trupin e tyre për të 
paguar studimet. Në Itali 3-5% italianëve janë në kërkim të të bërit seks me 
meshkujt e vendeve në zhvillim (si p.sh. Senegal, Marok,dhe Kuba)533. Kështu, 
prostitucioni është paraqitur në forma të ndryshme por në esencë, prostitucioni ka 
qenë i njëjtë, ka qenë i pranishëm në të gjitha fazat e historisë së njerëzimit. Andaj, 

                                                           
533 Burimi i shenimeve është në internet-Googlee me titull-„Prostitucioni”. 
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shumë shtete iu janë qasë legalizimit të prostitucioni për dy arsye: Për ta vënë nën 
kontroll prostitucionin si fenomen negativ shoqëror dhe e dyta për t’i evituar të 
gjitha dukuritë tjera kriminale të cilat e përcjellin prostitucionin si të tillë. Grekët 
dhe Romakët prostitucionin e kanë pasur të rregulluar me ligj. Më vonë shumë 
shtete e kanë ndaluar si fenomen negativ.  

2. Në të kaluarën dhe tani faktori kryesor që personat ofrojnë shërbime seksuale është 
gjendja e rëndë ekonomike. Prostitucioni si fenomen është shqetësues edhe në 
Kosovën e pas luftës ku sipas organizatës ndërkombëtare “IOM”, 48% të 
prostitutave rekrutohen nga vet femrat që punojnë në Kosovë. Andaj, në luftimin e 
kësaj dukurie negative, rëndësi parësore kanë masat edukative, mirëpo duhen edhe 
masat penale juridike, e posaçërisht ndaj atyre që trafikojnë me qeniet njerëzore 
me qëllim të prostitucionit.  

3. Prostitucioni ka edhe përmasa ndërkombëtare. Me konventa dhe akte të tjera 
ndërkombëtare janë paraparë masa për luftimin e kësaj dukurie. Një ndër të tillat 
është: Marrëveshja ndërkombëtare për mbrojtjen efikase nga tregtia kriminale e 
njohur si “Tregtia me robër të bardhë” (1910); Konventa ndërkombëtare për 
luftimin e tregtisë me gra dhe fëmijë (1921); Konventa për luftimin e tregtisë me 
gra madhore (1933) dhe Konventa për luftimin dhe ndalimin e trafikimit me njerëz 
dhe shfrytëzimin e prostitucionit (1950). 

4. E drejta jonë penale nuk e inkriminon si vepër penale kur personi vet e ushtron 
prostitucionin. Veprimi i këtillë konsiderohet si kundërvajtje. Kodi ynë penal e 
inkriminon ndërmjetësimin dhe shtytjen në ushtrimin e kësaj dukurie të rrezikshme 
shoqërore.  

5. Në nenin 228, është dhënë kuptimi i kësaj shprehjeje që do të thotë: ofrim ose 
dhënia e shërbimeve seksuale në këmbim me të holla, me mallra ose me shërbime, 
përfshirë, por pa u kufizuar në kryerjen e një obligimi për të paguar ose ofrimin e 
mallrave apo shërbimeve, përfshirë shërbimet seksuale falas apo me zbritje. Nuk 
është me rëndësi nëse pagesa, mallrat apo te shërbimet i janë dhënë apo premtuar 
personit të përfshirë në shërbime seksuale apo personit të tretë. Këtu, nuk duhet 
kuptuar vetëm aktin seksual por edhe prekjen me qëllime seksuale apo forma tjera 
të kënaqjes së epsheve seksuale.  

6. Me prostitucion mund të nënkuptohen edhe marrëdhëniet seksuale në mes të 
gjinive të njëjta.  

7. Për të ekzistuar kjo vepër penale është jo relevante se a përfiton edhe personi i cili 
ofron shërbime seksuale (viktima). E rëndësisë është që personi i cili ndihmon apo 
shtytë për prostitucion të ketë përftime materiale apo ndonjë përfitim tjetër. Është 
e zakonshme që një pjesë të përfitimit e merr personi i cili ofron shërbimet. 
Prostitucionin duhet kuptuar si veprimtari i cili sjellë përfitime materiale ose 
përfitime tjera jo materiale. Zakonisht, fitimi paguhet nga personi i cili i shfrytëzon 
shërbimet por mund të paguhet ed 

8. he nga personi i tretë. Fitimi zakonisht realizohet me para, por fitimi mund të 
realizohet edhe në format tjera. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1 është paraparë forma themelore e kësaj vepre penale. Veprimet e 

kryerjes së kësaj vepre penale janë paraparë në mënyrë alternative dhe përfshin 
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forma të ndryshme të ndihmës në ushtrimin e prostitucionit. Para se gjithash, si 
veprim me të cilin kryhet kjo vepër penale nga paragrafi 1, është: rekrutimi, 
organizimi, ndihma të ndryshme që i jepen personit i cili merret me prostitucion, 
lëshimi i lokalit për ushtrimin e prostitucionit dhe kontrollit të personit tjetër për 
qëllime të prostitucionit që nënkuptohet kontrolli i shfrytëzuesit të shërbimit për 
pagesë apo ndonjë arsye tjetër etj. 

2. Shprehja rekrutim do të thotë, gjetja e personave për ushtrimin e prostitucionit 
duke i joshë për dobitë nga kjo veprimtari, e përforcon bindjen e personit i cili ka 
dilema për ushtrimin e prostitucionit. 

3. Organizimi për veprimtarinë e prostitucionit si shprehje ka kuptim mjaftë të gjerë 
dhe me të mund të subsumohen mënyra të shumta të organizimit, p.sh. gjetja e 
lokaleve apo shtëpive të përshtatshme për prostitucion, organizimi i mënyrës së 
pagesës, organizimi i kontrollit mjekësor, gjetja e klientëve për t’i shfrytëzuar 
shërbimet seksuale, reklamat dhe marketingu në forma të ndryshme për 
prostitucion etj. Edhe ndihma si shprehje ka kuptim mjaftë të gjerë dhe këtu mund 
të përfshihen shumë mënyra të ndihmës për prostitucion, prej transportit, lëshimit 
të lokaleve për prostitucion, dorëzimit të viktimës personit tjetër etj. Ndërsa 
kontrolli do të ishte, kontrollimi mjekësor ose kontrollimi i shfrytëzuesit për 
pagesë, siguri etj.  

4. Kjo vepër konsiderohet se ekziston edhe atëherë kur iniciativa për t’u dërguar në 
vendin tjetër për ushtrimin e prostitucionit rrjedhë nga vetë viktima. 
Ndërmjetësimi për ushtrimin e prostitucionit mund të jetë në raport me disa 
persona të cilët e ushtrojnë prostitucionin, por ekziston edhe atëherë kur 
ndërmjetësohet edhe për vetëm një person. 

5. Mundësimi i prostitucionit në raport me një numër më të madh të personave 
paraqet një vepër penale. Një vepër penale konsiderohet edhe në rastet kur herë 
pas herë ndërmerren këto veprime në raport me një apo më shumë persona të 
njëjtë. Nëse, ndërmjetësuesi ka ndërmjetësuar në intervale kohore ndaj shumë 
personave, mund të konstruktohet një vepër penale e vazhduar. 

6. Forma e kualifikuar e kësaj vepre penale parashihet në paragrafët vijues.  
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2, vepra penale e kualifikuar konsiderohet nëse prostitucioni 

ushtrohet brenda një rrethi prej 350 metrave nga shkolla ose mjedisi tjetër i cili 
përdoret nga fëmijët. 

2. Mbrojtja penale juridike e kësaj veprimtarie nuk e shpreh mbrojtjen e lirive të 
individit në jetën seksuale. Amoraliteti i kësaj dukurie ka të bëjë me motivin për 
shkak të cilit ushtrohet prostitucioni e që është çështje morali dhe edukimit të cilat 
nuk mund të përmirësohen me sanksione. Andaj, intervenimi penal juridik 
kryesisht është orientuar në veprimet të cilat e shtynin dhe ndihmojnë këtë 
fenomen të shoqërisë. Për këtë qëllim ligjdhënësi e ashpërson sanksionin penal 
nëse kjo veprimtari negative ushtrohet në afërsi të shkollave apo mjedisi në të cilin 
fëmijët qarkullojnë. 
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Paragrafi 3. 
 
1. Në paragrafin 3 parashihet forma e kualifikuar për shkak të përdorimit të forcës 

apo kanosjes serioze ose duke mbajtur personin (viktimën) në situatë të varësisë 
personale a ekonomike me qëllim që ta detyrojë të merret me prostitucion. Andaj, 
përdorimi i forcës, kanosjes dhe shfrytëzimi i varësisë personale a ekonomike 
bëjnë që vepra themelore të merr atributet e veprës penale të kualifikuar. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Sipas paragrafit 4, kjo vepër konsiderohet formë e kualifikuar për shkak të moshës 

së viktimës karakteristikave që ka subjekti pasiv i kësaj vepre penale. Do të thotë 
se vepra penale themelore, bazike bëhet e kualifikuar nëse subjekti pasiv është në 
mes të moshës gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjeç.  

 
Paragrafi 5. 

 
1. Me këtë dispozitë është inkriminuar kryerësi i kësaj vepre penale nëse subjekti 

pasiv i kësaj vepre është nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç. 
 

Paragrafi 6. 
 
1. Dispozita e këtij paragrafi e rregullon çështjen që ka paraparë këtë vepër penale e 

cila konsiderohet se ekziston nëse viktima është nën moshën katërmbëdhjetë vjeç. 
2. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë secili person pa marrë parasysh gjininë. 

Për të ekzistuar kjo vepër penale, kryerësi duhet të udhëhiqet me dashje ndaj të 
gjitha elementeve të kësaj vepre penale. Tentativa është e mundshme dhe ajo 
ndëshkohet vetëm për format e kualifikuara të kësaj vepre penale. 

3. Kjo dispozitë në praktikën gjyqësore të Kosovës ka paqartësi, sjell huti dhe 
qëndrime të ndryshme rreth zbatimit të kësaj norme penale juridike në raport me 
normën penalo juridike të trafikimit me qenie njerëzore nga neni 171. Është 
përkufizim i njëjtë i disa veprimeve me të cilat përmbushen elementet e veprës 
penale të trafikimit me njerëz nga neni 171 dhe veprimeve të mundësimit të 
prostitucionit nga neni 241 par. 3 të këtij Kodi, ashtu që disa gjykata për shkak të 
parimit “in dublo proreo” (në rast dyshimi në favor të akuzuarit) shumë veprime 
inkriminuese që e përbëjnë veprën penale të trafikimit me njerëz i kanë cilësuar si 
mundësim në prostitucion nga neni 241 par. 3 i këtij Kodi. 

4. Kështu, dallimi në mes të veprës penale të trafikimit me njerëz nga neni 171 dhe 
veprës penale mundësimi i prostitucionit nga neni 241, konsiston aty se tek vepra 
penale, mundësimi i prostitucionit, personi e ushtron prostitucionin por nuk është 
viktimë e trafikimit. 

5. Ndërsa prostitucioni tek vepra penale, trafikim me njerëz ushtrohet për shkak të 
detyrimit në forma të ndryshme dhe kryerësi e di se personi i tillë është viktimë e 
trafikimit. 
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Neni 242 [Ofrimi i lokaleve për prostitucion] 
 
1. Kushdo që me dijeni ofron lokalin, qoftë si pronar i lokalit, qiradhënës, 

qiramarrës, shfrytëzues ose person përgjegjës, personit tjetër për qëllim të 
prostitucionit ose mundësimit të prostitucionit, dënohet me gjobë dhe me 
burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet brenda perimetrit prej 
treqind e pesëdhjetë (350) metrash nga shkolla ose mjedisi tjetër i cili përdoret 
nga fëmijët, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri 
në pesë (5) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. të këtij neni kryhet për qëllime të 
prostitucionit ose mundësimit të prostitucionit të një apo më shumë personave 
që janë midis moshës moshës gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) 
vjet, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) 
vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet për qëllime të 
prostitucionit ose mundësimit të prostitucionit të një ose më shumë personave 
nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, kryesi dënohet me gjobë dhe me 
burgim prej pesë (5) deri në njëzet (20) vjet.  

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet për qëllime të 
prostitucionit ose mundësimit të prostitucionit të një ose më shumë personave 
nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim 
prej jo më pak se dhjetë (10) vjet.  

6. Për qëllime të këtij neni shprehja “mundësim i prostitucionit” përfshin por 
nuk kufizohet në rekrutimin, organizimin, ndihmën, kontrollimin, mbajtjen 
ose fshehjen e personit tjetër për qëllim të prostitucionit.  

  
1. Është një normë penale e re në Kodin penal. Me këtë normë penale sanksionohet 

ndihma e dhënë për veprimtarinë e prostitucionit nëpër mes të ofrimit të lokalit 
(hapësirës) për ushtrimin e prostitucionit në cilëndo formë të së drejtës për 
pronësinë dhe të drejtave tjera sendore (si pronar, qiradhënës, qiramarrës, 
shfrytëzues apo si person përgjegjës). Kjo formë e ndihmës ka qenë e sanksionuar 
në paragrafin 1 të nenit 201 të Kodit penal të mëparshëm. Tani, kjo formë e 
mundësimit të prostitucionit është zgjeruar, precizuar dhe për shkak të cilësisë së 
subjektit pasiv dhe vendit ku do të mund të ushtrohej prostitucioni, janë paraparë 
edhe format kualifikuese të kësaj vepre penale. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Në paragrafin 1 është përcaktuar forma themelore e kësaj vepre penale e cila 

kryhet me ofrimin e lokalit nga ana e kryesit i cili mund të jetë si pronar, 
qiradhënës, qiramarrës, shfrytëzues në bazë të ndonjë baze juridike, mund të jetë 
edhe person përgjegjës për atë lokal në bazë të ndonjë baze juridike e posaçërisht 
nëse lokali është i personit juridik.  

2. Ofrimi i lokalit mund të jetë për qëllim të prostitucionit ose mundësim të 
prostitucionit. Pra, veprimi me të cilin kryhet vepra penale nga paragrafi 1 është 
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ofrimi i lokalit për qëllim të prostitucionit ose mundësim të prostitucionit. Do të 
thotë se ofrimi i lokalit na paraqitet në mënyrën alternative si vijon: 
a) për qëllim të ushtrimit të prostitucionit ose 
b) për të mundësuar prostitucionin. Ç’është mundësim i prostitucionit- shih 

shpjegimin në paragrafin 6 të këtij neni. 
3. Për të ekzistuar vepra penale mjafton vetëm të ofrohet lokali për qëllim 

prostitucioni ose mundësim të prostitucionit. 
4. Me lokal duhet kuptuar secilën hapësirë të mbyllur e cila është e përshtatshme për 

ushtrimin e veprimtarisë së prostitucionit e madje edhe auto-shtëpizat.  
5. Kryes i kësaj vepre penale na paraqitet, pronari i lokalit, qiradhënësi, qiramarrësi, 

shfrytëzuesi ose personi përgjegjës. 
6. Nuk është paraparë ndëshkimi për personin juridik kur mund të jetë kryes i kësaj 

vepre penale, sikurse është paraparë në legjislacionin penal të Republikës së 
Maqedonisë. 

7. Sa i përket elementit subjektiv të kësaj vepre penale, vepra duhet të kryhet me 
dashje dhe në vetëdijen e kryesit duhet të përfshihen të gjitha elementet e kësaj 
vepre penale. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2, është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre penale për shkak 

të rrethanave të kryerjes së veprës. Si rrethanë kualifikuese është nëse vepra kryhet 
brenda perimetrit prej treqind e pesëdhjetë metra nga shkolla ose mjedisi tjetër i 
cili përdoret nga fëmijët. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3, po ashtu inkriminohet forma e kualifikuar e kësaj vepre penale 

për shkak të moshës së viktimës, përkatësisht formë kualifikuese e kësaj vepre 
penale kryhet në rastet kur viktimë e prostitucionit është personi në mes të moshës 
gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjeç. Pra, mosha e subjektit pasiv-viktimës 
është element kualifikues i kësaj vepre penale.  

 
Paragrafi 4 

 
1. Edhe paragrafi 5 inkriminon formën kualifikuese të kësaj vepre penale për shkak 

të moshës së subjektit pasiv. Përkatësisht kjo formë e kualifikuar e kësaj vepre 
penale konsiderohet se ekziston nëse kryhet ndaj personit nën moshën 
gjashtëmbëdhjetë vjeç e më i madh se katërmbëdhjetë vjeç. 

 
Paragrafi 5 

 
1. Parashihet forma kualifikuese e kësaj vepre penale e cila konsiderohet se kryhet 

nëse viktima e prostitucionit është nën moshën katërmbëdhjetë vjeç. 
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Paragrafi 6 
 
1. Paragrafi 6 është dispozitë shpjeguese dhe për qëllime të këtij neni shpjegon 

shprehjen “mundësim i prostitucionit” që përfshin por nuk kufizohet në 
rekrutimin, organizimin, ndihmën, kontrollimin, mbajtjen ose fshehjen e personit 
me qëllim të zhvillimit të prostitucionit. 

2. Për format e kualifikuara të kësaj vepre penale janë paraparë dënime si për vrasje. 
Këso dënime për këtë lloj të veprës penale nuk janë paraparë në legjislacionet 
penale të asnjë shteti të regjionit. Përkundër faktit se janë vepra penale shumë të 
rënda, konsiderojmë se dënimet e parapara janë jashtëzakonisht të rënda dhe në 
asnjë aspekt nuk është e arsyeshme që të parashihen dënime sikur edhe për vrasje. 
Andaj në praktikën gjyqësore do të paraqiten shumë vështirësi në shqiptimin e 
këtyre dënimeve. 

 
 
Neni 243 [Marrëdhëniet seksuale brenda familjes] 
 
1. Kushdo që kryen akt seksual me paraardhës ose pasardhës të familjes i cili ka 

mbushur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet ose me vëlla apo motër që ka 
mbushur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet, dënohet me gjobë ose me burgim 
prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

2. Kur prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku ose njerka, gjyshi apo 
gjyshja, daja apo axha, tezja ose halla, kryen akt seksual me fëmijën e tij, me 
fëmijën e birësuar, me thjeshtrin e tij, me nipin ose me mbesën e vajzës apo të 
djalit, me nipin ose me mbesën e motrave apo të vëllezërve, mes moshave 
gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet, dënohet me jo më pak se 
(3) tre vjet burgim.  

3. Kur prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku ose njerka, gjyshi apo 
gjyshja, daja apo axha, tezja ose halla, kryen akt seksual me fëmijën e tij, me 
fëmijën e birësuar, me thjeshtrin e tij, me nipin ose me mbesën e vajzës apo të 
djalit, me nipin ose me mbesën e motrave apo të vëllezërve, që është në mes të 
moshës katërmbëdhjetë (14) dhe gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet me jo më 
pak se pesë (5) vjet burgim.  

4. Kur prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku ose njerka, gjyshi apo 
gjyshja, daja apo axha, tezja ose halla, kryen akt seksual me fëmijën e tij, me 
fëmijën e birësuar, me thjeshtrin e tij, me nipin ose me mbesën e vajzës apo të 
djalit, me nipin ose me mbesën e motrave apo të vëllezërve, nën moshën 
katërmbëdhjetë (14) vjet, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.  

5. Kur vëllai apo motra më e madhe kryen akt seksual me vëllanë apo motrën, 
me vëllanë ose motrën e adoptuar, me vëllanë apo motrën e birësuar, që është 
midis moshës gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet, motra apo 
vëllai më i madh dënohet me dënimin nga paragrafi 2. i këtij neni.  

6. Kur vëllai apo motra më e madhe kryen akt seksual me vëllanë apo motrën, 
me vëllanë ose motrën e adoptuar, me vëllanë apo motrën e birësuar, që është 
në mes të moshës katërmbëdhjetë (14) dhe gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, motra 
apo vëllai më i madh dënohet me dënimin nga paragrafi 3. i këtij neni.  
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7. Kur vëllai apo motra më e madhe kryen akt seksual me vëllanë apo motrën, 
me vëllanë ose motrën e adoptuar, me vëllanë apo motrën e birësuar, që është 
nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, motra apo vëllai më i madh dënohet me 
dënimin nga paragrafi 4. i këtij neni. 

 
1. Historikisht, botëkuptimi lidhur me marrëdhëniet seksuale në familje kanë 

ndryshuar krahas kësaj edhe qëndrimi për ndëshkimin e kësaj dukurie. E drejta 
zakonore në trevat tona, marrëdhëniet seksuale në mes të anëtarëve të familjes i ka 
konsideruar si vepra të rënda. Më vonë ky botëkuptim fillon të ndryshohet dhe të 
konsiderohet se marrëdhëniet seksuale janë të ndaluara vetëm në mes të një rrethi 
të ngushtë të anëtarëve të familjes, ndërsa dënimi për këtë vepër ulet në masë të 
konsiderueshme. Më parë tek shqiptarët, sipas të drejtës zakonore nuk është lejuar 
martesa në mes të anëtarëve të një fisi. 

2. Incesti cenon normat morale. Lidhur me zbulimin e këtyre marrëdhënieve 
parashtrohen vështirësi të konsiderueshme dhe tregohen edhe pasojat lidhur me 
marrëdhëniet familjare gjatë procedurës së ndjekjes. Si rezultat i këtyre 
diskutimeve ka shtyrë disa shtete të heqin dorë nga ndëshkimi i këtyre 
marrëdhënieve (Franca, Portugalia, Belgjika). Mirëpo incesti mbetet ende i 
ndëshkueshëm për shumë shtete (Italia, Danimarka, Gjermania, Greqia etj.). E 
drejta penale bashkëkohore, marrëdhëniet seksuale në mes të anëtarëve të familjes 
i konsideron si shkelje të lirisë seksuale dhe moralit në përgjithësi. 

3. Ligjdhënësi i vendit tonë është udhëhequr me qëndrimin, se me këtë vepër penale 
cenohet integriteti seksual si tërësi e lirisë për të vendosur lidhur me marrëdhëniet 
seksuale dhe moralin në përgjithësi e jo martesa dhe familja, kur këtë vepër penale 
e ka radhitur në kapitullin e veprave penale kundër integritetit seksual. Kështu, 
kanë vendosur edhe legjislacionet penale të vendeve tjera si p.sh. Kroacia dhe 
Bosnja e Hercegovina.  

4. Incesti ose gjaktrazimi, siç është quajtur më parë, do të thotë: marrëdhënie 
seksuale me pëlqim (dëshirë) në mes të anëtarëve të familjes në vijë të drejt dhe të 
tërthorët të gjakut. Andaj, shkaqet e inkriminimit të këtyre marrëdhënieve, 
kryesisht janë të natyrës morale dhe shëndetësore. Legjislacioni penal i vendeve të 
cilat e inkriminojnë incestin si vepër penale nuk dallojnë shumë sa i përket 
elementeve të formës së thjeshtë të kësaj vepre penale.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas paragrafit 1, kjo vepër penale kryhet nëse kryhen marrëdhënie seksuale në 

mes të personave në gjini gjaku në vijën e drejtë (paraardhës ose pasardhës të 
familjes) e që janë fëmijët dhe prindërit, gjyshi dhe gjyshja me nipa apo mbesa, 
stërgjyshi dhe stërgjyshja me stërnipër dhe në mes të motrës dhe vëllait e që kanë 
mbushur tetëmbëdhjetë vjeç.  

2. Nga ky përkufizim nënkuptohet se nuk është me rëndësi se në çfarë shkalle të 
gjinisë së gjakut është fjala për të ekzistuar kjo vepër penale, e në vijë të tërthortë 
deri në shkallë të dytë, do të thotë vetëm në mes të vëllait dhe motrës. Gjithashtu 
nuk është me rëndësi nëse është fjala për gjini gjaku në martesë apo jashtë 
martesës. Po ashtu, nuk është me rëndësi nëse vëllai dhe motra apo vetëm njeri nga 
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ta ka lindur në martesë apo jashtë martesës. Nuk është me rëndësi a janë pasardhës 
të dy prindërve apo vetëm nga i njëjti babë apo nënë (gjysmë vëlla apo gjysmë 
motër).  

3. Akti seksual në mes të këtyre anëtarëve të familjes, sipas paragrafit 1 të këtij neni 
është i ndëshkueshëm, ndërsa veprimet tjera seksuale që nuk përfshihen në 
kuptimin e shprehjes “akt seksual” nuk janë të ndëshkueshme, p.sh. prekja për 
qëllime seksuale (për kuptimin e shprehjes “akt seksual” shih paragrafin 3 të nenit 
228 të këtij Kodi). 

4. Marrëdhënia familjare në vijë të gjakut nuk ekziston në mes të njerkut dhe 
thjeshtrës ose thjeshtrit, njerkës dhe thjeshtrit, adoptuesit dhe të adoptuarit, prindit 
të birësuar dhe thjeshtrit, e as në mes të këtyre personave dhe fëmijëve të 
adoptuesit. Për shkak se nuk ekziston lidhja e gjakut në mes të këtyre personave 
nuk ekziston edhe elementi themelor për të ekzistuar kjo vepër penale. 

5. Meqenëse, veprimi i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm kryerja e një akti 
seksual, shtrohet pyetja a kemi disa vepra penale nëse kryhen disa akte seksuale në 
mes të personave të njëjtë (p.sh. kryerja e akteve seksuale në mënyrë të vazhduar-
konstante). Në këso rastesh përmbushen të gjitha kushtet për t’u konsideruar se 
ekziston vepra penale e vazhdueshme e jo dy apo më shumë vepra penale.  

6. Për të ekzistuar kjo vepër penale, kryerësit duhet të kenë moshën mbi 
tetëmbëdhjetë vjeç, që do të thotë se nëse njëri ka moshën nën tetëmbëdhjetë vjeç, 
atëherë do të kemi veprën penale nga paragrafi 2 ose 3 të këtij neni, eventualisht 
ndonjë nga veprat tjera penale të këtij kapitulli.  

7. Kur kemi të bëjmë me veprën penale nga paragrafi 1 atëherë bashkëkryerja është e 
domosdoshme, do të thotë se bashkëkryerës janë së paku dy personat në vijën e 
drejt të gjakut apo në mes të motrës dhe vëllait që kanë kryer aktin seksual. Pra 
kryerës të kësaj vepre penale konsiderohen që të dy të cilët kanë kryer aktin 
seksual.  

8. Fajësia për këtë vepër penale ekziston vetëm nëse bashkëkryerësit kanë vepruar 
me dashje të drejtpërdrejtë apo eventuale.  

9. Në praktikë, shpeshherë është shtruar pyetja, a ekziston bashkimi ideal i kësaj 
vepre penale me ndonjë nga veprat penale të këtij kapitulli. Ne themi se Kodi ynë 
penal këtë e ka zgjidhur me vet faktin kur tek secila vepër penale e këtij kapitulli, e 
ka inkriminuar gjaktrazimin si formë të kualifikuar nëse akti seksual është kryer pa 
pëlqimin e viktimës, nëse viktima është nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç dhe 
nëse vepra është kryer në mënyrën, formën dhe rrethanat e kërkuara për atë vepër 
penale. Do të thotë se ligjdhënësi bashkimin ideal të kësaj vepre penale me ndonjë 
nga veprat penale të këtij kapitulli i ka inkriminuar si vepra të posaçme (shih nenin 
230 par. 4. nënparagrafi 8, dhe 9, nenin 235 par. 4, nënparagrafi 8 dhe 9 të këtij 
Kodi). 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Me dispozitën e paragrafit 2 ofrohet një mbrojtje penalo-juridike më e fuqishme në 

mes të një rrethi mjaft të gjerë të anëtarëve të familjes, ku subjekti pasiv (viktima) 
është në mes moshës prej gjashtëmbëdhjetë deri në tetëmbëdhjetë vjeç. Mu për 
shkak të veçorive të posaçme të subjektit pasiv, vepra penale nga paragrafi 2 
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konsiderohet si vepër më e rëndë dhe shtrihet një mbrojtje penalo juridike më e 
fuqishme ndaj një rrjeti më të gjerë të anëtarëve të familjes. Kështu si kryes i kësaj 
vepre penale nga paragrafi 2 mund të jenë: prindi, prindi adoptues, prindi birësues, 
njerku ose njerka, gjyshi apo gjyshja, tezja ose halla, axha apo daja, kryen akt 
seksual me fëmijën e tij, me fëmijën e birësuar, me thjeshtrin e tij, me nipin ose 
me mbesën e vajzës apo të djalit, me nipin ose me mbesën e motrave apo të 
vëllezërve, mes moshave gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjeç.  

2. Vepra penale nga paragrafi 2 nuk mund të kryhet me bashkëveprim të 
domosdoshëm sikurse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni, ngase si subjekt 
pasiv na paraqiten personat të mes moshës gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë 
vjeçare. Vepra penale mund të kryhet në bashkëveprim (p.sh. dy dajë apo dy axhë 
me mbesën e moshës prej gjashtëmbëdhjetë deri në tetëmbëdhjetë vjeç) por jo vet 
aktorët e aktit seksual të konsiderohen si bashkëveprues, sepse fëmija midis 
moshës gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjeç është subjekt i mbrojtur- viktimë 
ndaj të cilit nuk mund të ndërmerret ndjekja penale. Ndjekja penale nuk do të 
ndërmerret ndaj viktimës edhe atëherë kur vepra penale ka vazhduar pasi është 
bërë madhore. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3 është paraparë forma specifike e kësaj vepre e cila konsiderohet 

formë kualifikuese nëse akti seksual brenda familjes kryhet ndaj personit në mes të 
moshës katërmbëdhjetë vjeç dhe gjashtëmbëdhjetë vjeç. Edhe tek kjo formë e 
veprës penale, kryes mund të paraqiten vetëm prindi, prindi adoptues, prindi 
birësues, njerku ose njerka, gjyshi apo gjyshja, tezja ose halla, axha apo daja e 
viktimës apo subjekt pasiv mund të jenë: fëmijët e tij, me fëmijën e birësuar, me 
thjeshtrin e tij, me nipin ose me mbesën e vajzës apo të djalit, me nipin ose me 
mbesën e motrave apo të vëllezërve, të mes moshave katërmbëdhjetë dhe 
gjashtëmbëdhjetë vjeç. Dallimi nga vepra penale e paragrafit 2 është vetëm në 
moshën e subjektit pasiv.  

 
Paragrafi 4 

 
1. Në paragrafin 4, po ashtu, është paraparë formë e kualifikuar e kësaj vepre penale 

për shkak të vetive të subjektit pasiv-viktimës. Edhe kjo formë e veprës penale 
inkriminon aktin seksual brenda familjes të cilën mund ta kryej prindi, prindi 
adoptues, prindi birësues, njerku ose njerka, gjyshi apo gjyshja, tezja ose halla, 
axha apo daja e viktimës; ndaj fëmijës së tij, me fëmijën e birësuar, me thjeshtrin e 
tij, me nipin ose me mbesën e vajzës apo të djalit, me nipin ose me mbesën e 
motrave apo të vëllezërve, nën moshën katërmbëdhjetë vjeç. 

 
Paragrafi 5 

 
1. Në paragrafin 5 është paraparë një formë specifike e kësaj vepre e cila 

konsiderohet se ekziston nëse është kryer akti seksual me të vëllanë ose motrën, 
me vëllanë ose motrën e adopëtuar, me vëllanë apo motrën e birësuar që është në 
mes të moshës gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjeç, (çfarë është kuptimi “akt 
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seksual” shiko shpjegimin në nenin 228 paragrafi 3 të këtij Kodi). Edhe sipas 
përkufizimit të kësaj vepre penale (neni 243 paragrafi 3) ndjekja penale ndërmerret 
ndaj vëllait apo motrës më të madhe. Pra, viktimë e kësaj vepre penale janë 
grupmoshat prej gjashtëmbëdhjetë deri në tetëmbëdhjetë vjeç. 

 
Paragrafi 6 

 
1. Në këtë paragraf, po ashtu është parashikuar si vepër penale nëse vëllai apo motra 

më e madhe kryen akt seksual me vëllanë ose motrën e adoptuar, me vëllanë apo 
motrën e birësuar, që është në mes të moshës katërmbëdhjetë dhe 
gjashtëmbëdhjetë vjeç. 

 
Paragrafi 7 

 
1. Paragrafi 7 është i ngjashëm me veprën penale të paraparë në paragrafin 6 me një 

dallim se tek kjo vepër penale kemi të bëjmë me subjektin pasiv me moshën nën 
katërmbëdhjetë vjeç, me ç’rast motra apo vëllai më i madh dënohet me dënim nga 
paragrafi 4, që do të thotë jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Kur gjatë procedurës penale është vërtetuar se i akuzuari me të dëmtuarën (vajzën 

e vet) ka kryer më së paku pesë akte seksuale brenda disa viteve. Kur e dëmtuara 
ka pasur shtatë vjet, me të ka kryer marrëdhënie anale, pastaj ka kryer edhe akte 
orale, atëherë aktet e tilla me të miturën kanë karakter të veprës penale të kryer në 
mënyrë posaçërisht poshtëruese sikurse me arsye prokurori e cekë në ankesën e 
vet. Kryerja e disa akteve anale dhe orale (felacio dhe marrëdhënie anale) me të 
dëmtuarën në atë nivel të moshës i akuzuari me të vërtet ka kaluar kufijtë e 
nënçmimit dhe poshtërimit. Andaj, këto veprime sipas Kodit tonë penal do të 
cilësoheshin juridikisht si veprime të veprës penale, keqtrajtim seksual i personave 
nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç, nga neni 235 par. 4, nënparagrafi 8 lidhur me 
nenin 1 sepse kufijtë e nënçmimit dhe poshtërimi në rastin konkret duke pasur 
parasysh moshën e të dëmtuarës marrin karakter të trajtimit çnjerëzor. Do të 
përmbusheshin edhe elementet e veprës penale, marrëdhënie seksuale brenda 
familjes nga neni 243 par. 4 i këtij Kodi, ngase kjo normë juridike e shtrin 
mbrojtjen ndaj personave nën moshën 14 vjeçare. Aktgjykim. VSRH. I Kz. 411/01 
dt. 9.03.2003.  

2. Nuk mund të aprovohet qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së parë se i akuzuari 
në vitin 1982 e bind vajzën e vet, atëherë të moshës 10 vjeçare për akt seksual që 
ka zgjatur deri në vitin 1991, duke i folur se në të kundërtën do të kërkoj të 
shkurorëzohet nga nëna e saj, do ta braktis familjen dhe do të bëjë vetëvrasje e me 
përdorimin e forcës ka kryer aktet seksuale ndaj të miturës së pa aftë ashtu që ka 
kryer veprën penale, marrëdhënie seksuale me të miturën nga neni 87, par. 1 LP të 
Kroacisë në bashkim me veprën penale të gjaktrazimit nga neni 97 të LP të 
Kroacisë. 

3. E dëmtuara në kohën e kryerjes së aktit të parë seksual ka qenë fizikisht e zhvilluar 
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për krah moshatareve të veta dhe madje mbi mesataren e inteligjencës, andaj nuk 
mund të konsiderohet si e pa aftë. I mitur i pa aftë duhet konsideruar vetëm atë të 
mitur i cili për shkak të të metave psiko-fizike nuk do të ishin normale për 
moshatarët e tij që mos të mund të kundërshtonte. Po ashtu as kërcënimet e të 
akuzuarit se do ta braktis familjen dhe do të bëjë vetëvrasje nuk mund të 
konsiderohen si përdorim i forcës psikike në kuptimin e nenit 87 par. 3 të LP të 
Kroacisë. E keqja me të cilën kërcënohet duhet të jetë e drejtuar ndaj jetës dhe 
trupit të viktimës e jo ndaj vetë vetes (kërcënim i drejtpërdrejtë) ose ndaj jetës dhe 
trupit të personit të afërt (kërcënim indirekt). 

4. Sipas Kodit tonë këto veprime do të ishin cilësuar si veprime të veprës penale nga 
neni 243 par. 4, të këtij Kodi. Aktgj. VSH, I. Kz.-518/92 dt. 16.9. 1992. 

5. I akuzuari i cili me thjeshtrën me forcë ka mbajtur marrëdhënie seksuale të 
rregullta e të cilat i ka filluar para se ajo t’i mbushë 14 vjeç, e pastaj i ka vazhduar 
me përdorimin e forcës edhe pasi i ka mbushur 14 vjeç. Nuk ka kryer vepër 
penale, marrëdhënie seksuale me të miturën në bashkim real me veprën penale të 
dhunimit, por vetëm marrëdhënie seksuale me të miturën e cila nuk i ka mbushë 
14 vjeç. Sipas Kodit tonë penal do të ishte vepra penale nga neni 243 par. 4. Aktgj. 
VSRH I Kz.- 745/90 dt. 26.2.1991. 

6. Kur i akuzuari me forcë kryen aktin seksual ndaj nënës së vet, nuk parqet rast 
posaçërisht të rënd në kuptim të nenit 47 të LP të RSFJ për ta cilësuar si vepër 
penale e dhunimit nga neni 103 par. 2 të LP të Serbisë. 

7. Në rastin konkret kur i akuzuari do të kryente aktin seksual ndaj nënës së vet me 
forcë, atëherë sipas Kodit tonë penal, veprimet e të akuzuarit do të ishin cilësuar 
juridikisht sipas nenit 230 par. 4, nënparagrafi 4.2 lidhur me par. 1.  
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Kapitulli XXI: Veprat penale kundër martesës dhe familjes 
 
 
Vështrime të përgjithshme 
 
1. Martesa dhe familja janë celulat e para të shoqërisë brenda së cilës krijohen 

kushtet për zhvillimin dhe edukimin normal të individit. Andaj, interesi i 
përgjithshëm shoqëror është që të krijohen, sigurohen dhe të zhvillohen kushtet për 
këtë institucion. Për këtë, të drejtat nacionale penale dhe ato ndërkombëtare 
merren me mbrojtjen e këtij institucioni nga veprimet apo mos veprimet të cilat 
mund ta rrezikojnë dhe dëmtojnë këtë institucion.  

2. E drejta ndërkombëtare me një numër aktesh e mbron këtë institucioni. Kështu në 
nenin 16 të Deklaratës Universale mbi të Drejtat e Njeriut, proklamohet se të gjithë 
madhorët kanë të drejtë të lidhin martesë dhe të themelojnë familje pa kurrfarë 
kufizimesh të përkatësisë nacionale, race, ngjyre dhe feje. Në nenin 23 të Paktit 
Ndërkombëtar për të Drejtat Politike dhe Qytetare thuhet:” familja është qelizë 
natyrore dhe themelore e secilës shoqëri dhe ka të drejtë të gëzoj mbrojtje nga shtetet 
dhe shteti, dhe secili ka të drejtë të lidhë martesë në pajtim me vullnetin e vet. 
Ngjashëm, marrëdhëniet familjare dhe martesore janë rregulluar edhe me Konventën 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, ashtu që në nenin 8 përkufizohet e drejta në 
respektimin e privatësisë dhe jetës familjare. Në nenin 12 rregullohet e drejta për 
lidhjen e martesës, ose lindjen dhe adoptimin e fëmijëve por jo edhe për jetesën e 
përbashkët. Në pajtim me këtë Komisioni Evropian për të drejtat e njeriut ka 
konstatuar se shtet nuk mund t’u ndalojnë të burgosurve lidhjen e martesës, por mund 
t’u ndalojnë të martuarve apo të fejuarve të jetojnë së bashku me bashkëshortët në 
institucionet e burgut (rasti Draper kundër Mbretërisë së Bashkuar- kom. nga 1980, 
Hamer kundër Mbretërisë së Bashkuar- kom. Nga 1979.). Mirëpo në rastin Abdulaziz, 
Cabales dhe Balkandali kundër Mbretërisë së Bashkuar (1985.) Gjykata Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut ka konstatuar se familja themelohet me lidhjen e martesës 
ligjore dhe bashkëshortët normalisht jetojnë së bashku. Pastaj është shtuar se 
është”vështirë të mendohet se e drejta në themelimin e familjes sipas nenin 12 “nuk 
përfshin edhe të drejtën në jetesë të përbashkët” (Gomien, faqe 59).  

3. Marrëdhëniet familjare dhe martesore janë edhe çështje e rregullativës kushtetuese 
të secilit shtet bashkëkohor. Kështu, Kushtetuta e Republikës së Kosovës në nenin 
37 parasheh të drejtën për martesë dhe të drejtën që të krijojë familje në bazë të 
pëlqimit të lirë dhe në pajtim me ligjin. Martesa dhe zgjidhja e saj rregullohet me 
ligj dhe bazohet në barazinë e bashkëshortëve. Po ashtu në paragrafin 3 të këtij 
neni, parashihet mbrojtja e veçantë e familjes nga ana e shtetit në mënyrën e 
rregulluar me ligj. 

4. Marrëdhëniet martesore dhe familjare janë kryesisht të karakterit privat, intim, të 
cilat bazohen në respektimin, besimin, solidaritetin dhe dashurinë reciproke. 
Mirëpo, edhe pse martesa dhe familja themelohen në bazë të vullnetit të lirë të 
secilit person, nuk mund të pranohet konstatimi se janë institucione me karakter 
privat. Kjo nga shkaku se themelimi i martesës dhe familjes krijon disa veprime të 
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cilat i tejkalojnë interesat e bashkëshortëve dhe anëtarëve të familjes dhe marrin 
karakter të përgjithshëm shoqëror. Rëndësia e tillë e këtyre institucioneve si dhe 
disa marrëdhënieve ekonomiko shoqërore të cilat zhvillohen, bëjnë dhe e 
arsyetojnë intervenimin shoqëror në rregullimin e martesës dhe familjes.534 Lidhur 
me këtë, mund të thuhet se mbrojtja penalo juridike e martesës dhe familjes është 
pjesë përbërëse e formës juridiko -institucionale për zhvillimin dhe mbrojtjen e 
marrëdhënieve martesore dhe familjare. Për mbrojtjen penalo juridike ka vend 
vetëm sa i përket sulmit në këto vlera të cilat vihen në rrezik ekzistenca e tyre. Po 
ashtu edhe sa i përket formave të ndryshme të rrezikimit të dhunshëm të 
marrëdhënieve familjare dhe martesore të cilat reflektojnë dëmshëm në ata të cilët 
jetojnë në ato marrëdhënie535.  

5. Objekti mbrojtës i veprave penale të këtij kapitulli është martesa dhe familja, andaj 
edhe veprat penale mund të ndahen në vepra penale kundër martesës dhe vepra 
penale kundër familjes.  

6. E Drejta bashkëkohore penale, e posaçërisht ajo Evropiane, synon që ta kufizojë 
zonën e ndëshkimit të veprave penale kundër martesës, respektivisht shuarjen e 
represionit penalo juridik për shkak të shkeljes së detyrimeve martesore të 
karakterit individual (p.sh. për shkak të tradhtisë martesore). Në pajtim me këtë, 
mbrojtja penale juridike përfshin vetëm shkeljet ndaj principeve të monogamisë 
dhe veprimeve mashtruese me rastin e lidhjes martesore. Veprat tjera bëjnë pjesë 
në veprat penale kundër familjes. 

7. Vërehet se veprat penale kundër familjes nuk e mbrojnë familjen si tërësi, sepse 
kemi të bëjmë me një bashkëjetesë labile, por mbrohen të drejtat ekzistenciale dhe 
marrëdhëniet qenësore në mes të anëtarëve të asaj bashkësie, p.sh. statusi familjar, 
e drejta personit të jetoj dhe edukohet në një familje, e drejta për sigurinë materiale 
dhe ekzistenciale në familje.536 Andaj e drejta penale nuk mund të intervenojë në 
çështjet tjera familjare të cilat bazohen në marrëdhëniet morale dhe në motive. 

8. Në fund duhet cekur se esenca e këtyre veprave penale, duke u bazuar në rrethin 
tonë socio etnik dhe moral, objekti grupor mbrojtës i këtyre veprave është familja 
pa marrë parasysh se pasoja e këtyre veprave penale godet mbi ndonjë anëtarë të 
familjes537. 

 
 
Neni 244 [Bigamia] 
 
1. Kushdo që lidh martesë tjetër derisa është i martuar, dënohet me burgim deri 

në një (1) vit.  
2. Kushdo që lidh martesë me personin për të cilin e di se është i martuar, 

dënohet me dënimin nga paragrafi 1. i këtij neni.  
3. Nëse pas kryerjes së veprës penale nga ky nen, martesa e mëparshme nuk 

është më e vlefshme, është prishur ose është ndërprerë, ndjekja penale për 
veprën nga ky nen nuk fillohet, e nëse ndjekja është filluar duhet të ndërpritet.  

                                                           
534 Komentar Krivičnog Zakonika Bosne i Hercegovine, faqe, 1599. 
535 Kombovski, Komentar faqe. 227. 
536 Po aty, faqe 227. 
537 Komentar Krivičnog Zakonika Bosne i Hercegovine, faqe 1599. 
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Paragrafi 1 
 
1. Bigamia si vepër penale është e inkriminuar dhe tek të gjitha shtetet të cilat si 

formë të vetme të martesës e kanë pranuar monogaminë. Me këtë vepër penale 
shtrihet mbrojtja penalo-juridike e martesës monogame. Në të kaluarën kjo vepër 
penale ka qenë si formë e kualifikuar e tradhtisë martesore e që më vonë ky 
qëndrim është braktisë ashtu që bigamia konsiderohet si vepër e veçantë penale 
kundër martesës. Me inkriminimin e kësaj vepre synohet stabiliteti i familjes dhe 
funksioni i saj shoqëror. 

2. Kjo vepër penale kryhet në dy forma: 
a) lidhja e martesës nga ana e kryerësit deri sa ai është në martesë (paragrafi 1);  
b) lidhja e martesës me personin për të cilin kryerësi e di se është në martesë 

(paragrafi 2). 
3. Elementi i përbashkët i këtyre dy formave të kësaj vepre penale është lidhja e 

martesës së re ndërmjet personave nga të cilët njeri apo të dy gjenden në martesë. 
Për formën e parë të kësaj vepre penale duhet vërtetuar faktin se kryerësi tashmë 
gjendet në martesë (me kurorë), për deri sa lidhë martesë të re. Ndërsa për formën 
e dytë duhet vërtetuar faktin se kryerësi e di se personi me të cilin lidhë martesë 
gjendet në martesë. 

4. Fjalët “Derisa është i martuar” shprehin kuptimin e gjendjes së martesës 
respektivisht të bashkësisë sipas dispozitës së nenit 28 të Ligjit për Familjen të 
Republikës së Kosovës. Sipas kësaj dispozite (neni 28 LFK) për lidhjen e një 
martese nevojiten dy persona të gjinisë së kundërt të shprehin vullnetin e tyre të 
lirë për martesë përpara organit kompetent për lidhjen e martesës (nëpunësit për 
gjendje civile), sipas formës dhe mënyrës së paraparë me ligj. Në qoftë se me 
rastin e lidhjes së martesës nuk kanë qenë të plotësuara disa nga kushtet për lidhjen 
e saj, konsiderohet se një martesë e tillë as që ka ekzistuar. E nëse nuk ka ekzistuar 
martesa nuk ka as vepër penale të bigamisë. Kjo konfirmohet edhe sipas paragrafi 
3 të këtij neni ku decidivisht thuhet se nëse martesa e përparme është prishur apo 
nuk është më e vlefshme ndjekja penale nuk do të fillojë e nëse ka filluar do të 
pushohet. Për të ekzistuar vepra penale nga paragrafi 1, martesa e përparme duhet 
të jetë e ligjshme dhe e vlefshme (fuqiplotë). Në të kundërtën ajo nuk është e 
ligjshme e as e vlefshme. Andaj, nuk ka as vepër penale. Gjendja martesore 
ekziston që nga lidhja e martesës e deri në zgjidhjen, pushimin, apo anulimin e saj, 
pa marrë parasysh se bashkëshortët faktikisht nuk kanë jetuar në bashkësi. Veprën 
e kryen edhe ai person i cili nuk jeton në bashkësinë martesore por juridikisht 
është ende në martesë (kurorë).  

5. Sipas legjislacionit të mëparshëm, por edhe të disa teoricienëve, vepra penale e 
bigamisë ekziston edhe pse martesa e mëparshme është lidhur në kundërshtim me 
dispozitat e ligjit (LFK), me arsyetimin se për ekzistimin e martesës nuk ndikon se a 
është lidhur edhe për kundër ekzistimit të pengesave. Ato pengesa mund të jenë si 
shkak për prishjen e martesës sipas dispozitave të Ligjit mbi Familjen, por jo edhe 
për mos ekzistimin e saj. Kodi ynë Penal, por edhe e drejta penale bashkëkohore, 
ketë qëndrim e ka hedhë për faktin se qëllimi i kësaj norme penale është mbrojtja e 
martesës së ligjshme, fuqiplotë e jo martesat e lidhura në kundërshtim me dispozitat 
përkatëse ligjore. Zgjidhja, prishja dhe anulimi i martesës gjykohet sipas dispozitave 
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të Ligjit mbi Familjen të Republikës së Kosovës. Pra, kjo normë penale është 
permisive me të cilën parashihet baza themelore për përjashtimin e ekzistimit të 
veprës penale (shih paragrafin. 3).538 

6. Në praktikë mund të paraqiten raste të ndryshme kur kemi të bëjmë me veprën 
penale të bigamisë ashtu që vërtetimi i faktit se a është ndonjë person në martesë 
apo jo, mund të varet edhe nga dispozitat të cilat vlejnë në të drejtën 
ndërkombëtare. Nëse shtetasi i huaj apo personi pa nënshtetësi lidhë martesë në 
vendin tonë, ose kur shtetasi ynë lidhë martesë në ndonjë shtet tjetër, sikurse janë 
martesat e përziera, vlerësimi i ekzistimit të martesës nuk mund të bazohet vetëm 
në dispozitat e ligjit tonë. Kur dhe në të cilat kushte vlerësohet ekzistimi i martesës 
sipas legjislacionit të huaj, përcaktohet sipas rregullave ndërkombëtare ku rëndësi 
të veçantë kanë dy principe. Sipas të parit kushtet për lidhjen e martesës 
vlerësohen sipas ligjit nacional, do të thotë sipas ligjit të shtetit të bashkëshortëve. 
Principi i dytë, i cili vlen pa përjashtim, thotë: forma e martesës gjithnjë vlerësohet 
sipas ligjit të shtetit ku lidhet martesa (locus regit actum).539 

7. Kjo vlen edhe në rastet kur lidhet martesa me personin i cili është shtetas i shtetit 
ku lejohet poligamia, ashtu që forma e martesës vlerësohet sipas ligjit të shtetit ku 
lidhet martesa. Do të thotë se në këto raste ekziston vepra penale e bigamisë. 

8. Veprimi me të cilin kryhen këto dy forma të kësaj vepre penale konsiston në 
lidhjen e martesës së re përkundër faktit se njëri apo të dytë gjenden në martesë. 

9. Vepra konsiderohet e kryer me vet faktin e lidhjes së martesës. 
10. Për të ekzistuar kjo vepër penale, akti i lidhjes së martesës duhet të zhvillohet sipas 

të gjitha kushteve të parapara sipas Ligjit mbi Familjen të Republikës së Kosovës 
(neni 28 LFK). Në të kundërtën një martesë e tillë e re juridikisht nuk është lidh, 
andaj nuk mund të bëhet fjalë për ekzistimin e veprës penale të bigamisë.540 

11. Kryerës i veprës penale nga par. 1 mund të jetë vetëm njëri apo të dytë persona të 
cilët lidhin martesë të re përkundër faktit se njëri apo të dy personat gjenden në 
martesë të ligjshme. Në rastin e parë lidhet martesa e re në mes të dy personave ku 
vetëm njeri është i martuar, e në rastin e dytë që të dy personat që lidhin martesë të 
re gjenden në martesë, respektivisht janë të martuar. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Kryerës i veprës penale nga paragrafi 2 është personi i cili e din se personi me të 

cilin lidhë martesë është i martuar. Do të thotë se kryerësi i veprës nga paragrafi 2 
është personi i cili nuk është i martuar por lidhë martesë me personin tjetër për të 
cilin e din se është i martuar. Kryerësi i cili është i martuar dhe e din se personi me 
të cilin lidhë martesë është i martuar e kryen vetëm veprën penale nga paragrafi 1 
të këtij neni. 

2. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte apo eventuale. Ndërsa 
vepra penale nga paragrafi 2 kryhet vetëm me dashje direkte.  

3. Kryerësi nëse ka qenë i vetëdijshëm për gjendjen martesore vlerësohet në kohën e 
lidhjes së martesës së re. Kështu, nuk kryen vepër penale nga paragrafi 1, kryerësi 

                                                           
538 Po aty; faqe 1599. 
539 Srzentić Nikola e të tjerë, Komentar; faqe. 350 pika3 
540 Vlado Kambovski, Komentar, faqe. 770. 
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i cili lidhë martesë të re me bindje se martesa e përparshme është shuar (p.sh. ka 
konsideruar se bashkëshorti i përparshëm ka vdekur), e pas lidhjes së martesës së 
re ka mësuar se megjithatë martesa e mëparshme ekziston (bashkëshorti i 
përparshëm është gjallë). Po ashtu, edhe sa i përket veprës penale nga paragrafi 2, 
kryerësi nuk është fajtor nëse në kohen e lidhjes së martesës nuk ka ditë për 
personin tjetër se është i martuar, por ka mësuar më vonë për një rrethanë të tillë 
(pas lidhjes së martesës). 

4. Në rastet kur kemi të bëjmë me dashjen e ashtuquajtur “dolus superveniens” 
(dashje e më vonshme, pasi të kryhet vepra) përjashtohet faji, gjegjësisht dashja e 
më vonshme paraqet bazë për përjashtimin e fajësisë. 

5. Kur të dy bashkëshortët janë të martuar dhe me rastin e lidhjes së martesës së re që 
të dinë se janë të martuar, atëherë ekziston bashkëveprimi. Kur, njeri është i 
martuar e tjetri nuk është por e di se bashkëshorti i tij është i martuar prapë kemi 
kryerjen e kësaj vepre penale në bashkëveprim.  

6. Mundësimi i lidhjes së martesës – bigamisë nga ana e personit të autorizuar i zyrës 
civile apo ndonjë personi tjetër zyrtar, nuk do të konsiderohet ndihmë në kryerjen 
e veprës penale nga neni 244 por kryerje të veprës penale nga neni 245. 

7. Në praktikë, shpeshherë lajmërohen rastet ku kryerësi me qëllim të mundësimit të 
kryerjes së veprës penale të bigamisë nga neni 244, në bashkim real e kryen edhe 
ndonjë vepër tjetër penale, për shembull, veprën penale të falsifikimit të 
dokumentit nga neni 398 apo nga neni 399, 434 ose ndonjë vepër tjetër të 
ngjashme.  

8. Nuk ekziston bashkimi ideali i veprës penale, deklarimet e rrejshme nga neni 392 
KPK kur dëshmitari i cili dëshmon me rastin e lidhjes së martesës para 
institucionit përkatës dhe dhënia e ndihmës në kryerjen e veprës penale të 
bigamisë nga neni 244 KPK, sepse në këto raste dëshmitarët konsiderohen si 
bashkëpunues (ndihmës) në kryerjen e bigamisë. 

9. Në praktikë dhe në teorinë e të drejtës penale njihen dy mendime lidhur me 
fillimin e kohës së parashkrimit të veprave penale të kësaj natyre. Vepra penale e 
bigamisë sipas disave është vepër penale permanente sepse gjendja e bigamisë 
është permanente deri sa ajo ekziston (prishet ose anulohet), ashtu që parashkrimi 
do të fillonte nga dita e pushimit të gjendjes së bigamisë, do të thotë nga dita kur 
ka pushuar martesa e kundërligjshme. Sipas teoricienëve dhe autorëve të tjerë kjo 
vepër penale bën pjesë në grupin e veprave penale të ashtuquajtura të “gjendjes”, 
do të thotë se kryhen me krijimin e një gjendjeje e cila zgjatë por nuk është pjesë e 
figurës së veprës penale. 

10. Disa legjislacione të vendeve tjera këtë çështje e zgjidhin në mënyrë të posaçme, 
p.sh, Ligji Penal Gjerman (neni 171 par. 3) parasheh se parashkrimi i ndjekjes 
penale për veprën penale të bigamisë fillon të rrjedhë nga dita kur martesa e 
përparme ose martesa e re ka pushuar apo është anuluar. Të njëjtën zgjidhje e kanë 
edhe Ligji Penal i Greqisë dhe i Italisë. Mirëpo, për kundër këtyre mendimeve, 
qëndrimi i praktikës sonë gjyqësore dhe i të drejtës bashkëkohore është se kjo 
vepër penale nuk është vepër penale permanente por është vepër penale e gjendjes 
sepse pasoja e veprës penale të bigamisë nuk është pjesë përbërëse e figurës së 
veprës penale. Tek vepra penale e bigamisë pasoja shkaktohet në momentin e 
lidhjes së martesës së re, do të thotë në atë moment është cenuar objekti mbrojtës i 
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kësaj vepre penale, sepse askush nuk mund të lidhë martesë të re deri sa është i 
martuar. Krijimi i një situate të tillë nuk do të thotë se është duke u kryer më tutje 
kjo vepër penale, por na paraqitet si pasojë logjike e kësaj vepre penale me rastin e 
lidhjes së martesës. Për dallimin e veprave penale permanente dhe të atyre të 
gjendjes, shih komentin e pjesës së përgjithshme.541 

11. Sipas legjislacionit tonë parashkrimi i veprës penale të bigamisë fillon të ecë nga 
momenti i lidhjes së martesës së re, e jo pasi që të përfundojë gjendja e 
kundërligjshmërisë. 

 
 
Neni 245 [Mundësimi i lidhjes së martesës së kundërligjshme] 
 

Personi i autorizuar zyrtar para të të cilit lidhet martesa, i cili bën 
keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij lejon lidhjen e martesës, 
ndonëse është në dijeni për pengesat ligjore të cilat e ndalojnë martesën, 
dënohet prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet. 

 
1. Sipas përkufizimit të kësaj vepre penale mund të konkludohet se kjo vepër penale 

ka karakteristikat e veprave penale kundër detyrës zyrtare të cilat lidhen me veprat 
penale kundër martesës e që kryhen lidhur me lidhjen e martesës. Së këndejmi me 
këtë inkriminim njëkohësisht mbrohet detyra zyrtare dhe martesa, dhe për arsye të 
rëndësisë që ka martesa si objekt mbrojtës në sistemin juridik penal, kjo vepër 
penale është radhitur në këtë kapitull.  

2. Vetëm martesa e cila lidhet sipas kushteve dhe formës së paraparë me ligjin për 
familjen (neni 28 LFK) konsiderohet si martesë e ligjshme, respektivisht valide. 
Kështu, personi i autorizuar zyrtar, para të cilit lidhet martesa, duhet t’i verifikojë 
të gjitha kushtet dhe rrethanat para se të lejoj lidhjen e martesës dhe të respektojë 
formën dhe mënyrën e lidhjes së martesës ashtu sikurse e parasheh Ligji për 
Familjen. Pra, kjo vepër penale është e natyrës blankete (udhëzues), që do të thotë 
se veprimet me të cilat kryhet kjo vepër duhet të jenë në kundërshtim me Ligjin 
mbi Familjen të Republikës së Kosovës. 

3. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm personi zyrtar para të cilit lidhet 
martesa. Ligji mbi familjen të Republikës së Kosovës e rregullon se të cilët janë 
personat zyrtar para të cilëve lidhet martesa.  

4. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është, lejimi apo mundësimi i lidhjes 
së martesës e cila sipas ligjit nuk do të duhej të lidhej. Lejimi apo mundësimi i 
lidhjes së martesës së pa lejueshme ka formën e ndihmës. Mirëpo, duhet pasur 
parasysh se janë vetëm ato veprime apo mos veprime të cilat ndërmerren vetëm 
gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare duke keqpërdorë pozitën apo autorizimet e tij me 
rastin e lidhjes së martesës. Ndihma për lidhjen e martesë së pa lejueshme me 
ndonjë veprim tjetër të mëhershëm nuk përfshihet në ketë vepër penale, p.sh. 
personi zyrtar e lëshon certifikatën mbi gjendjen e lirë për martesë personit i cili 
nuk ka qenë i lirë për martesë dhe me atë certifikatë lidhet martesa e pa lejueshme, 
jo valide. Në këtë rast do të kemi veprën penale të falsifikimit të dokumentit zyrtar 
nga neni 434 par. 1, në bashkim me veprën penale ndihmë në bigami, nga neni 
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244. Pra, në kuptim të kësaj vepre penale, veprimet me të cilat kryhet kjo vepër 
penale duhet të ndërmerren që nga momenti i qasjes së lidhjes së martesës e deri 
tek momenti i deklarimit dhe publikimi të lidhjes së martesës. Një qëndrim i tillë 
është përvetësuar në aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Republikës së Kroacisë, 
Kz-1855/55.542 

5. Për të ekzistuar kjo vepër penale, me veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale 
duhet të lidhet martesa e ndaluar. Ligji për Familjen e përcakton më hollësisht se 
kur konsiderohet martesa e ndaluar. Sipas, kuptimit të kësaj vepre penale martesë e 
ndaluar është secila martesë e cila lidhet në kundërshtim me dispozitat përkatëse 
për lidhjen e martesës të parapara në Ligjin për Familjen. 

6. Nëse kryerësi i kësaj vepre penale pranon ryshfet, do të ekzistojë bashkimi i veprës 
penale marrje të ryshfetit nga neni 428 dhe të kësaj vepre.  

7. Kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje direkte, ngase kryerësi është në dijeni 
për pengesat të cilat e ndalojnë martesën dhe me vetëdije e lidhë atë martesë duke 
keqpërdor pozitën dhe autorizimet e besuara. 

 
Praktika gjyqësore: 

 
1. I akuzuari i cili si person i autorizuar i zyrës civile e ka shlyer një regjistrim në librat 

amzë të të martuarve me qëllim që njërit nga personat e regjistruar në librin e amzës 
të të martuarve t’i mundësoj lëshuarjen e vërtetimit se është i lirë për martesë, të cilin 
pastaj vetë i akuzuari e ka lëshuar, dhe në bazë të atij vërtetimi personi ka lidhë 
martesë, ka kryer veprën penale, falsifikim i dokumentit zyrtar nga neni 212 Kodit 
penal të Kroacisë (434 të KPK) e jo veprën penale. Martesa e cila ka qenë e 
riregjistruar në librat e të martuarve ka qenë e pa vlefshme sepse me rastin e lidhjes 
së saj nuk janë plotësuar kushtet për të ekzistuar martesë e ligjshme, andaj i akuzuari 
me veprimet e veta nuk e ka mundësuar (lejuar) lidhjen e martesës së pa lejuar. 
VSH, Kz-1855/66. 

 
 
Neni 246 [Martesa e detyruar] 
 
1. Kushdo që e detyron personin tjetër të lidh martesë ose lidh martesë me 

personin për të cilin e di se është detyruar të hyj në martesë, dënohet me 
burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet kundër fëmijës, kryesi 
dënohet me burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga prindi, prindi 
adoptues, kujdestari apo ndonjë person tjetër që ushtron autoritet prindëror 
ndaj personit në mes të moshës katërmbëdhjetë (14) dhe gjashtëmbëdhjetë 
(16) vjet, kryesi dënohet me burgim prej pesë (5) deri në dhjetë (10) vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga prindi, prindi 
adoptues, kujdestari apo personi tjetër që ushtron autoritet prindëror ndaj 
personit nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, kryesi dënohet me burgim së 
paku pesëmbëdhjetë (15) vjet.  

                                                           
542 Po aty, faqe 737. 
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5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me qëllim të përfitimit të 
dobisë pasurore, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim së paku pesë (5) vjet. 
Kur vepra penale nga paragrafi 2. ose 3. i këtij neni kryhet me qëllim të 
përfitimit të dobisë pasurore, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim së paku 
pesëmbëdhjetë (15) vjet.  

 
1. Edhe me këtë inkriminim kihet për qëllim të mbrohet martesa si celulë e 

rëndësishme për themelimin e familjes në kudër të së cilës duhet të krijohen 
kushtet për jetë, zhvillim dhe edukim normal të individit. Me këtë dispozitë 
mbrohet lidhja e martesës me vullnetin e dy personave, si e drejt fondamentale e 
mbrojtur me konventat ndërkombëtare, me Kushtetutën e Republikës së Kosovës 
dhe Ligjin mbi Familjen të Republikës së Kosovës. Pra, si objekt mbrojtës i kësaj 
vepre penale është vullneti dhe veprimi i lirë i personit për martesë. Andaj, sipas 
Ligjit mbi familjen, çdo martesë e cila lidhet në kundërshtim me vullnetin e njërit 
apo të dy personave konsiderohet martesë e ndaluar apo inekzistente (nule). 
Kështu, ligjvënësi e inkriminon çdo veprim me të cilin detyrohet personi të lidhë 
martesë të ndaluar. 

2. Çdo martesë e lidhur në pajtim me dispozitat e Ligjit mbi Familjen është kontratë 
me të cilën palët kontraktuese marrin të drejtat dhe detyrimet, andaj në Kodin e më 
përparshëm ishte e pa nevojshme të përdoret shprehja “kontratë”. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është detyrimi i drejtuar në lidhjen e 

martesës pa vullnetin e personit apo të personave. Detyrimi si veprim me të cilin 
kryhet kjo vepër penale mund të paraqitet si formë e dhunës dhe kanosjes, 
gjegjësisht e shtrëngimit për të ndikuar në vullnetin dhe veprimin e lirë të personit 
për lidhje të martesës. 

2. Lidhur me shtrëngimin dhe kanosjen si forma të detyrimit shiko komentet tek 
veprat penale, shtrëngimi nga neni 195 dhe kanosja, neni 185. 

3. Kjo vepër penale është paraparë si vepër e veçantë dhe është radhit në këtë kapitull 
vetëm për shkak të qëllimit të kryerësit për lidhje të martesës kundër vullnetit të 
personit apo personave që duhet ta lidhin martesën. Për ndryshe kemi të bëjmë me 
veprën penale të shtrëngimit (neni 195). Për këtë arsye, legjislacionet penale të 
vendeve tjera nuk e kanë një përkufizim të tillë si vepër të posaçme penale.  

4. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë të njëjta me veprimet e 
shtrëngimit nga neni 195.  

5. Kjo vepër konsiderohet si vepër penale specifike me objekt të veçantë mbrojtës.  
6. Sipas paragrafit 1, subjekti pasiv i kësaj vepre penale është personi i cili detyrohet 

të lidhë martesë, pa marr parasysh përkatësinë gjinore. Ndërsa subjekti pasiv i 
kësaj vepre penale sipas paragrafit 2 është personi në mes moshës 
gjashtëmbëdhjetë deri në tetëmbëdhjetë vjeç, meqenëse ekziston mundësia e 
lidhjes së martesës nën kushtet e caktuar sipas Ligjit mbi familjen. Kurse për 
personat nën moshën gjashtëmbëdhjetë, nuk është e lejuar fare lidhja e martesës.  

7. Në sensin e këtij inkriminimi, objekti mbrojtës është vullneti dhe veprimi i lirë për 
të lidhur martesë të ligjshme sipas dispozitave të parapara me Ligjin mbi familjen 
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e jo për bashkëjetesë jashtë martesore. Ç’është e vërteta, tek disa shtete evropiane 
ekziston baza ligjore për lidhjen e kontratës së ashtuquajtur Kontratë mbi shtratin 
e përbashkët të cilën e lidhin personat jashtë martesës (Franca, Zvicra, etj.). 
Mirëpo, në legjislacionin tonë një mundësi e tillë nuk është paraparë sepse 
bashkëjetesa jashtë martesore në disa të drejta barazohet me të drejta që rrjedhin 
nga martesa (kurora). 

8. Kur është fjala për personat nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç të cilët detyrohen 
për bashkëjetesë jashtëmartesore është e inkriminuar në paragrafin 2, 3 dhe 4 të 
nenit 247.  

9. Sipas përmbajtjes së kësaj norme penale kryerës mund të jetë çdo person, por 
rastet më të shpeshta si kryerës mund të paraqitet personi i cili dëshiron të lidhë 
martesë, prindi, kujdestari, prindi adoptues, vëllai, motra apo ndonjë person tjetër 
që ushtron autoritet prindëror.  

10. Kjo vepër penale, sikurse edhe vepra penale e shtrëngimit nga neni 195 ose 
kanosjes nga neni 185, kryhet atëherë kur kryerësi e arrin qëllimin e tij, do të thotë 
kur lidhet martesa e detyruar. Nëse nuk lidhet martesa e detyruar vepra mbetet në 
tentativë e cila është e ndëshkueshme. 

11. Kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje direkte. Kryerësi duhet të jetë i vetë 
dijshëm se me veprimet e veta e detyron personin tjetër që të lidhë martesë. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma e kualifikuar kësaj vepre penale konsiderohet për shkak të moshës së 

subjektit pasiv. Përkatësisht kjo vepër ekziston në rastet kur kryhet ndaj personit të 
mitur, deri në moshën tetëmbëdhjetë vjeç. Edhe kjo formë e veprës penale kryhet 
me dashje, me ç’rast kryerësi është i vetëdijshëm për moshën e subjektit pasiv. Në 
të kundërtën, nëse nuk është i vetëdijshëm se viktima është nën moshën 
tetëmbëdhjetë vjeç, atëherë do të konsiderohet se është kryer vepra penale nga 
paragrafi 1. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3 është paraparë forma tjetër kualifikuese e cila konsiderohet se 

ekziston për shkak të raportit të kryesit të veprës penale me viktimën. Këtë formë 
të kualifikuar të kësaj vepre penale mund ta kryej prindi, prindi adoptues, 
kujdestari apo personi tjetër që ushtron autoritet prindëror ndaj personit nën 
moshën tetëmbëdhjetë vjeç. 

 
Paragrafi 4 

 
1. Edhe në dispozitën e paragrafit 4 ligjvënësi ka paraparë formën e kualifikuar të 

kësaj vepre penale e cila konsiderohet se ekziston nëse kryesi këtë vepër penale e 
kryen për qëllim të përfitimit të dobisë pasurore. 

2. Kjo vepër penale mund të kryhet në bashkim edhe me ndonjë vepër tjetër penale, 
p.sh. me ndonjë nga veprat kundër jetës dhe trupi ose të privimit të kundërligjshëm 
nga liria. 
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3. Sa i përket praktikës gjyqësore lidhur me këtë vepër penale, deri tani ajo është e 
varfër apo thënë më mirë kjo normë penale nuk ka gjetur zbatim, jo pse kjo vepër 
nuk ekziston, por për shkaqe ekonomike, sociale dhe familjare ato nuk paraqiten 
dhe nuk zbulohen.  

 
 
Neni 247 [Bashkësia jashtëmartesore me personin nën moshën gjashtëmbëdhjetë  

   (16) vjet] 
 
1. Personi madhor i cili bashkëjeton në një bashkësi jashtëmartesore me 

personin në mes të moshës katërmbëdhjetë (14) dhe gjashtëmbëdhjetë (16) 
vjet, dënohet me burgim prej pesë (5) deri në njëzet (20) vjet.  

2. Prindi, prindi adoptues, kujdestari apo ndonjë person tjetër që ushtron 
autoritet prindëror, që i lejon ose e shtyn personin në mes të moshës 
katërmbëdhjetë (14) dhe gjashtëmbëdhjetë (16) vjet që të bashkëjetojë në një 
bashkësi jashtëmartesore me personin tjetër, dënohet me dënimin nga burgim 
pesë (5) deri në njëzet (20) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet ndaj personit nën 
moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, kryesi dënohet me së paku pesëmbëdhjetë 
(15) vjet burgim.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 2. ose 3. i këtij neni kryhet me qëllim të 
përfitimit të dobisë pasurore, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim së paku 
pesëmbëdhjetë (15) vjet.  

 
1. Përveç formës ligjore të bashkësisë martesore, legjislacionet e disa vendeve dhe të 

vendit tonë e njohin bashkëjetesën jashtëmartesore në mes të dy gjinive të 
kundërta. Andaj, është qëndrim i përgjithshëm se bashkësia jashtëmartesore në 
mes të personave madhorë nuk paraqet ndonjë veprim shoqërisht të pa pranueshëm 
e që do të duhej të reagonte shteti me normat penalo-juridike të represionit. Mirëpo 
kur kemi të bëjmë me jashtë martesën në mes të madhorit dhe të miturit qëndrimi i 
ligjvënësit ndryshon ngase personat e mitur për shkak të strukturës biopsikike nuk 
kanë mundësi të gjykojnë dhe të vlerësojnë pasojat e një martese të tillë e që të 
gjitha përgjegjësitë dhe detyrimet së bashku më vonë do të ndikojnë në zhvillimin 
normal të saj apo të atij. Për këtë ligjvënësi e ka inkriminuar bashkësinë jashtë 
martesore në mes të të miturit dhe madhorit, por nuk e ka inkriminuar jashtë 
martesën në mes të miturve ngase që të dy të miturit për kah kuptimi i të drejtës 
penale paraqiten si subjekt pasiv. 

2. Sipas konstruktit të kësaj vepre penale na paraqiten dy forma të kësaj vepre penale 
dhe atë: dy forma themelore të kësaj vepre penale dhe dy të kualifikuara. Që në 
fillim është e nevojshme të ceket se një konstruksion i tillë i kësaj vepre penale 
ngërthehen elementet e veprës penale nga neni 235 par. 1 nën par. 1.1.  

3. Subjekt pasiv në këtë vepër penale na paraqitet personi në mes moshës 
katërmbëdhjetë deri në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç, dhe si formë kualifikuese 
na paraqitet subjekti pasiv nën moshën katërmbëdhjetë vjeç ashtu që vepra penale, 
keqpërdorimi seksual i personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç nga neni 235 
par. 1 nën par. 1.1 mund të këtë elementet e kësaj vepre penale, sepse me martesë 
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nënkuptohet edhe marrëdhënia seksuale me personin nën gjashtëmbëdhjetë vjeç. 
Kështu përmbushen elementet e figurës së veprës penale nga neni 235 par. 1. nën 
par. 1.1 të këtij Kodi.  

4. Qëllimi i ligjvënësit me këtë normë penale juridike është mbrojtja e bashkësisë 
jashtëmartesore. Do të thotë se e sanksionon bashkëjetesën jashtëmartesore në mes 
të personit madhor dhe të personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç të gjinive të 
kundërta. Ndryshimi dhe plotësimi i këtij Kodi është dashur ta ketë parasysh 
përmirësimin e kësaj dispozite ashtu që si subjekt pasiv të parashihen vetëm 
personat mbi moshën katërmbëdhjetë vjeç deri në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç.  

5. Legjislacionet e vendeve tjera, kur është fjalë për këtë normë penale, si subjekt 
pasiv e kanë personin i cili ka mbushë katërmbëdhjetë vjeç, sepse personat nën 
moshën katërmbëdhjetë vjeç janë të mbrojtur me ndonjë dispozitë nga kapitulli i 
veprave penale kundër integritetit seksual.  

6. Legjislacioni penal i Bosnjës e Hercegovinës tek kjo vepër penale si subjekt pasiv 
parasheh personat prej katërmbëdhjetë deri në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç. 
Konsiderojnë se është e pa nevojshme të intervenohet me norma penalo juridike në 
rastet kur subjekti pasiv është në mes moshës gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë 
vjeç, sepse në kushtet e jetesës bashkëkohore janë mjaft të pjekur në pikëpamje 
psikofizike që të vendosin për jetën jashtëmartesore.  

7. Subjekt pasiv të kësaj vepre penale janë personat nën gjashtëmbëdhjetë vjeç. 
 

Paragrafi 1. 
 
1. Veprimi me të cili kryhet kjo vepër penale është, themelimi (krijimi) i bashkësisë 

jashtëmartesore me personin nën gjashtëmbëdhjetë vjeç.  
2. Bashkësia jashtëmartesore duhet t’i ketë të gjitha tiparet e bashkësisë martesore. 

Pra, duhet të jetë martesë e dy personave të gjinisë së kundërt e bazuar në vullnetin 
e përbashkët, por jo e bazuar në dispozitat ligjore për lidhjen e martesës. Parimisht, 
këto martesa krijohen me qëllim të bashkëjetesës me karakter të përhershëm, edhe 
pse për të ekzistuar kjo vepër penale nuk kërkohet që ajo të zgjas.  

3. Me aktgjykimin Kz. Nr.522/1999-3, Gjykata Supreme e Kroacisë ka konstatuar se 
nuk ka ekzistuar bashkësia jashtëmartesore kur ajo ka zgjatur vetëm 21 ditë.543  

4. Ekzistimi i bashkëjetesës jashtëmartesore është çështje faktike të cilën e vërteton 
gjykata për secilin rast konkret në bazë të rrethanave konkrete, me ç’rast rëndësi të 
veçantë ka banimi i përbashkët, kujdesi dhe zgjidhja e përbashkët e çështjeve të 
jetesës, etj. 

5. Bashkësia jashtëmartesore lidhet me vet faktin e krijimit të bashkëjetesës 
jashtëmartesore dhe zgjat deri sa ajo të ndërpritet apo të pushojë.  

6. Për t’u konsideruar se është kryer kjo vepër penale, nuk është me rëndësi motivi që 
i ka shtyrë për bashkësinë jashtëmartesore; vepra do të ekzistojë edhe në rastet kur 
në mes të madhorit dhe të miturit ka ekzistuar qëllimi që pas një kohe në 
bashkësinë jashtëmartesore të lidhin martesë të ligjshme. Rrethana se është lidhur 
martesa pas një kohe të bashkëjetesës jashtëmartesore është e rëndësisë 
procedurale, në këto raste ndjekja penale nuk do të fillohej e nëse ka filluar ajo do 

                                                           
543 Komentar Kaznenog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine (posebni deo), OSCE-ured za 
demokratizaciju - Mostar 2000. 
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të ndërpritet. Mirëpo, kjo nuk është paraparë në mënyrë të veçantë në këtë normë 
penale, sikurse e parashohin të gjitha kodet e vendeve tjera të rajonit dhe më gjerë. 
Praktika gjyqësore lidhur me këtë ka qëndrim të çart. Nuk ka ndjekje penale nëse 
ndërkohë ka ardhur deri tek lidhja e martesës së ligjshme, e nëse ka ekzistuar 
procedura ajo është pushuar, sepse shikuar nga aspekti kriminal politik, ndjekja 
penale pas lidhjes së martesës është jo oportune. Për këtë shkak të gjitha 
legjislacionet e vendeve tjera e kanë paraparë një paragraf të veçantë në këtë 
normë penale me të cilin urdhërohet se në rast të lidhjes së martesës ndjekja penale 
nuk do të ndërmerret e nëse është ndërmarrë ajo do të pushojë. Këso norme duhet 
ta ketë edhe Kodi ynë Penal.  

7. Jeta jashtëmartesore midis të miturve nuk është inkriminuar. Lidhur me këtë, mund 
të shtrohet pyetja a ekziston vepra penale në situatat në të cilat njëri nga të miturit, 
për gjatë kohës së bashkëjetesës jashtëmartesore e ka arritur moshën madhore. Në 
këto situata, shikuar në aspektin formal e juridik, vepra penale ekziston, por një 
zgjidhje e tillë nuk do të ishte e arsyeshme nga aspekti kriminal-politik. 

8. Subjekti pasiv i kësaj vepre penale nga paragrafi 1, është personi në mes të moshës 
gjashtëmbëdhjetë deri katërmbëdhjetë vjeç i gjinisë mashkullore apo femërore. 
Bashkëjetesa jashtëmartesore me të miturin nën katërmbëdhjetë vjeç.  

9. Në rastet kur personi madhor ka pasur akt seksual me të miturin nën moshën 
gjashtëmbëdhjetë vjeç e më vonë vendosin që të jetojnë në bashkësinë 
jashtëmartesore. Atëherë do të kemi bashkimin real të veprës penale të 
keqpërdorimit seksual me personat nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç dhe do të 
këtë vepër penale.  

10. Kjo vepër penale bën pjesë në grupin e veprave penale permanente, sepse pasoja e 
kësaj vepre shkaktohet me vet faktin e hyrjes në bashkëjetesë jashtëmartesore dhe 
zgjatë deri sa ajo të ekzistojë (shih komentin e pjesës së përgjithshme).  

11. Deri te shkëputja faktike e bashkëjetesës jashtëmartesore mund të vijë për shkak të 
vdekjes së njërit apo të dy personave që kanë jetuar në bashkësinë jashtëmartesore, 
ose deri tek shkëputja me vullnetin e njërit apo të dy personave që kanë jetuar në 
bashkësinë jashtëmartesore. Nga pushimi faktik i bashkëjetesës jashtëmartesore 
duhet dalluar pushimin e gjendjes kundërligjore të krijuar me hyrjen në 
bashkëjetesën jashtëmartesore. Këto janë rastet kur lidhet martesa e ligjshme në 
mes të personave të cilët kanë bashkëjetuar më parë në bashkësinë jashtëmartesore 
ose kur personi i mitur në ndërkohë është bërë madhor. Në këto raste, bashkëjetesa 
vazhdon por pushon një gjendjen kundërligjore. Pushimi faktik i bashkëjetesës 
jashtëmartesore nuk ka ndikim për fajin e kryerësit, vepra penale konsiderohet se 
është kryer. Po ashtu, në përgjegjësinë e kryerësit nuk ka ndikim as kur i mituri në 
ndërkohë bëhet madhor. 

12. Situatë e veçantë do të ishte vazhdimi i bashkësisë jashtëmartesore edhe pas 
aktgjykimit të plotfuqishëm me të cilin është gjykuar madhori për bashkëjetesën 
jashtëmartesore me të miturin (miturën) nga par. 1 i këtij neni. Në këtë situatë, 
aktgjykimi i plotfuqishëm e ndërprenë një gjendje të tillë të kundërligjshme. 
Vazhdimi i bashkëjetesës jashtëmartesore pas aktgjykimit të plotfuqishëm paraqet 
vepër të re penale. Këtë konstatim e ka pranuar edhe praktika gjyqësore, sepse çdo 
zgjidhje tjetër do ta vazhdonte një gjendje të kundërligjshme dhe do të vihej në 
dyshim autoriteti i aktgjykimit. 
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13. Kryerës i kësaj vepre penale është vetëm personi madhor i gjinisë mashkull apo 
femër pa marrë parasysh a është në martesë apo jo.  

14. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashja. Kryerësi duhet të jetë i 
vetëdijshëm se ka hyrë në bashkësinë jashtëmartesore me personin e mitur. Nuk 
është e thënë të dijë saktësisht për moshën. Lajthimi i kryerësit lidhur me moshën 
duhet të zgjidhet sipas dispozitës së nenit 25. Në praktikë mund të ndodhin rastet 
kur subjekti pasiv (e mitura-i mituri) është në kufij të moshës gjashtëmbëdhjetë 
vjeç (p.sh. 15 vjet e 7 muaj), dhe nuk është vërtetuar lajthimi faktik, atëherë ka 
vend për zgjidhjen e kësaj situate sipas nenit 11 të këtij Kodi si vepër e rëndësisë 
së vogël. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma e dytë e kësaj vepre penale e paraparë në paragrafin e 2, ekziston kur 

prindi, prindi adoptues, kujdestari apo ndonjë person tjetër që ushtron autoritet 
prindëror e lejon apo e shtyn të miturin e moshës nën gjashtëmbëdhjetë vjeç të 
jetojë në një bashkësi jashtëmartesore. 

2. Veprimi me të cilin kryhet kjo formë e veprës penale është lejimi apo shtytja e të 
miturit që të jetojë në bashkësinë jashtë martesore.  

3. Lejimi si veprim i kryerjes së kësaj forme të veprës penale mund të realizohet me 
veprime të ndryshme, veprime këto të cilat janë në kundërshtim me detyrimet e 
kryerësit si person përgjegjës për zhvillimin dhe edukimin normal të të miturit. 
Kështu p.sh. si lejim mund të konsiderohen: mundësimi dhe krijimi i kushteve për 
bashkëjetesën jashtëmartesore, pastaj mosndërmarrja e masave që një bashkësi e 
tillë të parandalohet apo të ndërpritet, pa marrë parasysh se mosndërmarrja e 
masave të tilla është shprehje e tolerancës, sjelljes indiferente, mos përgjegjësisë 
ndaj detyrimeve të veta ligjore, etj. Lejimi si veprim me të cilin kryhet kjo formë e 
veprës penale nënkupton edhe veprimet aktive të kryerësit të drejtuar në sajimin e 
bashkësisë jashtëmartesore. Do të thotë se kryerësi nuk është vetëm shikues i 
rrjedhjes së ngjarjeve por merr veprime aktive të cilat kanë të bëjnë, kryesisht me 
dhënien e ndihmës, p.sh. dhënia e të hollave, sigurimi i kushteve të banimit, 
kujdesi dhe përkrahja e bashkëjetesës së tillë, etj.  

4. Veprimi tjetër me të cilin kryhet kjo formë e kësaj vepre penale është shtytja e cila 
mund të kryhet me të gjitha veprimet me të cilat mund të krijohet apo përforcohet 
vendimi i personit të mitur për bashkësinë jashtëmartesore. Andaj, secili veprim i 
cili mund të ketë karakter të shtytjes ndaj personit të mitur paraqet veprim të 
kryerjes së kësaj vepre penale.  

5. Kjo vepër konsiderohet e kryer, e përfunduar me vetë faktin e sajimit të 
bashkëjetesës jashtëmartesore. Andaj, shtytja e cila nuk ka pasur sukses në krijimi 
apo përforcimin e vendimit tek e mitura për bashkëjetesën jashtëmartesore, ose 
nuk ka arritur deri te sajimi (krijimi) i bashkëjetesës jashtë martesore, nuk mund të 
konsiderohet si vepër e kryer, por vetëm si tentativë e cila është e ndëshkueshme. 

6. Kjo formë e veprës penale mund të kryhet vetëm me dashje. Kryerësi duhet të jetë 
i vetëdijshëm apo ka mundur të jetë i vetëdijshëm se e lejon apo e shtytë personin 
e mitur në bashkëjetesën jashtëmartesore.  

7. Në paragrafin 2 të këtij neni thuhet: “në një bashkësi jashtëmartesore me personin 
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tjetër”. Që do të thotë se vepra është e ndëshkueshme jo vetëm kur kemi të bëjmë 
me lejimin apo shtytjen e të miturit në bashkësi jashtëmartesore me madhorin por 
edhe me të miturin. Edhe për këtë formë të veprës penale është paraparë dënimi i 
njëjtë sikurse tek forma e parë e kësaj vepre. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3, të kësaj norme penale është paraparë forma e kualifikuar e kësaj 

vepre penale e cila konsiderohet se kryhet në rastet kur sajohet bashkëjetesa 
jashtëmartesore në mes të personit madhor dhe personit nën katërmbëdhjetë vjeç 
apo sipas paragrafit 2, në mes të personave nën moshën katërmbëdhjetë vjeç.  

2. Kryerësi i veprës penale nga paragrafi 2 i këtij neni nëse e shtytë ose e lejon 
bashkëjetesën jashtëmartesore me të miturin nën katërmbëdhjetë vjeç mund të 
ekzistojë ndihma në ndonjë nga veprat kundër integritetit seksual. Mirëpo, 
meqenëse kjo vepër penale për shkak sanksionit penal të saj dhe natyrës paraqet 
vepër penale speciale, atëherë aplikohet kjo dispozitë e jo ndonjë vepër tjetër 
penale nga kapitulli i veprave penale kundër integritetit seksual. 

 
Paragrafi 4 

 
1. Forma tjetër kualifikuese ekziston në rastet kur ndonjë person apo prindi, prindi 

adoptues, kujdestari apo ndonjë person tjetër që ushtron autoritet prindëror për 
qëllim të përfitimit të dobisë pasurore i lejon apo e shtytë personin e mitur në 
bashkësinë jashtëmartesore. Rrethana kualifikuese është motivi për përfitim të 
dobisë pasurore. Me dobi pasurore, në kuptim të kësaj dispozite, duhet kuptuar 
dobinë materiale. Dobia materiale mund të jetë p.sh. marrja e të hollave, 
dhuratave, falja e borxhit, shfrytëzimi i punës fizike, etj.  

 
Praktika gjyqësore: 

 
1. Në pajtim me praktikën gjyqësore, edhe pse dëshmitarja ka hyrë në një bashkësi 

familjare ku ekonomizohet bashkërisht dhe lindin fëmijë e me qëllim që pas një 
kohe të lidhin martesë ligjore. Një bashkësi e tillë jashtëmartesore me të 
pandehurin nuk ka ekzistuar në kohën prej 21 ditësh sa ata kanë jetuar së bashku, 
por më parë do të konstatohet si një bashkësi të një tipi joformal me mundësi të 
ndërprerjes së përditshme të një bashkëjetese ne mes të vajzës dhe të riut. VSH. I. 
Kz- 522/1999-3 dt. 15.07.1999. 

2. I akuzuari K.B në ankesë e pranon se e ka kryer veprën penale, bashkëjetesa me 
personin nën moshën 16 vjeçare në një bashkësi jashtëmartesore nga neni 90 par. 2 
të Kodit Penal të Republikës së Kroacisë, gjegjsisht neni 247 par. 2 i Kodit Penal 
të Republikës së Kosovës, kur cekë se ka zgjedhur në mes të dy të këqijave, atë më 
të voglën, dhe së bashku me të akuzuarën K. J e kanë lejuar të riun që të jetojë në 
banesën e tyre me të miturën e dëmtuar. VSRH I Kz-11/1998-5 dt.19.10.1999. 
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Neni 248 [Ndryshimi i statusit familjar të fëmijës] 
 

Kushdo që e zëvendëson një fëmijë me një tjetër ose në ndonjë mënyrë tjetër 
ndryshon statusin familjar të fëmijës, përveç siç lejohet me ligj, dënohet me 
burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet. 

 
1. Me statusin familjar nënkuptohet tërësia e marrëdhënieve juridike në mes të 

personave të caktuar ku burojnë të drejtat dhe obligimet në bazë të lidhjes 
farefisnore apo lidhjeve tjera relevante juridike.  

2. Në sensin e këtij inkriminimi, ko dispozitë e mbron statusin e fëmijës, që nënkupton 
tërësinë e të drejtave dhe obligimeve që rrjedhin nga marrëdhënia familjare të fëmijës. 
Në këto marrëdhënie fëmija hyn nga momenti i lindjes. Në literaturën penale kjo vepër 
penale është e njohur me emrin “falsifikimi i statusit familjar”, sepse me kryerjen e 
kësaj vepre statusi i familjes së vërtet ndryshohet- zëvendësohet me statusin e familjes 
së rreme.  

3. Statusi familjar i fëmijës fitohet me lindje dhe ai mund të ndryshohet vetëm nën 
kushtet e caktuar me ligj, p.sh. me adoptim, me birësim, etj. Kështu, me këtë vepër 
penale mbrohet përkatësia e fëmijës që t’i takojë familjes së vet të vërtetë nga e 
cila burojnë të drejtat dhe detyrimet, sikurse është e drejta në trashëgimi, e drejta 
dhe detyrimi për kujdes, edukim dhe zhvillim, etj.  

4. Në sensin e këtij inkriminimi ndryshimi i statusit familjar i fëmijës duhet të bëhet 
në mënyrë kundërligjore. 

5. Vepra kryhet me zëvendësimin e kundërligjshëm të fëmijës me një fëmijë tjetër 
me qëllim të ndryshimit të statusit familjar ose në një mënyrë tjetër të 
kundërligjshme e ndryshon statusin familjar të fëmijës. Pra, veprimi i kryerjes së 
kësaj vepre penale është ndryshimi i statusit familjar të fëmijës.  

6. Mënyrat me të cilat mund të ndryshohet statusi familjar i fëmijës janë të shumta, 
por më të shpeshtat janë ato veprime me të cilat vihen në lajthitje të tjerët se X 
gruaja e ka lindur fëmijën e që në fakt ajo nuk e ka lindur, ndërsa ndërrimi 
(zëvendësimin) i fëmijës me një fëmijë tjetër krijohet lajthitja se gruaja e caktuar 
ka lindur tjetër fëmijë e jo atë të cilin me të vërtet e ka lindur. Në rastin e parë 
kemi ndryshimin e statusit familjar të një fëmije, kurse tek rasti i zëvendësimit 
kemi ndryshimin e statusit familjar tek të dy fëmijët e ndërruar. Këto raste më së 
shpeshti mund të ndodhin në repartin e lindjes ku personeli i repartit të lindjes i 
ndërrojnë fëmijët e një nëne me një nënë tjetër për motive të ndryshme. Edhe vetë 
lehona mund ta bëjë këtë ose në marrëveshje me lehonën tjetër, por ndërrimi duhet 
të jetë i kundërligjshëm për të ekzistuar kjo vepër penale. 

7. Ekzistojnë edhe mënyra tjera të ndryshimit të statusit familjar të fëmijës, p.sh. kur 
kryerësi arrin që në librat e të lindurve, ai të shënohet si prind i fëmijës, edhe pse 
fëmija nuk është i tij. Ka pasur raste kur në repartin e lindjes, lehona ka shkuar me 
librezën e shëndetësisë të kunatës dhe në bazë të raportit të repartit të lindjes në 
librat e të lindurve si nënë është regjistruar kunata e lehonës e jo ajo. Paraqiten 
edhe rastet kur fëmija linë jashtë martese e prindi e regjistron se ka lindur në 
martesë. Sipas ligjit, fëmijët jashtë martesor janë të barabartë me fëmijët e lindur 
në martesë. 

8. Subjekti pasiv i kësaj vepre penale është fëmija pa marr parasysh se ka lindur në 
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martesë apo jashtë martesës. Fëmija duhet të ketë lind i gjallë, por ndërrimi i 
statusit familjar mund të bëhet edhe pas vdekjes së fëmijës sepse edhe atëherë 
ekzistojnë marrëdhënie juridike të caktuar të cilat burojnë nga statusi familjar. 

9. Sipas të drejtës familjare, por edhe të së drejtës penale dhe të konventave 
ndërkombëtare, fëmijë konsiderohet prej zero moshës deri në moshën 
tetëmbëdhjetë vjeçare. Edhe në nenin 120 paragrafi 20, fëmijë do të thotë personi i 
cili nuk i ka mbushur tetëmbëdhjetë vjeç. Mirëpo për kah natyra e kësaj vepre 
penale, zakonisht viktima të kësaj vepre janë fëmijët deri në moshën shtatë ose tetë 
vjet. Në praktikë këto vepra penale më së shumti janë kryer ndaj fëmijëve të posa 
lindur ose foshnje disa muajshe. Është irracionale të kërkohet ndonjë përkufizim i 
caktuar mbi moshën e fëmijës. Por, kjo vepër penale kryhet vetëm ndaj fëmijës tek 
i cili ende nuk ekziston vetëdija e plotë për rëndësinë apo domethënien e statusit 
familjar.544 

10. Sipas paragrafit 1 kjo vepër penale kryhet në rastet kur zëvendësohet fëmija me 
një fëmijë tjetër ose në ndonjë mënyrë tjetër ndryshohet statusi familjar i fëmijës.  

11. Kemi të bëjmë me veprën penale të gjendjes, pasoja e së cilës shkaktohet me vet 
faktin e ndërmarrjes së veprimit për kryerjen e kësaj vepre penale.  

12. Tentativa është e mundshme por nuk ndëshkohet. 
13. Sa i përket elementit subjektiv, kjo vepër penale kryhet me dashje. Është për t’u 

cekur se për dallim nga Kodi Penal i ynë dhe ai kroat, Ligji Penal i Republikës së 
Serbisë, Malit të Zi, Bosnjës dhe Hercegovinës e kanë të inkriminuar ndërrimin e 
statusit të fëmijës edhe nga pakujdesia me dispozitën shtesë të kësaj norme penale. 
Parashohin se kjo vepër mund të kryhet edhe nga pakujdesia kur si veprim të 
kryerjes mund të jenë ndërrimi ose ndonjë mënyrë tjetër. Nocioni i veprimeve 
(ndërrimi ose në ndonjë mënyrë tjetër) të kryerjes së kësaj vepre penale lë të 
kuptohet, se edhe me sjelljet e pakujdesshme dhe të pa qëllimshme mund të 
ndërrohet statusi i fëmijës. Këto situata më të mundshmet janë në repartin e lindjes 
ose në spitalin e fëmijëve kur ngatërrohen ose nuk bëhen në mënyrë të rregullt 
regjistrimi i fëmijëve. Pra, kryerësi ka qenë i vetëdijshëm se me veprimet e veta 
mund të shkaktojë ndërrimin e fëmijës por lehtë mgjan se deri tek ajo nuk do të 
vijë ose do të mund ta pengojë ndërrimin e statusit të fëmijës, gjegjësisht nuk ka 
qenë i vetëdijshëm se me veprimet e veta do të shkaktojë ndërrimin e statusit të 
fëmijës, por në bazë të rrethanave dhe vetive të veta personale ka qenë i detyruar 
dhe ka mundur të jetë i vetëdijshëm për një mundësi të tillë.545 

 
 
Neni 249 [Marrja apo mbajtja e kundërligjshme e fëmijës] 
 
1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme e merr, mban ose rrëmben fëmijën 

nga prindi, prindi adoptues, kujdestari apo personi tjetër i cili ushtron të 
drejtën prindërore mbi fëmijën, ose merr, mban ose rrëmben fëmijën nga enti 
të cilit i është besuar fëmija ose pengon ekzekutimin e vendimit të 
detyrueshëm të organit kompetent mbi dhënien e fëmijës në besim të personit 
ose entit tjetër, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.  

                                                           
544 Komentar Krivičnog Zakona Bosne i Hercegovine, posebni deo, faqe 1612, 1613. 
545 Po aty. Faqe 1612-1613. 
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2. Kur kryesi i veprës penale nga paragrafi 1. i këtij neni është prindi, prindi 
adoptues, kujdestari apo personi tjetër i cili ushtron të drejtën prindërore mbi 
fëmijën ndaj të cilit organi kompetent ka shqiptuar vendim të detyrueshëm me 
të cilin i janë mohuar personit të tillë të drejtat prindërore apo të kujdestarisë 
për fëmijën apo kur organi kompetent ka shqiptuar vendim të detyrueshëm 
me të cilin edukimi dhe mbikëqyrja e fëmijës i besohet prindit tjetër apo 
personit tjetër, kryesi dënohet me burgim deri në një (1) vit.  

3. Kushdo që kryen veprën penale nga paragrafi 1. i këtij nenit për përfitim 
material apo për motive tjera të ulëta, dënohet me gjobë dhe me burgim prej 
një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

4. Kur kryesi i veprës penale nga paragrafi 2. i këtij neni vullnetarisht e kthen 
fëmijën, gjykata mund ta lirojë nga dënimi.  

 
1. Kujdesi, edukimi, arsimimi dhe mbajtja e fëmijës është obligim natyror, moral e 

posaçërisht detyrim ligjorë i prindit, prindit adoptues, kujdestarit dhe të gjithë 
atyre që kanë detyrim ligjor për kujdesin e fëmijëve. Andaj ligjvënësi me këtë 
normë penalo-juridike ka për qëllim të mbrojë statusin familjar të fëmijës dhe 
interesin e prindërve për arsimim, edukim dhe zhvillim normal dhe të krijojë 
kushte të caktuara për një edukim dhe zhvillim normal nga prindërit, personave të 
autorizuar për atë qëllim dhe institucioneve të caktuara të cilave u besohet fëmija. 

2. Marrja, rrëmbimi apo mbajtja e fëmijës në mënyrë kundërligjore nuk i cenon 
vetëm ndjenjat prindërore të personave të cilët kujdesen për te, por cenohen edhe 
të drejtat e fëmijës për edukim, arsimim, jetë dhe zhvillim normal. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë paraparë në mënyrë alternative. 

Mënyra, apo forma e parë e kryerjes së kësaj vepre penale është marrja, mbajtja e 
kundërligjshme apo rrëmbimi i kundërligjshëm i fëmijës nga prindi, prindit 
adoptues, kujdestarit, institucionit ose nga personat tjerë të cilëve u është besuar 
fëmija. 

2. Shprehjet mbajtje, marrje dhe rrëmbim duhet nënkuptuar të gjitha ato veprime me 
të cilat shkëputet, ndërpritet ose pamundësohet ushtrimi i të drejtave të personave 
të autorizuar për përkujdesje ndaj fëmijës.  

3. Për të ekzistuar mbajtja e kundërligjshme, mjafton që kryerësi ta pengojë kthimin 
e fëmijës tek personi i cili ka të drejtë në te, pa marrë parasysh arsyet për të cilat 
gjendet tek ai. Kjo mund të realizohet duke e joshë fëmijën që të rrijë tek kryerësi 
ose duke e dhënë pëlqimin kryerësit që fëmija të qëndrojë tek ai, duke e penguar 
fëmijën që mos ta lëshojë hapësirën ku qëndron, etj. Mbajtja mund të kryhet me 
pëlqimin e fëmijës apo kundër vullnetit të tij apo, madje edhe me insistimin e 
fëmijës. Pra, pëlqimi ose iniciativa e fëmijës nuk e përjashtojnë përgjegjësin 
penale të kryerësit. Mund të merret vetëm si rrethanë lehtësuese me rastin e 
shqiptimit të dënimit. 

4. Marrja e fëmijës do të thotë shkëputje, ndërprerje ose pamundësimi i 
kundërligjshëm i personit i cili është i autorizuar të kujdeset për fëmijën, ashtu që 
nuk ka më mundësi faktike t’i ushtrojë të drejtat që i ka me autorizim. Marrja 
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mund të realizohet në mënyra të ndryshme, p.sh. me mashtrim, me forcë, etj, por 
është e mundur që fëmija të merret edhe me pëlqimin e tij.  

5. Mbajtja apo marrja e fëmijës duhet të bëhet në mënyrë kundërligjore. Mbajtja apo 
marrja është e kundërligjshme atëherë kur atë e bën personi i cili nuk ka autorizim 
për t’u kujdes për fëmijën ose ajo e drejt iu është marrë me vendimin organit të 
kujdestarisë ose gjykatës, p.sh. një e drejt e tillë mund t’i merret prindit i cili për 
shkaqe të ndryshme nuk është i përshtatshëm të kujdeset, edukoj dhe t’i rrisi 
fëmijët. Kundërligjshmëria mund të përjashtohet nëse pëlqimin për të qëndruar 
fëmija një kohë të caktuar e jep personi i autorizuar, p.sh. njeri prind dakordohet 
që fëmija i tij të qëndrojë më gjatë tek prindi tjetër se sa është caktuar me 
vendimin e organit kompetent. Vetëm pëlqimi i fëmijës nuk e përjashton 
përgjegjësinë penale për këtë vepër penale.  

6. Është jo relevante se ku është dërguar fëmija, e rëndësisë është se prindi, prindi 
adoptues, kujdestari, institucioni apo personi tjetër i autorizuar nuk mundet të 
ushtrojë kujdesin ndaj fëmijës në bazë të autorizimeve ligjore që i ka. Kjo vepër 
penale konsiderohet se është kryer atëherë kur fëmija në mënyrë kundërligjore 
është mbajt ose është marr. Praktika gjyqësore e ka përvetësuar qëndrimin se kjo 
vepër penale ekziston nëse subjekti pasiv është mbajtur një kohë më të gjatë edhe 
pse sipas konstruktit, kjo vepër do të ekzistojë kur fëmija është mbajtur apo është 
marrë për një kohë të shkurtër.  

7. Pasoja e kësaj vepre penale është pamundësimi i personave të autorizuar që të 
kujdesen për fëmijën. Nëse fëmija merret për motive tjera e jo për të pamundësuar 
prindin, prindin adoptues, kujdestarin, institucionin ose personin tjetër të 
autorizuar që të kujdeset për fëmijën do të kemi ndonjë vepër tjetër penale, p.sh. 
veprën penale të rrëmbimit, shtrëngimit, kanosjes, dhunës ose privimi i 
kundërligjshëm nga liria. 

8. Subjekti pasiv i veprës është fëmija i cili nuk i ka mbushur tetëmbëdhjetë vjeç. 
Sipas kuptimit (sensit) të kësaj vepre penale, nuk mund të ekzistojë kjo vepër 
penale nëse subjekti pasiv është në martesë, sepse, në këtë rast nuk rrezikohet 
kujdesi prindëror i tij. Mirëpo, ka mundësi të ekzistojë ndonjë vepër penale nga 
kapitulli i veprave kundër të drejtave dhe lirive të njeriut. Ka mendime se subjekti 
pasiv i kësaj vepre duhet të jetë fëmija deri në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç e 
mbi gjashtëmbëdhjetë vjeç vetëm me kusht që vepra të kryhet pa pëlqimin e tij. 

9. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë secili person, por praktika ka treguar se 
më shumë si kryerës paraqiten, prindi, gjyshi, gjyshja ose ndonjë i afërt i fëmijës. 

10. Kryerësi i kësaj vepre penale duhet të veprojë me dashje për të ekzistuar kjo vepër 
penale. Do të thotë, se kryerësi duhet të jetë i vetëdijshëm se veprimet me të cilat 
mbahet apo merret fëmija janë të kundërligjshme. Në vetëdijen e kryerësit duhet të 
përfshihet kundërligjshmëria e veprimeve të ndërmarra. 

11. Mënyra tjetër e kryerjes së kësaj vepre penale nga paragrafi 1, ka të bëjë me 
pengimin e ekzekutimit të vendimit të organit kompetent mbi besimin e fëmijës në 
përkujdesje, ruajtje, zhvillim dhe edukim të personit të caktuar apo institucionit të 
caktuar. Veprimi me të cilin kryhet kjo formë e veprës penale është pengimi i 
ekzekutimit të vendimit. Me shprehjen “pengim” duhet kuptuar çdo veprim i 
orientuar në mos lejimin e përmbarimit të vendimit të organit kompetent. Veprimet 
më të zakonshme janë në rastet kur pengohet organi kompetent që ta gjejë fëmijën 
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të cilin duhet t‘ia dorëzojë personit të cekur në vendim (fshehja e fëmijës, ndërrimi 
i vend qëndrimit, dërgimi i fëmijës jashtë vendit, ndërrimi i identitetit etj).  

12. Vepra do të ekzistojë edhe pse qëllimi i kryerësit për të mos u ekzekutuar vendimi 
nuk është realizuar, ashtu që secili veprim objektivisht i orientuar me qëllim të 
pengimit të ekzekutimit të vendimit të ekzekutueshëm paraqet veprimin me të cilin 
kryhet kjo vepër penale. 

13. Për ekzistimin e kësaj vepre penale, vendimi duhet të jetë i ekzekutueshëm, që do 
të thotë duhet ta ketë klauzolën e përmbarimit, pa marrë parasysh a është i 
plotfuqishëm apo jo, sepse ka raste kur kërkohet ekzekutimi i vendimit ende pa u 
bërë i përmbarueshëm (ekzekutueshëm), andaj ligjvënësi e përdorë shprehjen “i 
detyrueshëm”.  

14. Lidhur me fajësinë, kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje. Kryerësi 
duhet të jetë i vetëdijshëm se me veprimet e veta e pengon vendimin e 
ekzekutueshëm.  

15. Sipas praktikës gjyqësore kjo formë e veprës penale ekziston edhe në rastet kur 
njëri prind të cilit i është besuar fëmija nuk e dërgon në qendrën sociale për ta 
vizituar prindi tjetër.546 

16. Edhe tek kjo formë e veprës penale kryerësi duhet të jetë i vetëdijshëm se veprimet 
e ndërmarra janë të kundërligjshme. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë një formë më e lehtë e kësaj vepre penale, e cila 

konsiderohet se kryhet nëse kryerës është prindi, prindi adoptues, kujdestari apo 
personi tjetër i cili ushtron të drejtën prindërore, të cilit me vendim i janë marrë të 
drejtat dhe detyrimet prindërore ndërsa fëmija i është besuar prindit tjetër, për 
edukim dhe mbikëqyrje apo personit tjetër. Arsyet që ligjvënësi e ka përkufizuar si 
formë të lehtë janë ndjenjat natyrore të prindit ndaj fëmijës. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Formë e kualifikuar e kësaj vepre penale e paraparë në paragrafin 3 konsiderohet 

se ekziston nëse marrja, rrëmbimi, mbajtjen ose pengimi i ekzekutimit të vendimit 
kryhet për interes material apo për motive të ulëta. Sipas par. 3, kjo vepër kryhet 
edhe për motive të ulëta, sikurse është urrejtja, hakmarrja, për shpërdorime 
seksuale ose për të arritur ndonjë qëllim tjetër amoral. 

2. Kjo formë e veprës penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte.  
3. Legjislacionet penale të vendeve të rajonit e kanë paraparë si formë të kualifikuar 

edhe rastet kur kryerja e kësaj vepre e rrezikon shëndetin, edukimin ose shkollimin 
e fëmijës. Rrezikimi i edukimit dhe shkollimit të fëmijës do të ishte në rastet kur 
fëmija për një kohë të gjatë e ka ndërprerë procesin shkollimin. 

 

                                                           
546 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarku në Gjilan Kz. Nr. 207/96. 
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Paragrafi 4 
 
1. Tani ky Kod për dallim nga ai mëparshmi, tek kjo vepër penale kanë paraparë 

edhe formën e privilegjuar për rastet kur kryerësi vullnetarisht e dorëzon fëmijën 
personit ose institucionit të cilit i është besuar apo e lejon zbatimin e vendimit të 
detyrueshëm. Në këso raste kryerësi i këtillë mund të lirohet nga dënimi. 

2. Kur marrja e fëmijës kryhet në atë mënyrë që formohet figura e ndonjë vepre tjetër 
penale, atëherë parimisht do të kemi bashkimin me atë vepër penale, përveç nëse 
ajo vepër penale nuk konsumohet me veprën penale të rrëmbimit të 
kundërligjshëm të fëmijës, p.sh. mund të jetë bashkimi me veprën penale, privimi i 
kundërligjshëm nga liria (neni 196), nëse fëmija është rrëmbyer ose mbahet duke 
ia kufizuar lëvizjen e lirë, apo me veprën iu është shkaktuar lëndim trupor apo iu 
është cenuar integriteti trupor, etj. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Tek vepra penale, rrëmbimi i kundërligjshëm i fëmijës nga neni 116 të LPS (neni 

249 KPK) nuk mund të kushtëzohet ekzekutimi i dënimit me kthimin e fëmijës së 
rrëmbyer. 

 
Nga arsyetimi 

 
1. Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e bazuar. 
2. Nga shkresat e lëndës penale rrjedhë se gjykata e shkallës së dytë e të pandehurve 

për veprën penale nga neni 116 KPS (neni 249 KPK) ua ka shqiptuar dënimin e 
kushtëzuar, ashtu që e ka paraparë se dënimet e caktuara nuk do të ekzekutohen 
nëse të pandehurit në afatin prej 15 ditësh ia kthejnë nënës fëmijën e rrëmbyer në 
ruajtje dhe edukim. 

3. Gjykata mundet, krahas dënimit të kushtëzuar të vendosi se dënimi nuk do të 
ekzekutohet nëse i pandehuri në afatin e caktuar e kryen detyrimin e paraparë me 
normën penale- juridike. 

4. Por, me norma penale-juridike nuk është paraparë se gjykata mund të shqiptojë 
dënim të kushtëzuar duke paraparë se dënimi i caktuar nuk do të ekzekutohet nëse 
personi i gjykuar për vepër penale nga neni 116 par. 1 LPS (neni 249 par. 2 KPK) 
në afatin e caktuar e kthen fëmijën e rrëmbyer te personi të cilit i është besuar në 
ruajtje dhe edukim.  

5. Me qenë se është caktuar kushti të cilin nuk e njeh Kodi Penal, është shkelur ligji 
penal në dëm të të pandehurit, për çka ky kusht duhet të eliminohet. Aktgjykimi i 
Gjykatës Supreme të Serbisë Kzz 6/90 dt. 2.03.1990.547 

6. Në vendimin mbi fajin e të pandehurit për veprën penale nga neni 116 LPS (neni 
249 KPK) nuk ka ndikim në rrethana se më vonë sipas revizionit është anuluar 
aktgjykimi mbi besimin fëmijës. 

 

                                                           
547 Komentar Krivičnog Zakonika Bosne i Hercegovine, pjesa e posaçme, faqe 1612, 1613. 
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Nga arsyetimi 
 
1. Gjykata e shkallës së parë e ka shpallur fajtor të pandehurin se në mënyrë të 

kundërligjshme e ka mbajtur fëmijën – djalin e vetë i cili me aktgjykimin e 
plotfuqishëm i është besuar në ruajtje dhe edukim nënës, ashtu që ka refuzuar të 
veprojë sipas aktgjykimit që fëmija t’i dorëzohet nënës por e ka mbajtur tek ai. 

2. Më vonë, pas marrjes së aktgjykimit të shkallës së parë, në procedurën penale, me 
aktvendim të Gjykatës Supreme është anuluar aktgjykimi mbi besimin e fëmijës 
nënës. Në këtë rrethanë insiston mbrojtja. 

3. Sipas vlerësimit të gjykatës së shkallës së dytë, gjykata e shkallës së parë drejt e ka 
aplikuar ligjin kur ka gjetur se në veprimet e të pandehurit përmbushen të gjitha 
elementet e veprës penale, rrëmbimi i kundërligjshëm i fëmijës nga neni 249 par. 1 KPK. 

4. Për një vendim të tillë nuk është e rëndësisë rrethana se Gjykata Supreme e ka 
anuluar aktgjykimin mbi besimin e fëmijës, sepse në kohën kur janë ndërmarrë 
veprimet e veprës penale në fjalë, ka ekzistuar aktgjykimi i plotfuqishëm i cili ka 
qenë titull përmbarues e me këtë edhe detyrimi i të pandehurit që t’ia dorëzoj 
fëmijën nënës, bazuar në ligj. Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Beograd, Kz. 
Nr. 1269 dt. 26.06 1991.548 

 
 
Neni 250 [Keqpërdorimi apo braktisja e fëmijës] 
 
1. Prindi, prindi adoptues, kujdestari apo personi tjetër që ushtron autoritet 

prindëror mbi fëmijën, i cili keqtrajton fëmijën e tillë duke përdorur masa 
fizike apo mendore ose shkel detyrimin e tij për përkujdesje dhe edukim të 
fëmijës, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.  

2. Prindi, prindi adoptues, kujdestari apo personi tjetër që ushtron autoritet 
prindëror mbi fëmijën, i cili keqtrajton fëmijën e tillë duke përdorur masa 
fizike apo mendore ose shkel detyrimin e tij për përkujdesje dhe edukim të 
fëmijës me pakujdesi të vetëdijshme, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri 
në tre (3) vjet.  

3. Prindi, prindi adoptues, kujdestari apo personi tjetër që ushtron autoritet 
prindëror mbi fëmijën, i cili e braktis fëmijën e tillë në një mënyrë që rrezikon 
jetën e tij apo rrezikon ose dëmton rëndë shëndetin e tij, dënohet me burgim 
prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

4. Prindi, prindi adoptues, kujdestari apo personi tjetër që ushtron autoritet 
prindëror mbi fëmijën, i cili e detyron fëmijën e tillë të punojë në mënyrë të 
tepruar ose të kryej punë që nuk është e përshtatshme për moshën e fëmijës 
ose e detyron fëmijën e tillë që në lëmoshë të lyp para ose dobi tjetër materiale, 
ose e detyron fëmijën e tillë që të përfshihet në aktivitete që e rrezikojnë apo 
dëmtojnë zhvillimin e fëmijës, dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) 
deri në pesë (5) vjet.  

5. Kur vepra penale nga ky nen rezulton me dëmtim të rëndë të shëndetit 
mendor apo lëndim të rëndë të fëmijës, kryesi dënohet me burgim prej dy (2) 
deri në tetë (8) vjet. 

                                                           
548 Po aty, faqe 1620. 
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1. Rritja, kujdesi, edukimi, shkollimi dhe krijimi i kushteve për një zhvillim normal të 
fëmijës është, para gjithash, ndjenë natyrore dhe morale e prindit. Mirëpo, është edhe 
interes shoqëror, sepse ka raste kur prindërit ose personat tjerë me autoritet prindëror, 
t’i anashkalojnë, braktisin, keqtrajtojnë dhe të mos i përmbushin detyrimet veta ndaj 
fëmijëve. Mos përmbushja e këtyre detyrimeve nga prindi ose nga personat që kanë 
autoritet prindëror shkaktojnë çrregullime në edukimin, rritjen dhe zhvillimin normat 
të fëmijës.  

2. Në nenin 250 janë paraparë pesë forma të kësaj vepre penale. 
 

Paragrafi 1. 
 
1. Forma e parë është përkufizuar në paragrafin 1 të kësaj norme. Veprimet me të cilat 

kryhet kjo formë e veprës penale janë paraqitur në mënyrë alternative.  
2. Forma e veprimit të parë me të cilin kryhet kjo vepër është keqtrajtimi i fëmijës duke 

përdorë masa fizike a mentale (psikike). 
3. Me keqtrajtim duhet kuptuar përdorimin e masave fizike dhe mendore, p.sh. izolimi i 

fëmijës në një hapësirë të kufizuar, mbyllja në një dhomë, përdorimi i forcës dhe 
kanosjes në mënyrë sistematike ose kohë pas kohe duke i shkaktuar dhembje fizike a 
psikike të një intensiteti më të lartë e që nuk do të ishin lëndime trupore ose dëmtim i 
shëndetit. Do të ishte një sjellje e ashpër ndaj fëmijës e cila do t’i kalonte kufijtë e 
masave disiplinore lidhur me edukimin e tij. Keqtrajtim do të ishte një keqpërdorim i 
të drejtave të prindërve apo të drejtave të personave tjerë që kanë autoritet prindëror 
ndaj fëmijës sipas dispozitave të Ligjit mbi familjen që manifestohen në imponimin e 
kërkesave jo reale, të pa nevojshme dhe të pa kuptueshme me shkaktimin e 
dhimbjeve fizike dhe psikike.549 

4. Veprimi tjetër me të cilin kryhet kjo vepër penale nga paragrafi 1 është shkelja e 
detyrimit për kujdes dhe edukim nga mos përfillja e tepruar (e madhe) e fëmijës. 
Detyrimet për përkujdesje dhe edukim të prindit, prindit adoptues, kujdestarit apo 
personit tjetër që ushtron autoritet prindëror burojnë nga dispozitat e Ligjit mbi 
familjen e që kanë të bëjnë me sigurimin e ushqimit, veshmbathjes, banimit, kujdesit 
shëndetësor dhe të gjitha masat tjera të nevojshme për zhvillimin dhe edukimin 
normal e të socializimit pozitiv të fëmijës.  

5. Në këtë drejtim prindi, prindi adoptues, kujdestari apo personi tjetër që ka autoritet 
prindëror ndaj fëmijës ka për detyrim që të kujdeset për vijimin e rregullt të 
shkollimit, të ngritjes profesionale, të mënjanimit të vetive negative të fëmijës dhe të 
mënjanojë të gjitha ato dukuri negative që mund të ndikojnë në zhvillimin dhe 
edukimin normal e të socializimit pozitiv të fëmijës. Çdo mospërfillje e këtyre 
detyrimeve nuk do të thotë se paraqet veprim me të cilin kryhet kjo vepër penale. 
Shkelja e këtyre detyrimeve duhet të jetë për shkak të mospërfilljes së tepruar. Kur 
dhe në të cilat raste do të konsiderohet si mospërfillje e tepruar (e madhe) e këtyre 
detyrimeve është çështja faktike e cila vërtetohet në bazë të rrethanave dhe fakteve të 
rastit. Kështu, p.sh. mospërfillje e tepruar mund të jetë nëse objektivisht çmohet si 
mos kujdesje e të një intensiteti të lartë, në bazë të pasojës dhe rrethanave nën të cilat 
është kryer mospërfillja, por edhe për kah momenti subjektiv, p.sh. nëse veprohet nga 
zilia, egoizmi, sadizmi ose manifeston mosinteresim total për fatin e fëmijës me që në 

                                                           
549 Komentar Krivičnog Zakonika Bosne i Hercegovine-Sarajevo 2005, faqe 1614.  
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rast se rrezikohet të mbetet pa përkujdesje dhe edukim.550 
6. Si mospërfillje e madhe për kujdes dhe edukim ndaj fëmijës do të ishte: kur prindi, 

prindi adoptues apo personi tjetër i cili ka autoritet prindëror i shpenzon të gjitha 
mjetet e nevojshme për kujdes dhe edukim të fëmijës, kur prindi refuzon të punojë, 
kur të ardhurat i shpenzon në bixhoz, shëtitje, në shtëpia publike, në alkool, kur 
përdor narkotik, kur i shet sendet shtëpiake të nevojshme për ekzistencën dhe 
edukimin e fëmijës. Mos përfillja e rëndë (e madhe) për edukim të fëmijës do të ishte 
p.sh. në rastet kur prindi me sjelljet e veta ose me mënyrën e jetesës jep shembull të 
keq (merret me prostitucion apo me kriminalitet), kur prindi një kohë të gjatë nuk jep 
mjete të nevojshme për jetë të fëmijës apo kur prindi mungon një kohë të gjatë nga 
familja dhe për atë kohë nuk e ndihmon familjen me mjete të nevojshme për 
ekzistencë (aktgjykimi i Gj. Federative të ish Jugosllavisë Kz. nr. 114/6o dhe Kz. nr. 
95/64), kur lejon sjellje asociale të fëmijës (endacak, ikje nga orët e mësimit, merret 
me prostitucion etj), kur fëmijën e shtytë ose e ndihmon të ikë nga institucioni 
edukativ etj.551 

7. Mirëpo duhet cekur se me rastin e vërtetimit të mospërfilljes së madhe për kujdes dhe 
edukim të fëmijës duhet pasur parasysh mundësitë konkrete të prindit apo të 
personave të tjerë me autoritet prindëror. Për të ekzistuar vepra penale duhet të 
vërtetohet fakti se ekziston një mospërfillja e madhe nga ana e prindit ose personit 
tjetër i cili ka autoritet prindëror ndaj detyrimeve për përkujdesjen dhe edukimin e 
fëmijës. Nuk është e rëndësisë për ekzistimin e kësaj vepre penale fakti se ende nuk 
ka ardhur deri te ndonjë sjellje asociale nga ana e fëmijës. E rëndësisë është se ka 
ardhur deri te mospërfillja e madhe (e tepruar) për shkak së cilës janë shkelur 
detyrimet e prindit, prindit adoptues ose personit tjetër i cili ka autoritet prindëror për 
përkujdesje dhe edukim të fëmijës. 

8. Sikurse shihet nga përkufizimi i kësaj vepre penale, kryerës i kësaj vepre mund të jetë 
prindi, prindi adoptues dhe personat tjerë të cilët kanë autoritet prindëror. Autoriteti 
prindëror buron nga dispozitat e Ligjit mbi Familjen apo nga ndonjë marrëdhënie 
tjetër juridike, p.sh. në bazë të ndonjë kontrate, kontrate të punës, e të ngjashme. Në 
vështrim të kësaj, si kryes mund të paraqiten, gjyshi, gjyshja, njerku, njerka, edukatori 
nëse i është besuar fëmija në përkujdesje dhe edukim për një kohë të gjatë. Kryes 
mund të jetë edhe edukatorja në çerdhen e fëmijëve nëse fëmija i është besuar për 
kujdes dhe edukim. Sipas një konstatimi të Gjykatës së lartë të Kroacisë, në rrethin e 
personave të mundshëm për kryerjen e kësaj vepre penale mund të jetë edhe mësuesi 
me kusht që fëmija i është besuar për një kohë të gjatë apo është paraparë t’i besohet 
për një kohë të gjatë. Subjekti pasiv i kësaj vepre penale është fëmija i moshës deri 
tetëmbëdhjetë vjeç. Nëse me ligjin mbi familjen subjektit pasiv i caktohet kujdesi 
prindëror edhe pas moshës tetëmbëdhjetë vjeç ai mund të jetë subjekt pasiv i kësaj 
vepre penale.  

9. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje.  

                                                           
550 Po aty, faqe 1615. 
551 Srzentić Nikola e tjerë, Komentar Krivičnog Zakona SR. Srbije, SAP Kosova SAP. 
Vojvodine; faqe 366 
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Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin e dytë të kësaj norme penale është përcaktuar forma e veprës penale 

nga paragrafi 1 i këtij neni e cila kryhet me pakujdesi të vetëdijshme. 
 

Paragrafi 3 
 
1. Në paragrafin 3 të këtij neni është paraparë forma tjetër e kësaj vepre penale e cila 

kryhet në rastet e braktisjes së fëmijës në atë mënyrë që i rrezikohet jeta apo i 
dëmtohet rëndë shëndeti i tij. Me braktisje duhet nënkuptuar situatën kur prindi 
apo personit tjetër i cili ka autoritet prindëror heq dorë nga detyrimet e veta ndaj 
fëmijës për çka i rrezikohet jeta apo i dëmtohet rëndë shëndeti fëmijës të tillë, p.sh. 
nëna e lë foshnjën në rrugicë, pyll, arë, varreza, podrum e vende tjera me ç’rast i 
rrezikohet jeta apo i dëmtohet shëndeti foshnjës së tillë. Ose, në rastet kur prindi 
largohet nga shtëpia dhe nuk dërgon mjete financiare e bashkëshorti tjetër ka 
vështirësi materiale dhe për këtë fëmijës i rrezikohet jeta apo i dëmtohet rëndë 
shëndeti. Ose fëmija braktiset në kushtet e rënda atmosferike ose rrethana tjera për 
çka do t’i rrezikohej jeta apo do t’i dëmtohej rëndë shëndeti. Me braktisje nuk do 
të nënkuptonim vetëm largimin e kryerësit të veprës penale nga fëmija por 
braktisja mund të ekzistojë edhe në rastet kur kryerësi është aty pari, prezent por 
nuk kujdeset për fëmijën dhe për atë shkak fëmijës i rrezikohet jeta apo i dëmtohet 
rëndë shëndeti fëmijës së tillë. 

2. Dallimi në mes të mospërfilljes së madhe dhe braktisjes së fëmijës qëndron tek 
pasoja e këtyre dy formave të veprës penale. Pasoja e mospërfilljes së madhe për 
kujdes dhe edukim të fëmijës është shkelja e detyrimeve që i ka kryerësi ndaj 
fëmijës me çka ka mundur të shkaktoheshin sjelljet devijante, asociale tek fëmija 
për shkak të mospërfilljes së madhe. Ndërsa, pasoja e braktisjes së fëmijës është 
rreziku i jetës apo dëmtimi i rëndë i shëndetit të fëmijës së tillë. Pra, për ekzistimin 
e kësaj forme të veprës penale duhet të rrezikohet jeta apo rëndë t’i dëmtohet 
shëndeti fëmijës për shkak të braktisjes. Pra, duhet të ekzistojë lidhja shkakësore 
(kauzale) në mes të veprimit me të cilin kryhet kjo vepër penale dhe pasojës së 
saj.552 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në paragrafin 4 është inkriminuar rasti kur fëmija detyrohet të punojë në mënyrë 

të tepruar ose të bëjë punë që nuk është e përshtatshme për moshën e fëmijës, e 
detyron fëmijën e tillë të lypë për para ose për dobi tjetër materiale ose detyron 
fëmijën e tillë të bëjë veprime që e dëmtojnë zhvillimin e fëmijës.  

2. Puna e tepruar në kuptimin e kësaj vepre do të ishte ajo punë e cila për kah natyra 
dhe rrethanat nën të cilat kryhet i tejkalon kufijtë e punës për një fëmijë, p.sh. puna 
pas orarit të punës, puna natën, punët të cilat për kah natyra e tyre paraqesin rrezik 
për shëndetin e fëmijës, etj. Punët që nuk janë të përshtatshme për moshën e fëmijës, 
vlerësohen në bazë të natyrës, peshës dhe rrethanave në të cilat kryhen ato, p.sh. 
punët fizike të rënda në krahasim me moshën e fëmijës në kohën e kryerjes. 

                                                           
552 Po aty, faqe 366-368. 
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3. Detyrimi i fëmijës që të lyp para ose dobi tjetër materiale nënkupton çdo formë të 
lypjes pa marrë parasysh se a janë të holla apo të mira tjera materiale. Është jo 
relevante se si të bëhet lypja në rrugë, në semaforë të rrugëve, lokale, shtëpi, zyre, 
tregje, etj. Po ashtu, është jorelevante veprimi se si bëhet lypja, në mënyrë verbale, 
apo me shkrim. Ose në ndonjë mënyrë tjetër e cila qartë kuptohet se veprimi ka të 
bëjë me lypje.553 

4. Detyrimi ndaj fëmijës ushtrohet në forma dhe mënyra të ndryshme, kryesisht me 
kanosje, forcë ose me shtrëngim. Sipas kuptimit të kësaj dispozite detyrimi, 
kryesisht, ushtrohet për përfitime materiale. 

5. Nëse kryerësi i kësaj vepre penale ndërmerr më shumë veprime sukcesive do të 
ekzistojë vetëm një vepër penale. Nëse aso veprimesh merren ndaj të njëjtit person 
në intervale të shkurta apo të gjata kohore do të kemi një vepër penale të 
vazhdueshme. Nëse veprimet për kryerjen e kësaj vepre penale ndërmerren ndaj 
disa subjekteve pasive, atëherë do të kemi bashkimin real të veprave penale, po aq 
ka vepra penale sa ka subjekte pasive.  

 
Paragrafi 5. 

 
1. Me paragrafin 5 është parashikuar forma e kualifikuar e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se ekziston nëse me rastin e kryerjes është shkaktuar lëndim i rëndë i 
shëndetit mendor apo fizik të fëmijës. Kryerësi i kësaj vepre penale ndaj lëndimit 
të rëndë të shëndetit mendor dhe fizik duhet të veprojë nga pakujdesia. Në të 
kundërtën, nëse në dashjen e kryerësit është përfshirë lëndimi i rëndë atëherë do të 
kishim veprën penale, lëndim i rëndë trupor nga neni 189 KPK, ndërsa veprimet e 
kësaj vepre penale (neni 250) do të ishin veprime me të cilat do të kryhej vepra 
nga neni 189 KPK. 

 
Praktika gjyqësore: 

 
1. Qëndrojnë elementet e veprës penale, keqtrajtimi apo braktisja e fëmijës, kur i 

pandehuri e detyron djalin e tij të moshës 10 vjeçare të lyp para, andaj nuk është e 
nevojshme të vërtetohet se ka ardhur deri te sjelljet asociale. 

2. Ekziston vepra penale, keqtrajtim apo braktisje nga neni 250 par. 1 KPK, kur njëri 
nga prindërit i shkel detyrimet për përkujdesje dhe edukim për shkak të 
mospërfilljes së madhe pa marr përsyshë se prindi tjetër kujdeset për fëmijën. 
Aktgj. GJSJ Kz nr. 95/64. 

3. I pandehuri i cili djalin e vet e godet me këmbë dhe grushte në trup dhe kokë e 
pastaj e kap për koke dhe me kokë e godet për muri, me ç’rast i shkakton lëndime 
të rënda trupore dhe atë, tronditje dhe shtypje të truri, ka kryer veprën penale, 
keqtrajtim apo braktisje nga neni 250 par. 1 lidhur me par. 4 të KPK. (neni 213 
par. 1, 2 të LP të R. Kroacisë). Aktgjykim i GJ. Supreme të R. Kroacisë i Kz. 
Nr.522/1998-5 dt. 11.09.2001.  

  
 

                                                           
553 Po aty, faqe 367. 
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Neni 251 [Shkelja e detyrimeve familjare] 
 
1. Kushdo që shkel detyrimet e tij ligjore familjare, duke lënë në gjendje të rëndë 

anëtarin e familjes i cili nuk është në gjendje të kujdeset për vetën e tij, 
dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ka të bëjë me fëmijën, kryesi dënohet me 
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e anëtarit 
të familjes apo me dëmtim të rëndë të shëndetit të tij, kryesi dënohet me 
burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

4. Nëse gjykata shqipton dënimin me kusht, ajo mund të urdhërojë si kusht që 
kryesi të paguajë dhe rregullisht t’i përmbush detyrimet e tij të kujdesit, 
arsimimit dhe mjeteve të jetesës.  

 
1. Familja dhe bashkësia familjare janë aso institucionesh sociale të cilat 

karakterizohen me ndihmën dhe solidaritetin reciprok në mes veti. Ndihma dhe 
solidariteti reciprok të anëtarëve të saj bazohen në dashurinë dhe respektin për 
shkak të afërsisë së gjakut dhe miqësisë së lidhur në mes tyre. Mirëpo, për shkak 
se familja është celulë e rëndësishme shoqërore, ligjdhënësi disa marrëdhënie 
reciproke në mes të anëtarëve të saj nuk i ka lënë në vullnetin apo në marrëdhëniet 
subjektive të pjesëtarëve të saj. Por i ka rregulluar me ligj të veçantë. 

2. Marrëdhëniet reciproke, respektivisht detyrat dhe përgjegjësitë reciproke në mes të 
anëtarëve të familjes janë rregulluar me ligjin mbi familjen.  

3. Për disa detyrime dhe të drejta në mes të anëtarëve të familjes është siguruar edhe 
mbrojtja penale juridike. 

4. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është anëtari i familjes i cili nuk është i aftë 
të kujdeset për vete, p.sh. fëmija, i moshuari, anëtari i sëmurë, anëtari me një 
invaliditet të theksuar etj. Rastet më të shpeshta na paraqiten: ndihma dhe kujdesi 
në mes të bashkëshortëve, në mes të prindit dhe pasardhësve të tyre, në mes të 
vëllezërve dhe motrave, në mes të anëtarëve në vijë të drejt të gjakut, e në vijë të 
tërthortë deri në shkallë të dytë, në mes të njerkës dhe njerkut, në mes të dhëndrit 
dhe vjehrrës dhe nuses e vjehrrit, etj. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është, lënia në gjendje të rëndë anëtarin e 

familjes i cili nuk është në gjendje të kujdeset për vete. Lënia në gjendje të rëndë e 
anëtarit të familjes duhet të nënkuptohet si shkelje e vrazhdë e detyrave ligjore 
ndaj anëtarit të familjes i cili nuk është në gjendje të kujdeset për vete. 

2. Lënia si veprim i kryerjes së kësaj vepre penale në kuptim të kësaj dispozite duhet 
kuptuar si çdo veprim me të cilin përkohësisht ose për një kohë të gjatë nuk i 
jeepet ndihma anëtarit të familjes i cili nuk është në gjendje të kujdeset vet. Kjo 
mund të ndodhë me largimin nga subjekti pasiv i kësaj vepre penale, do të thotë 
për të mos ketë qenë fizikisht i pranishëm përkohësisht ose për një afat të gjatë, 
mos dhënia e ndihmës financiare, etj.  

3. Vepra penale mund të kryhet edhe atëherë kur kryerësi nuk largohet nga vendi por 
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nuk e ndihmon subjektin pasiv edhe pse e ka detyrim ligjor. 
4. Për ekzistimin e kësaj vepre penale është jo relevante se kryerësi fizikisht largohet 

apo nuk largohet nga hapësira ku gjendet subjekti pasiv. Vepra do të ekzistojë 
edhe në rastet kur kryerësi gjendet fizikisht prezent afër subjektit pasiv, por duke 
shkelur vrazhdë detyrat ligjore nuk e ndihmon anëtarin e familjes i cili nuk është 
në gjendje të kujdeset për vete p.sh. bashkëshorti nuk i jep ndihmë bashkëshortes e 
cila nuk është në gjendje të kujdeset për vete edhe pse banojnë në një banesë. 

5. Është e rëndësisë të tërhiqet një paralele në mes të foljes “e braktis” dhe asaj “e lë” 
dhe të bëhet një dallim në mes të këtyre dy veprimeve. Ka mendime se me 
“braktisje” nënkuptohet largim për një kohë të gjatë me qëllim që mos të kujdeset 
më për subjektin pasiv. Ndërsa me “lënie”, kryerësi largohet për një kohë të 
caktuar por me qëllim që të kthehet e ta vazhdojë kujdesin ndaj subjektit pasiv.  

6. Praktika gjyqësore ka përvetësuar qëndrimin se vepra penale ekziston pa marrë 
parasysh se kryerësi është larguar për një kohë të gjatë apo të shkurtër.  

7. Kjo vepër penale bën pjesë në veprat penale të cilat kryhen me mos veprim, sepse 
kryhet duke i mos përmbushur detyrimet familjare të përcaktuara me ligj dhe për 
këtë anëtari i familjes i cili nuk është në gjendje të kujdeset për vete, lehet në 
gjendje të rëndë jetësore, p.sh. djali heq dorë nga detyrimi i mbajtjes së prindit i 
cili nuk ka mjete financiare të mbijetojë. 

8. Vepra penale konsiderohet se ekziston kur lehet në një gjendje të rëndë anëtari i 
familjes duke u shkelë vrazhdë detyrimi i caktuar me ligj. Fjala është për detyrimet 
të cilat burojnë nga ligji, kryesisht nga ligji për familjen. Detyrimet familjare janë 
të ndryshme, varësisht nga shkalla e marrëdhënieve në mes të anëtarëve të 
familjes: janë të ndryshme detyrimet në mes të bashkëshortëve, në mes të 
prindërve dhe fëmijëve ose të pjesëtarëve tjerë të familjes. Ligji mbi familjen dhe 
trashëgiminë përcakton detyrimet në mes të anëtarëve të familjes. Në praktikë, më 
të shpeshta janë rastet kur kemi të bëjmë me mbajtjen dhe kujdesin e anëtarit të 
familjes. 

9. Nuk është e nevojshme të ekzistojë ndonjë vendim me të cilin caktohet 
përmbushja e detyrimit të caktuar. Vërtetimi i shkeljes së vrazhdë të detyrimeve 
ligjore është çështje faktike e cila vërtetohet për secilin rast veç e veç në bazë të të 
gjitha rrethanave të rastit dhe anës subjektive të kryerësit e sidomos mundësisë 
objektive të kryerësit për ta përmbushur detyrimin.  

10. Nuk është e rëndësishme për të ekzistuar kjo vepër penale nëse dikush tjetër e ka 
ndihmuar anëtarin e familjes dhe e ka ndërprerë gjendjen e rëndë në të cilin është 
gjetur, sepse është e rëndësisë shkelja e vrazhdë e detyrimit të kryerësit ndaj 
anëtarit të familjes.  

11. Pasoja e kësaj vepre penale është lënia në gjendje të rëndë jetësore anëtarin e 
familjes i cili nuk është në gjendje të kujdeset për vete. 

12. Subjekti pasiv i kësaj vepre penale është anëtari i familjes i cili nuk është në 
gjendje të kujdeset për vete.  

13. Gjendja e rëndë dhe mundësia që të kujdeset vet subjekti pasiv i kësaj vepre penale 
varet nga disa rrethana, p.sh. nga mosha, gjendjes shëndetësore dhe aftësive fizike 
dhe mendore, gjendja materiale, punësimi etj.  

14. Me përkujdesje për vete duhet kuptuar pamundësinë e personit që pa ndihmën e 
nevojshme të tjetrit t’i plotësoj nevojat elementare jetësore: marrjen e ushqimit, 
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barnave dhe të kryej veprime tjera të nevojshme. Pamundësia për kujdes mund të 
shkaktohet për shkak të sëmundjes, për shkak të rrethanave të posaçme (vërshimet, 
zjarri, aksidentet, etj). Është jo relevante se deri te gjendja e rëndë në të cilin 
gjendet subjekti pasiv ka arritur me apo pa fajin e tij. Me rastin e vërtetimit se 
subjekti pasiv është lënë në gjendje të rëndë duhet të merren në konsideratë vendi 
ku është lënë, rrethanat nën të cilat është lënë, p.sh. kjo vepër do të ekzistojë nëse 
nëna, pasi të dalë nga reparti i lehonisë e lë fëmijën e porsalindur në ashensorin e 
ndërtesës së banimit, sepse kemi të bëjmë me anëtarin e familjes i cili nuk është në 
gjendje të kujdeset për vete.554 

15. Kryerës i kësaj vepre penale është vetëm anëtari i familjes i cili ka detyrim ligjor 
t’i ndihmoj anëtarit të familjes së vet. Në rastet kur disa anëtarë të familjes kanë 
detyrim ta mbajnë ose ta ndihmojnë anëtarin e familjes, përparësia e detyrimit 
përcaktohet sipas shkallës së radhitjes të përcaktuar me Ligjin mbi familjen ose me 
Ligjin mbi trashëgiminë. Në rastet kur disa anëtarë të familjes në të njëjtën shkallë 
të marrëdhënieve farefisnore, p.sh. disa vëllezër dhe motra, kanë detyrim ta 
mbajnë prindin, atëherë secili veç e veç do të përgjigjet për shkelje të rëndë të 
detyrimeve të parapara me ligj ndaj anëtarit tjetër të familjes, sepse detyrimi për 
mbajtje dhe kujdes për secilin anëtar të familjes është i veçantë dhe i pjesëtueshëm 
(shih Ligjin mbi Familjen). 

16. Në rastet kur kryerësi i shkel rëndë detyrimet familjare ndaj disa anëtarëve të 
familjes, ekzistojnë po aq vepra penale në bashkim real sa ka edhe anëtarë të 
familjes ndaj të cilëve janë shkelur detyrimet. 

17. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje. Kryerësi i veprës penale duhet të 
jetë i vetëdijshëm apo ka mund të jetë i vetëdijshëm për rrethanat se anëtari i 
familjes për shkak të gjendjes së rëndë nuk mund të kujdeset për vete dhe se ai e 
shkelë rëndë (vrazhdë) detyrimin ligjor ndaj anëtarit të familjes. 

18. Në shikim të parë mund të mendohet se kjo vepër penale ka ngjashmëri me veprën 
penale “keqtrajtimi apo braktisja e fëmijës” nga neni 250, dhe veprën penale 
“braktisja e personave të pa aftë” nga neni 192 të këtij Kodi, mirëpo ekzistojnë 
dallime qenësore në mes të këtyre veprave penale. 

19. Subjekti pasiv i kësaj vepre penale është fëmija për të cilin duhet të kujdeset prindi, 
prindi adoptues, kujdestari apo ndonjë person tjetër i cili ka autoritet prindëror (neni 
250 par. 3). Ndërsa tek kjo vepër penale (neni 251 par. 1) fëmija është anëtarë i 
familjes dhe i lënë në gjendje të rëndë dhe i cili nuk është në gjendje të kujdeset për 
vete.  

20. Kryerësi i kësaj vepre penale është prindi, prindi adoptues, kujdestari dhe personi i 
cili ushtron autoritet prindëror mbi fëmijën, ndërsa tek kjo vepër penale kryerës 
mund të jetë edhe anëtari i familjes i cili nuk ka detyrim që të kujdeset për fëmijën 
por ka një detyrim tjetër familjar të bazuar në ligj, p.sh. detyrimi i mbajtjes me 
mjete financiare. Mënyra e kryerjes së veprës penale nga neni 250 par. 1 është mos 
përfillja e madhe e detyrimit për kujdes dhe edukim, ndërsa tek kjo vepër penale 
është shkelja e rëndë e detyrimit familjar. 

21. Dallimi në mes të veprës penale, braktisja e personave të paaftë, nga neni 192, dhe 
veprës penale, shkelje e detyrimeve familjare, nga neni 251 të këtij kodi, është tek 
vetitë e subjektit pasiv. Tek neni 192, subjekti pasiv është, secili person i pa aftë 
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(normë e përgjithshme), ndërsa tek vepra penale nga neni 251 subjekti pasiv është 
anëtar i familjes së kryerësit i cili nuk është në gjendje të kujdeset për vete (normë 
speciale). Dallimi tjetër mund të jetë tek veprimi i kryerjes së veprës. Tek vepra 
penale nga neni 192, veprimi i kryerjes është lënia e personit të pa aftë pa ndihmë 
në rrethana të rrezikshme për jetë apo për shëndetin. Ndërsa te vepra penale nga 
neni 251, veprimi me të cilin kryhet vepra penale, është lënia në një gjendje të 
rëndë jetësore për anëtarin e familjes për shkak të shkeljes së vrazhdë të 
detyrimeve familjare. 

22. Një dallim tjetër, ka të bëjë me lartësinë e dënimit të paraparë tek këto vepra 
penale. Tek vepra penale nga neni 250 par. 3, e cila kryhet duke e braktisur 
fëmijën, dënimi është paraparë më i lart se sa tek vepra penale nga neni 251 par. 1 
i këtij Kodi. 

23. Sikurse shihet, këto vepra penale janë të ndryshme për kah përkufizimi i tyre, por 
disa forma të këtyre veprave penale janë të ngjashme dhe krijojnë huti dhe 
vështirësi në zbatimin e tyre, sepse shprehja “braktisë” (neni 250) mundet në disa 
raste të përfshij edhe “lënien” (neni 251), p.sh. nëse prindi e braktisë fëmijën e tij 
nuk do të thotë se është kryer vepra penale nga neni 250 par. 3, sepse varet në të 
cilat rrethana është braktisur fëmija dhe cili fëmijë është në diskutim. Nëse fëmija 
është braktisur nga prindi i cili për kah mosha dhe vetitë biofizike është i aftë të 
kujdeset për vete (fëmija i moshës 17 vjeç) dhe i aftë për punë, atëherë duhet të 
vijë në konsideratë vepra penale nga neni 250 i këtij Kodi, nëse për shkak të 
mënyrës së braktisjes është rrezikuar jeta apo është dëmtuar rëndë shëndeti. Por 
nëse prindi e lë fëmijën e vet në gjendje të rëndë dhe ai për shkak të moshës dhe 
vetive biologjike apo rrethanave tjera nuk është në gjendje të kujdeset për vete, 
atëherë vjen në konsideratë vepra penale nga neni 251 par. 3 e nëse shkaktohet 
dëmtimi i rëndë i shëndetit, nga paragrafi 5 i këtij kodi. Pra sikurse shihet, dallimi 
në mes të këtyre dy veprave penale është tek vetitë e subjektit pasiv dhe rrethanave 
nën të cilat lehet apo braktiset subjekti pasiv si anëtar i familjes. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 të kësaj norme penale është paraparë forma kualifikuese e veprës 

themelore të përcaktuar në paragrafin 1. Forma e rëndë e kësaj vepre ka të bëjë me 
lënien e fëmijës në një gjendje të rëndë, i cili nuk është në gjendje të kujdeset për 
veten e tij duke shkelur detyrimet ligjore familjare. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Paragrafi 3 e përcakton formën më të rëndë (formë kualifikuese) të kësaj vepre 

penale, e cila konsiderohet se ekziston nëse me rastin e kryerjes së kësaj vepre, 
shkaktohet vdekja apo dëmtimi i rëndë i shëndetit të subjektit pasiv.  

2. Kryerësi i veprës penale nga paragrafi 1 i këtij neni, në drejtim të pasojës së 
vdekjes apo dëmtimit të rëndë të shëndetit, duhet të veprojë nga pakujdesia. Në të 
kundërtën, do të kishim të bënim me veprën penale të vrasjes apo të lëndimit të 
rëndë trupor ku veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale do të ishin veprime me të 
cilat do të kryhej vrasja apo do të shkaktohej lëndimi i rënd trupor. 
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Paragrafi 4 
 
1. Nëse kryerësi shpallet fajtor për këtë vepër penale, sipas paragrafit 4 gjykata ka 

mundësi që krahas dënimit me kusht ta urdhërojë kryerësin që rregullisht t’i 
përmbushi detyrimet e veta, të paguaj dhe rregullisht t’i përmbush detyrimet e tij të 
kujdesit, arsimimit dhe mjeteve të jetesës. E nëse shqiptohet dënimi me burg nuk 
ekziston mundësia ligjore që gjykata ta urdhëroj kryerësin në përmbushje të 
detyrimeve të veta familjare. 

 
 
Neni 252 [Shmangia nga sigurimi i mjeteve të jetesës] 
 
1. Kushdo që i shmanget sigurimit të mjeteve të jetesës për personin për të cilin 

është i detyruar të kujdeset në bazë të vendimit të plotfuqishëm të gjykatës, 
marrëveshjes së plotfuqishme gjyqësore ose vendimit të organit tjetër 
kompetent, me anë të shmangies së punësimit, raportimit të rrejshëm të 
punësimit apo të të ardhurave, ndërrimit të vendit të punës, ndërrimit të 
vendbanimit apo vendqëndrimit, tjetërsimit të pasurisë ose në ndonjë mënyrë 
tjetër i shmanget sigurimit të mjeteve të jetesës për personin e tillë, dënohet 
me burgim deri në një (1) vit.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e anëtarit 
të familjes apo me dëmtim të rëndë të shëndetit të tij, kryesi dënohet me 
burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni ka të bëjë me fëmijën kryesi 
dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

4. Nëse gjykata shqipton dënimin me kusht, ajo mund të urdhërojë si kusht që 
kryesi rregullisht t’i përmbush detyrimet e tij të sigurimit të mjeteve të jetesës 
dhe të paguajë detyrimet e papaguara.  

5. Nëse kryesi i veprës penale nga paragrafi 1. i këtij neni i përmbush detyrimet 
para se gjykata të shqiptojë aktgjykimin, gjykata mund ta lirojë nga dënimi.  

 
1. Me këtë vepër penale shkelet detyrimi i anëtarit të familjes për të siguruar mjetet 

për jetesë për anëtarin tjetër të familjes.  
2. Me sigurimin e mjeteve të nevojshme për jetë nënkuptojmë plotësimin e nevojave 

elementare për jetë, sikurse është: ushqimi, veshmbathja, banimi, shkollimi, 
mjekimi, etj. Andaj, objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është e drejta e personit 
në sigurimin e mjeteve materiale për jetë të cilat i takojnë në bazë të ligjit mbi 
familjen. 

3. Elementet e kësaj vepre penale në legjislacionet penale të shteteve tjera janë të 
ndryshme. Shumica e vendeve nuk e inkriminojnë vetëm mos përmbushjen e 
detyrimit ndaj anëtarit të familjes, por e kushtëzojnë edhe me ndonjë element tjetër 
objektiv ose subjektiv. Kështu, Kodi penal i Zvicrës parasheh, përveç mos 
përmbushjes së detyrimit edhe elementin subjektiv të veprës, sikurse është: keq 
qëllimi, mos punësimi dhe jeta jo morale e kryerësit. Kodi penal italian, kërkon që, 
shmangia e detyrimit të ekzistojë për shkak të sjelljeve të cilat janë në kundërshtim 
me rregullat e jetës së familjes ose moralit familjar. Kodi penal i Greqisë e 



Hilmi Zhitija 

 697 

përkufizon këtë vepër penale si shkelje me qëllim të keq për të siguruar mjetet 
financiare për jetë. Kodi penal i Rumanisë parasheh dy forma të kësaj vepre 
penale: mos përmbushja me qëllim të keq e detyrimit për të siguruar mjetet për jetë 
(forma themelore) dhe mos sigurimi me qëllim të keq të mjeteve për jetë në afatin 
prej dy muajve nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit gjyqësor. Kodi penal 
çekosllovak, po ashtu përkufizon dy forma të kësaj vepre penale: mos përmbushja 
(forma themelore) dhe shmangia e përmbushjes së detyrimit (forma e kualifikuar). 
Për formën themelore të veprës penale parashihet përgjegjësia edhe nëse kryhet 
nga pakujdesia.555 

 
Paragrafi 1 

 
1. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është shmangia nga sigurimi i mjeteve 

të jetesës për personin për të cilin është i detyruar të kujdeset në bazë të vendimit 
gjyqësor të plotfuqishëm, marrëveshjes së arritur para gjykatës, marrëveshje e cila 
është e përmbarueshme ose nga vendimi i një organi tjetër kompetent. 

2. Detyrimi për sigurimin e mjeteve të jetesës duhet të bazohet në vendimin e 
gjykatës të marr në procedurën kontestimore, jashtëkontestimore ose përmbaruese 
dhe të jetë i plotfuqishëm. Detyrimi për të siguruar mjete për jetesë për personin e 
caktuar mund të caktohet edhe me marrëveshjen e arritur para gjykatës e cila 
marrëveshje po ashtu duhet të jetë e përmbarueshme apo me vendimin e 
plotfuqishëm të ndonjë organi tjetër kompetent. 

3. Me shmangie duhet nënkuptuar çdo veprim apo mos veprim i orientuar me qëllim 
që mos të paguaj, (siguroj) përkohësisht ose fare mjetet për jetesë të personit të 
caktuar me vendim të plotfuqishëm. Shmangia mund të bëhet në mënyra të 
ndryshme sikurse i numëron edhe ligjdhënësi, shmangie të punësimit, raportimit të 
rrejshëm të punësimit apo të të ardhurave, ndërrimit të vendit të punës, ndërrimit të 
vendbanimit apo vendqëndrimit, tjetërsimit të pasurisë apo në ndonjë mënyrë tjetër 
i shmanget sigurimit të mjeteve të jetesës. Në praktikë, rastet më të shpeshta 
manifestohen me fshehjen e pasurisë, të ardhurave të ndryshme, bartja fiktive e 
pronësisë, mos pranimin e punës ose ndërrimin e vendeve të punës, shkuarjen 
jashtë vendit, etj. 

4. Meqenëse veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është paraparë shmangie për 
të siguruar mjete të nevojshme për jetesë, çdo mos dhënie e këtyre mjeteve nuk do 
të thotë se ekziston kjo vepër penale. Për ekzistimin e veprës penale kryerësi duhet 
me vetëdije dhe qëllim të mos sigurojë mjetet e nevojshme për jetesë edhe pse për 
një gjë të tillë ka mundësi. Nëse kryerësi objektivisht nuk ka mundësi të sigurojë 
mjetet e nevojshme për jetesë, p.sh. për shkak të keqësimit të gjendjes materiale, 
mos punësimit të përkohshëm, mos aftësisë së përkohshme për punë, etj, nuk do të 
ekzistojë kjo vepër penale. Mirëpo, nëse kryerësi vet dhe me vetëdije krijon aso 
kushtesh dhe situata me qëllim që t’i shmanget detyrimit për të siguruar mjetet e 
nevojshme për jetesë, atëherë do të ekzistojë kjo vepër penale. Shmangia e 
sigurimit të mjeteve për jetesë do të ekzistojë edhe atëherë kur kryerësi nuk e 
siguron shumën e caktuar të mjeteve por më pak se sa është caktuar me vendimin e 
plotfuqishëm. 

                                                           
555 Komentar Krivičnog Zakonika Bosne i Hercegovine, faqe 1617.  
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5. Kushti paraprak ligjor për të ekzistuar kjo vepër penale është ekzistimi i vendimit 
të plotfuqishëm gjyqësor, marrëveshja e plotfuqishme gjyqësore apo vendimi i 
plotfuqishëm i ndonjë organi tjetër kompetent. 

6. Kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje.  
7. Nëse kryerësi është i detyruar të sigurojë mjete për jetesë për dy e ma shumë 

persona, atëherë do të kemi po aq vepra penale sa ka persona të cilët në bazë të 
vendimit e gëzojnë të drejtën për mjetet e nevojshme për jetesë, p.sh. për 
bashkëshorten dhe fëmijën, për dy prindërit e moshuar dhe vëllanë e mitur etj. 

8. Kryerësi i kësaj vepre penale është vetëm personi i cili me vendimin e 
plotfuqishëm të gjykatës, marrëveshjes gjyqësore të plotfuqishme apo vendimit të 
plotfuqishëm të ndonjë organi tjetër kompetent është detyruar të sigurojë mjete të 
nevojshme për jetesë. Ndërsa subjekti pasiv i kësaj vepre penale është personi i cili 
në bazë të vendimit të plotfuqishëm duhet të gëzojë të drejtën e mjeteve për jetesë. 

9. Natyra dhe lartësia e mjeteve për jetesë përcaktohet me vendimin e plotfuqishëm, 
por zakonisht shprehet në të holla. 

 
Paragrafi 2, 3 

 
1. Në dispozitën e paragrafit 2, është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre 

penale, nëse për shkak të shmangies së mjeteve për jetesë shkaktohet dëmtim i 
rëndë i shëndetit apo shkaktohet vdekja e subjektit pasiv. Lidhur me pasojën e 
shkaktuar nga kjo formë e kualifikuar kryerësi duhet të ketë vepruar nga 
pakujdesia. Në të kundërtën nëse shmangia nga sigurimi i mjeteve për jetesë është 
bërë me qëllim që të shkaktohet dëmtim i rëndë i shëndetit apo vdekja, atëherë 
personi do të përgjigjet për dëmtim të rëndë të shëndetit apo për vrasje. 

2. Në paragrafin e 4 të kësaj norme penale është paraparë se në rast të shqiptimit të 
dënimit me kusht gjykata mund të urdhërojë që kryerësi të paguaj mjetet e jetesës. 

 
Paragrafi 5 

 
1. Në dispozitën e këtij paragrafi parashihet se nëse personi e përmbush detyrimin 

sipas vendimit të plotfuqishëm para se gjykata të shqiptojë aktgjykimin, gjykata 
mund ta lirojë nga dënimi. 

  
Praktika gjyqësore 

 
1. Për vlerësimin se i akuzuari i shmanget sigurimit të mjeteve të jetesës, e rëndësisë 

është gjendja ekonomike e tij, rrethana se a është i punësuar, e nëse nuk është i 
punësuar, a është ardhur deri te papunësia me fajin e tij apo për shkaqe të 
arsyeshme, si dhe qëndrimi i përgjithshëm i të akuzuarit ndaj detyrimit për të 
siguruar mjetet për jetesë. Gjykata Supreme e Kroacisë, VSH. Kzz nr. 18/52. 

2. Nuk mund të pranohet qëndrimi i të akuzuarit se detyrimi për sigurimin e mjeteve 
të jetesës ka përfunduar për faktin se vajza e tij e mitur është punësuar si shtëpiake, 
dhe se ka qenë në lajthim se ekziston ende detyrimi i tij për sigurimin e mjeteve 
për jetesë sipas vendimit të plotfuqishëm të gjykatës. Për çdo rast, nëse ashtu ka 
menduar i akuzuari, është dashtë të kërkojë që gjykata të vërtetojë pushimin e 
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detyrimit. Në rastin konkret, edhe ashtu ka të bëjë me kërkesat që kanë ekzistuar 
para se e mitura të punësohet. Gjykata Supreme e Kroacisë, Kz. 1473/69 dt. 
25.11.1969. 

3. Për të ekzistuar vepra penale, shmangia nga sigurimi i mjeteve për jetesë është e 
nevojshme të vërtetohet përgjegjësia objektive e të akuzuarit. Duhet të vërtetohet, i 
akuzuari a iu është shmangë sigurimit të mjeteve për jetesë apo deri tek ajo ka 
ardhur jashtë dëshirës së tij (shkëputja e marrëdhënies së punës pa fajin e tij) 
respektivisht a e ka shkëputur marrëdhënien e punës pasi ka mësuar se ka ardhur 
ndalesa në të ardhurat personale. 

4. Kur gjykata nuk ka marrë vendim sipas kërkesës pronësore juridike, atëherë nuk 
mund të shqiptohet aktgjykim me kusht duke e vendosur kushtin e dyfishtë për t’i 
paguar ratat e vonuara të alimentacionit. Gjykata e Qarkut në Rjekë, Kz. nr. 26/72.  

5. Kryerës i veprës penale, shmangia për sigurimin e mjeteve për jetesë të fëmijës 
mund të jetë edhe personi i cili ende nuk është vërtetuar me vendimin e 
plotfuqishëm të gjykatës se është babai i fëmijës, nëse në procedurën kontestimore 
për vërtetimin e atësisë është marrë masa e përkohshme e plotfuqishme me të cilën 
është detyruar të japë mjete për jetesë, për atë se me dispozitat ligjore marrja e një 
vendimi të tillë është i mundshëm dhe i nevojshëm. Aktgjykimi i Gjykatës 
Supreme të Kroacisë, VSH Kzz.-9/83 16.06.1983.  

6. Marrëveshja gjyqësore me të cilën ndonjë person, i cili nuk është vërtetuar si prind 
e as që e ka pranuar atësinë në mënyrën e paraparë me ligj, është detyruar të 
paguaj mjete për jetesë të të miturit, nuk është bazë e pranuar për të vërtetuar 
detyrimin e tij për dhënien e mjeteve për jetesë. Andaj ai person nuk mund të jetë 
kryerës i veprës penale, shmangia nga sigurimi i mjeteve për jetesë të fëmijës. 
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kroacisë, VSH Kzz 9/83 dt. 15.06.1983. 

7. Shmangia e sigurimit të mjeteve për jetesë nënkupton edhe mos pagesën e rregullt 
të alimentacionit me qëllim, p.sh mos pagesa e shumës së caktuar në mënyrë 
sukcesive për periodën prej gjashtë muajsh, pastaj mos pagesa para dhe pas kësaj 
periode. Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kroacisë, VSH Kzz-13/86 dt. 
22.09.1986. 

 
 
Neni 253 [Pengimi dhe mosekzekutimi i masave për mbrojtjen e fëmijëve] 
 
1. Kushdo që nuk e zbaton apo e pengon ekzekutimin e masave edukative dhe 

masave të tjera të përcaktuara nga gjykata ose nga një organ tjetër kompetent 
përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 
një (1) vit.  

2. Kushdo që si person përgjegjës në punë, në organe apo në ente për mbrojtjen, 
arsimimin ose aftësimin profesional të fëmijëve, ushtron haptazi detyrat e tij 
në mënyrë të papërgjegjshme dhe me këtë rrezikon apo dëmton rëndë 
shëndetin apo zhvillimin e fëmijës, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 
tre (3) vjet.  

 
1. Të paraparët e kësaj vepre penale, legjislacioni ynë penal tregon një përkushtimin 

më të gjerë në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve për edukim, arsimim dhe 
përkujdesje. 
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2. Objekti mbrojtës, në kuptimin e ngushtë janë masat edukative dhe masat tjera të 
përcaktuara nga gjykata ose nga ndonjë organ tjetër kompetent përgjegjës për 
mbrojtjen e fëmijëve. Organ tjetër kompetent përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve 
mund të jenë të gjitha ato institucione, organe të cilat merren me ruajtjen, 
edukimin, arsimimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve e që në bazë të ligjit 
kanë kompetencë të marrin masa të ndryshme. Andaj me dispozitën nga paragrafi 
1 i këtij neni mbrohet zbatimi i këtyre masave. Ndërsa me dispozitën nga paragrafi 
2 mbrohet drejtë për së drejti shëndeti dhe zhvillimi i fëmijës në organe, apo në 
ente për mbrojtje, arsimimin ose aftësimin profesional. Pra, kjo vepër penale sipas 
përkufizimit të saj paraqitet në dy forma. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimi i kryerjes së kësaj forme të përkufizuar në paragrafin 1 është pengimi i 

ekzekutimit të masës së edukimit apo ndonjë mase tjetër të gjykatës apo organi 
kompetent përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve. Pengimi i ekzekutimit të masës 
edukative dhe masave tjera mund të bëhet në mënyra të ndryshme, ashtu që varet 
nga gjendja e vërtetuar faktike. Rastet më të shpeshta mund të jenë duke e larguar 
fëmijën nga vendbanimi apo vendqëndrimi, duke e fshehur ose larguar jashtë 
Kosovës, etj. Si parakusht për ekzistimin e kësaj vepre penale duhet të ekzistojë 
vendimi i ekzekutueshëm mbi masën edukative apo ndonjë mase tjetër të gjykatës 
ose të ndonjë organi tjetër kompetent përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve.  

2. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje. Kryerësi duhet të jetë i 
vetëdijshëm apo ka mund të jetë i vetëdijshëm se me veprimet e veta ose me mos 
veprim e pengon ekzekutimin e masës së përcaktuar nga gjykata apo nga ndonjë 
organ tjetër kompetent përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve. 

3. Pasoja e kësaj forme të veprës penale është pengimi i ekzekutimit të masës së 
shqiptuar nga gjykata apo nga ndonjë organ tjetër kompetent përgjegjës për 
mbrojtjen e fëmijës. Sipas interpretimit të ngushtë, mbrojtja e fëmijës do të 
kuptonte edhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijës, p.sh. organi i kujdestarisë dhe 
mirëqenies sociale ka kompetenca të rregullojë kontaktet e fëmijës me prindin si e 
drejtë themelore e fëmijës për një zhvillim normal556 

4. Për të ekzistuar vepra penale mjafton që të ekzistojë pengimi për ekzekutimin e 
masës, pa marr parasysh se a është ekzekutuar masa apo jo. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Me këtë dispozitë mbrohet shëndeti dhe zhvillimi i fëmijës në organe apo ente për 

mbrojtje, arsimimin ose aftësimin profesional. 
2. Si kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm personi përgjegjës i cili ushtron 

detyrat e tij në organet apo entet për mbrojtjen, arsimimin, ose aftësimin 
profesional për fëmijët. Kush mund të jetë person përgjegjës, shih nenin 120 par. 5 
të këtij Kodi. 

3. Veprimi me të cilin mund të kryhet kjo formë e veprës penale është ushtrimi i 
detyrave në mënyrë të pa përgjegjshme ndaj fëmijës. 

                                                           
556 Bilteni i Gjykatës së Qarkut në Sllovenska Pozheg nr. 2/90). 
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4. Për të ekzistuar kjo vepër penale, kryerësi duhet t’i ushtroj detyrat e veta haptazi 
në mënyrë të pa përgjegjshme. Do të thotë se kryerësi duhet të jetë i vetëdijshëm 
se i ushtron detyrat e veta në mënyrë të papërgjegjshme. Pra elementi subjektiv i 
kësaj vepre penale është dashja për ta ushtruar detyrën në mënyrë të pa 
përgjegjshme, ndërsa ndaj pasojës së kësaj vepre penale kryerësi duhet të veprojë 
nga pakujdesia, në të kundërtën do të ekzistojë vepra penale nga neni 188. 

 
Praktika gjyqësore: 

 
1. Vepra penale pengimi dhe mos ekzekutimi i masave për mbrojtjen e fëmijës nga 

neni 102 par. 1 i KP të Kroacisë (neni 253 par. 1 KP Kosovës), është kryer me 
refuzimin për të lejuar kontaktin me prindin tjetër nga prindi tjetër në kundërshtim 
me vendimin e organit kompetent përgjegjës për mbrojtjen e fëmijës. 

 
Nga arsyetimi 

 
1. Me të drejtë potencon prokurori i shtetit se masa me të cilën është rregulluar 

kontakti në mes prindit dhe fëmijës, në fakt paraqet aso mase e cila së pari mbron 
fëmijën nga rreziku për zhvillim të drejtë e që do të ndodhte nëse i pa mundësohet 
prindit tjetër të kryej detyrat dhe të drejtat me mbajtjen e kontaktit të rregullt me 
fëmijën. Vepra konsiderohet me vetë faktin e pengimit e ekzekutimit të një 
vendimit të tillë e nuk kërkohet që zhvillimi i fëmijës me të vërtet të rrezikohet, 
ngase kuptimi i një përkufizimi të tillë është mbrojtja e autoritetit të vendimit të 
organit përgjegjës për mbrojtjen e fëmijës. Nasa Zakonitost, Praktika Gjyqësore 
nr. 28/1985 faq. 111. 

2. Nëna e cila pas zgjedhjes së martesës e pengon kontaktin e babait me fëmijën e 
përbashkët në bazë të vendimit të plotfuqishëm të organit të kujdestarisë dhe 
mirëqenie sociale, duke deklaruar se fëmija është duke fjetur, se është i sëmurë 
apo nuk gjendet në shtëpi, e pengon zbatimin e masës së organit përgjegjës për 
mbrojtjen e fëmijës. Gjykata e Qarkut në Slovenska Pozhega, Kz. Nr 105/90 dt. 
18.04.1990. 

 
 
Neni 254 [Mos raportimi i abuzimit të fëmijëve] 
 
1. Pavarësisht nga dispozitat tjera ligjore, kushdo që ka arsye për të dyshuar se 

një fëmijë ka pësuar një incident të abuzimit të fëmijës, keqtrajtimit, 
braktisjes apo moskujdesit dhe nuk raporton menjëherë abuzimin ose 
moskujdesin, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga prindi, prindi 
adoptues apo kujdestari, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri 
në tre (3) vjet.  

3. Kushdo që gjatë angazhimit profesional lidhur me fëmijën, ka arsye për të 
dyshuar se fëmija ka pësuar incident të abuzimit të fëmijës, keqtrajtimit, 
braktisjes apo moskujdesit ose ka qenë i nënshtruar ndaj dhunës apo kanosjes 
për përdorim të dhunës, dhe nuk e raporton menjëherë rastin, dënohet me 
gjobë ose me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  
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4. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e 
fëmijës apo me dëmtim të rëndë të shëndetit të tij, kryesi dënohet me burgim 
prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

 
1. Kujdesi, edukimi, arsimimi dhe mbajtja e fëmijës është kategori Kushtetuese, 

kategori e të drejtës ndërkombëtare, ligjore dhe më në fund edhe e drejtë natyrore 
e prindit dhe personave tjerë të caktuar me dispozita ligjore, me vendim e gjykatës 
apo të një organi kompetent. Andaj, ligjdhënësi me këtë normë penale ka për 
qëllim të shtrijë dhe ta përforcojë mbrojtjen e këtyre detyrimeve ndaj fëmijës edhe 
me sanksionimin e mos raportimit lidhur me abuzimin apo mos kujdesin ndaj 
fëmijës.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1 është paraparë forma themelore e kësaj vepre penale e cila për 

objekt mbrojtës ka edukimin, arsimimin, kujdesin dhe mbajtjen dhe rritjen normale 
të fëmijës. 

2. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër e paraparë Në paragrafin 1 është mos 
raportimi i abuzimit ose mos kujdesi i fëmijës nga personi të cilit iu është besuar 
për edukim, arsimimin, kujdes dhe rritje. Pra, kjo vepër penale kryhet me mos 
veprim. 

3. Me raportim duhet kuptuar paraqitjen e dyshimit të bazuar se është kryer vepra 
penale e abuzimit të fëmijës, me shkrim ose me gojë, në polici apo tek prokurori i 
shtetit. Dyshimi i bazuar se është abuzuar me fëmijën mund të ketë rrjedhë nga 
vrojtimi i drejt për drejt apo nga informata e personit të tretë. E rëndësisë është që 
dyshimi duhet të jetë i bazuar pa marr parasysh se a dihet kryesi i veprës penale. 

4. Detyrimi për raportimin e kësaj vepre penale rrjedhë nga momenti i informimit 
apo dijes për veprën penale. Nëse kanë ekzistuar rrethanat të cilat kanë 
pamundësuar paraqitjen, detyrimi fillon pas pushimit të këtyre rrethanave.  

5. Kjo vepër penale është e ngjashme me veprën, mos lajmërimi i veprave penale apo 
kryesve të tyre nga neni 386. Mirëpo ligjdhënësi objektit mbrojtës të kësaj vepre 
penale i ka dhënë rëndësi më të madhe se sa veprave tjera, ashtu që kjo vepër 
penale ka karakter specifik dhe lidhur me abuzimin apo mos kujdesin e fëmijëve 
aplikohet kjo normë penale.  

6. Kjo vepër penale, sikurse edhe vepra penale nga neni 386 të këtij Kodi ekziston 
vetëm nëse raportimi është bërë para se vepra apo kryerësi të zbulohet. Këto janë 
rastet për të cilat organi i ndjekjes ende nuk ka as një informatë për veprën apo 
kryesin e saj. E nëse vepra penale është zbuluar më parë se sa është informuar 
kryesi i kësaj vepre penale, atëherë nuk ka përgjegjësi për këtë vepër penale apo 
nëse vepra është parashkruar ose është përfshirë me amnisti.  

7. Kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje direkte (dolus directus). Dashja përfshin 
vetëdijen e kryesit se ka arsye për të dyshuar se një fëmijë ka pësuar një incident të 
abuzimit, keqtrajtimit, braktisjes apo mos kujdesit, pa marr parasysh se a di apo jo 
kryesin e veprës penale. Nuk është e rëndësisë se si ka arrit deri te dyshimi i 
arsyeshëm se kemi të bëjmë me abuzimin e fëmijës apo moskujdesin e tij. Fajësia 
nuk do të ekzistojë po qe se kryesi është në lajthim faktik se organet e ndjekjes 
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janë në dijeni për rastin. Ka mundësi të përjashtohet kundërligjshmëria e veprës 
penale po qe se kryesi është i kërcënuar me vdekje, nëse lajmëron për veprën 
penale.  

8. Kryesi i kësaj vepre penale është secili person (delictum Communium). 
 

Paragrafi 2 
 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma më e rëndë e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se ekziston nëse kryes i kësaj vepre penale është prindi, prindi 
adoptues apo kujdestari.  

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3 është paraparë forma tjetër e kësaj vepre penale nëse kryesi i saj 

është personi profesional i cili gjatë ushtrimit të profesionit lidhur me fëmijën ka 
arsye të dyshojë se fëmija ka pësuar incident të abuzimit të fëmijës, keqtrajtimit, 
braktisjes apo mos kujdesit ose ka qenë i nënshtruar ndaj dhunës apo kanosjes për 
përdorim të dhunës dhe nuk e raporton menjëherë rastin. 

2. Raportimi i menjëhershëm është çështje faktike të cilën gjykata do ta vërtetojë nga 
rasti në rast, veç e veç duke i çmuar arsyet e vonesës. 

 
Paragrafi 4 

 
1. Në paragrafin 4 është paraparë formë e kualifikuar e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se është kryer nëse si pasojë e kësaj vepre është shkaktuar vdekja e 
fëmijës apo dëmtimi i rëndë i shëndetit. 

2. Duhet cekur se kur kemi të bëjmë me këtë vepër penale nuk përjashtohet 
përgjegjësia penale pa marr parasysh marrëdhënien familjare të kryesit të veprës 
penale me kryesin e abuzimit me fëmijë, keqtrajtimit, braktisjes, apo mos kujdesit 
të fëmijës. Do të thotë njëri prind është përgjegjës për këtë vepër penale, nëse ka 
abuzuar, nëse e ka keqtrajtuar, nëse e ka braktisur apo nuk është kujdesur prindi 
tjetër për fëmijën. Pra, sipas paragrafi 6 të nenit 386, asnjë person nuk përjashtohet 
nga përgjegjësia penale pa marr parasysh lidhjen familjare me abuzuesin e fëmijës 
dhe dhunën në familje. 
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Kapitulli XXII: Veprat penale kundër shëndetit publik 
 
 
Vështrime të përgjithshme 
 
1. Në këtë kapitull janë sistemuar veprat penale të cilat për objekt të përbashkët 

mbrojtës e kanë shëndetin e njerëzve dhe të personit veç e veç. Këto vepra penale 
mund të klasifikohen në tri grupe për kah karakteristikat e tyre të veçanta. Në një 
grup mund të radhiten veprat penale të cilat mbrojnë shëndetin e një grupi 
njerëzish, veprat penale tjera të cilat mbrojnë shëndetin e një individi të pa caktuar 
ose të caktuar dhe në veprat penale të cilat mbrojnë tërë popullatën. Pastaj veprat 
penale të cilat si karakteristikë e kanë pasojën e veprës penale si vijon: a) veprat 
penale të cilat e cenojnë shëndetin e subjektit pasiv; b) veprat penale të cilat e 
rrezikojnë shëndetin e subjektit pasiv dhe c) veprat penale të cilat për pasojë kanë 
vdekjen e një apo më shumë personave. 

2. Po ashtu, veprat penale të këtij kapitulli për kah përmbajtja mund t’i kenë tri 
karakteristika, si vijon: a) Veprat penale të karakterit të përgjithshëm; b) veprat 
penale me karakter special dhe c) veprat me dispozitat e karakterit blankete 
(udhëzues). 

3. Shumica e veprave penale të këtij kapitulli janë vepra të përgjithshme penale tek të 
cilat si kryerës mund të na paraqitet secili person. Disa nga këto vepra penale janë 
vepra penale speciale tek të cilat si kryerës paraqitet vetëm mjeku, mjeku i 
stomatologjisë, veterinari, apo personat e autorizuar të veprimtarisë veterinare dhe 
personat tjerë shëndetësor. 

4. Zbatimi i këtyre dispozitave penale kërkon plotësimin e tyre me norma të 
veprimtarisë shëndetësore, respektivisht me urdhëresa të organit kompetent 
shëndetësor si dhe me rregullat e shkencës së mjekësisë të cilat në të drejtën penale 
i quajmë norma blankete apo udhëzuese ngase udhëzojnë në norma tjera, të një 
legjislacioni tjetër. 

5. Përkushtimi për shëndetin e popullatës paraqet një ndër detyrat primare të një 
shteti bashkëkohor. Për ruajtjen dhe për përparimin e shëndetësisë aprovohen 
shumë ligje dhe rregulla e edhe merren masa të llojllojshme të karakterit preventiv, 
luftues dhe organizativ. Organizohen institucione, shtëpia të shëndetit dhe 
përcaktohen metodat dhe funksionaliteti i tyre për shërbimet shëndetësore. 
Qytetarët detyrohen t’u nënshtrohen masave të preventivës me qëllim të mbrojtjes 
së popullatës nga sëmundjet ngjitëse: ndalohet prodhimi dhe shitja e artikujve të 
dëmshëm ushqimor, sigurohet kontrolli i barnave para se të vihen në shitje, 
ndalohet prodhimi dhe shitja e substancave dehëse, etj. 

6. Lufta ndaj rrezikut për shëndetin e njeriut sot kërkon një bashkëpunim dhe 
angazhim ndërkombëtar. Për këtë arsye janë ratifikuar shumë konventa dhe 
marrëveshje nga shteti ynë. Është për t’u përmendë Rregullorja ndërkombëtare e 
shëndetësisë, nr. 6/77. E drejta për mbrojtje shëndetësore dhe mjedis të pastër 
është edhe e drejt kushtetuese (shih nenin 51,52 te kapitulli II të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës). Në kuadër të autorizimeve kushtetuese, institucionet 
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shtetërore dhe organizatat e ndryshme nxjerrin ligje dhe masa të ndryshme me 
qëllim të ruajtjes dhe përparimit të shëndetit të popullatës, dhe parandalimin e 
luftimit të sëmundjeve ngjitëse.  

 
 
Neni 255 [Përhapja e sëmundjeve ngjitëse] 
 
1. Kushdo që nuk vepron sipas dispozitave apo urdhrave të organit publik 

kompetent në fushën e shëndetësisë, e cila ka për qëllim parandalimin apo 
luftimin e sëmundjeve ngjitëse te njerëzit apo kafshët dhe me këtë shkakton 
përhapjen e sëmundjes ngjitëse te njerëzit, dënohet me gjobë ose me burgim 
deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që nuk i përmbahet dispozitave apo urdhrave nga paragrafi 1. i këtij 
neni dhe me këtë shkakton përhapjen e sëmundjeve ngjitëse te kafshët, 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, 
kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një 
apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me lëndim të 
rëndë trupor apo dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej 
një (1) deri në tetë (8) vjet.  

6. Kur vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor apo dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim deri në tre 
(3) vjet.  

7. Kur vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 
vjet.  

 
1. Me qëllim të parandalimit dhe luftimit të sëmundjeve ngjitëse, institucionet 

shtetërore, komunale, institucionet dhe organizatat tjera shëndetësore, propozojnë, 
marrin dhe nxjerrin ligje, vendime, aktvendime, rregullore, udhëzime dhe 
urdhëresa apo masa të ndryshme. Mos respektimi i tyre imponon zbatimin e 
sanksioneve në suaza të procedurës kundërvajtëse, të së drejtës ekonomike e në 
rastet më të rënda edhe në të drejtën penale.  

2. Dispozita me të cilën është paraparë vepra penale e përhapjes së sëmundjeve 
ngjitëse (nenin 255) është e karakterit blankete-udhëzuese. Kjo dispozitë udhëzon 
aplikimin e dispozitave apo urdhrave për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve 
ngjitëse nga njeriu në njeri dhe nga kafshët tek njerëzit.  

3. Kjo vepër penale ka dy forma të cilat dallojnë vetëm për kah asaj se a është në 
diskutim përhapja e sëmundjes ngjitëse te njeriu në njeri (par. 1) apo përhapja e 
sëmundjeve ngjitëse te kafshët.  
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Paragrafi 1. 
 
1. Veprimi i kryerjes së veprës penale nga paragrafi 1 konsiston në mos veprimin 

sipas dispozitave apo urdhrave të organeve kompetente në fushën e shëndetësisë, 
që cakton kontrollime, dezinfektime, ose veçimin e personave të sëmurë apo masa 
tjera me qëllim të parandalimit dhe luftimit të sëmundjeve ngjitëse tek njerëzit. 

2. Mos veprimi sipas dispozitave apo urdhrave të organit shëndetësor kompetent, 
manifestohet si mosveprim ose veprim i cili nuk është në pajtim me ato dispozita a 
urdhëresa. Mosveprimi sipas dispozitave apo urdhëresave me të cilat organi 
kompetent shëndetësor përcakton masa për parandalimin dhe luftimin e 
sëmundjeve ngjitëse tek njerëzit apo kafshët paraqet veprim me të cilin kryhet kjo 
vepër penale vetëm nëse kryerësi bën pjesë në rrethin e personave të cilët kanë për 
detyrim të veprojnë sipas atyre dispozitave dhe urdhëresave. Pra, mos veprimi ka 
të bëjë me veprimin ndaj diçkaje që është e ndaluar ose mosveprimi për diçka që 
është i detyruar.557 

3. Si masa për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse janë p.sh.: 
kontrollimet, dezinfektimet, veçimin e personave, etj. Kontrollimi mund të bëhet 
për një individ, grup njerëzish, punëtorë të një organizate, banorë të një lagjeje, 
qyteti, regjioni dhe më gjerë. Ndërsa dezinfektimi mund të bëhet ndaj sendit, 
njeriut, një hapësire, vendbanimit, mjeteve të transportit etj. Veçimi i personit apo 
personave bëhet me izolimin e personave të infektuar në hapësira të caktuara, 
institucione shëndetësore të caktuara etj. Masat tjera për parandalimin dhe luftimin 
e sëmundjeve ngjitëse mund të jenë për shembull, detyrimi për ta lajmëruar 
sëmundjen apo vdekjen nga ndonjë sëmundje ngjitëse, si dhe paraqitjen e rasteve 
të kafshimit nga kafshët e tërbuara apo të sëmura nga ndonjë sëmundje ngjitëse, 
pastaj ndalimi i qarkullimit të një grupi njerëzish jashtë një territori, ndalimi i 
tubimeve të njerëzve, ndalimi i lojërave sportive, punës së kinemave, teatrove, 
kafeneve, etj. 

4. Për të ekzistuar kjo formë e veprës penale, kryerësi duhet të veprojë apo të mos 
veprojë sipas dispozitave të caktuara a urdhëresave të organit kompetent të 
shëndetësisë dhe për atë ka arritur deri te përhapja e sëmundjes ngjitëse. Pra, 
pasoja e kësaj vepre penale është përhapja e sëmundjes ngjitëse. Andaj, vepra 
penale kryhet me dashje.  

5. Kryerësi duhet të jetë i vetëdijshëm apo ka mundur të jetë i vetëdijshëm se me mos 
respektimin e dispozitave a urdhëresave të organit kompetent shëndetësor përhapet 
sëmundja ngjitëse. Kështu, për secilin rast veç e veç duhet vërtetuar lidhjen 
shkakësore (kauzale) në mes të cenimit të dispozitës së caktuar a urdhërese dhe 
përhapjes së sëmundjes ngjitëse. Mjafton që sëmundja ngjitëse të përhapet vetëm 
në një person. Me faktin se është përhapur në një apo ma shumë persona sëmundja 
ngjitëse, vepra penale konsiderohet e kryer.  

6. Lidhur me inkriminimin e kësaj vepre penale mund të shtrohet pyetja e natyrës 
juridike. Kryesisht, ekziston mendimi në teori, se mundësia e përhapjes së 
sëmundjes ngjitëse duhet të përfshihet me pakujdesin ose dashjen eventuale të 
kryerësit, mirëpo ka mendime se në diskutim është arsyeja objektive e një 
inkriminimi të tillë. 

                                                           
557 Bačić,/ Pavlović: Komentar Krivičnog Zakona faqe 847. 
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7. Sipas disa autorëve të së drejtës penale, karakterit të kësaj vepre penale më shumë 
i përshtatet që përhapja e sëmundjes ngjitëse të kuptohet si kusht (arsye) objektiv i 
këtij inkriminimi, që do të thotë se ky element i veprës fare nuk lidhet me dashjen 
e kryerësit. Diksioni inkriminues (me këtë shkakton përhapjen...) na çon deri te 
përfundimi se përhapja e sëmundjeve ngjitëse duhet të përfshihet në dashjen e 
kryerësit. Por, në rast të dëmtimit të shëndetit me dashje personit të caktuar, 
atëherë do të kemi veprën penale të lëndimit të lehtë apo të rëndë me dashje dhe 
vepra ka të bëjë me kapitullin e veprave penale kundër jetës dhe trupit. Në rast të 
qëndrimit se për ekzistimin e kësaj vepre penale kryerësi në drejtim të shkaktimit 
të përhapjes së sëmundjes ngjitëse duhet të veprojë nga pakujdesia, atëherë kjo 
është në kundërshtim me përkufizimin e veprës.  

8. Nga përkufizimi i kësaj vepre penale nuk rrjedh se ligji, sa i përket përhapjes së 
sëmundjes ngjitëse, kërkon që kryerësi të ketë vepruar nga pakujdesia sikurse 
parashihet në Kodin Penal të Kroacisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, ku si pasojë 
e kësaj vepre penale paraqitet, shkaktimi i rrezikut për përhapjen e sëmundjes 
ngjitëse.558 

9. Për ekzistimin e kësaj vepre penale mjafton se me vetëdije nuk është vepruar sipas 
dispozitave shëndetësore a urdhëresave të cilat kanë të bëjnë me parandalimin dhe 
luftimin e sëmundjeve ngjitëse tek njerëzit, me kusht se me atë veprim apo 
mosveprim të vetëdijshëm është përhapur sëmundja ngjitëse tek një apo më shumë 
persona. Një konstatim i tillë është në frymën e kësaj vepre penale, ngase bëhet 
dallimi në mes të veprës penale të shkaktimit të lëndimit të lehtë apo të rëndë 
trupor dhe veprës penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm. Sipas këtij 
qëndrimi nuk është e nevojshme të vërtetohet dhe provohet se përhapja e 
sëmundjes ngjitëse mundet apo nuk mund t’i përshkruhet pakujdesisë së kryerësit 
për çka do të krijonte vështirësi në praktikë.  

10. Rrethana se sëmundja është përhapur, tregohet në rrezikun konkret të veprimit të 
kryerjes, e varësisht nga karakteri i sëmundjes ngjitëse dhe mundësisë eventuale 
për përhapjen e mëtutjeshme të saj, dhe në ekzistimin e rrezikut të përgjithshëm 
për shëndetin e popullatës ashtu që arsyetohet vendosja e kësaj vepre penale në 
kapitullin e veprave penale kundër shëndetit publik. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Forma tjetër e kësaj vepre penale e paraparë në paragrafin 2 konsiston në mos 

respektimin e dispozitave apo urdhrave të parapara në paragrafin 1 të këtij neni, 
me qëllim të parandalimit ose të luftimit të sëmundjeve ngjitëse tek shtazët e me 
këtë shkakton përhapjen e sëmundjeve ngjitëse te kafshët. Këtu është fjala për 
sëmundjet të cilat janë të përshtatshme për t’u përhapur nga kafshët tek kafshët por 
edhe tek njerëzit, p.sh. gripi i shpezëve, tërbimi, bruceloza, tularemia, etj. 

2. Kryerës i veprës penale nga paragrafi 1 dhe 2 mund të jetë secili person. Kryerës, 
zakonisht janë personat e infektuar, mjekët, personeli tjetër mjekësor, familja dhe 
anëtarët e familjes së personit të sëmurë. Ndërsa në rastin e veprës penale nga 
paragrafi 2, veterinari dhe personeli i veterinarisë, pronari i kafshës së infektuar, 
blegtori dhe përgjegjësi i thertores, etj. 

                                                           
558 Po aty, faqe 847. 
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3. Vepra penale mund të kryhet me dashje (par. 1 dhe 2) ose nga pakujdesia (par. 3). 
4. Tek vepra penale nga par. 1 dhe 2 kryerësi duhet të jetë i vetëdijshëm se ekziston 

dispozita përkatëse shëndetësore ose urdhëresa dhe detyrimi sipas saj, gjegjësisht 
mundësia se urdhëresa ka të bëjë edhe me te. Tek vepra penale nga paragrafi 3 
kryerësi lehtë konsideron se masa shëndetësore nuk ka të bëjë me te ose nuk është 
i vetëdijshëm se ajo masë është shqiptuar nga organi kompetent, edhe pse ka 
mundur apo ka qenë i detyruar të jetë i vetëdijshëm për atë.  

 
Paragrafi 4 

 
1. Në paragrafin 4 është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se ekziston nëse për shkak të veprës penale nga paragrafi 1 ose 2 
është shkaktuar vdekja e një ose më shumë personave.  

 
Paragrafin 5 

 
1. Në paragrafin 5 të këtij neni parashihet forma e kualifikuar e veprës penale nga 

paragrafi 1 ose 2 të këtij neni, nëse shkaktohet lëndim i rëndë trupor apo dëmtim i 
rëndë i shëndetit. 

 
Paragrafi 6 

 
1. Në paragrafin 6 është paraparë forma e kualifikuar e cila konsiderohet se ekziston 

nëse kryerja e kësaj vepre penale nga paragrafi 3 ka shkaktuar lëndim të rëndë 
trupor apo me dëmtim të rëndë të shëndetit. 

 
Paragrafi 7 

 
1. Në këtë paragrafi është paraparë gjithashtu forma e kualifikuar e cila konsiderohet 

se është kryer nëse kjo vepër ka shkaktuar vdekjen e një apo më shumë personave.  
 
 
Neni 256 [Mosveprimi sipas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë] 
 

Kushdo që gjatë kohës së epidemisë ose të ndonjë sëmundjeje ngjitëse nuk 
vepron sipas urdhrave apo vendimeve tjera të nxjerra në bazë të dispozitave 
të organit kompetent, i cili cakton masat që kanë për qëllim luftimin apo 
parandalimin e tyre, dënohet me burgim deri në dy (2) vjet. 

 
1. Me ligj përcaktohen masat të cilat duhet të ndërmerren me rastin e shfaqjes së 

ndonjë epidemie me qëllim të luftimit dhe parandalimit të saj. 
2. Një nga ligjet e tilla është Ligji mbi mbrojtjen shëndetësore të popullatës nga 

epidemitë, Ligji për mbrojtjen shëndetësore, Ligji për prodhimin dhe distribuimin 
(shpërndarjen) e barnave etj.  

3. Me këtë dispozitë penale është inkriminuar mos veprimi sipas urdhrave apo 
vendimeve të nxjerra në bazë të dispozitave ligjore nga organi kompetent, në bazë 
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të cilave caktohen masat që kanë për luftimin apo parandalimin e epidemisë nga 
sëmundjet ngjitëse.  

4. Kjo vepër penale kryhet me mosveprim kur nuk i ndërmerr masat e duhura dhe me 
veprim nëse vepron në kundërshtim me ligjin apo urdhëresat me të cilat caktohen 
masat për luftimin apo parandalimin e epidemisë së ndonjë sëmundje ngjitëse të 
rrezikshme.  

5. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale ka të bëjë me mosveprim dhe veprim. 
Si veprime apo mosveprime me të cilat mund të kryhet kjo vepër penale janë, p.sh. 
ndërmarrja e aso veprimesh të cilat janë të ndaluara sipas urdhrave apo vendimeve 
të organit kompetent apo duke mos vepruar sipas urdhrave apo vendimeve të 
marra nga organi kompetent me qëllim të luftimit dhe parandalimit të epidemisë së 
sëmundjes ngjitëse.  

6. Edhe kjo vepër penale është e natyrës blanket sepse udhëzon në dispozita të 
caktuara të ligjit në bazë të cilit janë marrë urdhërat dhe vendimet me qëllim të 
luftimit dhe parandalimit të epidemisë. Gjatë aplikimit duhet saktësisht të ceken 
dispozita e ligjit të caktuar në bazë të cilave janë marrë urdhërat apo vendimet me 
qëllimi të luftimit ose parandalimit të sëmundjeve ngjitëse. 

7. Koha e kryerjes së kësaj vepre penale është element përbërës i saj. Kjo vepër 
penale mund të kryhet vetëm gjatë kohës së epidemisë nga ndonjë sëmundje 
ngjitëse të rrezikshme. Ligji për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet ngjitëse më 
për së afërmi e përcakton kuptimin e epidemisë dhe kur, dhe kush e shpallë 
gjendjen e epidemisë për një regjion, një qytet ose për tërë territorin e shtetit. 

8. Me epidemi nënkuptojmë rritjen e numrit të sëmurëve nga ndonjë sëmundje 
ngjitëse të pazakonshme për kah vendi, koha, komplikimet, zhvillimit, paraqitja e 
dy apo më shumë sëmundjeve ngjitëse, dhe numrit të vdekurve. Sa për ilustrim, po 
përmendim epideminë e njohur në popull si lija e madhe (variola) të viteve 
shtatëdhjeta e cila përfshiu një numër të banorëve të Kosovës. 

9. Pasoja e kësaj vepre penale është rreziku abstrakt për shëndetin dhe jetën e njeriut. 
Meqenëse pasoja nuk është element i kësaj vepre, vepra konsiderohet e kryer me 
përfundimin e veprimit me të cilin kryhet kjo vepër penale. 

10. Nëse për shkak të mos veprimit sipas urdhrave apo vendimeve të nxjerra nga 
organi kompetent me qëllim të luftimit dhe parandalimit të sëmundjeve ngjitës ka 
ardhur deri te përhapja sëmundjes ngjitës në një apo më shumë persona, atëherë do 
të ekzistojë vepra penale, përhapja e sëmundjeve ngjitëse nga neni 255.  

11. Vepra penale kryhet vetëm me dashje ku duhet të përfshihet vetëdija e kryerësit se 
veprimi për kryerjen e kësaj vepre penale është ndërmarrë gjatë kohës së 
epidemisë së sëmundjeve ngjitëse. 

 
 
Neni 257 [Përhapja e sëmundjeve venerike] 
 
1. Kushdo që duke ditur se është i infektuar me sëmundje seksualisht të 

transmetueshme, nuk e zbulon këtë fakt dhe e infekton personin tjetër, 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me dëmtim të rëndë të 
shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  
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3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekje të personit, 
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

4. Procedura penale për vepër penale nga ky nen fillohet sipas propozimit.  
  
1. Sëmundjet venerike në popullatë konsiderohen si sëmundje të turpshme dhe veprat 

penale me vështirësi ose fare nuk zbulohen dhe nuk paraqiten, ngase ruhen si 
fshehtësi të jetës private. Popullata këto sëmundje i njeh me emërtimet “sifiliz”, 
“gonorea”, “limfogranulat venerike”. Më të përhapurat janë sëmundjet e “sifilizit” 
dhe të “gonoreas”. Zakonisht këto sëmundje përhapen me marrëdhënie seksuale.559 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është shëndeti i njerëzve. 
2. Vepra do të ekzistojë po qe se është shkaktuar transmetimi i sëmundjes ngjitëse, 

me ç’rast personi tjetër është sëmurë nga kjo sëmundje apo më mirë të themi se 
është infektuar nga sëmundjet venerike. Pra, është vepër penale e deliktit të 
pasojës e jo të rrezikimit560.  

3. Sëmundja venerike mund të transmetohet me marrëdhënie seksuale, pastaj me 
veprime të turpshme natyrore dhe me gjaktrazim. Mund të transmetohen edhe në 
mënyra tjera duke përfshirë kontaktin e personit të sëmurë me sëmundjen venerike 
me personin tjetër. Sëmundjet venerike mund të transmetohen edhe pa kontaktin 
me personin e infektuar, p.sh. shfrytëzimi i përbashkët i mjeteve të higjienës, 
mjeteve të ushqimit, etj.  

4. Është i mundur bashkimi i kësaj vepre penale me ndonjë vepër tjetër penale kundër 
integritetit seksual. Për shkak të marrëdhënies së specialitetit do të ekzistojë kjo vepër 
penale e jo vepra penale, përhapja e sëmundjeve ngjitëse nga neni 255 i këtij Kodi. 

5. Do të ekzistojë bashkimin real, nëse personi i infektuar me sëmundje venerike 
infekton më shumë se një person. Nëse sëmundja venerike transmetohet me anë të 
veprës penale të dhunimit (neni 230) apo me ndonjë vepër tjetër nga kapitulli i 
veprave penale kundër integritetit seksual, do të konsiderohet bashkim ideal i 
këtyre veprave penale. 

6. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë personi i gjinisë mashkull dhe personi i 
gjinisë femërore, si dhe viktima mund të jetë i gjinisë mashkull apo e gjinisë 
femërore. Vepra penale mund të kryhet edhe ndaj partnerit bashkëshortorë. 

7. Vepra penale kryhet me dashje. Kryesi duhet të dijë se është i infektuar me 
sëmundjen venerike dhe se kjo është e transmetueshme. Sa i përket pasojës së 
kësaj vepre penale (infektimin i personit) është i mjaftueshëm edhe dashja 
eventuale. Për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk është e rëndësisë se a e fsheh 
kryesi sëmundjen venerike ndaj palës tjetër. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni, është paraparë e forma kualifikuar e kësaj e vepre 

penale nëse rezulton me dëmtim të rëndë të shëndetit të personit tjetër. 
                                                           
559 Po aty, faqe 848 
560 Po aty, faqe 848. 
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Paragrafi 3 
 
1. Po ashtu në paragrafin 3 të këtij neni është paraparë forma e kualifikuar e veprës 

penale nëse rezulton me vdekjen e personit. 
 

Paragrafi 4 
 
1. Konsiderojmë se nuk është në rregull kjo dispozitë e cila udhëzon se ndjekja e 

kësaj vepre penale fillohet sipas propozimit duke pasur parasysh lartësinë e 
dënimit të paraparë, posaçërisht të veprave të parapara Në paragrafin 2 dhe 3 të 
këtij neni, ku mund të shqiptohet dënimi deri në pesë vjet ose deri në tetë vjet 
burgim për veprën nga paragrafi 3 i këtij neni. Veprat penale të parapara me këtë 
shkallë të lartë të rrezikshmërisë shoqërore, assesi nuk mund të lihen në vullnetin e 
viktimës apo përfaqësuesit të tij, ndjekja penale për këto vepra penale nga 
paragrafi 2 ose 3 të këtij neni. 

 
 
Neni 258 [Përhapja e virusit HIV] 
 
1. Kushdo që duke ditur se është i infektuar me HIV, nuk e zbulon këtë fakt dhe 

infekton personin tjetër, dënohet me burgim prej dy (2) deri në dymbëdhjetë 
(12) vjet.  

2. Kur vepra vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni është kryer nga 
pakujdesia, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri pesë (5) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e personit, 
kryesi dënohet me burgim prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.  

4. Kur vepra vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e 
personit kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri tetë (8) vjet.  

 
1. Shkenca e mjekësisë nuk e ka radhitur këtë sëmundje në grupin e sëmundjeve 

venerike edhe pse ajo përhapet edhe me marrëdhënie seksuale ngase përhapja e saj 
mund të përhapet edhe në mënyrat tjera, madje edhe nuk dihet saktësisht mënyra e 
përhapjes së saj. Për virusin “HIV” është mësuar në vitet e tetëdhjeta të shekullit të 
kaluar. Shkenca e mjekësisë ende është në hulumtim për prejardhjen, luftimin dhe 
parandalimin e tij. Shkenca mjekësore ka dhënë përgjigje vetëm në disa pyetje 
lidhur me rrezikshmërinë shëndetësore e deri te pasoja me vdekje, e deri diku, 
edhe lidhur me përhapjen te një numër i pa caktuar personash, në një familje, 
lagje, qytet, rreth, shtet e më gjerë e deri në përmasa ndërkombëtare. 

2. Deri tani ka të dhëna të përafërta se si mund të përhapet ky virus por jo edhe për 
krejt mënyrat e përhapjes. Madje, shkenca mjekësore ka qëndrime se përhapja e 
kësaj sëmundje nuk mund të përhapet nëpër mes ajrit, prekjes së duarve e trupit, 
puthjeve e përqafimeve, ushqimit, punës së përbashkët. Po ashtu nuk ka as qëndrim 
të prerë se sëmundja nga virusi “HIV” është e pa shërueshme. Madje shkenca 
mjekësore, parimisht, nuk pranon se ka sëmundje të pa shërueshme. Po të ishte kjo e 
sigurt se sëmundja nga virusi “HIV” është e pa shërueshme dhe pa tjetër e shkakton 
vdekjen, atëherë kur kryerësi e ka në dijeni se është i infektuar me këtë virus dhe e 
përhap në personin tjetër, rrjedhimisht duhet ta dijë apo duhet të dijë se e shkakton 
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pasojën e vdekjes do të bënim me një ndër format e veprës penale të vrasjes e nuk do 
të bënim me këtë vepër penale nga neni 258 të këtij Kodi. 

3. Prandaj, kjo sëmundje e cila njihet në popullatë si sëmundja e sidës nuk mund të 
thuhet se është e pa shërueshme, por ajo që është e saktë është e rrezikshme për 
shëndetin e individit dhe njerëzimin dhe se ajo është sëmundje e cila përhapet 
sikurse edhe sëmundjet tjera nga virusët tjerë.  

4. Deri tani, shkenca e mjekësisë ka konstatuar disa mënyra të mundshme të 
përhapjes së kësaj sëmundjeje siç janë: me marrëdhënie seksuale, nëpër mes 
transfuzionit të gjakut, çdo kontakt gjak me gjak të infektuar, me lindje nga 
personi i infektuar, nga përdorimi i substancave dehëse përmes shiringave 
(gjilpërës) së pa dezinfektuar, sallave apo dhomave për intervenim kirurgjik, në të 
gjitha vendet dhe rastet ku mund të vije deri tek kontakti i gjakut me gjakun e 
infektuar. 

5. Mjekësia si shkencë ka caktuar dhe ka propozuar masa të caktuara për luftimin dhe 
parandalimin e këtij virusi. Rrezikshmëria e kësaj sëmundjeje ka karakter 
ndërkombëtar, dhe për ketë janë caktuar masa, udhëzime dhe urdhëresa e dispozita 
ligjore lidhur me edukimin, luftimin dhe parandalimin e kësaj sëmundjeje. Në 
planprogramet e arsimit të mesëm shkollor është përfshirë edukimi lidhur me 
sëmundjen nga virusi “HIV” dhe sëmundjet ngjitëse venerike. Pastaj, organizohen 
simpoziume të ndryshme, publikime, paraqitje në media të shkruara dhe televizive. 
Shënohet edhe dita botërore me karakter të sensibilizimit lidhur me edukimin, 
parandalimin e luftimin e sëmundjes nga virusi “HIV”, etj. 

6. Lidhur me parandalimin dhe luftimin e kësaj sëmundjeje të rrezikshme, Organizata 
Botërore e Shëndetësisë dhe legjislacionet nacionale kanë nxjerrë dispozita ligjore 
me të cilat urdhërojnë, udhëzojnë, detyrojnë dhe marrin masa të caktuara në 
aspektin e të drejtës mjekësore, kundërvajtëse dhe penale. 

7. Legjislacioni ynë penal, krahas sanksionimit penal të përhapjes së infektimit me 
virusin “HIV” ka sanksionuar edhe përhapjen e sëmundjeve venerike sikurse e 
kemi elaboruar në komentin e nenit 257 të këtij Kodi.  

8. Legjislacionet penale të vendeve të ndryshme këtë vepër penale e kanë emërtuar 
në mënyra të ndryshme, varësisht nga grupi i sëmundjeve, veprimeve të kryerjes, 
objektit mbrojtës, etj. 

9. Sëmundja nga infektimi me virusin “HIV” është sëmundje e rrezikshme ngjitëse 
specifike (posaçme) e zbuluar në vitet e tetëdhjeta e hulumtimi i prejardhjes, 
zhvillimit, dhe shërimit të saj ende është në vazhdimësi.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimet me të cilat kryhet kjo formë e veprës është; fshehja e faktit se është i 

infektuar me virusin “HIV” dhe e infekton personin tjetër. Do të thotë se veprimi 
me të cilin kryhet kjo vepër penale përbëhet prej dy veprimeve të cilat duhet të 
plotësohen në mënyrë kumulative për të ekzistuar vepra penale: a) mos zbulimi i 
faktit se është i infektuar me virusin “HIV” dhe b) infektimi i personit tjetër me 
virusin “HIV”.  

2. Pasoja e kësaj vepre penale është infektimi i personit tjetër me virusin “HIV”. Për 
të ekzistuar kjo vepër penale duhet të shkaktohet infektimi nga virusi “HIV”. 
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3. Sipas Kodit tonë Penal kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm personi i 
cili e din se është i infektuar me virusin “HIV”. Më lartë kemi cekur se infektimi 
nga virusi “HIV” nuk përcillet vetëm nga personi i infektuar por mund të përhapet 
edhe me veprime të personit të pa infektuar. Kështu, mendoj se inkriminim i kësaj 
vepre penale sipas Kodit penal të Malit të Zi është më adekuat për parandalimin 
dhe luftimin e sëmundjes nga virusi “HIV”. 

4. Sipas përkufizimit të kësaj vepre themelore në Kodin Penal si objekt mbrojtës na 
paraqitet mbrojtja e shëndetit të personit nga virusi “HIV”.  

5. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje. Kryerësi duhet të jetë i 
vetëdijshëm se është i infektuar me virusin “HIV” dhe me vetëdije me 
marrëdhënie seksuale ose me mënyra tjera e infekton personin tjetër. Shprehja “e 
ditur” nënkupton se kryerësi duhet të jetë relativisht i sigurt se është i infektuar me 
virusin “HIV”. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është paraparë kjo vepër penale e cila mund të kryhet 

nga pakujdesia. 
 

Paragrafi 3. 
 
1. Meqenëse sëmundja nga virusi “HIV” mund të rezultojë me vdekjen e personit të 

infektuar, ligjdhënësi në paragrafin 3 të këtij neni ka paraparë formën e kualifikuar 
të saj për shkak të pasojës së rëndë të saj. Në këto raste, kryerësi vepron me dashje 
në raport me veprimin me të cilin kryhet vepra dhe nga pakujdesia në raport me 
pasojën- vdekjen. 

2. Në rastet kur kryerësi është i vetëdijshëm për pasojën e cila mund të shkaktohet 
me infektimin e personit tjetër me virusin “HIV”, atëherë shtrohet pyetja e 
kualifikimit juridik të veprës penale. 

3. Në literaturë më së shpeshti shqyrtohen rastet kur kryerësi me dashje e bartë 
infektimin në personin tjetër dhe në këto raste përkrahet mendimi se ekziston 
bashkimi real i veprës penale, përhapje e sëmundjes me virusin “HIV” (neni 258) 
dhe veprës penale të vrasjes (neni 178) ose mendimi se kryerësi do të përgjigjet 
vetëm për veprën penale të vrasjes. Mbizotëron mendimi se në rastin konkret dhe 
në rastet tjera kur bartja e virusit “HIV”për personin e infektuar paraqet 
shkaktimin e vdekjes, duhet pasur parasysh rrethanën se infektimi me virusin 
“HIV” (neni 258) dhe shkaktimit të vdekjes (neni 178) janë vepra penale të 
ndryshme të drejtuar ndaj vlerave të ndryshme shoqërore, andaj në këto raste do të 
kemi, parimisht, bashkimin e veprave penale, me kusht që të vërtetohet ekzistimi i 
secilës vepër penale veç e veç. Nëse përhapja e virusit “HIV” është bartë me 
ndonjë vepër tjetër penale (p.sh. me marrëdhënie seksuale me dhunë) do të 
ekzistojë bashkimi ideal i këtyre dy veprave penale.  

4. Ligjdhënësi në këtë inkriminim nuk e ka përfshirë dëmtimin e shëndetit për shkak 
të infektimit me virusin “HIV” si formë të kualifikuar të kësaj vepre penale, për 
arsye se vet infektimi me virusin “HIV” paraqet lëndim të rëndë apo dëmtim të 
rëndë të shëndetit  
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Paragrafi 4 
 
1. Paragrafi 4 i këtij neni parasheh formën e kualifikuar e cila konsiderohet se 

ekziston nëse kjo vepër ka shkaktuar vdekjen e personit të infektuar. 
 
 
Neni 259 [Punësimi i personave të infektuar me sëmundje ngjitëse] 
 
1. Kushdo që në kundërshtim me ligjet e shëndetësisë, në spital, në maternitet të 

spitalit, në shkollë, në restorant apo në punëtori ose në organizatë biznesi apo 
në ndonjë vend të ngjashëm pune ku përpunohen artikujt ushqimorë apo ku 
kryhen shërbime higjienike, e punëson apo e mban në punë personin për të 
cilin e di se lëngon nga sëmundja ngjitëse dhe me këtë shkakton përhapjen e 
sëmundjes ngjitëse, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me dëmtim të rëndë të 
shëndetit të tjetrit, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre 
(3) vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me dëmtim të rëndë të 
shëndetit të tjetrit, kryesi dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.  

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë 
(10) vjet.  

6. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) 
vjet. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Nuk janë të rralla rastet e përhapjes së sëmundjeve ngjitëse nëpër mes personave të 

sëmurë nga këto sëmundje dhe të punësuar në organizata, institucione, spitale, 
maternitet, shkolla, shitore me artikuj ushqimor, restorante, punëtori ku 
përpunohen artikujt ushqimor, ku kryhen shërbimet higjienike e vende të ngjashme 
ku ka frekuencë të një numri të caktuar njerëzish. Për këtë arsye me Ligjin për 
Shëndetësi, nr. 2012/04-L 125, Ligjin për Shëndetin Riprodhues, nr.2006/02-L 76, 
Ligjin për të Drejtat dhe përgjegjësit e qytetarëve të Kosovës në kujdesin 
shëndetësor, nr. 2004/38, në Ligjin për Inspektoratin Sanitar, nr. 2003/22 në ligjin 
për Inspektoratin shëndetësor, nr. 2006/02-L 38 etj; përcaktohen kushtet dhe 
kriteret të cilat duhet të plotësohen dhe t’u përmbahen të punësuarit dhe 
punëdhënësit me qëllim të parandalimit dhe luftimit të sëmundjeve ngjitëse. Mos 
respektimi i këtyre kushteve, kritereve dhe masave të nxjerra konform këtyre 
ligjeve shëndetësore ka për pasojë përhapjen ose shkaktimin e rrezikut nga këto 
sëmundje ngjitëse. Në nenin 118, 119, 120 të Ligjit për Shëndetësinë; në nenin 9 
par. 1 nënpika (c), (b), nenin 20, 31 të Ligjit për Inspektoratin Sanitar, decidivisht 
thuhet se mos respektimi i masave të caktuara, kushteve, kritereve dhe dispozitave 
të caktuar praqet vepër penale nga kapitulli XXI i këtij Kodi. 
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2. Mënyra specifike e kryerjes së kësaj vepre penale është shkak i ndarjes së kësaj 
vepre penale nga vepra penale e përgjithshme, përhapja e sëmundjeve ngjitëse nga 
neni 255 i këtij Kodi dhe të përkufizohet si vepër e veçantë e këtij kapitulli. 

3. Një përkufizim të tillë specifik nuk e kanë Legjislacionet e vendeve të rajonit 
përveç Bosnjës dhe Hercegovinës, sepse me gjasë veprimet me të cilat kryhet kjo 
vepër penale lirisht mund të inkorporohen në dispozitën e nenit 255. 

4. Edhe kjo normë penale ka karakter blanket, ngase udhëzon në mos respektimin e 
dispozitave të caktuara të ndonjë ligji nga lëmi i shëndetësisë. Andaj, për aplikimin 
e kësaj dispozite është e domosdoshme të njihen edhe ligjet përkatëse të lëmit të 
shëndetësisë. 

5. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është punësimi apo mbajtja në punë në 
kundërshtim me ligjet e shëndetësisë të personit të sëmurë nga sëmundja ngjitëse 
në organizata, institucione, institucione publike, shitore, restorante, vende ku 
përpunohen artikujt ushqimor etj. 

6. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë paraqitur në formë alternative, 
do të thotë; me punësimin e personit të sëmurë nga sëmundjet ngjitëse apo me 
mbajtjen në punë të personit të tillë. 

7. Punësimi apo mbajtja në punë e personit të infektuar me sëmundje ngjitëse mund 
të jetë punë faktike, do të thotë edhe atëherë kur punësimi ose mbajtja në punë 
është në kundërshtim me dispozitat e Ligjit mbi punën apo të ndonjë ligji, akti ose 
nën akti tjetër i cili e rregullon punësimin apo mbajtjen e personit në punë. Është e 
pa rëndësishme se punësimi është në kohë të caktuar apo të pacaktuar, me orar të 
plotë apo të shkurtuar, me pagesë apo pa pagesë, etj. E rëndësisë është se personi i 
tillë është pranuar apo mbahet në punë për të kryer ndonjë punë i cili ka kontakt 
me një numër të caktuar njerëzish ose punë që kanë të bëjnë me përpunimin, 
shitjen e artikujve ushqimor ose me shërbime higjienike. 

8. Inkriminimi i kësaj vepre penale ka të bëjë me punësimin apo punën në 
kundërshtim me ligjet e shëndetësisë, në spitale, në maternitet të spitalit, në 
shkollë, në restorant, punëtori ku përpunohen artikuj ushqimor apo ku kryhen 
shërbime higjienike, organizatë biznesi apo ndonjë vend të ngjashëm pune. Në 
këtë dispozitë kryesisht përmenden disa organizata ose institucione punëtorët e të 
cilave kanë mundësi të drejtë për drejt ta përhapin sëmundjen ngjitëse, mirëpo me 
shprehjen” apo në ndonjë vend të ngjashëm pune”, ligjdhënësi ka lënë mundësi më 
të gjerë të vendeve të punës, p.sh. vendet ku përpunohen apo bëhet qarkullimi i 
artikujve ushqimore, apo në furnizimin me ujë. Ka të bëjë me personat e punësuar 
në bizneset tregtare, hoteliere, punëtoritë zejtare (bukëpjekësit, ëmbëltoret, 
piceritë, kafenetë, etj.). Shërbimet higjienike ofrohen në institucione dhe punëtori 
sikurse janë: Banjat publike, sallonet e kozmetikës, berberët, frizerët, personat të 
cilët kryejnë shërbime shëndetësore, ordinancat private, kontrolli i pacientëve, 
personeli i cili merr pjesë në shërimin e sëmundjeve, personat të cilët marrin pjesë 
në prodhimin ose qarkullimin e medikamenteve kozmetike, barnatoret, etj. 

9. Me dispozitat e ligjeve të shëndetësisë janë caktuar detyrimet e personave 
përgjegjës lidhur me pranimin e punëtorëve në vendet e caktuara të punës, me 
kontrollin shëndetësor, paraqitjen dhe largimin nga puna të punëtorëve të sëmurë. 
Me shprehjen “lëngon nga sëmundja ngjitëse” duhet kuptuar edhe personat të cilët 
janë bartës të mikrobeve ose viruseve, do të thotë se personat janë shëruar por që 
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ende paraqesin rrezik për infektimin e të tjerëve. 
10. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë personi përgjegjës i cili ka për detyrë të 

kujdeset për zbatimin e ligjeve shëndetësore me rastin e pranimit të punëtorëve në 
punë dhe gjatë punës, respektivisht personi i cili faktikisht e kryen atë detyrë 
(punëdhënësi). 

11. Vepra penale konsiderohet e kryer vetëm nëse me shkeljen e dispozitave 
shëndetësore është shkaktuar përhapja e sëmundjes ngjitëse, më së paku në një 
person.  

12. Vepra konsiderohet e kryer kur përhapet sëmundja në personin tjetër. Legjislacioni 
penal i Bosnjës dhe Hercegovinës, për ekzistimin e kësaj vepre penale kërkon 
vetëm paraqitjen e rrezikut për përhapjen e sëmundjes ngjitëse. Mendoj se edhe në 
këtë Kod si pasojë e kësaj vepre penale duhet paraparë shkaktimin e rrezikut nga 
sëmundja ngjitëse e jo sikurse tani ku për ekzistimin e veprës penale duhet të 
përhapet sëmundja ngjitëse në personin tjetër. Për ndryshe përhapja e sëmundjes 
ngjitëse paraqet kusht objektiv inkriminues i cili duhet të plotësohet për të 
ekzistuar kjo vepër penale (shih komentin në nenin 255). 

13. Kjo vepër penale mund të kryhet me dashje (par. 1) dhe nga pakujdesia (par. 2). 
Meqenëse përhapja e sëmundjes ngjitëse ka karakter të kushtit objektiv 
inkriminues, atëherë ky element i veprës penale nuk është e nevojshme të 
përfshihet në vetëdijen e kryerësit. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë situata vepra penale, kryhet nga pakujdesia. 
 

Paragrafi 3 
 
1. Paragrafi 3 i këtij neni parasheh formën e kualifikuar të veprës penale e cila 

konsiderohet se ekziston nëse vepra rezulton me dëmtim të rëndë shëndetësor të 
personit tjetër. Pasoja e rëndë e kësaj vepre penale duhet të përfshihet në 
pakujdesinë e kryerësit. 

 
Paragrafi 4 

 
1. Paragrafi 4 ka paraparë formën e kualifikuar të kësaj vepre penale që konsiderohet 

se kryhet nëse është shkaktuar dëmtim i rëndë i shëndetit tek personi tjetër.  
 

Paragrafi 5 
 
1. Në paragrafin 5 është paraparë formë edhe më e rëndë e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se është kryer nëse kjo vepër ka shkaktuar vdekjen e një apo më 
shumë personave. Pasoja e vdekjes duhet të përfshihet në pakujdesinë e kryesit të 
kësaj vepre penale.  
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Paragrafi 6 
 
1. Në paragrafin 6 është paraparë formë e rëndë e kësaj vepre penale e kryer nga 

pakujdesia, e cila ka shkaktuar vdekjen e një apo më shumë personave.  
 
 
Neni 260 [Trajtimi i pandërgjegjshëm mjekësor] 
 
1. Mjeku i cili me rastin e dhënies së ndihmës mjekësore përdor haptas një mjet 

apo metodë të papërshtatshme të mjekimit ose nuk përdor masat përkatëse 
higjienike dhe me këtë shkakton keqësimin e gjendjes shëndetësore të 
personit, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Punonjësi shëndetësor i cili me rastin e dhënies së ndihmës mjekësore përdor 
haptas një mjet apo metodë të papërshtatshme të mjekimit ose nuk përdor 
masat përkatëse higjienike dhe me këtë shkakton keqësimin e gjendjes 
shëndetësore të personit, dënohet me dënimin nga paragrafi 1. i këtij neni.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me dëmtim të 
rëndë të shëndetit të personit, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në 
tetë (8) vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një 
apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

 
1. Shëndeti publik mbrohet me ligj edhe nga trajtimi i pa ndërgjegjshëm mjekësor. 

Andaj ligjdhënësi, nën kushtet e caktuar ka paraparë përgjegjësinë penale për 
mjekimin e pandërgjegjshëm, respektivisht për përdorimin e mjetit apo metodës së 
pa përshtatshme të mjekimit, për mos përdorimin e masave përkatëse higjienike. 
Kjo vepër penale ka dy forma themelore të cilat dallojnë në mes veti; sipas asaj se 
kush mund të jetë kryerës i kësaj vepre penale.  

 
Paragrafi 1 

 
1. Veprimet me të cilat mund të kryhet kjo vepër penale janë paraqitë në mënyrë 

alternative si vijon:  
a) me përdorim haptas të mjetit apo metodës së pa përshtatshme të mjekimit;  
b) me mos përdorimin e masave përkatëse higjienike.  

2. Veprimet apo mos veprimet e cekura duhet të jenë në kundërshtim me mjetet, 
metodat, masat përkatëse higjienike të parapara me rregullat dhe standardet e 
përvetësuara të mjekësisë apo të përcaktuara me dispozitat shëndetësore. Andaj, 
edhe kjo normë ka karakter blanket sepse udhëzon në ndonjë dispozitë 
shëndetësore ose rregull apo standard të përvetësuar në mjekësi me rastin e 
dhënies së ndihmës ose trajtimit shëndetësor. 

3. Vepra penale nga paragrafi 1 kryhet në rastet kur përdoren haptas mjete apo 
metoda të papërshtatshme të mjekimit ose mos përdorimi i masave përkatëse 
higjienike nga ana e mjekut ose mjekut stomatolog gjatë aktivitetit të tyre dhe me 
këtë rast shkakton keqësimin e gjendjes shëndetësore të personit. 
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4. Përdorimi haptas i mjetit do të ishte në rastet kur gjatë diagnostikimit ose mjekimit 
të të sëmurit i jepen barna apo substanca tjera të cilat janë të dëmshme për 
shëndetin e tij apo sipas rregullave të mjekësisë nuk janë të preferuara për rastin 
konkret. Me mjet do të nënkuptonim ato mjete të cilat me qëllim të diagnostikimit 
ose mjekimit futen në organizmin apo vihen në trupin e të sëmurit, p.sh. barnat, 
preparatet kimik të cilat futen në organizëm për fotografim ose për shikim me 
rëntgen, kartelat, pejsmejkerët e mjetet tjera medicinale.561 

5. Përdorimi i mjeteve është ngushtë i lidhur me metodat të cilat përdoren për 
diagnostikim ose mjekimin e të sëmurit. Këto metoda janë të përvetësuara sipas 
rregullave të standardizuara të mjekësisë ose të praktikës gjatë mjekimit të njerëzve. 
E në rastet kur mjeku përdor metoda tjera në kundërshtim me ato metoda të 
standardizuara me rregullat e mjekësisë ose me praktikën e mjekimit të përvetësuara 
nga mjekësia, atëherë paraqet veprim me të cilin mund të kryhet kjo vepër penale. 
Për çdo rast është e nevojshme të vërtetohet, se mjeku ka vepruar sipas metodave të 
përvetësuara me rregullat e mjekësisë ose me praktikën e zakonshme (lege artis) ose 
në kundërshtim me këto rregulla ose me praktikën e zakonshme (contra lege) e me 
atë rast ka shkaktuar keqësimin e gjendjes shëndetësore të sëmurit, p.sh. kishte me 
qenë rasti ku gjatë verifikimit të ekzistimit të ithatit (ulcerës) përdoren metoda të 
cilat janë të dëmshme ose joefikase, ose p.sh. gjatë intervenimit kirurgjik mjeku 
përdor metoda të cilat nuk janë të zakonshme për atë lloj intervenimi ose janë në 
kundërshtim me rregullat e mjekësisë.562 

6. Me përdorim të metodave për diagnostikimin ose mjekimit duhet kuptuar 
procedurat metodologjike të mjekësisë në diagnostikimin dhe shërimin, sikurse 
janë ndërhyrjet kirurgjike, rrezatimet, përdorimi i medikamenteve, hidroterapia, 
elektroterapia, kineziterapia, shërimi në banja të nxehta, etj. 

7. Mospërdorimi i masave përkatëse higjienike nga ana e mjekut gjatë diagnostikimit 
ose me rastin e dhënies së ndihmës mjekësore do të ishte kur në rastin konkret 
mjeku nuk i përdor masat përkatëse higjienike të cilat sipas rregullave mjekësore 
dhe praktikës do të duhej t’i përdorte dhe për këtë shkak është keqësuar gjendja 
shëndetësore e personit. Masat e tillë do të ishin p.sh. dezinfektimi i hapësirës ku 
intervenohet, duarve, rrobave, sterilizimi i instrumenteve dhe materialit tjetër 
mjekësor, dezinfektimin e pjesës së trupit të pacientit ku intervenohet, etj. Nuk 
është e rëndësisë se masat përkatëse higjienike nuk ndërmerren gjatë kontrollit të 
pacientit, gjatë intervenimit apo gjatë mjekimit. Qenësore është se ato masa 
higjienike nuk janë ndërmarr pa marrë parasysh fazën e dhënies së ndihmës 
mjekësore. Konsideroj se ligjdhënësi me shprehjen “dhënia e ndihmës mjekësore” 
ka përfshirë të gjitha fazat mjekësore të cilat përdoren me rastin e paraqitjes së të 
sëmurit dhe për këtë arsye ligjdhënësi e përdor emërtimin e kësaj norme penale 
“trajtim i pandërgjegjshëm mjekësor”. Do të thotë se çdo ndihmë (trajtim) 
mjekësor në kundërshtim me përdorimin e mjeteve apo metodave të pa 
përshtatshme konsiderohet si mënyrë e pa ndërgjegjshme dhe anasjelltas çdo 
mënyrë e pandërgjegjshme është në kundërshtim me përdorimin e mjetit apo 
metodave të pa përshtatshme.  

8. Vepra penale në fjalë zakonisht kryhet me mosveprim, por mund të kryhet edhe 
                                                           
561 Bačić,/ Pavlović, Komentar Krivičnog Zakonika; faqe 851. 
562 Po aty. Faqe 851. 
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me veprim në rastet kur masat përkatëse për kah cilësia dhe mënyra, përdoren në 
kundërshtim me rregullat mjekësore ose praktikën mjekësore.563 

9. Për ekzistimin e kësaj vepre penale është e rëndësisë që të vërtetohen drejt të gjitha 
rrethanat e rastit konkret, sepse nga faktet dhe rrethanat konkrete varet se a ka 
mund të përdorën mjetet adekuate, metodat adekuate apo masat higjienike ngase 
në rastet urgjente mjeku vepron sipas mjeteve, metodave dhe masave higjienike që 
i ka në dispozicion.  

10. Zhvillimi i shkencës mjekësore paraqet përdorimin e mjeteve dhe metodave të 
mjekimit të cilat nuk mund të konsiderohen absolutisht të përshtatshme për rastin 
konkret. Pas zbulimit të mjeteve dhe metodave të reja të mjekimit, përshtatshmëria 
e tyre në një masë të konsiderueshme bazohen në verifikimin e tyre gjatë mjekimit 
të sëmundjes përkatëse, andaj në rastet e tilla duhet pasur kujdes me rastin e 
vërtetimit të kësaj vepre penale. Për këtë arsye, ligjdhënësi kërkon që mjeku 
“haptas” të përdor mjete ose metoda në kundërshtim me dispozitat e mjekësisë ose 
të standardeve të përvetësuara nga mjekësia apo “haptas” të përdorë masa jo 
adekuate higjienike gjatë mjekimit. Do të thotë, shkelje flagrante të dispozitave të 
mjekësisë ose rregullave dhe standardeve të përvetësuara e që shkenca e mjekësisë 
ende nuk e ka verifikuar vlerën e tyre e as që ka lejuar eksperimentimin e tyre. Për 
këtë arsye, e me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike është e nevojshme, 
për çdo rast të angazhohet eksperti i mjekësisë.  

11. Pasoja e kësaj vepre penale konsiston në keqësimin e gjendjes shëndetësore e cila 
nënkuptohet si keqësim i sëmundjes ose si dëmtim i shëndetit të personit.  

12. Subjekt pasiv i kësaj vepre penale është çdo person. 
13. Për të ekzistuar vepra penale gjithnjë duhet të ekzistojë lidhja shkakësore në mes 

të veprimit me të cilin kryhet vepra penale dhe shkaktimit të pasojës, keqësimit të 
gjendjes shëndetësore. Nëse lidhja shkakësore mungon, atëherë nuk ekziston kjo 
vepër penale. 

14. Kryerës i veprës penale nga paragrafi 1 i këtij neni mund të jetë vetëm mjeku ose 
stomatologu.  

15. Vepra penale mund të kryhet me dashje. Lidhur me dashjen, veçmas duhet të 
theksohet se kjo vepër mund të kryhet vetëm me dashje eventuale. Në të 
kundërtën, nëse konstatohet se kjo vepër është kryer me dashje direkte, atëherë 
nuk do të konsiderohet se ekziston kjo vepër penale, por vepra e caktuar kundër 
jetës dhe trupit (vepra e lëndimit trupor, dëmtimit të shëndetit apo vrasjes, 
varësisht prej pasojës së shkaktuar). 

16. Vepra kryhet me dashje atëherë kur mjekut me vetëdije përdorë mjete ose metoda 
të mjekimit haptas në kundërshtim me dispozitat e mjekësisë me standardet dhe 
rregullat e mjekësisë të përvetësuara nga praktika mjekësore apo nuk përdorë masa 
adekuate higjienike, ndërsa ndaj pasojës(shkaktimi i keqësimit shëndetësor) 
vepron nga pakujdesia.  

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është paraparë forma tjetër e kryerjes së kësaj vepre 

penale e cila kryhet me të njëjtat veprime si vepra penale nga paragrafi 1 i këtij 
                                                           
563 Vendimi i Gjykatës së Lartë të Kroacisë, Kz. 1821/54 dt. 17.9.1954. 
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neni, vetëm me dallimin se këtu kryes na paraqitet punonjësi shëndetësor. 
2. Me ofrimin e ndihmës mjekësore ose të trajtimit shëndetësor në kuptim të kësaj 

dispozite do të nënkuptonim, secilin veprim apo mos veprim i cila ka karakter 
shëndetësor dhe ndërmerret me qëllim të përmirësimit, respektivisht të evitimit të 
keqësimit të gjendjes shëndetësore të ndonjë personi dhe kryhet në mënyrë të pa 
ndërgjegjshme, p.sh. diagnostikimi i sëmundjes, përcaktimi i mënyrës dhe mjetit 
lidhur me terapinë e caktuar, mbështjellja e plagëve, dhënia e barnave apo 
injeksioneve, kujdesi për gjendjen shëndetësore të pacientit, vaksinimi, kontrolle 
shëndetësore serike e qytetarëve, verifikimi i gjendjes së përgjithshme 
shëndetësore të një personi, marrja e gjakut për analiza ose marrja e gjakut nga 
dhuruesi, caktimi i diagnozës së gabuar e cila ka për pasojë terapinë e gabuar, 
caktimi i gabuar i mënyrës dhe mjetit të shërimit edhe nëse diagnoza është e drejtë, 
pakujdesia lidhur me përdorimin ose mos përdorimin e masave higjienike. Me një 
fjalë, të gjitha rastet e ndryshme të cilat mund t’i atribuohen veprimeve të 
pandërgjegjshme të punonjësit shëndetësor. Sikurse është, kontrolli sipërfaqësor i 
pacientit për çka është caktuar sëmundja e gabuar apo është dhënë terapia e 
gabuar, mos sigurimi i analizave të duhura, mos informimi nga pacienti për alergji 
ndaj barnave të caktuara, mos dhënia e serumit kundër tetanusit, mos matja ose 
matja e gabuar e shtypjes së gjakut, mos mbikëqyrja e personelit ndihmës nga ana 
e mjekut ose mbikëqyrësit, mos informimi i pacientit për pasojat e mundshme për 
shkak të refuzimit të tij për intervenim mjekësor, etj. Të gjitha këto mund të hyjnë 
në kuptimin e shprehjes “metoda të pa përshtatshme”.  

3. Kryerës i kësaj vepre penale (par. 2) është secili punonjës shëndetësor i cili ka 
përgatitje shkollore nga lëmi i mjekësisë (fakulteti, shkolla e lartë ose e mesme) 

4. Në praktikën gjyqësore (sipas aktgjykimit Kz. Nr. 1774/ 75 të Gjykatës Supreme 
të Kroacisë) është marrë qëndrim se kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë 
personi i cili faktikisht e jep ndihmën mjekësore ose trajtimin shëndetësor, pa 
marrë parasysh se me një akt përkatës nuk është caktuar në atë vend pune, është 
praktikant apo jo, është në pension apo jo, është në marrëdhënie pune apo jo, 
qenësore është se ai ka përgatitje shkollore mjekësore dhe se tjetrit i jep ndihmë 
mjekësore. Këtë vepër penale nuk mund ta kryej farmacisti i cili vepron në mënyrë 
të pandërgjegjshme me rastin e dhënies së barnave; ai përgjigjet sipas nenit 264. 

5. Vepra penale konsiderohet e kryer nëse për shkak të dhënies së ndihmës mjekësore 
ose trajtimit shëndetësor në mënyrë të pandërgjegjshme është shkaktuar keqësimi i 
gjendjes shëndetësore të personit. 

6. Lidhur me fajësinë, kjo vepër penale mund të kryhet me dashje dhe nga 
pakujdesia. Dashja duhet të përfshijë vetëdijen se me rastin e dhënies së ndihmës 
mjekësore ose trajtimit shëndetësor veprohet në mënyrë të pandërgjegjshme dhe se 
për këtë arsye mund të keqësohet gjendja shëndetësore e personit. E njëjta vlen 
edhe në rast të përdorimit të mjetit të pa përshtatshëm, apo metodës së pa 
përshtatshme. 

7. Vepra penale mund të kryhet me dashje apo nga pakujdesia. Lidhur me dashjen, 
veçmas duhet të theksohet se kjo vepër mund të kryhet vetëm me dashje eventuale. 
Në të kundërtën, nëse konsiderohet se kjo vepër penale është kryer me dashje 
direkte, atëherë nuk do të konsiderohet se ekziston kjo vepër penale, por vepra e 
caktuar penale kundër jetës dhe trupit.  
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Paragrafi 4 dhe 5. 
 
1. Format e kualifikuara të kësaj vepre penale janë paraparë në par. 4 dhe 5 të këtij 

neni. 
2. Format kualifikuese të kësaj vepre penale ekzistojnë nëse për shkak të veprave 

penale nga par. 1, 2 shkaktohet lëndim i rëndë trupor ose çfarëdo dëmtimi i rëndë 
trupor apo vdekja e një ose më shumë personave. Tek këto forma kualifikuese 
kryerësi duhet të veprojë me pakujdesi ndaj pasojës së rëndë, në të kundërtën, nëse 
kryerësi vepron me dashje ndaj lëndimit të rëndë ose vdekjes së personit, atëherë 
do të kemi veprat përkatëse të vrasjes ose të lëndimit të rëndë trupor, ku këto vepra 
e konsumojnë veprën penale, trajtim i pandërgjegjshëm mjekësor sepse në këto 
raste paraqitet si mënyrë e kryerjes së veprës penale të vrasjes, gjegjësisht të 
lëndimit të rëndë trupor. Nëse me trajtimin e pandërgjegjshëm mjekësor është 
shkaktuar lëndim i lehtë trupor, atëherë do ta kemi këtë vepër penale, ngase 
lëndimi i lehtë trupor konsumohet me shkaktimin e keqësimit të gjendjes 
shëndetësore. Mjeku i cili refuzon ta japë ndihmën mjekësore gjithashtu vepron në 
mënyrë të pa ndërgjegjshme por do të përgjigjet për veprën penale, mosdhënia e 
ndihmës mjekësore si vepër e veçantë (neni 261). 

3. Pëlqimi i personit që t’i nënshtrohet tretmanit mjekësor nuk e përjashton fajin e 
kryerësit i cili vepron në mënyrë të pa ndërgjegjshme me rastin e dhënies së 
ndihmës mjekësore ose të trajtimit mjekësor. Mirëpo, në rastet kur mjeku vepron 
në kundërshtim me rregullat e mjekësisë, shkencës dhe metodave të standardizuara 
gjatë dhënies së ndihmës mjekësore dhe nuk e keqësojnë gjendjen shëndetësore, 
por në të kundërtën janë të efektshme, atëherë nuk do të kemi këtë vepër penale, 
por mund të jetë ndonjë kundërvajtje. 

4. Kjo vepër penale do të ekzistojë edhe në rastet kur mjeku vepron në mënyrë të 
pandërgjegjshme me rastin e trajtimit të personit të sëmurë rëndë pa shans të 
shërimit. Kjo është edhe në kundërshtim me dispozitat e etikës së mjekut ngase 
nuk është e lejuar të eksperimentohet ose për shkaqe humane t’i mohohet trajtimi 
mjekësor në mënyrë që t’i shkurtohen atij vuajtjet. 

 
Praktika gjyqësore: 

 
1. Nëse ekspertët e japin mendimin se dokumentet mjekësore ofrojnë mundësinë e 

shikimit se çka ka ndodhë me rastin e hyrjes nën anestezion e që ka rezultuar me 
ndalimin akut të zemrës, nuk ekziston vepra penale, trajtimi i pandërgjegjshëm 
mjekësor nga neni 126 LP të Serbisë (neni 260 Kodit Penal të Kosovës). 

 
Nga arsyetimi 

 
1. Të akuzuarve u vihet në barrë se me përdorimin haptas të mjetit të papërshtatshëm 

dhe me metodë të pa përshtatshme kanë ofruar ndihmën mjekësore, në atë mënyrë 
që kanë kryer anestezinë jo adekuate e cila për pasojë ka pasur ndaljen akute të 
punës së zemrës dhe është shkaktuar koma cerebrale e cila ka zgjatë dy orë. 

2. Duke e aprovuar mendimin e ekspertit se dokumentacioni ekzistues ofron 
mundësinë e shikimit në atë se çka ka ndodhë me rastin e hyrjes nën anestezion, se 
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për cilin keqësim të gjendjes shëndetësore është fjala dhe për ç’arsye është përdorë 
terapia e përmendur, drejt ka vlerësuar gjykata e shkallës së parë kur ka gjetur se 
nuk ka as një provë që do të arsyetonte dyshimin e bazuar se të pandehurit kanë 
kryer veprën penale të cekur në aktakuzë dhe për këtë arsye drejtë është vepruar 
kur është hedhë propozim akuza. (Aktvendimi i Gjykatës së Qarkut në Beograd 
Kz. Nr. 3046/91 dt. 17. 12.1991). 

  
 
Neni 261 [Mosdhënia e ndihmës mjekësore] 
 
1. Mjeku ose punonjësi tjetër shëndetësor, i cili në kundërshtim me detyrën e tij 

refuzon t’i ofrojë ndihmën mjekësore personit të cilit i nevojitet ndihma e tillë, 
ndonëse ai është i vetëdijshëm ose do duhej të ishte i vetëdijshëm se 
mosveprimi i tillë mund të rezultojë në lëndim të rëndë trupor apo dëmtim të 
rëndë të shëndetit ose vdekjen e personit, dënohet me burgim deri në tre (3) 
vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose me dëmtim të rëndë të shëndetit të personit të cilit nuk iu është 
dhënë ndihma mjekësore, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në 
tre (3) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e personit 
të cilit nuk iu është dhënë ndihma mjekësore, kryesi dënohet me burgim prej 
një (1) deri në tetë (8) vjet.  

 
1. Sipas Ligjit për Shëndetësinë, çdo qytetar ka të drejtë në ndihmën e nevojshme 

mjekësore në kohën kur ajo është e nevojshme. Detyra e mjekut është që ta ofrojë 
atë ndihmë, ngase një detyrë e tillë, jo vetëm se është obligim ligjor por buron 
edhe nga vetë natyra e thirrjes së tillë dhe të drejtës kushtetuese e ligjore të 
qytetarit. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është paraqitur si mos dhënie e 

ndihmës së nevojshme mjekësore personit të cilit i nevojitet. Mos dhënia e 
ndihmës mjekësore manifestohet me refuzimin e një kërkese të tillë si dhe me mos 
marrjen në konsideratë të një kërkese të tillë, duke u shtirë se nuk dëgjon ose nuk 
sheh dhe nuk vepron me vetiniciativë. 

2. Bëhet fjalë për veprën penale e cila kryhet me mos veprim e edhe në rastet kur 
mjeku e ofron një formë të caktuar të ndihmës mjekësore por ka lëshuar ta ofrojë 
atë në kohën e duhur; do të thotë atë ndihmë që në momentin e duhur ishte e 
nevojshme për ta mënjanuar dëmtimin e rënd shëndetësor apo vdekjen.  

3. Vepra penale do të ekzistojë edhe në rastin kur mjeku refuzon të ofroë ndihmën 
mjekësore për shkak të jo kompetencës territoriale ose të organizimit të brendshëm 
të sistemit shëndetësor duke e udhëzuar që ai të paraqitet në një ambulancë ose 
spital tjetër shëndetësor. Mirëpo, mos dhënia e ndihmës mjekësore do të paraqes 
veprimin me të cilin do të kryhet vepra, vetëm nëse mjeku ka pasur mundësi për ta 
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afruar atë ndihmë mjekësore. A ka mundur mjeku ta ofrojë ndihmën e duhur është 
çështje faktike e cila varet nga rrethanat dhe faktet e rastit.(p.sh., me çfarë mjetesh 
ose pajisjesh medicinale ka disponuar mjeku në kohën e duhur, a ka qenë mjeku i 
aftë në pikëpamje shëndetësore ta afroj atë ndihmë etj).  

4. Ndihma mjekësore për të cilën bëhet këtu fjalë, ka të bëjë me ndihmën e parë 
urgjente mjekësore e cila është e nevojshme për ta mënjanuar keqësimin e drejt për 
drejt të gjendjes shëndetësore ose vdekjen, pas së cilës ndihmë personi dërgohet në 
intervenim ose trajtim mjekësor të rregullt. Mënyra dhe tërësia e ndihmës 
mjekësore varet nga natyra e sëmundjes, gjendjes së të sëmurit dhe mundësive të 
mjekut në rrethanat konkrete. Mjeku ka për detyrë të ofrojë ndihmën mjekësore të 
nevojshme, gjithnjë në çdo kohë, çdo vend, por në suaza të mundësive të veta. 

5. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm mjeku. Sipas kuptimit të këtij 
inkriminimi kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë secili mjek, do të thotë 
personi i cili ka mbaruar fakultetin e mjekësisë ose të stomatologjisë, pa marrë 
përsyshë a e ushtron aktivitetin e mjekut apo jo. Për më gjerësisht shiko komentin 
e nenit 260 të këtij Kodi.  

6. Mjeku ka për detyrë ta ofrojë ndihmën mjekësore edhe në rastet kur mund të 
rrezikohet shëndeti i tij, sepse sipas ligjit dhe natyrës së profesionit janë të obliguar 
t’i nënshtrohen rrezikut për jetën dhe shëndetin e tij. 

7. Dhënien e ndihmës mjekësore, në kuptim të kësaj dispozite, e ka për detyrë edhe 
mjeku ndaj të cilit i është shqiptuar dënimi plotësues, ndalimi i ushtrimit të 
profesionit, i aktiviteteve ose detyrës (neni 62 KPK), sepse me ofrimin e ndihmës 
së nevojshme personit i cili ka nevojë për te nuk shkelet ndalesa për ushtrimin e 
profesionit ose të aktivitetit mjekësor. 

8. Vepra penale konsiderohet e kryer me vetë faktin e mos dhënies së ndihmës së 
nevojshme, ashtu që nuk është e rëndësisë se dëmtimi i rëndë i shëndetit ose 
vdekja është mënjanuar nga aktiviteti i personave tjerë ose rreziku për dëmtimin e 
rënd të shëndetit ka kaluar vet-vetiu. E rëndësisë është se dhënia e ndihmës 
mjekësore e nevojshme në vendin dhe kohen e caktuar nuk është dhënë dhe se për 
atë ka ekzistuar mundësia që të shkaktohet lëndimi i rëndë trupor (jo lëndim i lehtë 
trupor) ose vdekja e kërkuesit të ndihmës. Mundësia për lëndim të rëndë trupor ose 
vdekja duhet të rrjedhë nga gjendja shëndetësore e personit i cili e kërkon ndihmën 
e nevojshme mjekësore ose ka nevojë për te e jo ndonjë ndihmë tjetër.  

9. Nëse një mjek tashmë ka filluar ta ofrojë ndihmën mjekësore, intervenimi i mjekut 
tjetër është i pa nevojshëm. Por, nëse mjeku tjetër si specialist e sheh se mjeku i 
parë nuk vepron lege artis (në mënyrë të duhur) atëherë është i detyruar të 
intervenojë dhe ta ofrojë ndihmën mjekësore adekuate.  

10. Mundësia e shkaktimit të lëndimit të rëndë ose vdekjes vërtetohet objektivisht në 
bazë të natyrës së sëmundjes, respektivisht të lëndimit, gjendjes së përgjithshme 
shëndetësore të personit të cilit i nevojitet ndihma dhe rrethanave tjera objektive. 
Ligjdhënësi e përdor drejt shprehjen “person” për subjektin pasiv të veprës penale, 
ngase mund të jetë i sëmuri, i lënduari, lehona, i porsalinduri, personi i zhytur në 
ujë etj.  

11. Mendoj se një përkufizim më adekuat i kësaj vepre penale do të ishte kur në vend 
të shprehjeve “ndihma e tillë i është e nevojshme” të thuhej “i cili gjendet në rrezik 
të drejt për drejt për jetë”. Kështu si është përkufizuar në nenin 261 të këtij Kodi, 
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mjeku duhet të vlerësojë se kujt i nevojitet ndihma mjekësore dhe se mos dhënia e 
ndihmës mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose vdekjen. Në vend se 
mundësia për lëndim të rëndë trupor ose vdekja të vlerësohet nga rreziku i drejt për 
drejt për jetë në të cilin gjendet personi të cilit i nevojitet ndihma mjekësore. 

12. Sa i përket elementit subjektiv të veprës penale, kjo vepër penale kryhet vetëm me 
dashje. Kryerësi i kësaj vepre penale duhet të jetë i vetëdijshëm ose ka mundur dhe 
është dashtë të jetë i vetëdijshëm se mos veprimi i tillë mund të shkaktojë dëmtim 
të rëndë shëndetësor të personit apo vdekjen e tij. Kryerësi është apo mund të jetë i 
vetëdijshëm për pasojën e mos veprimit të tij në bazë të vrojtimit të tij personal, në 
bazë të informatave të marra drejt për së drejti nga i sëmuri, - me telefon ose nga 
personi i tretë sipas përshkrimit të simptomave. Kështu, mjeku nuk do të ishte 
përgjegjës nëse ka qenë në lajthitje, madje edhe në lajthitje të mënjanuar, p.sh. 
gabimisht mendon se nuk posedon me barin e nevojshëm. Mjeku do të jetë 
përgjegjës edhe në rastet kur mendon se ndihma mjekësore është e kotë (e pa 
rëndësishme), ngase lëndimi i rëndë trupor ose vdekja është e pa shmangshme (p. 
sh. sëmundjet e pa shërueshme, lëndimi i rënd i organeve vitale për jetë etj). 

 
Paragrafi 2 

 
1. Me paragrafin 2 të këtij neni është paraparë forma e kualifikuar e veprës penale, e 

cila konsiderohet se kryhet nëse rezulton me lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të 
rëndë të shëndetit.  

  
Paragrafi 3 

 
1. Paragrafi 3 parasheh, po ashtu formë të kualifikuar të veprës penale nga paragrafi 

1 i këtij neni, nëse kjo vepër rezulton me vdekjen e personit të cilit nuk iu është 
ofruar ndihma mjekësore. Më lart është thënë se vepra penale kryhet me dashje e 
nuk përjashtohet edhe dashja eventuale, ndërsa ndaj pasojës së kësaj vepre penale 
të kualifikuar duhet të përfshihet pakujdesia. Në të kundërtën do të ekzistonte 
vepra penale e vrasjes ku mos dhënia e ndihmës mjekësore paraqitet si veprim me 
të cilin kryhet vepra penale e vrasjes.  

 
 
Neni 262 [Ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike] 
 
1. Kushdo që pa pasur kualifikimet profesionale apo autorizimet ligjore, kryen 

trajtime mjekësore, shërbime farmaceutike ose angazhohet në aktivitete tjera 
mjekësore për të cilat me ligj kërkohen kualifikime të posaçme, dënohet me 
gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose me dëmtim të rëndë të shëndetit të personit, kryesi dënohet me 
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  
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1. Me dispozita të veçanta është paraparë se shërbimet shëndetësore mund t’i ofrojnë 
punëtorët shëndetësorë me përgatitje të larta profesionale dhe punëtorët me 
përgatitje të mesme shkollore. 

2. Trajtimin mjekësor ose angazhimin në aktivitete tjera mjekësore nuk mund ta 
ofrojnë personat të cilët nuk posedojnë kualifikime profesionale apo autorizime 
ligjore ngase mund të jetë një formë e mashtrimit dhe atëherë ekziston rreziku real 
për shëndetin e njerëzve. Kjo dukuri është e njohur ka moti dhe në popull njihen si 
mjekët popullorë. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë paraparë në mënyrë alternative 

kur:  
a) kryerja e trajtimit mjekësor pa pasur kualifikime profesionale apo autorizime 

ligjore;  
b) kryerja e shërbimeve farmaceutike pa pasur kualifikime profesionale apo 

autorizime ligjore; 
c) Kryerja e aktiviteteve tjera mjekësore për të cilat me ligj kërkohet kualifikim i 

posaçëm. 
2. Me trajtim mjekësor nënkuptojmë ndërmarrjen e të gjitha atyre masave të cilat në 

shëndetësi i kryejnë personat të cilët kanë mbaruar fakultetin e mjekësisë ose 
stomatologjisë, që do të thotë, caktimin e diagnozës dhe përshkrimin e terapisë. 
Masat terapeutike për trajtim mjekësor janë të ndryshme: dhënia e barnave apo 
disa mjete tjera me qëllim të trajtimit mjekësor, ndërmarrja e disa ndërhyrjeve në 
trupin e personit i cili trajtohet, këshillimi lidhur me mënyrën e të ushqyerit e tjera.  

3. Me angazhim në disa aktivitete tjera mjekësore nënkuptohen të gjitha masat tjera 
shëndetësore të cilat nuk mund konsiderohen si masa për trajtimit mjekësor. P.sh, 
sanimi i përkohshëm i ndonjë thyerje, nxjerrja e dhëmbit, ndihma e lehonës gjatë 
lindjes, dhënia e barnave anestezike, lyerja dhe mbështjellja e varës etj. Ndërsa me 
shërbime farmaceutike do kuptohen të gjitha ato shërbime që i kryen një 
farmacistë me kualifikime profesionale.564 

4. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm personi i cili nuk ka kualifikime 
profesionale apo autorizim ligjor për trajtim mjekësor, për shërbime farmaceutike 
apo për kryerje të aktiviteteve tjera mjekësor për të cilat kërkohet me ligj 
kualifikim i posaçëm. 

5. Kjo vepër penale do të konsiderohet e kryer nëse është kryer vetëm një trajtim 
mjekësor ose vetëm një angazhim tjetër mjekësor, nga personi i cili nuk posedon 
kualifikim profesional apo autorizim ligjor. 

6. Është jo relevante për ekzistimin e kësaj vepre penale nëse është kryer trajtimi 
mjekësor me pagesë apo pa pagesë edhe pse zakonisht kjo vepër penale kryhet me 
pagesë. 

7. Objekt mbrojtës nga kjo vepër penale është shëndeti i njeriut. 
8. Pasoja e kësaj vepre penale është rreziku abstrakt për shëndetin e njeriut. Andaj, 

nuk është e rëndësishme për ekzistimin e veprës, se trajtimi mjekësor ose 
angazhimi mjekësor është i suksesshëm ose i pa suksesshëm për shëndetin e 

                                                           
564 Lazarević; Komentar Krivičnog Zakona Crne Gore, faqe 720. 
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personit ndaj të cilët është trajtimi apo angazhimi shëndetësor. Një qëndrim të tillë 
e ka përvetësuar edhe praktika gjyqësore duke konstatuar se vepra penale e 
ushtrimit të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore është e rrezikshme për 
shoqërinë, pa marrë parasysh se a janë shkaktuar pasoja të dëmshme për shkak të 
mjekimit nga personat që nuk i kanë kualifikimet e duhura.565 

9. Kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje.  
10. Nuk është e rëndësishme nëse kryerësi i veprës penale është eventualisht i bindur 

se me veprimet e veta i kontribuon shëndetit të pacientit. 
 

Paragrafi 2 
 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma e kualifikuar e kësaj e vepre e cila 

konsiderohet se është kryer nëse është shkaktuar lëndim i rëndë trupor apo dëmtim 
i rëndë i shëndetit të personit.  

2. Lidhur me formën e kualifikuar të kësaj vepre penale, kryerësi duhet të ketë 
vepruar ndaj pasojës nga pakujdesia.  

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3 është paraparë forma edhe më e rëndë e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se ekziston nëse është shkaktuar vdekja e një apo më shumë 
personave.  

2. Lidhur me formën e kualifikuar të kësaj vepre penale, ndaj pasojës kryerësi duhet 
të veprojë nga pakujdesia. 

 
Praktika gjyqësore: 

 
1. E akuzuara ka kryer veprën penale, ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë 

mjekësore, nga neni 262 KPK, kur pa autorizim ka përdor “tretmanin bioenergjie” 
ndaj fëmijës tre vjeçar i cili ka qenë i sëmurë nga sindromi nefretik dhe ka shtytë 
prindërit t’ia ndërprejnë terapinë hormonale të përcaktuar nga trajtimi mjekësor, 
dhe për këtë është shkaktuar lëndim i rëndë i shëndetit. Gjykata e Qarkut-Bjellovar 
(Kroaci). Aktgj. Kz. Nr. 150/92 dt. 9.4.2010.  

2. Nga gjendja e vërtetuar faktike rrjedhë se i akuzuari në një periudhë të gjatë 
kohore ka pranuar dhe kontrolluar të sëmurit dhe ka përshkruar terapinë për disa 
lloje të sëmundjeve edhe pse për atë nuk ka poseduar kualifikimin adekuate 
profesional, me këtë janë përmbush elementet e veprës penale, ushtrimi i 
kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore nga neni 262 KPK. 

 
Nga arsyetimi: 

 
1. I akuzuari e ka reklamuar veprimtarinë e vet kriminale nëpërmes shtypit me titull 

“shëroj të gjitha sëmundjet”, ka shtypë vizitë-kartelat me adresën dhe telefonin e 
vet, me konstatim se është psikolog dhe shërues me barna popullore, edhe pse nuk 
ishte e saktë, ka shtyp udhëzime për përdorimin e pastave, çajeve, lëngjeve të 

                                                           
565 Aktgj. i Gjykatës Supreme të Bosnjës dhe Hercegovinës Kz.nr. 772/62 
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ndryshme të cilat nuk janë përcaktuar si barna. 
2. Gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar se i akuzuari ka pranuar dhe kontrolluar të 

sëmurit në dhoma të veçanta dhe ka përshkruar terapinë për shërimin e të 
sëmurëve edhe pse për atë nuk ka poseduar kualifikimin profesional. Aktgj. i 
Gjykatës së Qarkut në Slavonska Pozhegë (Kroaci) Kz.nr 135/89 dt. 25.9.1989. 

 
 
Neni 263 [Eksperimentet e kundërligjshme mjekësore dhe testimi i barërave] 
 
1. Kushdo që pa autorizim ose në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm kryen 

eksperimente mjekësore, eksperimente të klonimit të njeriut apo eksperimente 
të ngjashme në njerëz, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) 
vjet.  

2. Kushdo që pa autorizim ose në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm kryen 
testime klinike të barërave, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre 
(3) vjet.  

 
1. Është një vepër e re penale në sistemin tonë penal. Ligjdhënësi me një inkriminim 

të këtillë ka për qëllim mbrojtjen e shëndetit të njerëzve si objekt grupor i këtij 
kapitulli. Ndërsa, mënyra të kryerjes së kësaj vepre penale janë; eksperimentet 
mjekësore, eksperimente të klonimit të njeriut apo eksperimente të ngjashme në 
njerëz dhe testimet klinike të barnave.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1 të këtij neni parashihet mënyra e ndalimit të çdo eksperimentimi 

mjekësor i cili është i kundërligjshëm apo eksperimenti mjekësor që bëhet pa 
autorizim të institutit përgjegjës ose të ndonjë organi tjetër kompetent.  

2. Eksperiment mjekësor konsiderohet ekspertimi (verifikimi) i çdo lloji mjekimi, të 
mjeteve apo metode të mjekimit i cili nuk është përvetësuar me standarde dhe 
metoda të aprovuara në mjekësi, p.sh. përdorimi i ndonjë metode që ka të bëjë me 
shërimin e kancerit apo të ndonjë sëmundje tjetër. Metodë kimike apo ndërhyrje 
kirurgjike në mjekësi, madje edhe përdorimi i ndonjë mjeti apo aparature me 
qëllim të verifikimit të funksionimit dhe rezultateve të tij. Po ashtu me këtë normë 
penale ndalohen eksperimentet e klonimit të njeriut pa autorizim apo në 
kundërshtim me dispozitat ligjore, si dhe eksperimente të ngjashme në njerëz. Me 
shprehjen “ngjashme në njerëz”, ligjdhënësi ka lënë të nënkuptohet se nuk e 
përjashton as një lloj eksperimenti të mundshme në njerëz gjatë shërimit.  

3. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale nga paragrafi 1 i këtij neni është 
eksperimentimi mjekësor pa autorizim, eksperimentimi i klonimit të njeriut apo 
eksperiment të ngjashëm në njerëz. Shprehjen eksperiment duhet kuptuar, çdo 
analizë, vrojtim, shqyrtim, matje, përcjellje, krahasim dhe vlerësim lidhur me një 
çështje mjekësore, klonimit të njeriut apo të ngjashëm. 

4. Vepra penale konsiderohet e kryer me fillimin e ndonjë faze të eksperimentit. 
5. Subjekti pasiv i kësaj vepre penale është secili person pa marrë parasysh moshën 

apo gjendjen shëndetësore të tij.  
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6. Për të ekzistuar kjo vepër penale për eksperimentimin duhet të jetë në kundërshtim 
me dispozitat ligjore apo të pa autorizuara. Kjo do të thotë se me ligj mund të jenë 
të lejuara këto eksperimentime apo mund të lejohen me autorizim të organit 
kompetent. Nuk është bindës ky element i veprës penale, sepse nuk paramendohet 
se mund të lejohet me ligj apo autorizim ndonjë eksperimentim mjekësor pa 
pëlqimin e subjektit pasiv të kësaj vepre penale. Pyetja është se a e përjashton 
kundërligjshmërinë e kësaj vepre penale pëlqimi i subjektit pasiv566.  

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2, parashihet si vepër penale testimi klinik i barnave në mënyrë të 

kundërligjshme, do të thotë, testimi i barnave (medikamenteve) apo melhemeve të 
ndryshme në njerëz të cilët zakonisht janë të sëmurë nga ndonjë sëmundje, janë të 
shtrirë në klinikë, shtëpi, stacionar etj.  

2. Veprimi me të cilin kryhet vepra penale e paraparë në paragrafin 2 është kryerja e 
kundërligjshme e testimit të barnave. Me testim të barnave do të thotë, vrojtimin 
apo përcjelljen e efektit të barit apo melhemeve tek njeriu. Vepra penale nga 
paragrafi 2 i këtij neni konsiderohet e kryer me kryerjen e veprimit të ndonjë 
veprimi që paraqet testim të barnave. 

3. Kryesi i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, por zakonisht janë mjekët, 
farmacistët dhe mjekët e ashtu quajtur popullor.  

4. Kryes i kësaj vepre mund të jetë edhe personi juridik.  
5. Kjo vepër kryhet me dashje apo edhe me dashje eventuale lidhur me mos 

posedimin e autorizimit apo kundërligjshmërisë së kësaj vepre penale.  
6. Tek kjo vepër nuk janë përcaktuar format kualifikuese nëse për shkak të 

eksperimenteve të tilla, apo testimeve të barnave dëmtohet shëndeti ose shkaktohet 
vdekja e një apo më shumë personave. 

 
 
Neni 264 [Përgatitja dhe dhënia e pandërgjegjshme e barërave] 
 
1. Farmacisti apo personi tjetër që është i autorizuar të përgatisë apo të 

shpërndajë barëra, i cili i përgatit barërat në kundërshtim me standardet 
profesionale apo jep barëra në mënyrë të gabuar dhe me këtë rrezikon 
shëndetin apo jetën e personit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) 
vit.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndime të rënda 
trupore ose me dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej 
një (1) deri në tetë (8) vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me lëndime të rënda 
trupore ose me dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim deri 
në tre (3) vjet.  

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
                                                           
566 Lazarević e të tjerë, Komentar Krivičnog Zakona Crne Gore, faqe 715. 
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më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

6. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 
vjet.  

7. Barërat e përgatitura sipas paragrafit 1. të këtij neni, konfiskohen.  
 
1. Për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve është me rëndësi të madhe edhe prodhimi dhe 

vënia në qarkullim e barnave. Për këtë, edhe Ligji mbi prodhimin, përpunimin dhe 
qarkullimin e barnave e në mënyrë të veçantë e shpreh rëndësinë për shëndetin e 
njerëzve. Me këtë ligj përcaktohen kriteret dhe rregullat e prodhimit, paketimit, 
shënimit, përpunimit, përgatitjes dhe shpërndarjes së tyre. Edhe legjislacioni penal 
i sanksionon veprimet me të cilat cenohen dispozitat ligjore dhe nën ligjore me të 
cilat rregullohen standardet, kriteret e prodhimit, përpunimit dhe shpërndarjes së 
barnave. Andaj, dispozitat nga neni 264 kanë natyrë blankete, gjegjësisht udhëzues 
në cenimin e ndonjë dispozite të legjislacionit i cili e rregullon prodhimin, 
përpunimin, përgatitjen dhe qarkullimin e barnave për mbrojtjen shëndetësore të 
njerëzve. 

  
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1 të këtij neni është paraparë forma themelore e kësaj vepre penale e 

cila konsiston në përgatitjen e barnave në kundërshtim me standardet profesionale, 
apo në kundërshtim me rregullat dhe standardet ligjore të barnave, apo jepen barna 
në mënyrë të gabuar dhe me këtë rrezikohet shëndeti ose jeta e personit. 

2. Veprimet me të cilat mund të kryhet kjo vepër penale janë paraqitur në formë 
alternative si vijon: 
a) jepen barna në mënyrë të gabuar; 
b) përgatitja ose; 
c) shpërndarje të barnave të cilat janë përgatitë në kundërshtim me standardet 

profesionale.  
3. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale konsistojnë në shkeljen e ndonjë 

dispozite ligjore me të cilën rregullohen standardet profesionale për përgatitjen dhe 
shpërndarjen e barnave.  

4. Forma themelore e kësaj vepre penale do të shprehet në dhënien ose përgatitjen e 
barit tjetër përkundër atij të përshkruar nga mjeku ose atij të kërkuar. Farmacisti 
ose personi tjetër i autorizuar për përgatitjen ose shpërndarjen e barnave mund të 
japë vetëm barin e shënuar në recetën e mjekut, apo nëse nuk e ka atë bari ta japë 
barin tjetër i cili sipas standardeve profesionale mund të zëvendësohet; por duke e 
informuar shfrytëzuesin për zëvendësim dhe me pëlqimin e shfrytëzuesit. Vepra 
do të ekzistojë edhe në rastet kur kryerësi nga pakujdesia e jep barin tjetër nga ai i 
cili është përshkruar në recetën e mjekut dhe për këtë rrezikohet shëndeti apo jeta e 
shfrytëzuesit. 

5. Mënyra tjetër e kryerjes së kësaj vepre penale është përgatitja e barit në 
kundërshtim me standardet profesionale. Janë rastet kur farmacisti ose personi i 
autorizuar nga pakujdesia e përgatitë barin nga substancat tjera në kundërshtim me 
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standardet profesionale si për kah përmbajtja dhe sasia e substancave të cilat duhet 
të shtohen. 

6. Mënyra e tretë të kryerjes së kësaj vepre penale kanë të bëjë me shpërndarjen e 
barnave.  

7. Kjo mënyrë e kryerjes së veprës penale ka për qëllim që të përfshihen të gjitha 
mënyrat tjera që nuk mund të përfshihen në mënyrat e më sipërme e që kanë të 
bëjnë me shpërndarjen (qarkullimin) e barnave,p.sh. nëse shfrytëzuesit ose 
personit të cilit i jepet bari nuk i jepen këshillat për përdorimin e tij apo ato 
këshilla janë të gabuara, kur personit nuk i tërhiqet vërejtja për efektet negative ose 
cilat veprime duhet ndërmarrë me rastin e përdorimit të barit. 

8. Objekti me të cilin mund të kryhet kjo vepër penale janë barnat të cilat përdoren 
për mjekimin e personit. Bari për shërim mund të konsiderohet vetëm ai bari i cili 
është lejuar me ligjin mbi prodhimin, përpunimin dhe qarkullim e barnave. Barnat 
janë të ndryshme dhe të shumta ashtu që vetëm ligji i sistemon dhe i radhit në: 
barnat e gatshme të cilët mund të konsumohen menjëherë; barnat substanciale të 
cilat shërbejnë për përpunimin e barit, prodhimet të cilat mbarohen në barnatore 
nga substancat e barit, gjaku dhe përbërja e gjakut, derivatet e gjakut dhe 
prodhimet tjera të ngjashme. Krahas këtyre, ligji parasheh edhe mjetet medicinave 
si p.sh. preparatet për përdorimin e jashtëm, çajet dhe kombinimet e tyre, 
mbështjellëset dhe materiali stomatologjik, mjetet e diagnostikimit etj. 

9. Pasoja e kësaj vepre penale është rrezikimi i shëndetit apo jeta e personit që do të 
thotë se personi i shëndoshë bëhet i sëmurë ose gjendja shëndetësore e një personi 
keqësohet. 

10. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm farmacisti apo personi që është i 
autorizuar të përgatisë apo shpërndan barna e që vlerësohet për secilin rast në bazë 
të rregullave farmaceutike e që kryesisht janë punëtorët e barnatoreve me 
fakultetin e kryer të farmaceutikës, që janë të autorizuar për përshkrimin e barit. 

11. Kjo formë e Veprës mund të kryhet me dashje. 
 

Paragrafi 2. 
 
1. Paragrafi 2 i këtij neni parasheh ndëshkimin për kryerjen e kësaj vepre penale edhe 

nga pakujdesia. 
 

Paragrafi 3. 
 
1. Në paragrafin 3 të këtij neni është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre 

penale e cila konsiderohet se ekziston nëse shkaktohet lëndim i rëndë trupor ose 
dëmtim i rënd i shëndetit në subjektin pasiv. Lidhur me formën e kualifikuar të 
kësaj vepre penale, ndaj pasojës kryerësi duhet të veprojë nga pakujdesia. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në këtë paragraf është inkriminuar situata kur kjo vepër me lëndim të rëndë trupor 

ose dëmtim të rëndë të shëndetit të viktimës. 
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Paragrafi 5. 
 
1. Në paragrafin 5 është paraparë formë e kualifikuar e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se kryhet nëse vepra rezulton me vdekjen e një apo më shumë 
personave.  

 
Paragrafi 6. 

 
1. Në paragrafin 6 është paraparë forma e kualifikuar e veprës penale e kryer nga 

pakujdesia, e cila ka shkaktuar vdekjen e një apo më shumë personave. 
 

Paragrafi 7. 
 
1. Paragrafi 7 është dispozitë me të cilën është paraparë se barnat e përgatitura sipas 

paragrafit 1 detyrimisht do të konfiskohen. 
2. Duhet veçmas të ceket se kryerësi lidhur me pasojën e cila e bën veprën e 

kualifikuar, duhet të veprojë nga pakujdesia, në të kundërtën do të konsiderohet se 
është kryer ndonjë vepër tjetër penale të kapitullit kundër jetës dhe trupit. Sa i 
përket nocioneve, lëndim i rëndë trupor ose dëmtim i rëndë shëndetësor vlejnë 
komentet lidhur me veprën penale lëndimi i rëndë trupor (neni 189). 

 
 
Neni 265 [Transplantimi i kundërligjshëm dhe trafikimi i organeve dhe qelizave  

   njerëzore] 
 
1. Kushdo që pa arsye mjekësore, pa autorizim ose në kundërshtim me ligjin e 

zbatueshëm, për qëllim transplantimi merr pjesë të trupit të njeriut me 
pëlqimin e dhënësit, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj 
deri në pesë (5) vjet.  

2. Kushdo që pa arsye mjekësore, pa autorizim ose në kundërshtim me ligjin e 
zbatueshëm, transplanton pjesë të trupit të njeriut me pëlqimin e marrësit, 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet pa pëlqimin e 
dhënësit apo pa pëlqimin e marrësit, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim 
prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

4. Kushdo që pa autorizim ose në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm, për 
qëllim transplantimi merr pjesë të trupit të personit të vdekur, dënohet me 
gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

5. Kushdo që pa autorizim ose në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm, posedon, 
blen, ndërmjetëson në blerje, shet, transporton, importon ose eksporton 
organe apo qeliza njerëzore për qëllim të transplantimit, dënohet më gjobë 
dhe me burgim prej dy (2) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.  

6. Kushdo që për shpërblim ose përfitime tjera, vepron si ndërmjetësues për të 
siguruar një trup apo pjesë të trupit të një personi tjetër të gjallë apo të 
vdekur, për qëllim të transplantimit, dënohet me gjobë ose me burgim prej 
gjashtë (6) muaj deri në dy (2) vjet.  
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7. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga mjeku, kryesi 
dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

8. Nëse vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni kryhet nga mjeku, kryesi 
dënohet me burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.  

 
Vështrim i përgjithshëm 

 
1. Transplantimi është marrje e një pjese të trupit të personit (të gjallë apo i vdekur) 

dhe vendoset në trupin e personit tjetër. Sot është metodë mjekësore e pranueshme 
për shërim. Në kohë të kaluar ky veprim konsiderohej si veprim amoral, për disa 
përkatësi fetare e pa pranueshme, ashtu që nuk e ka përvetësuar as e drejta.  

2. Tani, transplantimi konsiderohet si veprim për interes të ruajtjes së shëndetit dhe 
shpëtimit të jetëve të ngritur mbi interesin e ndonjë norme morale apo religjioze. 
Aktualisht sot bëhen transplantimet e veshkave, zemrës, shpretkës, venave, syrit, 
indeve, etj. 

3. Në Evropë ekziston qendra me seli në Lieden- Holandë, për grumbullimin e 
informacioneve dhe komunikimin në mes të anëtarëve të bashkësisë se si të 
informohen se në cilin shtet gjendet personi i cili për shkak të infarktit në tru vdesë 
dhe mund të jetë dhënës i ndonjë pjese të trupit (donator). 567 

4. Në Republikën e Kosovës nuk ekziston ndonjë klinikë apo spital për 
transplantimin e organeve apo qelizave të njeriut. 

5. Kuadri ligjor është kusht që kjo metodë e shërimit të bëhet, të zhvillohet pa 
pengesa: Kjo siguron të drejtat e të gjithë aktorëve e posaçërisht personeli 
mjekësor të cilët marrin pjesë drejt për së drejti në transplantim. Kuadri ligjor jep 
përgjigje edhe në disa pyetje nga etika dhe dilema; rregullat ligjore janë të 
rëndësishme edhe për shkak të rrezikut nga keqpërdorimet e ndryshme lidhur me 
transplantimin, si p.sh. trafikimi me organe apo qeliza njerëzore etj. 

6. Këshilli i Evropës ka shënuar një përparim për mbrojtjen e të drejtave dhe dinjitetit 
të njeriut lidhur me përdorimin e biologjisë dhe të medicinës duke nxjerr 
Konventën mbi të drejtat e njeriut në biomedicinë me dy protokollet shtesë. Sipas 
nenit 19 të kësaj Konvente, marrja e organit apo indit nga donatori i gjallë me 
qëllim që të transplantohet për qëllim shërimi tek marrësi, lejohet vetëm nëse nuk 
ka organ përkatës nga personi i vdekur dhe nëse nuk ekziston një metodë tjetër e 
përshtatshme apo e përafërt e shërimit. Më hollësisht, me procedurë mbrohet 
donatori nga mos aftësia e të gjykuarit dhe shtytja për ta dhënë organin apo për ta 
dhënë pëlqimin që organi të merret nga i vdekuri.  

7. Pjesët e trupit të njeriut janë të gjitha organet duke përfshirë indet dhe qelizat. Për 
shembull, barrësimi i vezoreve të femrës është pjesë e trupit, ajo në vete bartë vetit 
gjenetike por nuk mund të thuhet për transplantime të veshkave dhe shpretkës. 

8. Në mjekësinë bashkëkohore përball transplantimit është edhe ksenotransplatimi 
(greqisht xenos- i huaj + lat. trans- nëpërmes anës tjetër + planta, bima e shortuar). 
Në shkencën e medicinës me këtë shprehje tregohet për procedurën e shartimit 
(transplantim) të organit, indit apo vezoreve nga pronari tek tjetri. Transplantimi i 
organeve të specieve tjera në trupin e njeriut deri tani kanë mbet të pa suksesshme, 
kështu ksenotransplanti mund të mbetet vetëm në hulumtim të mëtejmë. 

                                                           
567 Franjo Bačić, Šime Pavlović; Komentar Krivičnog Zakona Republike Hrvateske, faqe 858. 
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Paragrafi 1 
 
1. Në paragrafin 1 është paraparë forma e parë e kësaj vepre penale e cila kryhet duke 

ia marrë pjesën e trupit të njeriut me qëllim të transplantimit, pa arsye mjekësore, pa 
autorizim ose në kundërshtim me ligjin e me pëlqimin e dhënësit. Për të ekzistuar 
kjo formë e veprës penale, duhet të plotësohen këto kushte: a) marrja e pjesës së 
trupit si veprim me të cilin kryhet kjo vepër penale duhet të jetë pa arsye mjekësore, 
b) në kundërshtim me dispozitat e ligjit i cili e rregullon këtë çështje; c) ose pa 
autorizim të organit kompetent nëse sipas ligjit nevojitet një autorizim i tillë; d) 
dhënësi i pjesës së trupit duhet ta japë pëlqimin dhe e) marrja e pjesës së trupit të 
njeriut duhet të bëhet me qëllim të transplantimit. Për të ekzistuar vepra penale këto 
kushte duhet të përmbushen kumulativisht.568 Nëse njeri nga këto kushte mungon, 
përveç arsyes mjekësore, nuk do të ekzistojë kjo formë e veprës penale, por do të 
bënim me ndonjë vepër tjetër penale, p.sh. transplantimi në pikëpamje mjekësore 
është i arsyeshëm, por është në kundërshtim me dispozitat ligjit përkatës apo nuk 
ekziston autorizimi nga organi kompetent.  

2. Pra, veprimi me të cilin kryhet kjo formë e veprës penale është marrja e pjesës së 
trupit të njeriut në mënyrë të kundërligjshme ose pa autorizim dhe pa arsye 
mjekësore e me qëllim të transplantimit.  

3. Subjekti pasiv i kësaj forme të veprës penale është dhënësi apo donatori. Dhënësi 
duhet ta japë pëlqimin për marrjen e pjesës së trupit me qëllim të transplantimit të 
cilin pëlqim mund ta tërheq deri sa të filloj veprimi kirurgjik. Ligjdhënësi nuk ka 
paraparë se si jepet pëlqimi, me shkrim apo me gojë. Është e natyrës se pëlqimi 
duhet të sigurohet me shkrim, pa kanosje, mashtrim, dhunë apo nën anestezion (pa 
vetëdije) vidhet pjesa e trupit. Nëse pëlqimi i dhënësit është siguruar në mënyrë të 
kundërligjshme, atëherë do të kemi veprën penale nga paragrafi 3 i këtij neni, dhe 
për shkak të principit të specialitetit, vepra penale, lëndim i rëndë trupor nga neni 
189 par. 2.2 nuk do të mund të aplikohet, ngase qëllimi i kryesit tek kjo vepër 
penale është transplantimi.  

 
Paragrafi 2 

 
1. Forma e dytë e kësaj vepre penale është paraparë në paragrafin 2, e cila dallon nga 

forma e parë e kësaj vepre, vetëm për kah subjekti pasiv i kësaj vepre penale. Tek 
kjo formë e veprës si subjekt pasiv na paraqitet marrësi i pjesës së trupit. 
Elementet tjera janë të njëjta sikurse në paragrafin 1 të këtij neni. Po ashtu, edhe 
tek kjo formë e veprës penale duhet të plotësohen kushtet e cekura në paragrafin 1, 
përveç, “arsyes mjekësore” për të ekzistuar kjo formë e veprës penale. Tek kjo 
formë e veprës penale nuk kërkohet qëllimi për transplantim ngase është e 
kuptueshme, se marrësi e jep pëlqimin për marrjen e pjesës së trupit të njeriut 
tjetër vetëm për qëllim transplantimi në trupin e tij. 

2. Tek kjo vepër penale kërkohet që marrësi i pjesës së trupit të njeriut ta japë 
pëlqimin për transplantim.  

3. Vepra konsiderohet e kryer kur bëhet transplantimi i pjesës së trupit. 
4. Në rast se aty për aty, brenda një kohe të shkurtër bëhet heqja dhe marrja 
                                                           
568 Po aty. Faqe 858. 
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(transplantimi) e pjesës së trupit të njeriut nga dy persona, në këso raste do të 
konsiderohet se janë kryer dy vepra penale në bashkim real e jo një vepër penale e 
vazhduar, sepse kemi të bëjmë me dy subjekte pasive të ndryshme. Sa subjekte 
pasive do të ketë aq vepra penale do të ekzistojnë. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3 të këtij neni është përcaktuar forma e kualifikuar e kësaj vepre 

penale e cila konsiderohet se kryhet pa pëlqimin e dhënësit apo pa pëlqimin e 
marrësit. Andaj, karakteristikë e kësaj forme të veprës penale është transplantimi i 
pjesës së trupit të njeriut të gjallë pa pëlqimin e dhënësit apo marrësit. Lidhur me 
mos pëlqimin e subjektit pasiv të kësaj vepre penale është thënë në komentin e 
paragrafit 1 të këtij neni dhe ajo vlen edhe për këtë formë të kualifikuar të veprës 
penale. 

 
Paragrafi 4 

 
1. Në paragrafin 4 është paraparë forma e privilegjuar e veprës penale nga paragrafi 1 

të këtij neni, e cila konsiderohet se kryhet në rastet kur nga trupi i njeriut të vdekur 
merret ndonjë organ ose pjesë e trupit. Të gjitha komentet e thëna lidhur me 
veprën penale nga paragrafi 1 vlejnë edhe për këtë vepër, me dallim se këtu kemi 
të bëjmë me subjektin pasiv – njeriun e vdekur. Këtu është me rëndësi të 
konstatohet vdekja.  

2. Lidhur me këtë nocion ka probleme ne mes të ekspertëve të mjekësisë. Për shumë 
kë është vështirë ta përcaktojë nocionin e “vdekjes”, respektivisht për ta tërheq një 
kufi të qartë në mes të jetës dhe vdekjes, ngase ato janë të një faze komplementare 
të luftës, e që në mes veti përjashtohen. Situata komplikohet edhe më shumë kur 
në përdorim vihet aparati për reanimim të pushimit të punës së zemrës dhe 
frymëmarrjes. Disa shtete kanë rregullore të posaçme me të cilën përcaktohen 
kriteret dhe mënyra e konstatimit të vdekjes tek njeriu, dhe pastaj të mundësohet 
marrja e pjesëve të trupit. Mendoj se tani në Republikën e Kosovës është në 
procedurë apo ndoshta edhe është nxjerr ligji përkatës i cili rregullon kushtet dhe 
mënyrat e transplantimit të organeve dhe qelizave të njeriut.  

3. Sipas asaj që është thënë deri tani vdekja konstatohet me pushimin e funksionimit 
të trurit. Kjo konstatohet tek personi i cili është në komë të thellë, të përcjelurr me 
mos aktivitetin cerebral dhe mos ekzistimin e frymëmarrjes spontane, çka 
shkaktohet me lëndimin e trurit ose me mos funksionimin e trurit. Në literaturën e 
mjekësisë ligjore, ceket se vdekja e një personi shkaktohet në momentin e mos 
funksionimit të trurit. Disa dijetar, cekin se vdekja e një personi nuk është e sigurt 
me mos funksionimin e trurit, por duhet të kërkohet vdekja cerebelare dhe pushimi 
i punës së zemrës dhe mushkërive. Por si do që të jetë, nuk mund të ekzistojë 
motivi kryesor për ta caktuar vdekjen vetëm për shkak të transplantimit.  

 
Paragrafi 5 

 
1. Në paragrafin 5 të këtij neni është paraparë vepra themelore e cila ka të bëjë me 

posedimin, me blerjen, ndërmjetësimin në shitje, shet, transporton, importon, 
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eksporton organe apo qeliza njerëzore për qëllim të transplantimit. Në fakt, me 
këtë dispozitë inkriminohet trafikimi i organeve apo qelizave njerëzore. E 
përbashkëta e kësaj vepre penale me format tjera të veprave nga ky nen, është se e 
kanë objektin e përbashkët mbrojtës, se veprimet me të cilat kryhen janë të pa 
autorizuara, ose në kundërshtim me ligjin përkatës, se e kanë mjetin e përbashkët 
me të cilin kryhen veprat (organi apo qeliza e njeriut), se pasoja është e njëjtë dhe 
se veprat kryhen vetëm me dashje. Ajo që i dallon janë veprimet me të cilat kryhen 
këto forma të veprave penale. 

2. Veprimet me të cilat kryhet vepra penale nga paragrafi 5 janë paraparë në formë 
alternative si vijon: 1) posedimi pa autorizim apo në kundërshtim me ligjin i organit 
apo qelizës së njeriut; 2) blerja pa autorizim apo në kundërshtim me ligjin të organit 
apo qelizës së njeriut; 3) ndërmjetësimi në blerje të pa autorizuar apo në kundërshtim 
me ligjin të organit apo qelizës së njeriut; 4) shitja pa autorizim apo në kundërshtim 
me ligjin e organeve apo të qelizave të njeriut; 5) transportimi pa autorizim apo në 
kundërshtim me ligjin të organeve apo qelizave të njeriut; 6) importimi i pa 
autorizuar apo në kundërshtim me ligjin të organit apo qeliza të njeriut me qëllim 
transplantimi dhe 7) eksportimi i pa autorizuar apo në kundërshtim me ligjin të 
organeve apo të qelizave të njeriut me qëllim të transplantimit.  

3. Kjo vepër penale, për shkak të përdorimit të formës së foljes me të cilën 
përcaktohet veprimi me të cilin kryhet vepra penale, konsiderohet se ekziston nëse 
kryet me një veprim të menjëhershëm si dhe me shumë herë (veprime të quajtura 
indiferente për shkak të numrit të veprimeve me të cilat kryhet vepra penale). 

4. Sikurse kemi thënë më lartë, objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është shëndeti i 
njeriut. Ndërsa kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  

 
Paragrafi 6 

 
1. Në paragrafin 6 është inkriminuar ndërmjetësimin lidhur me sigurimin e trupit apo 

pjesë të trupit të një personi tjetër të gjallë apo të vdekur, me qëllim transplantimi 
për shpërblim ose përfitim tjetër. 

2. Veprimi me të cilin kryhet kjo formë e kësaj vepre penale është ndërmjetësimi me 
qëllim të sigurimit të trupit apo pjesë të trupit për transplantim për shpërblim apo 
përfitim tjetër. Subjekti pasiv për të cilin bëhet ndërmjetësimi i veprës është 
personi i gjallë apo i vdekur. Pjesa e trupit është mjet me të cilin kryhet kjo vepër 
penale. Do të thotë se veprimi i kryerjes ka të bëjë me trupin e personit tjetër të 
gjallë apo të vdekur ose me një pjesë të trupit i cili jashtë trupit të njeriut është 
mjetë.  

3. Shpërblimi apo përfitimi tjetër si element konstituiv i kësaj forme të veprës penale 
mund të jetë kryesisht material, por nuk përjashtohet edhe ndonjë përfitim tjetër, si 
për shembull: avancim në detyrë, mundësimi i fitimit të ndonjë titulli kualifikues 
apo gradë, gradim shkollor, madje edhe tituj tjerë shkencor apo meritor. 

 
Paragrafi 7 

 
1. Në paragrafin 7 të këtij neni është paraparë forma e kualifikuar e veprave penale 

nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni e cila konsiderohet se ekziston nëse kryhet nga 
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mjeku. Por, zakonisht kjo vepër penale kryhet nga personi i cili ka përgatitje të 
lartë mjekësore. 

 
Paragrafi 8 

 
1. Në paragrafin 8 është paraparë formë e kualifikuar e kësaj vepre penale nëse vepra 

nga paragrafi 3 i këtij neni kryhet nga mjeku. 
2. Ligjdhënësi, këtu nuk ka paraparë format kualifikuese të kësaj vepre penale në rast 

të dëmtimit të rëndë të shëndetit apo shkaktimit të vdekjes e nëse transplantimi 
rezulton me një pasojë të tillë duhet të merret se ekziston bashkimi i kësaj vepre 
penale me ndonjë nga veprat e cekura të kryera nga pakujdesia. 

3. Kryerësi tek të gjitha format e kësaj vepre penale duhet të veprojë me dashje për të 
ekzistuar vepra penale.  

 
 
Neni 266 [Prodhimi dhe shpërndarja e produkteve të dëmshme mjekësore] 
 
1. Kushdo që prodhon barëra të falsifikuara apo të dëmshme ose produkte tjera 

mjekësore të cilat janë të dëmshme për shëndetin, me qëllim që t’i shesë ato 
apo në ndonjë mënyrë tjetër t’i vë në qarkullim, dënohet me gjobë dhe me 
burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që vë në qarkullim barërat ose produktet mjekësore pa u bërë 
kontrolli i nevojshëm nga personi apo enti i autorizuar, ose i vë në qarkullim 
ato pas datës së skadimit, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, 
kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim deri në dy (2) vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me lëndim të 
rëndë trupor ose me dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim 
prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

5. Kur vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose me dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim deri në 
tre (3) vjet.  

6. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një 
apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

7. Kur vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 
vjet.  

8. Produktet mjekësore dhe mjetet e prodhimit sipas këtij neni, konfiskohen.  
 
1. Për mbrojtjen shëndetësore të njeriut është e rëndësishme edhe prodhimi dhe vënia 

në qarkullim të produkteve mjekësore të pa falsifikuara dhe pa afat të skaduar. Për 
këtë qëllim ligjdhënësi i Republikës së Kosovës ka nxjerr ligje adekuate për 
prodhimin, ruajtjen dhe shitjen e produkteve shëndetësore (barnave) si p.sh. Ligji 
mbi prodhimin, qarkullimin dhe ruajtjen e barërave etj. 

2. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale, sikurse edhe tek veprat tjera të këtij 
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kapitulli, është jeta dhe shëndeti i njeriut. Sipas kësaj vepre penale rreziku për 
jetën dhe shëndetin e njeriut është abstrakt, do të thotë rreziku për të gjithë 
njerëzit. Rrezikimi i jetës dhe shëndetit të njerëzve është edhe shkak për 
inkriminimin e prodhimit të barnave dhe produkteve tjera mjekësore me qëllim që 
të shiten apo në një mënyrë tjetër të vihen në qarkullim. Një inkriminim të tillë e 
ka legjislacioni penal i Kroacisë.  

3. Mjeti me të cilin kryhet kjo vepër penale është bari i dëmshëm apo produkt tjetër i 
dëmshëm mjekësor për shëndetin e njerëzve. Vlerësimi se cili bari apo produkt 
tjetër mjekësor është i dëmshëm për shëndetin e njerëzve është çështje e cila duhet 
të vërtetohet për secilin rast konkret nëpërmes institucioneve përkatëse 
shëndetësore. Pra është çështje faktike e cila duhet të vërtetohet nga gjykata për 
secilin rast konkret në bazë të analizave, përmbajtjes dhe efektit të tij për shëndetin 
e njeriut. Për të ekzistuar kjo vepër penale, bari ose produkti tjetër mjekësor duhet 
të jetë i dëmshëm për jetën dhe shëndetin e njeriut, në të kundërtën nuk do të 
ekzistojë kjo vepër penale.569 

 
Paragrafi 1 

 
1. Veprimi me të cilin kryhet vepra penale e paraparë në paragrafin 1, është prodhimi 

i barit të falsifikuar apo të dëmshëm ose produktit tjera mjekësore të dëmshme me 
qëllim të shitjes apo në një mënyrë tjetër të vihen në qarkullim. Pra, me këtë vepër 
penale sanksionohet prodhimi i barit të dëmshëm apo të falsifikuar ose produktet 
tjera mjekësore të dëmshme për shëndetin me qëllim të shitjes ose të vënies në 
qarkullim. Çdo prodhim i barit të dëmshëm apo të falsifikuar ose produktit 
mjekësor të dëmshëm nuk do të paraqesë vepër penale nga ky neni, nëse prodhimi 
nuk është bërë me qëllim që ai të shitet apo në ndonjë mënyrë tjetër të vihet në 
qarkullim, p.sh. me reklama. Andaj, vërtetimi i qëllimit për shitje ose për vënie në 
qarkullim është çështje faktike të cilën gjykata duhet ta vërtetojë për secilin rast 
konkret. Dëmi i barit apo produktit mjekësor tek kjo vepër penale duhet të jetë 
absolute, do të thotë të jenë të dëmshme për të gjithë njerëzit e jo vetëm për disa 
persona, për shkak të vetive të posaçme ose gjendjes së tyre. Për ekzistimin e 
veprës penale nga ky paragraf, mjafton të ekzistojë qëllimi (për shitje apo vënie në 
qarkullim).  

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 është inkriminuar vënia në qarkullim të barërave ose produktet 

mjekësore pa u bërë kontrolli i nevojshëm nga personi apo enti i autorizuar ose i 
vë ato në qarkullim pas datës së skadimit. 

2. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është vënia në qarkullim të barnave 
apo produkteve mjekësore pa u kontrolluar paraprakisht nga enti ose personi i 
autorizuar ose barërat apo produktet mjekësore janë vënë në qarkullim pas 
skadimit të afatit të përdorimit. Vepra konsiderohet e kryer në momentin e vënies 
në qarkullim. 

3. Mjeti me të cilin kryhet kjo vepër penale nga paragrafi 2 i këtij neni është bari ose 
                                                           
569 Lubiša Lazarević e të tjer; Komentar; faqe 725. 
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produkti mjekësor i pa kontrolluar nga personi apo enti i autorizuar ose bari apo 
produkti mjekësor me afat të skaduar të përdorimit. 

  
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3 të këtij neni, ligjdhënësi e ka paraparë ndëshkimin nëse vepra nga 

paragrafi 1 dhe 2 kryhet nga pakujdesia. 
2. Format e kualifikuara të kësaj vepre penale janë paraparë në paragrafin 4, 5, 6, 7. 

Vepra konsiderohet e kualifikuar nëse shkaktohet dëmtim i rënd shëndetësor apo 
lëndim i rëndë trupor (subjektit pasiv të veprës) ose nëse shkaktohet vdekja e një 
apo më shumë personave. Duhet cekur se lidhur me pasojën e cila këtë vepër e bën 
të kualifikuar, kryerësi duhet të ketë vepruar nga pakujdesia, në të kundërtën do të 
konsiderohet se ekziston ndonjë vepër tjetër penale të kapitullit kundër jetës dhe 
trupit. 

3. Në paragrafin 8 është paraparë detyrimi që mjetet me të cilat kryhet kjo vepër 
penale të konfiskohen. 

 
 
Neni 267 [Prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor] 
 
1. Kushdo që prodhon me qëllim të shitjes, shet, ofron për shitje apo në ndonjë 

mënyrë tjetër vë në qarkullim artikuj ushqimor, pije apo produkte të tjera për 
të cilat kryesi e di se janë të dëmshme për shëndetin e njerëzve, dënohet me 
gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që vë në qarkullim artikuj ushqimor ose pije pa u bërë kontrolli i 
nevojshëm nga personi apo enti i autorizuar, ose i vë në qarkullim artikujt pas 
datës së skadimit, dënohet me burgim deri në dy (2) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, 
kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me lëndim të 
rëndë trupor ose me dëmtim të rëndë të shëndetit të ndonjë personi, kryesi 
dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet. 

5. Kur vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose me dëmtim të rëndë të shëndetit të ndonjë personi, kryesi dënohet 
me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

6. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një 
apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

7. Kur vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 
vjet.  

8. Artikujt dhe sendet e dëmshme konfiskohen. 
 
1. Edhe kjo normë penalo-juridike për objekt mbrojtës ka shëndetin e njeriut. Për një 

jetë të shëndoshë, përveç të tjerave, ka rëndësi gjendja dhe kualiteti i ushqimit dhe 
produktet tjera ushqimore. Andaj, me dispozita ligjore është rregulluar mënyra dhe 
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kualiteti i prodhimit, kultivimit, qarkullimit dhe ruajtja e produkteve ushqimore. 
Në Republikën e Kosovës janë nxjerrë një numër i ligjeve lidhur me produktet 
ushqimore, ruajtjen, shitjen dhe prodhimin e tyre. Mos respektimi i këtyre 
dispozitave, për shkak të rëndësisë shoqërore janë përcaktuar si vepra penale edhe 
pse shumë prej tyre paraqesin delikte ekonomike ose kundërvajtje. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë paraqitur në formë alternative 

dhe kanë të bëjnë me prodhimin me qëllim shitje, shitja, ofrimi për shitje dhe vënia 
në qarkullim në ndonjë mënyrë tjetër të artikujve ushqimor, pije apo prodhime 
tjera të dëmshme për shëndetin e njeriut e që kryerësi e di se janë të dëmshme. 

2. Me prodhim të artikujve ushqimor do të nënkuptojmë, mbjelljen, rritjen, 
kultivimin, përpunimin, përgatitjen, përzierjen, formësimin dhe riciklimin, thënë 
me një fjalë, atëherë kur produkti i dëmshëm për njerëzit është i gatshëm për 
shitje. Shitja si veprim me të cilin mund të kryhet kjo vepër penale duhet kuptuar 
në harmoni me ligjin mbi marrëdhëniet detyrimore. Ofrimi për shitje do të ishte 
veprimi me të cilin një apo shumë personave të caktuar apo të pa caktuar u bëhet 
me dije mundësia e shitjes së artikujve ushqimor, pijeve ose sendeve tjera të 
dëmshme për shëndetin e njeriut, p.sh. reklamimi, ekspozimi, dërgimi i ofertave 
me shkrim ose me gojë, etj. 

3. Mundësia tjetër e kryerjes së kësaj vepre penale është vënia në qarkullim e 
artikujve ushqimorë pijeve, dhe sendeve tjera të dëmshme për shëndetin e njeriut, 
p.sh. dhurimi i artikullit ushqimor, pijes apo sendit të tillë për çfarëdo arsye. 

4. Kjo vepër penale, për shkak të përdorimit të formës së foljes me të cilën 
përcaktohet veprimi me të cilin kryhet vepra penale, konsiderohet se ekziston nëse 
kryhet me një veprim të menjëhershëm si dhe me shumë herë (vepra bënë pjesë në 
grupin e veprave të ashtuquajtura indiferente sa i përket të numrit të veprimeve me 
të cilat kryhet vepra penale). 

5. Objektet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë: artikuj ushqimor të cilët më për 
së afërmi përcaktohen me Ligjin për Ushqimin e që nënkuptojmë çdo materie apo 
prodhim i përpunuar ose i ricikluar e që është i dedikuar për konsumim nga njeriu 
ose mund të pritet se do të konsumohet nga njeriu, p.sh. llojet e pijeve, çamçakëz, 
aditivët e ndryshme dhe secila materie e cila i hedhet një artikulli ushqimor gjatë 
prodhimit, përpunimit ose përgatitjes, si dhe materia e cila i hedhet ujit të pijshëm 
ose uji i cili i shtohet ushqimit. Me pije, përveç ujit, duhet nënkuptuar lëngjet dhe 
pijet alkoolike. Me prodhime tjera nënkuptojmë të gjitha ato prodhime të cilat 
mund të futen në organizmin e njeriut nëpërmes organeve të frymëmarrjes, 
lëkurës, gjakut ose me anë të ushqimit e pijeve dhe ato të cilat në një mënyrë hyjnë 
në organizimin e njeriut. Këto, mund të jenë mjetet për ruajtjen e higjienës të cilat 
vijnë në kontakt me artikuj ushqimor, veglat e kuzhinës, mjetet paketuese, barnat e 
skeduara etj. 

6. Artikujt ushqimorë, pijet apo prodhimet tjera konsiderohen të dëmshme, nëse ato 
sipas ligjit për ushqimin konsiderohen si të dëmshme e si të tilla paraqesin rrezik 
për shëndetin e njeriut. Konsiderohen të dëmshme për shëndetin nëse artikujt 
ushqimorë, pijet dhe prodhimet tjera përmbajnë mikroorganizma patogjen, ose 
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parazitë, pesticide, metale apo substanca helmuese dhe nëse rrjedhin nga kafshët e 
sëmura, nëse përmbajnë aditivë të palejueshëm, nëse u skadon afati i përdorimit 
etj.570 

7. Pasoja e veprës është rreziku abstrakt për shëndetin e njeriut sa i përket veprës 
penale nga paragrafi 1 i këtij neni. Vepra konsiderohet se është kryer nëse 
ndërmerret ndonjë veprim me të cilin kryhet kjo vepër penale. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është inkriminuar vënia në qarkullim të artikujve 

ushqimor ose pije pa u bërë kontrolli i nevojshëm nga personi apo enti i autorizuar. 
Do të thotë se secili artikull ushqimor dhe pijet duhet të kontrollohen nga personi 
ose enti i autorizuar para se të vihen në qarkullim, pa marr parasysh a janë të 
dëmshme apo jo. Vepra penale kryhet me vet faktin e vënies në qarkullim pa 
kontroll nga personi ose enti i autorizuar. Kur flitet për personin, mendohet në 
personin juridik të autorizuar që të bëjë kontrollet e tilla.  

2. Dallimi i kësaj forme të veprës penale nga vepra penale e paraparë në paragrafin 1 
të këtij neni është vetëm në atë se tek kjo formë kërkohet që artikujt ushqimor dhe 
pijet të vihen në qarkullim pa kontroll. Andaj veprimi ndëshkues i kësaj forme të 
veprës penale është vënia në qarkullim pa kontroll nga personi ose enti i 
autorizuar. Të gjitha të tjerat që janë thënë për veprën penale nga paragrafi 1 i këtij 
neni vlejnë edhe për këtë formë të veprës penale.  

3. Në paragrafin 3 të këtij neni është paraparë forma e lehtë e kësaj vepre penale e 
cila ekziston nëse veprat penale nga paragrafi 1 dhe 2 kryhet nga pakujdesia. 

4. Format kualifikuese të kësaj vepre penale janë paraparë në paragrafin 4, 5, 6 dhe 
7 të këtij neni. Vepra konsiderohet e kualifikuar nëse shkaktohet dëmtim i rëndë 
shëndetësor ose lëndim i rëndë trupor i njeriut (subjektit pasiv të veprës) ose nëse 
shkaktohet vdekja e një apo më shumë personave. Duhet cekur se lidhur me 
pasojën e cila e bën veprën e kualifikuar, duhet të veprojë nga pakujdesia, në të 
kundërtën do të bënim me ndonjë vepër penale të kapitullit, kundër jetës dhe 
trupit. Sa i përket nocioneve, lëndim i rëndë trupor ose dëmtim i rëndë shëndetësor 
vlejnë komentet lidhur me veprën penale, lëndimi i rëndë trupor, nga neni 189. 

5. Nuk mund të bëhet fjalë për bashkimin e këtyre mënyrave (formave) të kryerjes së 
kësaj vepre penale, ngase veprimet me të cilat kryhet vepra penale janë paraparë 
në mënyrë alternative, andaj për të ekzistuar vepra penale mjafton të ndërmerret 
një, ose më shumë veprime. 

6. Paragrafi 8 është dispozitë urdhëruese e cila e obligon gjykatën që të konfiskojë 
artikujt ushqimor, pijet dhe prodhimet tjera të dëmshme për shëndetin e njeriut. 

7. Lidhur me përgjegjësinë penale, kjo vepër penale kryhet me dashje, por në 
paragrafin 3 është paraparë mundësia e kryerjes së kësaj vepre penale edhe nga 
pakujdesia. 

 

                                                           
570 Baćić/ Pavlović; Komentar, faqe 868 – 869. 
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Praktika gjyqësore: 
 
1. I pandehuri në ëmbëltoren e vet ka prodhuar dhe shitur akullore të cilat i ka 

mbaruar vet kur ka qenë i sëmur, dhe nuk është kujdesur për higjienën me rastin e 
mbarimit të akulloreve, ashtu që i ndotë ato me baktere, kryen veprën penale nga 
neni 267 par. 2 të këtij Kodi. 

 
Nga arsyetimi: 

 
1. I pandehuri në ëmbëltoren e vet ka prodhuar akullore kur ka qenë i sëmurë, dhe 

nuk është kujdesur për higjienën. Kur i ka pastruar enët dhe në përgjithësi nuk 
është kujdesur për higjienën në ëmbëltore, edhe pse ka qenë i vetëdijshëm se për 
atë arsye mund të vije deri te ndotja e akulloreve me baktere me çka edhe janë 
helmuar një numër i caktuar i personave të cilët kishin ngrënë akullore në 
ëmbëltoren e të pandehurit. 

2. Në këtë mënyrë, i pandehuri ka prodhuar për shitje dhe i ka shitur prodhimet e 
dëmshme dhe kështu me veprimet e tilla i ka përmbushur elementet e veprës 
penale nga neni 129 par. 2 lidhur me paragrafin 1 LPS- i ngjashëm me nenin 267 
par. 3 lidhur me paragrafin 1 të KPK. Aktgj. i Gjykatës së Qarkut në Beograd KZ. 
Nr. 1755/ 88 dt. 10.6.1988. 

 
 
Neni 268 [Kontrolli i papërgjegjshëm i produkteve shtazore të destinuara 

   për konsumim] 
 
1. Veterinari ose personi tjetër i autorizuar i cili gjatë kontrollit të kafshëve të 

destinuara për therje apo të mishit të destinuar për konsumim, vepron në 
kundërshtim me standardet profesionale ose në kundërshtim me dispozitat në 
fuqi të standardeve të praktikës veterinare ose nuk e kryen kontrollin dhe me 
këtë mundëson që të vihet në qarkullim mishi apo artikujt tjerë të dëmshëm 
për shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose me dëmtim të rëndë të shëndetit të ndonjë personi, kryesi dënohet 
me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose me dëmtim të rëndë të shëndetit të ndonjë personi, kryesi dënohet 
me burgim deri në tre (3) vjet.  

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

6. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 
vjet.  
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1. Edhe kjo vepër penale ka për qëllim mbrojtjen e shëndetit të njerëzve. Andaj, me 
Ligjin për ushqimin, Ligjin për veterinarinë, Ligjin për kujdesin e kafshëve dhe 
udhëzimet administrative është paraparë kontrolli i obligueshëm i kafshëve të cilat 
theren dhe mishi i tyre u dedikohet për ushqimin e njerëzve.  

2. Kjo vepër penale ka karakter blanket ngase udhëzon në ndonjë dispozitë përkatëse 
të ndonjë ligji apo urdhërese administrative për kontrollin e sëmundjeve infektive 
të kafshëve për therje, për kontrollin e mishit dhe produkteve të saja. Siç shihet kjo 
vepër penale është formë e posaçme e veprës penale të ushtrimit të 
pandërgjegjshëm të detyrës. 

3. Objekt i kësaj vepre penale është kafsha e dedikuar për therje, mishi dhe produktet 
e mishit të dedikuara për ushqim të njerëzve. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë paraqitë në formë alternative si 

vijon: 
a) Nëse veterinari ose personi tjetër i autorizuar i veterinarisë e bën kontrollin e 

kafshëve për therje apo mishit të destinuar për ushqim- në kundërshtim me 
standardet profesionale ose në kundërshtim me dispozitat përkatëse në fuqi 
ose  

b) nëse nuk e kryen kontrollin e kafshëve për therje apo mishin dhe produktet e 
mishit të dedikuar për ushqimin e njerëzve dhe me këtë mundëson që të vihet 
në qarkullim mishi apo artikuj tjerë të dëmshëm për shëndetin e njerëzve. Kjo 
do të thotë se kur veterinari ose personi i autorizuar i veterinarisë vepron në 
mënyrë të pandërgjegjshme ose në kundërshtim me standardet profesionale 
ose në kundërshtim me dispozitat ligjore me rastin kontrollit të kafshëve për 
therje apo mishit të destinuar për ushqimin e njerëzve. Veprimet e 
kundërligjshme përfshijnë forma të ndryshme të veprimit apo të mos veprimit 
të cilat nuk janë në pajtim me standardet profesionale të veterinarisë ose me 
dispozitat përkatëse të cilat e rregullojnë mbrojtjen e shëndetit publik.  

2. Me mos kontrollim nënkuptojmë, moskryerjen e veprimeve të cilat janë të 
nevojshme të bëhen sipas dispozitave ligjore, urdhëresave administrative, dhe 
rregulloreve të cilat e mbrojnë shëndetin e popullatës apo standardet profesionale 
të veterinarisë më parë të përcaktuara.  

3. Pasoja e veprës është rreziku abstrakt për shëndetin e njerëzve. Për ekzistimin e 
veprës së kryer, nuk është e nevojshme që mishi i dëmshëm të vihet në qarkullim, 
mjafton që me mos kontrollim apo me kontrollimin e kafshëve për therje ose të 
mishit për ushqimin e njerëzve në kundërshtim me standardet profesionale apo 
dispozitave përkatëse të krijohet një mundësi e tillë. 

4. Vepra penale bënë pjesë në veprat e ashtuquajtura delicta propria, ngase Kryerësi 
i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm veterinari (personi i cili e ka kryer 
fakultetin e veterinarisë) ose personi i autorizuar i veterinarisë, p.sh. tekniku i 
veterinarisë për kontrollin e kafshëve për therje dhe mishit të dedikuar për 
ushqimin e njerëzve.571 

5. Kjo vepër kryhet me dashje. Kryerësi duhet të jetë i vetëdijshëm se me mos 
                                                           
571 Po aty, faqe 872. 
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kontrollin ose kontrollimin e kafshëve për therje ose mishit të dedikuar për ushqim 
të njerëzve në kundërshtim me standardet profesionale ose në kundërshtime me 
dispozitat përkatëse krijon mundësi që mishi i dëmshëm për shëndetin e njeriut të 
vihet në qarkullim. Lidhur me këtë, nuk është e domosdoshme që mishi i dëmshëm 
të jetë vënë në qarkullim, të jetë përdorur, etj. Mjafton që me veprimet me të cilat 
kryhet kjo vepër penale nga paragrafi 1, të krijohet mundësia që mishi i dëmshëm 
për shëndetin e njeriut të vihet në qarkullim. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin e 2 të këtij neni është paraparë mundësia e ndëshkimit nëse vepra 

penale themelore kryhet nga pakujdesia. 
 

Paragrafi 3 
 
1. Në paragrafin 3 të këtij, neni është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre 

penale, e cila konsiderohet se është kryer nëse rezulton me lëndim të rëndë trupor 
ose me dëmtim të rëndë të shëndetit të njeriut. Lëndimi i rëndë trupor ose dëmtimi 
i rëndë i shëndetit përcaktohet në bazë të mendimit dhe konstatimit të ekspertit të 
mjekësisë apo të ekspertit të mjekësisë ligjore. 

2. Duhet cekur se lidhur me pasojën e cila e bën veprën e kualifikuar, duhet të ketë 
vepruar nga pakujdesia, në të kundërtën do të bënim me ndonjë vepër penale të 
kapitullit Kundër jetës dhe trupit. 

 
Paragrafi 4 

 
1. Në paragrafin 4 është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre penale, e cila 

konsiderohet se është kryer nëse rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me 
dëmtim të rëndë të shëndetit të njeriut. 

 
Paragrafi 5 

 
1. Në paragrafin 5 është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre penale, e cila 

konsiderohet se ekziston nëse rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave. 
Lidhur me këto pasoja të mundshme më të rënda, kryerës duhet të ketë vepruar 
nga pakujdesia, në të kundërtën do të konsiderohet se është kryer vepra penale e 
vrasjes. 

 
Paragrafi 6 

 
1. Në paragrafin 6 të këtij neni, po ashtu është paraparë vepra e kualifikuar penale 

nga paragrafi 2 i këtij neni, nëse rezulton me vdekjen e një apo më shumë 
personave. 
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Neni 269 [Dhënia ose përdorimi i certifikatës së rreme të mjekut apo të veterinarit] 
 
1. Mjeku i cili lëshon certifikatë të rreme mjekësore ose veterinari i cili lëshon 

certifikatë të rreme veterinare, ndonëse ai e di se ajo është e rreme, dënohet 
me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

2. Kushdo që përdor certifikatë të rreme mjekësore apo veterinare, ndonëse e di 
se është e rreme, dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.  

 
1. Kjo vepër penale ka qenë e sistemuar dhe e radhitur në kapitullin XXVIII të Kodit 

të mëparshëm, sipas emërtimit, veprat penale kundër rendit publik dhe veprimeve 
juridike, nga neni 335 të atij Kodi. Ligjdhënësi tani e ka sistemuar dhe e ka radhitë 
në këtë kapitull, sigurisht ka mbizotëruar logjika se objekt grupor mbrojtës ka 
shëndetin e njerëzve se sa rendin publik dhe juridik. Kodi Penal i Republikës së 
Kroacisë këtë vepër penale e ka radhitë në kapitullin XXIII tek veprat penal 
kundër dokumentit zyrtar. Po kështu kanë vepruar edhe vendet e rajonit, këtë vepër 
penale e kanë sistemuar në kapitullin e veprave penale kundër qarkullimit juridik 
si p.sh. Republika e Maqedonisë dhe Malit të Zi. 

2. Kjo vepër penale është një lloj i posaçëm i falsifikimit intelektual. Vepra penale 
konsiston dhënien e certifikatës së rreme të mjekut apo të veterinarit. 

3. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është lëshuarja e certifikatës 
mjekësore apo të veterinarit. Certifikata e mjekut duhet të jetë e pavërtetë, e cila 
nuk përmban fakte relevante për shëndetin e personit, ose përmban shënime të 
pavërteta lidhur me diagnozën apo shëndetin e personit për të cilin lëshohet 
certifikata. E njëjta është edhe me certifikatën e veterinarit e cila lëshohet me 
përmbajtje të rreme lidhur me kafshët ose produktet e mishit. Kjo vepër penale 
është delictum proprium (mund ta kryej vetë mjeku, mjeku i stomatologjisë ose 
veterinari). 

4. Nëse certifikatën e rrejshme e lëshon personi duke vepruar si person përgjegjës në 
spital, në ambulancën, klinikë, stacionin e veterinarisë e të ngjashme, nuk e kryen 
këtë vepër penale por veprën penale, falsifikimi i dokumentit zyrtar. 

5. Vepra penale kryhet vetëm me dashje (dolus) direkte. Kryesi duhet të jetë i 
vetëdijshëm se e lëshon certifikatën me përmbajtjen e rrejshme. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 është inkriminuar përdorimi i certifikatës së mjekut apo të veterinarit 

për të cilën personi e di se është e rreme (me përmbajtje të pavërtetë). Për dallim nga 
vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni, kjo vepër penale mund të kryhet nga secili 
person duke përjashtuar kryesin e veprës penale nga paragrafi 1. Nëse certifikatën e 
rreme e përdor mjeku i cili edhe e ka lëshuar do të kemi vetëm veprën penale nga 
paragrafi 1.572 Sa i përket fajësisë, vepra penale nga paragrafi 2 kryhet me qëllim 
(dashje direkte) e cila përfshin vetëdijen se përdoret certifikata e rreme e mjekut apo 
veterinarit. 

 
 
                                                           
572 Kambovski: Komentar na Krivičniot Zakonik na Republika Makedonia, Skopje, faqe 1130. 
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Neni 270 [Ndotja e ujit të pijshëm] 
 
1. Kushdo që me ndonjë materie të dëmshme e ndot ujin të cilin njerëzit e 

përdorin si ujë të pijshëm dhe kështu rrezikon jetën apo shëndetin e njerëzve, 
dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose me dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim deri në 
tetë (8) vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose me dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim deri në 
tre (3) vjet.  

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

6. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 
vjet.  

 
1. Me këtë vepër penale plotësohet mbrojtja penalo juridike e shëndetit të njerëzve. 

Ndotja e ujit të pijshëm shkakton rrezik të përgjithshëm për shëndetin e njerëzve, 
andaj mbrojtja penalo juridike dhe mënyra e kryerjes është specifike për këtë vepër 
penale. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Objekt mbrojtës i kësaj veprave penale është jeta dhe shëndeti i njerëzve. 
2. Në përmbajtjen e kësaj vepre penale, si objekt mbrojtës ceket uji i pijshëm. Me 

shprehjen ujë i pijshëm duhet nënkuptuar ujin i cili përdoret për pije nga një numër 
i pa përcaktuar të njerëzve dhe për gatitjen e ushqimit. Si ujë i pijshëm 
konsiderohet për shembull, uji i puseve, i krojeve, burimeve, i lumit, i ujësjellësit, i 
instalimeve për pastrimin e ujit apo rrjetit të tubacioneve të ujit, cisternat, 
rezervuarët, kalisherët etj. Mirëpo vepra mund të kryhet edhe ndaj çdo uji tjetër i 
dedikuar për pije dhe gatitjen e ushqimit për njerëz. Inkriminimi i referohet edhe 
ujit mineral i cili është i dedikuar për pije të njerëzve.  

3. Kjo vepër penale nuk do të ekzistojë nëse ndotet uji i cili shërben për kafshë 
shtëpiake apo të egra, për qëllime industriale, për larje apo ujitje të tokës. Kjo 
vepër penale nuk do të ekzistojë edhe në rastet kur ndotet uji i përroskës, lumit apo 
liqenit, nëse uji i tyre nuk shërben për pije të njerëzve. Në këto raste mund të 
ekzistojë ndonjë vepër penale nga kapitulli XXVIII i këtij kodi.  

4. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është ndotja e ujit të pijshëm me 
ndonjë materie të dëmshme e cila rrezikon jetën dhe shëndetit i njerëzve. Kjo 
vepër penale mund të kryhet nëse në ujin e pijshëm apo ujin për gatitjen e ushqimit 
hidhet ndonjë materie e dëmshme si, për shembull, materia helmuese, ujërat e 
zeza, kafsha e ngordhur, ushqimet e prishura, materiet kimike, plehrat etj.  
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5. Vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni konsiderohet e kryer kur uji i pijshëm për 
njerëz është ndotë deri në atë masë sa paraqet rrezik për jetën dhe shëndetin e 
njerëzve. Pasoja e kësaj vepre konsiston në rrezikun abstrakt për shëndetin ose 
jetën e njerëzve.  

6. Për të ekzistuar vepra nuk është e domosdoshme të ketë qenë përdorë uji i ndotur. 
Lidhur me këtë është shtruar pyetja se a ekziston kjo vepër penale nëse është 
shkaktuar rreziku konkret dhe mundësia reale për shkaktimin e rrezikut për jetë 
dhe shëndetin e njerëzve. Disa nga ekspertët e të drejtës penale mendojnë se kjo 
vepër penale ekziston vetëm nëse ekziston rreziku abstrakt për jetën dhe shëndetin 
e njeriut. Në të kundërtën, konsiderojnë se do të konsiderohet se ekziston vepra 
penale e shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm. Mirëpo, mbizotëron mendimi dhe 
praktika gjyqësore e ka përvetësuar konstatimin, se kjo vepër penale është vepër 
penale speciale përballë veprës penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm nga 
neni 365. Andaj, shkaktimi i rrezikut konkret për shëndetin dhe jetën e njeriut 
mund të kualifikohet sipas kësaj vepre penale, si vepër me karakter special. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë mundësia e ndëshkimit nëse vepra penale 

themelore kryhet nga pakujdesia. 
2. Format më të rënda të kësaj vepre penale janë përkufizuar në paragrafin 3, 4, 5 dhe 

6 të këtij neni. 
 

Paragrafi 3 
 
1. Nëse për shkak të kryerjes së veprës penale nga paragrafi 1 është shkaktuar lëndim 

i rëndë trupor, dëmtim i rëndë të shëndetit, atëherë do të ekzistojë kjo formë e 
kualifikuar të veprës penale.  

2. Kryerësi i kësaj vepre penale në raport me lëndimin e rëndë trupor, dëmtimit të 
rënd të shëndetit të personit duhet të ketë vepruar nga pakujdesia. Në të kundërtën 
do të konsiderohet se është kryer ndonjë vepër penale nga kapitulli i veprave 
penale kundër shëndetit dhe jetës së njeriut.  

 
Paragrafi 4 

 
1. Në paragrafin 4 të këtij neni është paraparë forma e kualifikuar e veprës penale nga 

paragrafi 2, e cila konsiderohet se ekziston i këtij neni nëse rezulton me lëndim të 
rëndë trupor apo me dëmtim të rëndë të shëndetit të viktimës. Pra, kjo formë e 
veprës penale e kryer nga pakujdesia, konsiderohet e kualifikuar për shkak të 
shkaktimit të lëndimit të rëndë trupor apo dëmtimit të rëndë të shëndetit të viktimës. 

 
Paragrafi 5 

 
1. Paragrafi 5 i këtij neni gjithashtu e parasheh formën e kualifikuar të kësaj vepre 

penale nëse rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave. Edhe në këtë rast 
kryesi ndaj pasojës së vdekjes duhet të veprojë nga pakujdesia. 
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Paragrafi 6 
 
1. Me paragrafin 6 është inkriminuar forma e kualifikuar e veprës penale nga 

paragrafi 2, e kryer nga pakujdesia nëse ajo rezulton me vdekjen e një apo më 
shumë personave.  

2. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, madje edhe pronari i pusit, i 
burimit etj. Mund të jetë edhe personi përgjegjës i kompanisë, ndërmarrjes 
publike, apo organizatës e cila menaxhon me rrjetin, pastrimin dhe distribuimin e 
ujit të pijshëm.  

3. Lidhur me përgjegjësinë penale, kjo vepër me dashje (par. 1) dhe nga pakujdesia 
(par.2). Nëse është bërë ndotja ujit të pijshëm i dedikuar për persona individualisht 
të caktuar, p. sh uji i pusit, pronësi private të cilin e shfrytëzojnë vetëm familjarët e 
pronarit, nuk do të konsiderohet se është kryer kjo vepër penale, por nëse 
plotësohen edhe elementet tjera ligjore të ndonjë vepre penale kundër jetës dhe 
trupit do të bënim me atë vepër penale. 

4. Nëse bëhet ndotja e ujit të pijshëm i dedikuar për një numër persona individualisht 
të pa caktuar, me dashje që t’u shkaktojë lëndim trupor, dëmtim të shëndetit ose 
vdekjen e një apo më shumë personave dhe pasoja është shkaktuar, atëherë do të 
konsiderohet se ekziston bashkimi ideal i kësaj vepre penale nga paragrafi 1 dhe 
veprës penale të vrasjes (neni 178), gjegjësisht lëndim të rëndë trupor (neni 189). 

5. Në rastin kur ndotet uji i pijshëm i dedikuar për një numër personash të pa caktuar 
dhe për kafshë shtëpiake, të egra, shpezë, e peshq dhe me atë rrezikohet jeta dhe 
shëndeti i njerëzve dhe kafshëve, do të vijë në shprehje parimisht parimi i 
konsumimit të veprave penale në bashkim ideal nga neni 270 dhe të veprës penale 
nga neni 355 Andaj do të cilësohet (kualifikohet) vetëm si vepër penale, ndotja e 
ujit të pijshëm nga neni 270. Ngjashëm do të veprohet edhe në rastin, kur ndotja e 
ujit të pijshëm shkakton rrezik për ekzistencën peshqve (neni 355 par. 2). 

 
 
Neni 271 [Ndotja e artikujve ushqimorë që përdoren nga njerëzit apo kafshët] 
 
1. Kushdo që me ndonjë materie të dëmshme i ndot artikujt ushqimorë që 

përdoren nga njerëzit apo kafshët dhe kështu rrezikon jetën apo shëndetin e 
njerëzve, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose me dëmtim të rëndë të shëndetit të një apo më shumë personave, 
kryesi dënohet me burgim deri në tetë (8) vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose me dëmtim të rëndë të shëndetit të një apo më shumë personave, 
kryesi dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.  

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej së paku dhjetë (10) vjet.  

6. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 
vjet.  
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7. Kushdo që me ndonjë materie të dëmshme e ndot ushqimin e kafshëve të cilat 
janë të destinuara për konsumim nga njerëzit dhe kështu rrezikon jetën apo 
shëndetin e njerëzve, dënohet me gjobë ose me burgim prej tre (3) muaj deri 
në një (1) vit.  

8. Kur vepra penale nga paragrafi 5. i këtij neni rezulton me ngordhjen e 
kafshëve në vlerë që tejkalon pesëmijë (5.000) Euro ose me ngordhjen e një 
numri të madh të kafshëve, kryesi dënohet me burgim deri në tre (3) vjet. 

 
1. Shëndeti i njerëzve rrezikohet edhe me ndotjen e artikujve ushqimor. Ndotja e 

artikujve ushqimor shkakton rrezik të përgjithshëm për shëndetin e njerëzve, andaj 
mbrojtja penalo juridike dhe mënyra e kryerjes është specifike për këtë vepër 
penale. 

2. Mënyra e kryerjes dhe pasoja e kësaj vepre penale është sikurse në veprën 
paraprake nga neni 270, përveç objektit mbrojtës. Andaj, kjo vepër penale në 
legjislacionin penale të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Malit të Zi është paraparë 
në një normë penale, me emërtimin” ndotja e ujit për pije dhe artikujve 
ushqimor”.573 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale, sikurse edhe në veprën paraprake është 

shëndeti i njerëzve i cili realizohet duke i mbrojt artikujt ushqimor të destinuar për 
përdorimin e njerëzve.  

2. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është ndotja e artikujve ushqimor të 
destinuara për njerëz ose kafshë, deri në atë masë sa të paraqesin rrezik për jetën 
dhe shëndetin e njerëzve dhe shtazëve. 

3. Ndotja e artikujve ushqimor mund të bëhet duke hedhur materie të dëmshme në 
artikujt ushqimor dhe në këtë mënyrë bëhen të pa përdorshme dhe të rrezikshme 
për shëndetin e njeriut ose të kafshës. Ndotja e artikujve ushqimor mund të bëhet 
edhe në rastet kur materiet e dëmshme përdoren për gatimin, përpunimin apo 
konservimin e artikujve ushqimor të cilët përdorën për njerëz apo deponohen ashtu 
që ndotin artikujt ushqimor. Kjo vepër mund të kryhet edhe me rastin e përpunimit 
dhe silazhin e ushqimit për kafshë. 

4. Kuptimi i nocionit” materie e dëmshme” mund të gjendet në Ligjin për Ujërat, 
Ligjin për Shëndetin 2012/04- L 125, Ligjin për Mbrojtjen e Ambientit etj. Për 
nocionin e kësaj shprehjeje shih komentin tek vepra penale, prodhimi dhe vënia në 
qarkullim e artikujve ushqimor nga neni 267. Disa prej këtyre materieve janë 
përmend edhe në komentin e nenit paraprak, neni 270. Janë të shumta mjetet dhe 
mënyrat me të cilat mund të ndoten artikujt ushqimor të destinuar për njerëz ose 
kafshë. Kjo, për shembull mund të bëhet duke hedhur në artikujt ushqimor 
mikroorganizma patogjen ose parazitë, metal, materie helmuese, kafshë të 
ngordhura ose të sëmura, derivate ndezëse, hedhja e tepërt e mëlmesave apo me 
afat të skaduar me qëllim që artikuj ushqimor të duken më të freskëta, më të plota 
apo më të shijshme apo koncentrate për rritjen e produktivitetit tek kafshët etj. 

5. Vepra penale konsiderohet e kryer atëherë kur ndoten artikujt ushqimor të 
                                                           
573 Stojan Lazarević e të tjerë; Komentar Krivičnog Zakona Crne Gore, faqe 731. 
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destinuar për njerëz apo kafshë. Pasoja e veprës penale është rreziku abstrakt, 
ashtu që për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk është e domosdoshme që të jenë 
përdorur këta artikuj ushqimorë të ndotur, dhe të jetë shkaktuar dëmtimi i shëndetit 
apo vdekja e një apo më shumë personave ose ngordhja e disa kafshëve. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma e kësaj vepre penale e cila kryhet nga pakujdesia.  
 

Paragrafi 3 dhe 5. 
 
1. Në rast të dëmtimit të shëndetit, lëndimit të rëndë trupor apo shkaktimit të vdekjes 

së një apo më shumë personave, atëherë do të konsiderohet se është kryer forma e 
kualifikuar e kësaj vepre penale. Kryerësi i kësaj vepre penale në raport me 
lëndimin e rëndë trupor, dëmtim apo me vdekjen e një apo më shumë personave 
duhet të veprojë nga pakujdesia. Në të kundërtën do të konsiderohet se është kryer 
ndonjë vepër penale nga kapitulli i veprave penale kundër jetës dhe trupit. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në paragrafin 4 të këtij neni është inkriminuar forma e kualifikuar e kësaj vepre 

penale e cila konsiderohet se ekziston nëse rezulton me lëndim të rëndë trupor apo 
me dëmtim të rëndë të shëndetit të njeriut. 

 
Paragrafi 5. 

 
1. Në paragrafin 5 është paraparë forma tjetër e kualifikuar e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se ekziston nëse rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave. 
 

Paragrafi 6. 
 
1. Ndërsa në paragrafin 6 të këtij neni është paraparë forma e kualifikuar e kësaj 

vepre penale e kryer nga pakujdesia nëse rezulton me vdekjen e një apo më shumë 
personave. 

 
Paragrafi 7 

 
1. Në paragrafin 7 të këtij neni është inkriminuar një vepër penale specifike e cila 

konsiderohet se kryhet nëse është bërë ndotja e ushqimit për kafshë të cilat janë të 
destinuara për konsumin e njerëzve. Fjala është për kafshët shtëpiake dhe të tjera 
të cilat përdoren për ushqimin e njerëzve.  

 
Paragrafi 8 

 
1. Në paragrafin 8 është paraparë formë e kualifikuar e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se është kryer, nëse rezulton me ngordhjen e kafshëve në vlerë që 
tejkalon 5000 euro ose me ngordhjen e një numri të madh të kafshëve. 
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2. Vepra penale mund të kryhet me dashje dhe nga pakujdesia. Me rastin e kryerjes 
së veprës penale me dashje, kryerësi duhet të jetë i vetëdijshëm se me veprimin e 
vet e ndot artikullin ushqimor dhe se në atë mënyrë ka vënë në rrezikim jetën dhe 
shëndetin e personit. Pra, në dashjen e kryerësit duhet të përfshihet veprimi me të 
cilin kryhet vepra penale, objekti ndaj të cilit veprohet, pasoja dhe lidhja 
shkakësore.  

3. Artikulli ushqimor i ndotur, duhet të jetë i destinuar një numri individualisht të pa 
caktuar personash, nëse artikulli ushqimor i ndotur është i destinuar një numri të 
caktuar personash, atëherë ka të bëj me vepër penale e mbetur në tentativë apo se 
është kryer njëra nga veprat penale të lëndimit trupor apo të vrasjes. Sipas veprimeve 
me të cilat kryhet, kjo vepër penale është e ngjashme me veprën penale e paraparë në 
nenin 355.  

 
 
Neni 272 [Shërbimi me pije alkoolike për personat nën moshën gjashtëmbëdhjetë  

   vjet] 
 
1. Kushdo që në lokalin hotelier, në bar apo në ndonjë dyqan tjetër ku shiten pije 

alkoolike, e shërben me pije alkoolike personin nën moshën gjashtëmbëdhjetë 
(16) vjet, dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) muaj.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Fëmijët gëzojnë mbrojtje, jo vetëm me legjislacionet nacionale por edhe me 

konventa ndërkombëtare. Kjo mbrojtje shtrihet në të gjitha fushat e zhvillimit, 
shëndetit, edukimit, arsimimit dhe sigurisë ashtu që paraqesin secila veç e veç 
mbrojtje të veçanta. Andaj edhe ky inkriminim ka për qëllim mbrojtjen e shëndetit 
të personit i cili nuk i ka mbushur gjashtëmbëdhjetë vjeç nga ndikimi i dëmshëm i 
alkoolit në zhvillimin dhe të formësimit të tij bio-psikik.  

2. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është shërbimi i personit me pije 
alkoolike i cili nuk i ka mbush gjashtëmbëdhjetë vjeç. Kjo mund të manifestohet 
me shitje, ndërrim, dhënia e pijeve alkoolike pa të holla, veresi etj. Shprehjen 
“shërbim” nuk duhet kuptuar si dhënie e pijeve alkoolike për konsumim aty për 
aty, por nënkuptohet edhe nëse personi i moshës nën gjashtëmbëdhjetë vjeç 
furnizohet me pije alkoolike për ta konsumuar më vonë në ndonjë vend tjetër, në 
shtëpi, rrugë, në piknik, stadiumin sportiv etj. Vepra penale konsiderohet si e kryer 
nëse personi nën gjashtëmbëdhjetë vjeç shërbehet vetëm një herë. E nëse shërbehet 
personi i njëjtë disa herë, atëherë, po qese plotësohen kushtet ligjore do të bënim 
me veprën e vazhduar penale. 

3. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë, secili person i cili në lokalin hotelier, në 
bar apo në ndonjë dyqan ku shiten pijet alkoolike, shpërndan pijet alkoolike, 
shërben me pije alkoolike apo shet pije alkoolike. Këtu duhet nënkuptuar secili 
vend ku shitet, shpërndahet ose shërbehet me alkool. P.sh, bufetë në organizatat e 
biznesit, kompanitë, në tren, autobus, minimarkete, dyqane me artikuj ushqimor të 
përzier, restorant, etj. 
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4. Ligjdhënësi nuk e ka përcaktuar se cilat pije konsiderohen si pije alkoolike. 
Mirëpo, sipas një vendimi të ish Federatës Jugosllave, fleta zyrtare nr. 3/74 si pije 
të forta konsiderohen të gjitha ato pije alkoolike përveç verës dhe birrës. Por, në 
përkufizimin e kësaj vepre penale nuk bëhet dallimi në mes të pijeve alkoolike, 
sikurse ka qenë në Ligjin penal të para vitit 1989. Kështu, sipas kësaj dispozite, 
pije alkoolike konsiderohet secila pije e cila në vete përmban alkool e që ka veti 
dehëse pa marr parasysh përqindjen e alkoolit në te. 

5. Vepra penale konsiderohet e kryer kur është shërbyer personi nën moshën 
gjashtëmbëdhjetë vjeç me pije alkoolike, pa marrë parasysh se a e ka konsumuar, 
është dehë apo fare nuk ka filluar ta pijë. 

6. Kryerësi i kësaj vepre penale duhet të jetë i vet dijshëm apo në bazë të rrethanave 
të rastit ka mund të jetë i vetëdijshëm se personi i cili shërbehet me pije alkoolike 
nuk i ka mbush gjashtëmbëdhjetë vjeç. Shërbimi me pije alkoolike duhet të jetë i 
dedikuar për personin nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç.  

7. Nuk do të qëndroj kjo vepër penale, nëse personi nën moshën gjashtëmbëdhjetë 
vjeç shërbehet me pije alkoolike për ta dërguar pijen alkoolike te personi mbi 
moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç me qëllim të konsumimit, ose për ta dërguar në 
shtëpi për konsumim nga personat mbi gjashtëmbëdhjetë vjeç. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Paragrafi 2 i kësaj norme penale parasheh ndëshkimin, nëse vepra penale është 

kryer nga pakujdesia. 
2. Legjislacionet penale të disa ish Republikave Jugosllave e edhe Ligji Penal i 

Kosovës i vitit 1977 e ka paraparë edhe formën kualifikuese të kësaj vepre penale 
nëse me pije alkoolike shërbehet personi i dehur nën moshën gjashtëmbëdhjetë 
vjeç. 
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Kapitulli XXIII: Veprat penale të narkotikëve 
 
 
Vështrime të përgjithshme 
 
1. Narkotikët janë substanca natyrore dhe sintetike të cilat, kryesisht ndikojnë në 

sistemin qendror nervor të njeriut duke shkaktuar një gjendje të pazakontë 
shpirtërore e më pas krijon një varësi të qëndrueshme me kërkesë të konsumimit të 
vazhdueshëm. Narkotikët, duke u bazuar në efektin e tyre, zakonisht ndahen në 
pesë grupe: Në grupin 1. bëjnë pjesë produktet e kanabisit (Marihuana, hashashi, 
vaji i kanabisit, dhe vaji i THC-së); në grupin e 2-të janë opijatet (opiumi, morfina, 
kodeina, heroina, peditina, metadoni, Ketogani); në grupin e 3-të janë stimuluesit e 
sistemit nervor (Kokaina-produkt natyror, amfetaminën-produkt sintetik, kati-
bima; në grupin e 4-të janë halucinogjenet (meskalina- nga kaktusi peyote, 
psilokybina- nga kërpudhat e caktuara, dhe halucinogjenet sintetike); në grupin e 
5-të janë produktet mjekësore (në botë ekzistojnë me mijëra prodhime të drogave 
medicinale. Nuk është e mundur të ceken të gjitha ato. Kryesisht janë barna 
qetësues ose të gjumit. Duhani, aromatikët dhe alkooli nuk janë përfshirë në listën 
e drogave. Narkotikët e përmendur mund të konsumohen (merren) në katër forma: 
Tymosja (në formë të duhanit); injektimi; nuhatja (me anë të hundës); orale (duke 
ngrënë, pirë). 

2. Këta narkotikë janë të nevojshëm dhe të dobishme për çështje mjekësore dhe 
shkencore, mirëpo paraqesin rrezik të madh për shëndetin e njerëzve në rast 
konsumimi të pa kontrolluar dhe të tepruar. Konsumimi i këtyre substancave 
dehëse shkakton toksimaninë (narkomaninë) e cila sipas definicionit të Komitetit 
të ekspertëve për droga pran Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vitit 1952 
përcaktohet si gjendje kronike intoksite, të dëmshme, si për individin ashtu edhe 
për shoqërinë. Karakteristikat e kësaj gjendje janë: mos frenimi i dëshirës për 
konsumim dhe mos zgjedhja e mjeteve për ta siguruar atë, tendenca që të rritet 
gjithnjë doza e përdorimit, varësia psikike dhe fizike në kuptim të efektit të drogës 
e që quhet sëmundje e varësisë. Me konsumimin e drogës përkohësisht zbutet 
ngarkesa nervore, dhimbjet fizike, tensionet dhe pengesat tjera të ngjashme psikike 
dhe fizike, shkaktohet euforia, por, përdorimi i vazhdueshëm shkakton 
shkatërrimin e ngadalshëm të qenies fizike dhe morale e të qenit njeri e në disa 
raste edhe vdekjen.  

3. Me narkotik (drogat) barazohen edhe substancat psikotropike të cilat po ashtu 
mund të jenë natyrore dhe sintetike. Substancat psikotropike janë drogat të cilat i 
ndryshojnë ndjenjat, disponimin, dhe funksionet tjera të sjelljeve psikike. Regjistra 
e drogave dehëse dhe të substancave psikotrope dhe prekursorët është përcaktuar 
me konventa ndërkombëtare dhe me legjislacionet nacionale, dhe kështu është 
përcaktuar kufiri në mes të substancave tjera të cilat nuk shkaktojnë toksimaninë 
por vetëm shprehinë (duhani, kafja dhe barnat tjera qetësuese e të ngjashme). Nga 
ky regjistër përjashtohet alkooli edhe pse bëjnë në grupin e narkotikëve i cili, nëse 
keqpërdoret, shkakton të njëjtat pasoja sikurse edhe narkotikët që gjenden në 
regjistër. 
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4. Eskalimi i kërkesës, prodhimit, përpunimit dhe tregtisë me narkotik dhe substanca 
psikotropike, paraqet kërcënim serioz për shëndetin dhe mirëqenën e njerëzve, për 
zhvillimin ekonomik, kulturor, dhe sistemin politik të vendit. Kjo dukuri, 
seriozisht kërcënon shtresa të ndryshme të shoqërisë e sidomos të fëmijëve të cilët 
përdoren si treg për shfrytëzimin e narkotikëve dhe të substancave psikotropike. 
Mjerisht, kjo po paraqitet edhe në vendin tonë e që më parë nuk ka qenë si dukuri. 

5. Tregtia e kundërligjshme e narkotikëve dhe substancave psikotropike dhe veprimet 
tjera kriminale e destabilizojnë ekonomin e ligjshme dhe paraqet kërcënim serioz për 
stabilitetin dhe sigurinë e një vendi. Fakti se me tregti të kundërligjshme të 
narkotikëve dhe të substancave psikotropike krijohen përfitime të mëdha financiare e 
me këtë edhe kushtet për depërtimin e korrupsionit në strukturat e larta të shtetit dhe 
në shërbimet e ligjshme financiare e edhe në shtresat e ndryshme shoqërore.  

6. Për arsyet që u cekën më sipër, tregtia me narkotik dhe substanca psikotropike 
konsiderohet si veprimtari kriminale me karakter ndërkombëtar. Sistemi i masave 
për parandalimin, kontrollin dhe ndëshkimin e kësaj dukurie në planin nacional 
dhe ndërkombëtar janë aprovuar instrumente me qëllim të luftimit të kësaj dukurie. 
Një ndër instrumentet për parandalimin, kontrolli dhe ndëshkimin janë konventat 
ndërkombëtare si p.sh. Konventa Ndërkombëtare e vitit 1912 (Hagë), Konventa e 
Gjenevës e vitit 1925, 1931 dhe 1936, Konventa e Vetme për Narkotikët- 1961, 
Konventa për Substancat Psikotropike e vitit 1971, Konventa e Kombeve të 
Bashkuara kundër qarkullimit të kundërligjshëm të drogave dhe substancave 
psikotrope e vitit 1988 dhe Konventa për Kriminalitetin Transnacional e quajtur 
Konventa e Palermos e vitit 2000.574 

7. Në bazë të këtyre Konventave edhe e drejta jonë penale, nocionet relevante të 
drogave dhe substancave tjera psikotrope i ka përvetësuar dhe i ka inkorporuar 
sipas listës së substancave, se të cilat droga konsiderohen si dehëse (morfina, 
opiumi, heroina, kokaina etj) si dhe substancat tjera psikotrope dhe prekursorët, 
(analitikët, sedativët, trankviliserit, psikostimulatilët e të ngjashme) të cilët 
dallohen sipas emërtimit të tabletave. Dispozitat e Konventës së Palermos e vitit 
2000 në të drejtën e tanishme janë përfshirë në Ligjin tonë për Barnat Narkotike, 
Substanca Psikotrope dhe Prekursorë nr. 02/L-128.575 

 
 
Neni 273 [Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve,  

   substancave psikotrope dhe analoge] 
 
1. Kushdo që pa autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo 

shpërndarjes, ose ofron për shitje substanca apo preparate të cilat janë 
shpallur me ligj si narkotikë, substanca psikotrope apo substanca analoge, 
dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në tetë (8) vjet.  

2. Kushdo që pa autorizim shpërndan, shet, transporton, dorëzon, ndërmjetëson, 
dërgon ose dërgon në transit substanca apo preparate të cilat janë shpallur me 
ligj si narkotikë, substanca psikotrope ose substanca analoge, me qëllim të 
shpërndarjes, shitjes ose ofrimit për shitje, dënohet me gjobë dhe me burgim 

                                                           
574 Vlado Kambovski, Komentar, 2011, Faqe 830. 
575 Po aty, faqe 830. 
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prej dy (2) deri në dymbëdhjetë (12) vjet. 
3. Kushdo që pa autorizim eksporton ose importon substanca apo preparate të 

cilat janë shpallur me ligj si narkotikë, substanca psikotrope ose substanca 
analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.  

4. Për qëllime të këtij kapitulli, shprehja “analog” nënkupton çfarëdo substance 
e cila nuk është e autorizuar dhe struktura kimike e së cilës është esencialisht e 
ngjashme me atë të substancave apo preparateve që janë shpallur si narkotikë 
ose substanca psikotrope dhe efektet e të cilave i riprodhon.  

5. Substancat narkotike, substancat psikotrope ose substancat analoge dhe 
mjetet për prodhimin, shpërndarjen apo transportimin e tyre konfiskohen.  

 
1. Me nenin 273 janë inkriminuar disa forma të ndryshme të qarkullimit të 

narkotikëve dhe substancave psikotropike të cilat janë me dimensione vendore dhe 
ndërkombëtare. 

2. Objekti i përgjithshëm mbrojtës i veprës penale nga neni 273 është shëndeti i 
njerëzve, ndërsa pasoja e saj përbëhet në rrezikshmërinë e shëndetit të njerëzve. 

3. Mjetet me të cilin kryhet kjo vepër penale janë narkotikët dhe substancat 
psikotropike a prekursorët të shpallura si të rrezikshme. Si narkotik apo substanca 
psikotropike konsiderohen ato natyrore ose substancat dhe preparatet artificiale të 
përpunuara nga këto substanca të cilat janë të regjistruara në regjistrin e 
narkotikëve të rrezikshëm dhe substancat psikotropike dhe prekursorë të paraqitura 
në tabelat e bashkangjitur të Ligjit për Barnat Narkotike, Substanca Psikotrope dhe 
Prekursorë (nr.02/L-128).576 

4. Ligji për barnat narkotike, substanca psikotrope dhe preskursorë ka për qëllim të 
rregulloj prodhimin, qarkullimin, posedimin, importin, eksportin, transportin, 
blerjen, furnizimin, shitjen, konsumimin, përdorimin dhe propagandimin e bimëve 
prej të cilave mund të përfitohen narkotikët, barnat narkotike, substancat 
psikotropike dhe prekursorët. E bën klasifikimin e bimëve, barnave narkotike, 
substancave psikotrope dhe prekusorëve në bazë të rrezikshmërisë së tyre, gjatë 
përdorimit në mjekësi dhe veterinari. Përcakton masat e përgjithshme për 
parandalimin dhe luftimin e keqpërdorimeve të bimëve, barnave narkotike, 
substancave psikotrope dhe prekusorëve. 

5. Në tabelën 1 të Ligjit për Barnat Narkotike, Substanca Psikotrope dhe Prekusorë 
janë përcaktuar bimët, barnat narkotike dhe substancat psikotrope me rrezikshmëri 
të lartë që nuk kanë përdorim në mjekësi dhe veterinë, veprimtaria e të cilëve në 
Kosovë është e Ndaluar, sipas listës I dhe IV të Konventës së vetme, 1961. Ndërsa 
Substancat nga lista II të Konventës mbi substancat psikotropike 1971 janë 
përcaktuar në tabelën shtesë nr. I të Ligjit për barnat narkotike, substancat 
psikotrope dhe prekursorë. Po ashtu në të njëjtën tabelë janë përcaktuar substancat 
nga lista III dhe IV të Konventës mbi substancat psikotropike 1971. 

6. Në tabelën II të Ligjit për barnat narkotike, substancave psikotrope dhe prekusorë 
të Kosovës janë përcaktuar barnat narkotike nga lista e Konventës së vetme të vitit 
1961. Po ashtu në tabelën II të këtij Ligji është përcaktuar lista e substancave 

                                                           
576 Në Ligjin për barnat narkotike, substance psikotrope dhe prekursorë nr. 02/L- 128 si shtojcë 
janë bashkangjitur tabelat e narkotikëve, supstancave psikotrope dhe prekursorëve të cilët janë 
të ndaluar për veprimtari përveç me lejen e organit kompetent. 
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psikotrope sipas Konventës së vitit 1971. Tabela II e këtij ligji ka të bëjë me listën 
e substancave psikotrope sipas Konventës për substanca psikotrope 1971. Në 
tabelën III janë përcaktuar edhe barnat narkotike nga Konventa e vetme e vitit 
1961. Në tabelën III janë radhitur edhe përgatesat e barnave narkotike. 

7. Në tabelën IV është paraparë lista e prekursorëve të kategorisë 1, 2 dhe 3.  
8. Të gjitha këto, sipas par. 3 të nenit 3 të Ligjit për barnat narkotike, substanca 

psikotrope dhe prekursorë është ndaluar veprimtaria, përveç për qëllime 
mjekësore, veterinare, shkencore, edukative, mjeko-ligjore dhe policore. Me të 
njëjtin normë (neni 3) ndalohet kultivimi i bimëve nga të cilët mund të përfitohen 
narkotikët. Ndalohen posedimi i pajisjeve për përpunim e narkotikëve përveç 
personave juridik të cilët posedojnë licencë për përdorim të barnave narkotike, 
substancave psikotrope dhe prekursorë. Po ashtu ndalohet propagandimi direkt apo 
indirekt i narkotikëve dhe propagandimi i çdo lloji veprimtarie me bimë, barna 
narkotike dhe substancave psikotrope, përveç në revista shkencore dhe 
profesionale. Tabelat e cituara mund të shihen në shtojcë të Ligjit për barnat 
narkotike, substanca psikotrope dhe prekursorë. 

9. Kryerësi i kësaj vepre penale duhet të veprojë në mënyrë të kundërligjshme. 
Gjegjësisht, prodhimi, përpunimi dhe qarkullimi i narkotikëve dhe substancave 
psikotropike janë të lejuara vetëm në medicinë, veterinari dhe për qëllime 
shkencore dhe rregullohen me ligje dhe akte të posaçme. Kështu, për shembull 
disa kultivues bujqësor individual mund të kultivojnë kanabisin (konopi) në bazë 
të një leje të posaçme nga organi kompetent e me një kontratë paraprake me 
ndonjë organizatë-kompani për qarkullimin e barnave. Eksporti dhe importi i 
këtyre prodhimeve mund të bëhet vetëm me leje të posaçme të organit shtetëror 
kompetent. 

10. Sipas veprimeve me të cilat kryhet kjo vepër penale, vepra mund të kryhet në 
forma të ndryshme alternative. Format themelor të kryerjes së kësaj vepre penale 
janë paraparë në par. 1, 2 dhe 3 të nenit 273 dhe mund të kryhen me 9 veprime të 
caktuar alternative ku secili veprim konsiderohet veprim me të cilin mund të 
kryhet vepra penale.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1 të nenit 273 janë paraparë dy forma themelore të kësaj vepre 

penale: blerja pa autorizim dhe posedimi pa autorizim me qëllim të shitjes, 
shpërndarjes a ofrim për shitje narkotikë të shpallura me ligj, substanca 
psikotropike apo substanca analoge. E përbashkëta e këtyre dy formave të kësaj 
vepre penale është, se janë të drejtuara kundër objektit të përbashkët mbrojtës, se 
kryhen pa autorizim, se e kanë mjetin e përbashkët të kryerjes, se pasoja e veprës 
është e njëjtë dhe se të dy format kryhen vetëm me dashje. Ajo që i dallon këto dy 
forma janë veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale. 

2. Veprimi me të cilin kryhet vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni është blerja e 
narkotikëve, substancave psikotropike a substancave analoge të shpallura të 
rrezikshme (janë në regjistrin e drogave, substancave psikotropike a prekusorëve), 
krejt këto me qëllim shitjeje, shpërndarjeje ose ofrim për shitje. 

3. Veprimi i dytë me të cilin kryhet kjo vepër penale është posedimi i narkotikëve, 
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substancave psikotropike a preparateve të shpallura të rrezikshme për shëndetin e 
njeriut, vetëm për qëllim shitje, shpërndarje a ofrimit për shitje. Pra, vepra penale 
nga paragrafi 1 i këtij neni ekziston nëse narkotikët, substancat psikotropike a 
preparatet e shpallura të rrezikshme blihen ose posedohen vetëm për shitje, 
shpërndarje a ofrim për shitje. Do të thotë, se në rast se kryerësi blen ose posedon 
narkotikë, substancat psikotropike a preparate të shpallura të rrezikshme, jo për 
qëllim të shitjes, shpërndarjes a ofrimit për shitje, atëherë nuk do të ekzistojë kjo 
vepër penale. 

4. Kryerësi i kësaj vepre penale nga paragrafi 1 i këtij neni mund të jetë çdo person.  
5. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje.  
6. Rrethana se veprohet pa autorizim, do të thotë në mënyrë të kundërligjshme, është 

element qenësor i kësaj vepre penale, andaj është e nevojshme që kryerësi të jetë i 
vetëdijshëm se nuk posedon autorizim të posaçëm për blerjen a posedimin e 
narkotikëve, substancave psikotropike a preparateve të shpallura të rrezikshme me 
qëllim shitje, shpërndarje a ofrim për shitje. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni janë paraparë edhe katër forma tjera të veprimit me të 

cilat kryhet kjo vepër penale, këto janë: shpërndarja, shitja, transportimi apo 
dërgimi me qëllim shpërndarje, shitje ose ofertë për shitje të narkotikëve, 
substancave psikotropike a substancave analoge të cilat janë shpallur të rrezikshme 
për shëndetin e njeriut. Secili veprim paraqet formë të posaçme me të cilën kryhet 
kjo vepër penale, por mund të kryhet edhe në rastet kur kryerësi ndërmerr dy apo 
më tepër veprime me të cilat kryhet kjo vepër penale. Për shembull, nëse kryerësi 
njëkohësisht shet, shpërndan, transporton apo dërgon këto materie të rrezikshme 
për shëndetin e njeriut me qëllim të shitjes, shpërndarjes a për ofertë për shitje. 

2. Shitja si veprim me të cilin kryhet kjo vepër penale duhet kuptuar në pajtim me 
Ligjin mbi Marrëdhëniet Detyrimore, ashtu që shitja do të konsiderohet e kryer me 
vetë faktin e arritjes së marrëveshjes në mes shitësit dhe blerësit për çmimin dhe 
mallin, ashtu që për ekzistimin e veprës penale nuk është e nevojshme që droga t’i 
dorëzohet blerësit, mjafton që blerësi të dijë për llojin dhe cilësinë e drogës për të 
cilën arrihet marrëveshja.577 

3. Për ekzistimin e veprës penale duhet të vërtetohen të gjitha rrethanat e rastit 
konkret, ku rëndësi të veçantë mund të ketë sasia e drogës, rrethana se a është 
kryerësi konsumues apo është i njohur si shitës, shpërndarës, mbajtës ose 
transportues. Në praktikë ka pasur mendime se sasia e gjetur e drogës tek i dyshuar 
deri në 2 gram nuk paraqet vepër penale, por tani sipas nenit 275 par. 3 kjo situatë 
është e ndëshkueshme. Kjo mund të qëndrojë vetëm në rastet kur rrethanat 
tregojnë se i dyshuari atë sasi nuk e ka mbajtur për shitje, shpërndarje, transport 
apo për ta ofruar për shitje.  

4. Me shpërndarje nënkuptojmë secilën shpërndarje të pa autorizuar të sasive të 
ndryshme tek përdoruesit, shitësit, mbajtësit, transportuesit, dërguesit dhe 
ofertuesit për shitje shpërndarje, e madje edhe tek shpërndarësit tjerë.  

5. Me transport të pa autorizuar, gjithashtu duhet nënkuptuar në përputhje me të 
                                                           
577 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kroacisë Kz.nr. 829/52; Kz. nr. 1851/70. 
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drejtën e trafikut publik, që do të thotë bartjen e çdo sasie të drogës prej një vendi 
në një vend tjetër me mjete transportuese ose me forcën e vet fizike.  

6. Me dërgim të pa autorizuar duhet nënkuptuar çdo dërgesë të një sasie të drogës për 
qëllim shitje, shpërndarje apo ofrim për shitje tek personi tjetër nëpërmes të ndonjë 
personi fizik, apo juridik e edhe nëpërmes të kafshëve të trajnuara për të udhëtuar 
prej një vendi në një vend tjetër (në zonat kufitare ekzistojnë gomar ose kuaj të 
mësuar që të kalojnë prej një ane në anën tjetër të kufirit).  

7. Ofrimi i pa autorizuar për shitje do të ekzistojë në secilin rast kur tentohet të shitet, 
të ofrohet një çmim, të reklamohet apo në ndonjë mënyrë tjetër të ngashënjehet 
blerësi. Mënyrat e ngashënjimit janë të shumta, p.sh. kur blerësit potencial i flitet 
për përfitime të mëdha financiare, për ndjenjën e këndshme shpirtërore në rast 
konsumimi etj.  

8. Në Kodin Penal nuk është inkriminuar ndërmjetësimi për shitje ose blerje si 
veprim me të cilin do të ishte kryer kjo vepër penale, dhe mënyrat tjera të 
trafikimit (qarkullimit) sikurse është falja, huaja, ndërrimi për ndonjë mall tjetër 
apo ndonjë lloj tjetër të drogës etj, sikurse është inkriminuar në legjislacionet tjera 
penale. Konsideroj se kjo duhet të ndodh edhe në legjislacionin tonë penal.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 është inkriminuar eksporti dhe importi i pa autorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotropike a preparateve të rrezikshëm për shëndetin e njeriut. 
2. Me eksport nënkuptohet çdo transferim i drogës jashtë kufirit të Republikës së 

Kosovës pa autorizim, ndërsa me shprehjen import do të thotë çdo hyrje e drogës 
brenda kufirit të Republikës së Kosovës pa autorizim. Pra veprimet me të cilat 
kryhet vepra penale nga paragrafi 3 i këtij neni janë: eksporti dhe importi i 
narkotikëve.  

3. Shtrohet pyetja a ekziston vepra penale nëse personi pa autorizim importon 
narkotik dhe substanca psikotropike apo substanca analoge për nevoja të veta?  

4. Sipas dispozitës të paraparë në par. 3, vepra penale do të ekzistojë nëse narkotikët 
ose substancat psikotropike importohen në territorin e Republikës së Kosovës pa 
autorizim, pa marrë parasysh se importimi bëhet për nevojat personale. Importimi 
për nevoja personale nuk e përjashton përgjegjësinë penale sipas këtij 
përkufizimi.578 

                                                           
578 Në Komentarin e Ligjit Penal të Malit të Zi, hartuar nga Prof. dr. Ljubish Lazerevic, Prof. dr. 
Branko Vuckovic, dhe Prof.dr.Vesna Vuckovic, botuar në Cetinë më 2007, importi i 
narkotikëve dhe substancave psikotropike të shpallura të rrezikshme për shëndetin e njeriut për 
nevoja të veta personale nuk paraqet veprë penale, me arsyetim se veprimet përgatitore janë të 
ndëshkueshme deri në momentin e fillimit të kryerjes së veprës së përgatitur penale. Meqë nuk 
është e ndëshkueshme përdorimi personal i narkotikëve dhe substancave psikotropike, penalisht 
nuk përgjigjet kush importon pa autorizim këto materie në Mal të Zi për përdorim personal, 
sepse nuk ekziston veprimi pregaditor për veprimtarin e cila paraqet vepër penale. Sipas këtyre 
komentuesve paragrafi 2 i nenit 300 (“Kush pa autorizim importon në Mal të Zi substancë a 
preparate të cilat janë shpallur si droga dehëse, dënohet me burgim prej dy deri në dymbëdhjetë 
vjet”) paraqet veprim përgatitor të ndëshkueshëm vetëm në krahasim me format e kësaj vepre 
penale nga paragrafi 1 e as se si nuk mund të bëjë edhe për rastet kur kryerësi këtë e bën për 
qëllime të përdorimit personal gjë që nuk është inkriminuese. 
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5. Vepra penale nga paragrafi 1, 2 dhe 3 të këtij neni do të konsiderohet e kryer me 
rastin e ndërmarrjes së secilit veprim të pa autorizuar e të caktuar si veprim me të 
cili kryhen këto vepra penale. Për arsye se elementi përbërës i figurës së kësaj 
vepre penale është “pa autorizim” dhe se mjeti për kryerjen e kësaj vepre penale 
janë narkotikët dhe substancat psikotropike a preparatet të shpallura si të 
rrezikshme për shëndetin e njeriut, vepra ka karakter blanket (udhëzues) dhe është 
e nevojshme që në përshkrimin e mënyrës së kryerjes së saj të ceket dispozita 
adekuate e Ligjit mbi prodhimin, shitjen, përpunimin dhe transportin e drogave. 
Pasoja e veprës është rreziku abstrakt për jetën dhe shëndetin e njeriut.  

6. Lidhur me fajësinë, kryerësi duhet të veprojë me dashje. Kryerësi duhet të jetë i 
vetëdijshëm se është fjala për drogat e shpallura të rrezikshme për jetën dhe 
shëndetin e njeriut dhe se veprimet i ndërmerr në mënyrë të pa autorizuar. Nëse 
ndërmerren veprimet inkriminuese të këtyre formave themelore të kësaj vepre 
penale disa herë në një interval kohor, atëherë do të kemi një vepër penale të 
vazhdueshme. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Paragrafi 4 është dispozitë shpjeguese e cila shpjegon kuptimin e fjalës”analoge”. 
2. Sipas paragrafi 5 të këtij neni narkotikët, substancave psikotropike, substancat 

analoge, mjete për prodhim, shpërndarjen apo transportin e tyre konfiskohen si 
mjet me të cilin kryhet vepra penale. 

 
Praktika gjyqësore. 

 
1. Për ekzistimin e veprës nuk është e rëndësisë, nëse kryerësi i veprës në kohën e 

ofrimit të drogës për shitje të ketë disponuar me drogën të cilën e ka ofruar për 
shitje, apo ka pasur për qëllim që ta siguroj. Vendimi i Gjykatës Federativ të ish 
Jugosllavisë Kps. Nr. 55785 dt. 17.09.1985. 

 
 
Neni 274 [Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave  

   psikotrope, analoge apo veglave, pajisjeve apo materialeve narkotike] 
 
1. Kushdo që pa autorizim prodhon, kultivon, përpunon, nxjerr ose përgatit 

substanca apo preparate që janë shpallur si narkotikë ose substanca psikotrope, 
dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

2. Kushdo që pa autorizim prodhon, kultivon, përpunon, shet ose ofron për shitje 
substancën analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj 
deri në tre (3) vjet.  

3. Kushdo qe prodhon, transporton ose shpërndan preparate duke e ditur se ato 
do të përdoren për prodhim ose përpunim të paautorizuar të narkotikëve apo 
substancave psikotrope, dënohet me burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) 
vjet.  

4. Kushdo që pa autorizim prodhon, transporton, shpërndan, shet ose furnizon 
me vegla, pajisje apo materiale narkotike, duke ditur se këto janë përdorë ose 
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do të përdoren për kultivim, prodhim, përpunim, trafikim apo përdorim të 
paautorizuar të çfarëdo substance ose preparati të cilat janë shpallur si 
narkotikë, substanca psikotrope apo analoge, dënohet me gjobë dhe me 
burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

5. Substancat narkotike, substancat psikotrope ose substancat analoge dhe 
mjetet për prodhimin, shpërndarjen apo transportimin e tyre konfiskohen.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimet me të cilat mund të kryhet vepra penale e paraparë në paragrafin 1 janë 

paraparë në mënyrë alternative dhe përfshinë veprime të ndryshme të cilat janë: 
kultivimi, prodhimi, përpunimi, ekstraktimi (nxjerrja) i pa autorizuar ose përgatitja 
e pa autorizuar e substancave a preparatet e shpallura si narkotik ose substanca 
psikotropike. 

2. Me kultivim nënkuptojmë të gjitha veprimet e nevojshme që nga mbjellja e deri te 
vjelja e bimëve narkotike. Ndërsa me prodhim duhet kuptuar tërë procesin e 
nevojshëm për përfitimin e llojeve të narkotikëve, substancave psikotropike, 
preparatet dhe substancat analoge. Me prodhim, njëheritë, nënkuptohet edhe si 
veprimtari për përfitimin e llojeve të ndryshme të drogave natyrore dhe artificiale. 
Ndërsa, përpunimi është një proces teknologjik për arritjen e cilësisë dhe llojit të 
drogave. Shprehja ekstrakton (nxjerr) do të thotë, proces për përfitimin e ekstraktit 
(tharmit, majës) i cili ekstrat pastaj shërben për përgatitjen e substancave a 
preparate tjera të cilat janë të shpallura si të rrezikshme për shëndetin e njeriut. 

3. Në paragrafin 1 të nenit 274 janë paraparë pesë forma të veprimit me të cilat 
kryhet kjo vepër penale: kultivimi, prodhimi, përpunimi, ekstraktimi (nxjerrja) dhe 
përgatitja e pa autorizuar e substancave a preparateve që janë të shpallura si 
narkotik. Karakteristik e përbashkët e këtyre formave të kësaj vepre janë: objekti 
mbrojtës i veprës penale, se veprimet merren pa autorizim, se e kanë mjetin e 
përbashkët të kryerjes, se pasoja e veprës është e njëjtë dhe se të gjitha format e 
kësaj vepre penale kryhen vetëm me dashje. Ajo që i dallon këto forma janë 
veprimet me të cilat kryhen veprat penale. 

4. Secili veprim i kryerjes paraqet formë të posaçme me të cilin kryhet kjo vepër 
penale, por konsiderohet se kryhet një vepër penale në bashkim fiktiv edhe në 
rastet kur kryerësi ndërmerr dy apo më tepër veprime të ndryshme me të cilat 
kryhet kjo vepër penale. Për shembull, nëse kryerësi njëkohësisht kultivon, 
prodhon, përpunon apo përgatit këto materie të rrezikshme për shëndetin. 

5. Veprimet e cekura paraqesin veprime me të cilat kryhet kjo vepër penale vetëm 
kur ato ndërmerren në mënyrë të pa autorizuar. Me ligjin mbi prodhimin dhe 
qarkullimin e drogave dehëse rregullohet se kur, prodhimi, përpunimi dhe 
qarkullimi i këtyre drogave lejohet dhe kush mund ta bëjë atë. 

6. Vepra penale konsiderohet e kryer kur ndërmerret cilido veprim i cili është 
përkufizuar si veprim me të cilin kryhet kjo vepër penale. Edhe tek kjo vepër 
penale, pasoja është rreziku abstrakt për jetën dhe shëndetin e njeriut.  

7. Kryerësi i kësaj vepre penale mund të jetë secili person. 
8. Sa i përket fajësisë, vepra mund të kryhet vetëm me dashje. Kryerësi duhet të jetë i 

vetëdijshëm se fjala është për narkotikë, preparate apo substancat psikotropike të 
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cilat janë të shpallura si të rrezikshme për jetën dhe shëndetin e njeriut, dhe se pa 
autorizim i kultivon,i prodhon,i përpunon apo i përgatit. Pra, sipas këtij 
përkufizimi, personi i cili i kultivon, i prodhon ose i përpunon për përdorim 
personal nuk përjashtohet përgjegjësia penale. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është paraparë vepra penale si objekt me të cilin 

kryhet kjo vepër penale janë substancat analoge. Në paragrafin 4 të nenit 273 të 
këtij Kodi, ligjdhënësi ka dhënë shpjegime se cilat janë ato substanca analoge duke 
cekur se substancë analoge është cilado substancë e cila nuk është e lejuar dhe 
struktura kimike e së cilës është dukshëm e ngjashme me atë të drogave ose 
substancave apo preparateve që janë shpallur të rrezikshme si narkotikë ose 
substanca psikotropike. 

2. Veprimet me të cilat kryhet vepra penale nga paragrafi 2 i këtij neni janë: shitja e 
pa autorizuar e substancave analoge dhe përpunimi i substancave analoge me 
qëllim të shitjes, shpërndarjes ose ofrimit për shitje. Nëse përpunimi i substancave 
analoge nuk bëhet me qëllim shitje, shpërndarje ose ofrim për shitje, atëherë nuk 
do të ekzistojë kjo vepër penale. 

3. Kryerësi i veprës penale nga paragrafi 2 i këtij neni mund të jetë çdo person, pa 
marr parasysh përkatësin gjinore.  

4. Vepra mund të kryhet vetëm me dashje.  
 

Paragrafi 3. 
 
1. Në paragrafin 3 është përkufizuar vepra penale e cila si objekt me të cilin kryhet 

kjo vepër penale ka preparatet të cilat përdoren për prodhim ose përpunim të pa 
autorizuar të narkotikëve apo substancave psikotrope.  

2. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale nga paragrafi 3 i këtij neni, po ashtu 
janë paraparë në mënyrë alternative dhe atë: prodhim,transportim, ose 
shpërndarje. Kryesi tek kjo vepër penale duhet të dijë se preparatet përdoren për 
prodhimin ose përpunimin e pa autorizuar të narkotikëve apo substancave 
psikotropike. Kjo do të thotë se për të ekzistuar kjo vepër penale kryesi duhet të 
veprojë me dashje që preparatet të transportohen ose të prodhohen apo të 
shpërndahen me qëllim që prej tyre të prodhohen apo përpunohen narkotikët ose 
substancat psikotropike në mënyrë të pa autorizuar. 

3. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person. 
 

Paragrafi 4 
 
1. Në paragrafin 4 të këtij neni është paraparë vepra tjetër themelore e cili për objekt 

veprimi i ka veglat, pajisjet apo materialet narkotike të cilat përdorën për 
kultivimin, prodhimin, përpunimin, trafikimin apo përdorimin e pa autorizuar të 
cilësdo substance ose preparati që është shpallur i rrezikshëm si narkotik ose 
substance psikotropike a analoge. 

2. Veprimet me të cilat kryhet vepra penale nga par. 4 i këtij neni janë: prodhimi, 
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transportimi, shpërndarja, shitja ose furnizimi me vegla, pajisje apo materiale 
narkotike të cilat janë përdor ose do të përdoren për kultivimin, prodhimin, 
përpunimin, përdorimin apo trafikimin e paautorizuar.  

3. Veprimin e shitjes dhe të furnizimit duhet kuptuar në kuptim të drejtës detyrimore, 
do të thotë në kuptim të Ligjit mbi Marrëdhëniet detyrimore. 

4. Vepra penale nga paragrafi 4 i këtij nenin kryhet me dashje. 
5. Pajisjet apo veglat mund të jenë të llojllojshme dhe duhet kuptuar secilën vegël 

apo pjesë të saj, a pajisje tjera të cila kanë shërbyer apo shërbejnë për prodhimin, 
kultivimin, përpunimin ose trafikimin e pa ligjshëm të cilës do substancë 
psikotropike apo analoge me to. Me material duhet kuptuar secilin material natyror 
ose kimik i cili ka shërbyer ose do të shërbejë për prodhimin, kultivimin, 
përpunimin ose trafikimin e substancave psikotropike apo analoge me to. Fjala 
është për veprime përgatitore ose të ndihmës për ndonjë formë themelore të kësaj 
vepre penale.  

6. Me kryerjen e kësaj vepre penale sajohen tiparet e veprës penale të tregtisë së 
ndaluar (neni 305) dhe të prodhimit të ndaluar (neni 306), por nuk do të ekzistojë 
bashkimi ideal me këto vepra penale, sepse kjo vepër penale është formë e 
posaçme dhe kjo vepër është formë më e rëndë se vepra penale e tregtisë së 
ndaluar, gjegjësisht të prodhimit të ndaluar. 

7. Sipas kësaj dispozite nuk është inkriminuar posedimi i veglave dhe pajisjeve me 
qëllim që ato të përdorën për kultivimin, prodhimin, përpunimin dhe trafikimin e 
substancave psikotropike apo ato analoge me to, sikurse është inkriminuar në 
legjislacionin e vendeve tjera. 

 
Paragrafi 5 

 
1. Sipas paragrafi 5 të këtij neni narkotikët, substancave psikotropike, substancat 

analoge, mjete për prodhim, shpërndarjen apo transportin e tyre konfiskohen si 
mjet me të cilin kryhet vepra penale. 

 
 
Neni 275 [Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge] 
 
1. Kushdo që pa autorizim posedon narkotikë, substanca psikotrope apo analoge, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet.  
2. Kryesi që kryen veprën nga paragrafi 1. i këtij neni për herë të parë dhe i cili 

posedon më pak se tre (3) gram të substancave narkotike apo substancave 
psikotropike ose analoge dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

3. Substancat narkotike, substancat psikotrope ose substancat analoge konfiskohen.  
 

Paragrafi 1 
 
1. Sipas dispozitës në paragrafin 1, ndëshkohet kushdo që pa autorizim posedon 

narkotik, substanca psikotrope apo analoge. Kjo është vepra më e lehtë e paraparë 
në këtë kapitull të veprave penale të narkotikëve. Zakonisht ka të bëjë me 
hashashin, marihuanën e në disa raste edhe me drogat e rënda. 
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2. Sipas Konventës për narkotikë, me narkotik nënkuptojmë secilën substancë natyrore 
apo sintetike sipas tabelës I dhe II të Konventës mbi narkotikët. Substanca 
psikotrope, përcakton secilën substancë natyrore ose sintetike apo secilën materie 
natyrore në përputhje me tabelën I dhe II të Konventës mbi narkotikë.579 Psikotrope 
do të thotë, substancë apo materie e cila ndikon në psiken e njeriut. 

3. Sipas këtij përkufizimi nuk është inkriminuar konsumimi vetjak. Sipas kësaj, 
shoqëria liberale demokratike, shteti, nuk ka detyrim që qytetarëve t’u përcaktojë 
mënyrën e jetës, nuk ka detyrim as të intervenoj kur dikush e vetë dëmton 
shëndetin. 

4. Kjo vepër penale kryhet me posedimin e narkotikëve, substancave psikotrope ose 
analoge. Pra, veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale nga paragrafi 1 i këtij 
neni është posedimi. Me posedim nënkuptojmë mbajtjen e narkotikëve, 
substancave psikotrope ose analoget. Kryesi e ka pushtetin ndaj sendit në mënyrë 
të pa autorizuar dhe atë e mbanë. Narkotikët apo substancat psikotrope mund të 
mbahen vetëm me autorizim të organit kompetent. Është e ndëshkueshme 
posedimi me qëllim shitje, por është e ndëshkueshme edhe nëse posedohet me 
qëllim konsumimi për vete (neni 273 par. 1 i këtij Kodi). 

5. Kryerësi mund të jetë konsumues edhe shpërndarës. Inkriminimi i kësaj vepre 
penale është shumë i gjerë dhe përfshinë çdo posedim pa marr parasysh sasinë dhe 
llojin e narkotikëve. Posedimi i sasisë së vogël do të shpien kah konstatimi se 
mbahet për nevoja personale, e jo për shitje. Konventa për narkotikët lidhur me 
rastet e rëndësisë së vogël rekomandon shtetet që për dënim alternativ të 
parashohin masa tjera edukative rehabilituese e të ngjashme. Këtu, mund të 
aplikohet neni 11 i këtij Kodi, si vepër e rëndësisë së vogël.580 

6. Kjo vepër penale kryhet me dashje (dolus). kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm për 
mbajtjen e pa autorizuar të narkotikut, si dhe dijen lidhur me objektin me të cilin 
kryhet kjo vepër penale- se ka të bëjë me narkotik.  

7. Është e rëndësishme të bëhet dallimi në mes të veprës penale të paraparë në nenin 
273 par. 1 dhe kësaj vepre penale, për shkak të dallimit në lartësinë e dënimit, dhe 
për secilin rast të vërtetohet dhe diferencohet se a kemi të bëjmë me veprën penale 
nga neni 273 par. 1,- ku kryesi posedon narkotik me qëllim shitje ose veprës 
penale nga par. 1 i këtij neni ku kryesi vetëm e posedon narkotikun pa autorizim, 
madje edhe për nevoja të veta. 

8. Sikurse rrjedhë nga të thënat e më sipërme, objekti me të cilin kryhet vepra penale 
është, narkotikët, substancat psikotrope ose analoget. Ka pasur diskutime të 
shumta lidhur me legalizimin e narkotikëve të lehta, sikurse është marihuana, por 
si duket ende zhvillohen diskutimet se sa narkotikët e lehta ndikojnë në zhvillimin 
e varësisë, se sa ato qojnë kah përdorimi i narkotikëve të rënda. Andaj, të pakta 
janë ato shtete që kanë depenalizuar narkotikët e lehtë. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2, është paraparë forma e privilegjuar e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se kryhet në rastet kur kryesi është fillestar dhe sasia e narkotikut, 
                                                           
579 Baćić/ Pavlović; Komentar Krivičnog Zakona Republike Hrvatske-, faqe 643. 
580 Po, aty. Faqe 643. 
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substancës pskiotrope apo analoge nuk kalon mbi 3 gram. Pra këto dy kushte duhet 
të plotësohen kumulativisht, të jetë fillestar dhe sasia mos të kalojë mbi 3 gram. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Kjo dispozitë autorizon gjykatën që narkotiku, substancat psikotrope ose analoge 

të konfiskohen.  
 
 
Neni 276 [Intoksikimi i personit tjetër me narkotikë ose substanca psikotrope] 
 

Kushdo që e intoksikon personin tjetër me narkotikë, substanca psikotrope 
apo substanca analoge pa dijeninë e personit të tillë, dënohet me burgim prej 
një (1) deri në pesë (5) vjet. 

 
1. Me këtë normë penale, ligjdhënësi ka penalizuar intoksikimin apo helmimin e 

personit tjetër me narkotik ose substanca psikotrope apo analoge, pa dijeninë e 
personit të tillë. 

2. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është shëndeti i personit. Vepra penale 
kryhet vetëm me intoksikim që do të thotë helmim. Andaj, veprimi me të cilin 
kryhet kjo vepër penale është intoksikimi pa dëshirën e personit të intoksikuar.  

3. Intoksikimi mund të bëhet në mënyra të ndryshme, nëpër mes pijeve të ndryshme, 
ushqimit, tymosjes, me injeksione, tabletave, frymëmarrjes etj. Për të ekzistuar kjo 
vepër penale intoksikimi duhet të bëhet pa dijeninë e intoksikuarit (viktimës). 
Subjekti pasiv i kësaj vepre penale është secili person, pa marr parasysh 
përkatësinë gjinore apo moshën. 

4. Kryesi i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
5. Vepra mund të kryhet vetëm me dashje. Kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm se me 

narkotik, substanca psikotrope ose analoge e helmon personin tjetër pa dëshirën e 
tij.  

6. Vepra konsiderohet e kryer në momentin kur kryesi ka filluar intoksikimin. Tek 
kjo vepër penale nuk është inkriminuar situata nëse rezulton me dëmtimin e rëndë 
të shëndetit të personit të intoksikuar, apo vdekja e personit të tillë, normalisht kur 
kryesi ndaj këtyre pasojave vepron me pakujdesi.  

 
 
Neni 277 [Lehtësimi i sigurimit apo përdorimit të narkotikëve, substancave  

   psikotrope apo analoge] 
 
1. Kushdo që administron me narkotikë, me substanca psikotrope apo analoge 

dhe për shkak të detyrës që ka, lehtëson sigurimin ose përdorimin e tyre në 
kundërshtim me ligjin, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë 
(5) vjet.  

2. Drejtuesi ose pronari i lokalit apo i hapësirës tjetër të mbyllur që përdoret nga 
publiku, i cili lejon apo toleron përdorimin e narkotikëve, substancave 
psikotrope ose substancave analoge, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri 
në pesë (5) vjet.  
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Paragrafi 1. 
 
1. Vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni konsiston në lehtësimin e sigurimit ose 

përdorimit të narkotikëve, substancave psikotrope apo analogëve të rrezikshme, 
personit tjetër në kundërshtim me ligjin.  

2. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë të pacaktuar në formë alternative: 
si lehtësim për sigurimin e drogave ose lehtësim për përdorimin e tyre në 
kundërshtim me ligjin. Lehtësimi i sigurimit të drogave mund të bëhet në mënyra të 
ndryshme me veprime ose me mos veprime. Veprimi me të cilin kryhet kjo formë e 
veprës penale përbëhet nga premtimi i lehtësimit e cila ka karakter të shkurt dhe të 
përhershëm, andaj kjo formë e veprës penale mund të kryhet me vetëm një lehtësim 
që të sigurohet droga pa marrë parasysh se a është konsumuar apo jo.  

3. Mënyrat e lehtësimit janë të shumëllojshme dhe varen nga rrethanat e kryerjes së 
veprës penale të cilat duhet të vërtetohen për secilin rast konkret. Lehtësimi i 
përdorimit sipas këtij inkriminimi duhet kuptuar secilin veprim me të cilin personi 
tjetër ngashënjehet që të konsumojë narkotik, substancë psikotrope apo analogëve 
me to, sikurse është formimi i bindjes për konsumim të një apo më shumë 
personave të caktuar, shtytja, dhënia apo mënyra tjera stimuluese për konsumim të 
narkotikëve, substancave psikotropike apo analogëve. Mjafton vetëm ngashënjimi 
i një personi për ekzistimin e kësaj vepre penale. Lehtësimi i përdorimit do të ishte 
edhe dhënia e mjeteve me të cilat konsumohen drogat ose vënia e drogës në 
disponim për konsumim etj. 

4. Për ta konsideruar veprën penale si të kryer nuk lypset që personi të cilit iu është 
lehtësuar përdorimi i drogës edhe ta ketë konsumuar atë. Sipas aktgjykimit të 
Gjykatës Supreme të Kroacisë (Kz.nr. 1379/71), dhënia e drogës miqve për arsye 
të solidaritetit të narkomanëve, nuk mund ta përjashtoj kryerësin nga përgjegjësia 
penale581. Edhe në këtë rast nuk është e rëndësisë se a e ka konsumuar drogën 
personi të cilit iu është dhënë apo për të cilin është dhënë. 

5. Kryerësi i kësaj forme të veprës penale është vetëm personi i cili administron me 
narkotik, substanca psikotrope apo analogëve të rrezikshme, p.sh. farmacisti i 
barnatores, personi në institucionet ose organizatat të cilat merren me kultivimin, 
prodhimin, përpunimin ose trafikimin e ligjshëm të drogave, etj. 

6. Kjo formë e veprës penale kryhet vetëm me dashje.  
 

Paragrafi 2. 
 
1. Forma tjetër e kësaj vepre penale është paraparë në par. 2 të këtij neni e cila 

konsiderohet se kryhet në rastet kur lejohet apo tolerohet përdorimi i narkotikëve 
në lokale apo hapësirë të mbyllur të cilin e përdorë publiku për përdorimin e 
narkotikëve, substancave psikotrope apo analogëve.  

2. Veprimi me të cilin kryhet kjo formë e veprës penale (lejimi apo tolerimi) duhet të 
ndërmerret me qëllim që në atë lokal apo hapësirë të mbyllur të përdoren 
narkotikët, substancat psikotrope apo analogët e rrezikshëm.  

3. Kjo vepër penale mund të kryhet me dashje direkte apo tërthortë. 
4. Kryesi i kësaj forme të veprës penale mund të jetë drejtuesi ose pronari i lokalit 
                                                           
581 Baćić/ Pavlović; Komentar; faqe 643. 
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apo hapësirës tjetër të mbyllur të cilin e përdorë publiku. Me lokal do të 
nënkuptohet secila sipërfaqe e mbyll në të cilën ushtrohet ndonjë veprimtari 
ekonomike (shitoret, zyre afariste, restorantet, kafenetë, internet kafenetë, bastoret, 
çajtoret, ëmbëltoret etj.) Ndërsa, me hapësirë të mbyllur do të nënkuptohet secila 
sipërfaqe e mbyllur të cilën e përdorë publiku (tualetet publike, banjat publike, 
stacionet e autobusëve dhe hapësirat e saj përcjellëse, stacionet hekurudhore 
hapësirat e saj përcjellëse, aeroportet, tualetet e kafeneve, ambulantet, stacionet 
shëndetësore, spitalet, ordinancat, etj). 

5. Ligji penal i ish Federatës Jugosllave si kryerës të kësaj vepre ka paraparë secilin 
person i cili lejon ose toleron secilën sipërfaqe për përdorimin e drogave pa marrë 
parasysh a përdoren nga publiku apo jo. Për shembull çka do të bëhet me hapësirat 
e hapura të dedikuar për arkëtimin e të rejave dhe të rinjve (kinematë e hapura, 
kopshtet e kafeneve e të restoranteve, parqet e lojërave, shtëpitë, banesat, etj). 
Inkriminimi i kësaj vepre penale në Ligjin Penal të ish Federatës Jugosllave, sipas 
mendimit tim, është më gjithëpërfshirës dhe pragmatik. Madje, inkriminimi në 
Ligjin Penal të ish Jugosllavisë përmban edhe format kualifikuese të kësaj vepre 
penale e që Kodi ynë nuk i parasheh, si për shembull; forma kualifikuese do të 
ishte kur u lejohet ose tolerohet përdorimi i drogave shumë personave ose 
personave të mitur, apo nëse përdorimi ka shkaktuar pasoja jashtëzakonisht të 
mëdha. 

6. Përdorimi ose konsumimi i drogave për nevoja personale nuk paraqet vepër 
penale, por parqet kundërvajtje sipas Ligjit për Përdorimin dhe Qarkullimin e 
Drogave Dehëse. 

 
 
Neni 278 [Kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve 

   të kanabisit] 
 
1. Kushdo që pa autorizim kultivon bimën e hashashit, shkurren e kokainës ose 

bimën e kanabisit me qëllim të prodhimit të narkotikeve ose substancave 
psikotropike, dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

2. Bima e hashashit, shkurrja e kokainës ose bima e kanabisit dhe furnizimet, 
pajisjet dhe materialet për kultivimin e tyre konfiskohen.  

 
Paragrafi 1 

 
1. Me këtë dispozitë, inkriminohet kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së 

kokainës ose bimës së kanabisit me qëllim të prodhimit të narkotikeve ose 
substancave psikotropike. Me kultivim nënkuptohen të gjitha veprimet e 
nevojshme që nga mbjellja e deri te vjelja e bimëve narkotike (hashashit, shkurres 
së kokainës, bimën e kanabisit). Sipas praktikës gjyqësore është kualifikuar 
veprimi i mbjelljes dhe rritjes (kultivimit) të katër bimëve të kanabisit (konopit) 
nga e cila fitohet droga marihuana, për çka është irelevante se a është mbjellë, rritë 
për nevoja të veta apo për shitje (Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kroacisë VS 
Hrvatske, I kz 28/99).582 Kultivimi këtu përfshin procesin e mbjelljes dhe rritjes së 

                                                           
582 Po aty, faqe 644. 
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bimëve nga të cilat prodhohen narkotikët dhe substancat psikotropike. Tek kjo 
vepër penale kërkohet që kultivimi i pa autorizuar i bimës së hashashit, shkurres së 
kokainës ose bimës së kanabisit të bëhet me qëllim të prodhimit të narkotikeve ose 
substancave psikotropike. Do të thotë se nëse kultivimi i këtyre bimëve bëhet për 
qëllime tjera, p.sh, prodhimin e konopit ose produkte tjera, e nuk bëhet me qëllim 
të prodhimit të narkotikëve ose substancave psikotrope, atëherë nuk do të bënim 
me këtë vepër penale. Irelevante është se kultivimi i këtyre bimëve të përmendura 
për prodhimin e narkotikëve apo substancave psikotrope bëhen për konsumimin 
vetjak apo për shitje. 

2. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale nga paragrafi 1 i këtij neni është 
kultivimi i pa autorizuar i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimës së 
kanabisit. Objekti me të cilin kryhet kjo vepër penale është bima e hashashit, 
shkurre e kokainës ose bima e kanabisit. 

3. Kjo vepër penale kryhet me dashje direkte. Kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm se po 
kultivon bimë nga të cilat dëshiron të prodhojë narkotik apo substanca psikotrope. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Sipas paragrafit 2, gjykata është e autorizuar që të konfiskojë bimën e hashashit, 

shkurren e kokainës ose bimën e kanabisit, furnizimet, pajisjet dhe materialet për 
kultivimin e tyre.  

 
 
Neni 279 [Organizimi, drejtimi apo financimi i trafikimit të narkotikëve 

   apo substancave psikotrope] 
  
1. Kushdo që organizon, drejton apo financon ndonjë prej veprave penale nga ky 

Kapitull, dënohet me burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.  
2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni përfshin sasi të madhe të 

narkotikëve apo substancave psikotrope, kryesi dënohet me burgim prej tre 
(3) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.  

 
Paragrafi 1 

 
1. Me këtë normë penale, inkriminohet organizimi, drejtimi apo financimi i trafikimit 

të narkotikëve apo substancave psikotrope. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër 
penale janë veprime përgatitore të ndonjë nga veprat penale të këtij kapitulli të 
cilat janë të ndëshkueshme sipas këtij përkufizimi. 

2. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale nga paragrafi 1 i këtij neni janë 
paraqitur në mënyrë alternative dhe atë: a) organizimi për kryerjen e ndonjë vepre 
penale nga ky kapitull; b) drejtimin për kryerjen e ndonjë nga veprat penale të këtij 
kapitulli dhe c) financimi për kryerjen e ndonjë nga veprat penale nga ky kapitull. 
Pra, me këtë dispozitë ndëshkohet organizatori, drejtuesi dhe financuesi për 
kryerjen e ndonjë nga veprat penale nga ky kapitull.  

3. Me organizim duhet kuptuar, dhënien e idesë, regrutimi apo gjetja e personit për ta 
kryer veprën penale e deri te krijimi i kushteve për kryerjen e veprës penale. Këtu, 
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duhet bërë dallimin në mes të organizimit për kryerjen e ndonjë vepre penale nga 
ky kapitull dhe veprës penale, krim i organizuar nga paragrafi 2 të këtij Kodi. Tek 
vepra penale, krim i organizuar nga neni 283 par. 2, kryesi merret me organizimin, 
themelimin, mbikëqyrjen, menaxhimin ose drejtimin e veprimtarisë të grupit 
kriminal të organizuar. Ndërsa te kjo vepër penale nuk kemi të bëjmë me 
organizimin e grupit kriminal apo themelimin, menaxhimin dhe drejtimin e grupit 
kriminal të organizuar. Koj vepër penale konsiston në organizimin për kryerje të 
ndonjë nga veprat penale nga ky kapitull, pa marr parasysh se kush e kryen atë, një 
person apo një grup. Qëllimi i organizatorit sipas këtij inkriminimi, është që të 
kryhet vepra penale nga ky kapitull, pa marr parasysh se a kryhet nga një apo nga 
disa persona. 

4. Veprimi tjetër me të cilin kryhet kjo vepër penale është drejtimi i kryerjes së 
veprës penale nga ky kapitull, do të thotë dhënia e udhëzimeve për mënyrën, 
kohën, vendin e kryerjes së veprës penale, pastaj hartimin e planit, etj. 

5. Veprimi tjetër për kryerjen e veprës penale nga paragrafi 1 i këtij neni, është edhe 
financimi për ta kryer një nga veprat penale të këtij kapitulli. Do të thotë 
mbështetje financiare (në të holla apo pasuri tjetër), kryesit të veprës penale, 
organizatorit dhe drejtuesit për t’u kryer vepra penale në fjalë. 

6. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me një nga veprimet e përmendura, por 
mund të kryhet edhe nëse veprimet ndërmerren në mënyrë kumulative, p.sh. kryesi 
i kësaj vepre penale mund të jetë, organizator, financues por edhe ta drejtoj 
kryerjen e veprës penale nga ky kapitull. Në këtë rast do të bënim me një vepër 
penale. 

7. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
8. Për të ekzistuar kjo vepër penale kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm se organizon, 

drejton apo financon kryerjen e ndonjë nga veprat penale nga ky kapitull. Pra, 
vepra penale kryhet direkt vetëm me dashje.  

9. Vepra penale konsiderohet e kryer në momentin kur ka filluar të kryhet vepra 
penale e organizuar, e drejtuar apo e financuar. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 është parashikuar forma e kualifikuar e kësaj vepre penale, e cila 

konsiderohet se kryhet nëse vepra përfshihet me sasi të madhe të narkotikëve apo 
substancave psikotrope. Cila sasi do të konsiderohet e “madhe”, përcaktohet nga 
seanca e përgjithshme e Gjykatës Supreme të Kosovës. 

 
 
Neni 280 [Konvertimi apo transferimi i pasurisë që rrjedh nga veprat penale 

   nga ky kapitull] 
 
1. Kushdo që e konverton apo transferon pasurinë, duke e ditur se pasuria e tillë 

rrjedh nga kryerja e cilësdo vepre penale nga ky Kapitull ose nga pjesëmarrja 
në veprën apo veprat e tilla, dhe konvertimi apo transferimi i tillë bëhet për 
qëllim të fshehjes ose mbulimit të origjinës së paligjshme të pasurisë apo të 
ofrimit të ndihmës personit i cili është i përfshirë në kryerjen e veprës apo 
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veprave të tilla për t’iu shmangur pasojave juridike të veprimeve të tij, 
dënohet me gjobë tre herë më të lartë se vlera e pasurisë së transferuar apo 
konvertuar dhe me burgim deri në dhjetë (10) vjet.  

2. Pasuria e konvertuar apo e transferuar konfiskohet.  
 

Paragrafi 1 
 
1. Kjo vepër penale është vepër e re në legjislacionin tonë penal. Ligjdhënësi me këtë 

normë penale ka për qëllim që ta pamundësojë fshehjen, ose mbulimin e origjinës 
së paligjshme të pasurisë së fituar me vepra penale të këtij kapitulli, apo të pengojë 
ofrimin e ndihmës personit i cili është përfshirë në kryerjen e veprës apo veprave 
të tilla për t’iu shmangur pasojave juridike të veprimeve të tij.  

2. Në sensin e këtij inkriminimi, me pasuri duhet kuptuar çdo send me vlerë të 
luajtshme apo të paluajtshme, sikurse janë të hollat (në cilëndo valutë), letrat me 
vlerë, çeku, aksionet, llojet e metaleve të çmuara, veturat, kamionët, me një fjalë 
mjetet motorike, pikturat, vlerat artistike, etj, pastaj sendet e paluajtshme, sikurse 
janë: toka e kulturave të ndryshme, shtëpitë, ndërtesat, lokalet afariste, me një fjalë 
objektet ekonomike dhe jo ekonomike, etj.  

3. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale është konvertimi apo transferimi i 
pasurisë e cila rrjedhë nga kryerja e cilësdo vepre penale nga ky kapitull, me 
qëllim të fshehjes apo mbulimit të origjinës së paligjshme apo të ofrimit të 
ndihmës personit i cili është përfshirë në kryerjen e veprës apo veprave të tilla për 
t’iu shmangur pasojave juridike të veprimeve të tij. Me konvertim do të kuptojmë, 
shndërrimi i një prone në një pronë tjetër, pronë e pa luajtshme në pronë të 
luajtshme, shndërrimi i një valute në një valutë tjetër apo në ndonjë metal të 
çmuar, valutë në pronë të paluajtshme apo të luajtshme etj. Ndërsa, me transferim 
do të kuptojmë ndërrimin e pronarit të pasurisë apo poseduesit, shfrytëzuesit, 
mbajtësi të pengut, futja në formë të aksioneve në ndonjë korporatë ekonomike ose 
tek ndonjë person tjetër juridikë apo në forma tjera nga e drejta e pronësisë dhe të 
drejtave tjera sendore, e edhe transferimi i sendeve të luajtshme me vlerë jashtë 
shtetit të Republikës së Kosovës.  

4. Për të ekzistuar kjo vepër penale, pasuria duhet të rrjedhë nga kryerja e ndonjë nga 
veprat penale të këtij kapitulli ose nga pjesëmarrja në veprën apo në veprat e tilla, 
dhe konvertimi apo transferimi bëhet me qëllim të fshehjes ose mbulimit të 
origjinës së paligjshme të pasurisë apo të ofrimit të ndihmës personit i cili është i 
përfshirë në kryerjen e veprës apo veprave të tilla për t’u shmangur pasojave 
juridike të veprimeve të tij. 

5. Nëse, konvertimi ose transferimi nuk bëhet me qëllim për ta fshehur pasurinë e 
paligjshme ose për ta mbuluar origjinën e pasurisë së paligjshme apo për ofrimin e 
ndihmës personit i cili është përfshirë në kryerjen e veprës apo veprave të tilla për 
t’iu shmangur pasojave juridike, nuk do të ekzistojë kjo vepër penale. 

6. Kryesi i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, madje edhe personi juridik.  
7. Kjo vepër penale mund të kryhet direkt vetëm me dashje. Kryesi duhet të jetë i 

vetëdijshëm se pasuria rrjedhë nga ndonjë nga veprat penale të këtij kapitulli dhe 
konvertimi apo transferimi bëhet me qëllim të fshehjes ose për ta mbuluar 
origjinën e pasurisë së paligjshme apo për t’i ofruar ndihmë personit të përfshirë 
në kryerjen e veprës apo veprave të tilla, për t’iu shmangur pasojave juridike.  
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8. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me një nga veprimet e kryerjes, por mund 
të kryhet edhe me të dy veprimet e kryerjes në mënyrë kumulative. Nëse, vepra 
penale kryhet me konvertim dhe transferim do të kemi vetëm një vepër penale. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Me paragrafin 2 të këtij neni autorizohet gjykata që ta konfiskojë pasurinë e 

konvertuar apo të transferuar. Lidhur me konfiskimin e pasurisë së fituar me 
veprën penale shih nenin 96. 

 
 
Neni 281 [Dënimi për raste të rënda të veprave penale nga ky Kapitull] 
 
1. Nëse vepra penale nga nenet 273, 274, 275, 276 ose 278 të këtij Kodi kryhet në 

një ose më shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me gjobë dhe me 
burgim prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet, nëse: 
1.1. kryesi vepron si anëtar i grupit;  
1.2. kryesi është person zyrtar në keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve 

të tij;  
1.3. kryesi përdor ose kanos se do ta përdorë dhunën ose armën;  
1.4. vepra kryhet në dëm ose duke e shfrytëzuar viktimën e ndjeshme;  
1.5. dërgesa, ngarkesa, kontejneri ose mjeti i planifikuar për një operacion 

humanitar është përdorur për transportimin e paligjshëm të 
narkotikëve, substancave psikotrope ose substancave analoge;  

1.6. personi ka përzier substancat narkotike, substancat psikotrope ose 
substancat analoge me substanca të tjera të cilat e shtojnë rrezikun për 
shëndetin;  

1.7. vepra është kryer brenda perimetrit prej treqind e pesëdhjetë (350) 
metrash nga shkolla apo mjedisi tjetër që përdoret nga fëmijët ose 
brenda perimetrit prej treqind e pesëdhjetë (350) metrash nga cilido 
institucion i edukimit;  

1.8. vepra penale kryhet brenda institucionit korrektues;  
1.9. vepra penale përfshin sasi të mëdha të narkotikëve, substancave 

psikotrope ose substancave analoge.  
2. Substancat narkotike, substancat psikotrope ose substancat analoge dhe 

mjetet për prodhimin, shpërndarjen apo transportimin e tyre konfiskohen.  
 

Paragrafi 1 
 
1. Për shkak të kryerjes së ndonjë nga veprat penale të këtij kapitulli, në një ose më 

shumë rrethanave të cekura në dispozitat e këtij neni, rrezikshmëria shoqërore e 
veprave nga ky kapitull është shumë më e madhe dhe si të tilla fitojnë karakterin e 
veprave të kualifikuara. Rrjedhimisht, si vepra penale të kualifikuara, përkatësisht 
si vepra veçanërisht të rënda konsiderohen nëse veprat penale të parapara nenet 
273, 274, 275, 276 dhe 278 të Këtij Kodi, kryhen nën rrethanat vijuese:  
a) kur kryesi vepron si anëtar i grupi; 
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b) kur kryesi është person zyrtar gjatë keqpërdorimit të pozitës apo autorizimeve 
të tij; 

c) kur kryesi përdor ose kanos se do të përdor dhunën ose armën; 
d) kur vepra kryhet në dëm ose duke shfrytëzuar personin e ndjeshëm; 
e) kur dërgesa, ngarkesa, kontejneri ose mjeti i planifikuar për operacion 

(aktivitete) humanitar është përdorë për transportimin e paligjshëm të 
narkotikëve, substancave psikotrope ose substancave analoge; 

f) kur personi ka përzier substancat narkotike, substancat psikotrope ose 
substancat analoge me substanca të tjera të cilat e shtojnë rrezikun për 
shëndetin; 

g) kur vepra është kryer brenda perimetrit prej treqind e pesëdhjetë (350) metrash 
nga shkolla apo mjedisi tjetër që përdoret nga fëmijët ose brenda perimetrit 
prej treqind e pesëdhjetë (350) metrash nga cilido institucion i edukimit; 

h) kur vepra penale kryhet brenda institucionit korrektues; 
i) vepra penale përfshin sasi të mëdha të narkotikëve, substancave psikotrope 

ose substancave analoge. 
2. Këto forma të rënda të këtyre veprave penale kryhen direkt me dashje. 
 

Paragrafi 2 
 
1. Kjo dispozitë e autorizon gjykatën për konfiskimin e substancave narkotike, 

substancave psikotropike, dhe substancave analoge. Mendoj se kjo dispozitë është 
e tepërt, për arsye se një autorizim i tillë ekziston tek secila vepër penale themelore 
por ekziston edhe mundësia sipas nenit 96 të këtij Kodi. 

 
 
Neni 282 [Kompensimi ndaj zbatuesve të ligjit] 
 
Kur personi dënohet për ndonjë vepër penale nga ky Kod, gjykata mund ta 
urdhërojë personin e dënuar që të bëjë kompensimin e cilësdo agjenci për 
zbatimin e ligjit, për shpenzimet e arsyeshme të bëra nga agjencia përkatëse në 
blerjen e narkotikëve ose substancave psikotrope nga ai person ose nga agjenti i 
tij si pjesë e hetimit që shpie në dënimin e tij. 
 
1. Me këtë dispozitë ligjdhënësi ka autorizuar gjykatën për mundësin që ta obligoj 

personin e dënuar të kompensojë cilëndo agjenci për zbatimin e ligjit për 
shpenzimet e arsyeshme lidhur me blerjen e simuluar të narkotikëve ose 
substancave psokotrope. Kjo dispozitë është e re në sistemin tonë penale edhe pse 
këto shpenzime mund të kompensohen nga i dënuari kur ato llogariten si 
shpenzime të procedurës penale që në fakt edhe janë. 
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Kapitulli XXIV: Krimi i organizuar 
  
 
Neni 283 [Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar] 
 
1. Kushdo që me dashje dhe me dijeni qoftë të qëllimit dhe veprimtarisë së 

përgjithshme të grupit kriminal të organizuar ose qëllimit të grupit për të 
kryer një apo më shumë vepra penale të cilat janë të dënueshme me burgim 
prej së paku katër (4) vjet, aktivisht merr pjesë në veprimtaritë kriminale të 
grupit duke ditur se pjesëmarrja e tillë do të kontribuojë në realizimin e 
veprimtarive kriminale të grupit, dënohet me gjobë deri në dyqind e 
pesëdhjetë mijë (250.000) Euro dhe me burgim prej së paku shtatë (7) vjet.  

2. Kushdo që organizon, themelon, mbikëqyr, menaxhon ose drejton 
veprimtaritë e grupit kriminal të organizuar, dënohet me gjobë deri në 
pesëqind mijë (500.000) Euro dhe me burgim prej së paku dhjetë (10) vjet.  

3. Kur veprimtaritë e grupit kriminal të organizuar të parapara në paragrafin 1. 
ose 2. të këtij neni rezultojnë në vdekje, kryesi dënohet me gjobë deri në 
pesëqind mijë (500.000) Euro dhe me burgim prej së paku dhjetë (10) vjet ose 
me burgim të përjetshëm.  

4. Gjykata mund të zbusë dënimin e anëtarit të grupit kriminal të organizuar i 
cili, para se grupi kriminal i organizuar të ketë kryer veprën penale, raporton 
në polici ose prokurori, ekzistimin, formacionin dhe jep informata për grupin 
kriminal të organizuar në detaje të mjaftueshme për të mundësuar arrestimin 
apo ndjekjen e grupit të tillë.  

5. Për qëllime të këtij neni, “aktivisht merr pjesë” përfshin, por nuk kufizohet në 
ofrimin e informatave ose mjeteve materiale, rekrutimin e anëtarëve të rinj 
dhe të gjitha format e financimit të veprimtarive të grupit. 

 
1. Që në fillim duhet theksuar se nuk është e qartë arsyeja e sistemimit të kësaj 

norme penalo-juridike në një kapitull të vetëm.  
2. Rëndësia e luftimit të kriminalitetit të organizuar brenda dhe jashtë territorit të 

Republikës së Kosovës është shprehur me aprovimin e shumë masave, programeve 
dhe strategjive e deri te rregullat ligjore. Republika e Kosovës e ka pranuar dhe 
aprovuar Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër organizimit të kriminalitetit 
trans-nacional.  

3. Me qëllim të shpjegimit të kuptimit të shprehjeve të cilat përdoren në këtë materie 
të ndërlikuar të krimit të organizuar, shkurtimisht do të pasqyrojmë zgjidhjen e 
disa legjislacioneve penale të shteteve të ndryshme. 

4. Shprehja “Grup i organizuar kriminal” sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara 
do të thotë: grup i përbërë me më së paku tre e më shumë personave, i cili ekziston 
për një kohë të caktuar dhe vepron në mënyrë të organizuar me qëllim të kryerjes 
një apo më shumë veprave penale të rënda ose vepra penale të përcaktuara në bazë 
të Konventës së lartpërmendur, me qëllim të përfitimit të dobisë financiare apo 
materiale të kundërligjshme në mënyrë direkt apo indirekte (neni 2.2. pika a). 
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5. “Grup i strukturuar” do të thotë: grup i cili nuk është bashkuar rastësisht për të 
kryer vepra penale aty për aty dhe nuk duhet të kenë të caktuara formalisht rolet e 
anëtarëve të vetë, kohëzgjatja e anëtarësimit ose strukturën e përpunuar (neni 2. 
pika. c.). Shprehja grup i strukturuar nuk do të thotë se kemi të bëjmë me ad hoc 
grupin e formuar për kryerjen e një vepre të caktuar penale, por një formë të 
bashkimit të personave për kryerjen e veprave penale të kohë pas kohësh, apo për 
një kohë të gjatë. Për dallim nga “grupi i organizuar kriminal” nuk kërkohet një 
shkallë më e lartë e organizimit, e as ekzistimi i një radhitje të posaçme formale 
dhe ndarjes së roleve të anëtarëve të saj. 

6. Sipas nenit 5 të Konventës së Kombeve të Bashkuara, secili shtet i cili e ka 
ratifikuar apo pranuar Konventën është i detyruar që me rastin e inkriminimit të 
pjesëmarrjes në grupin kriminal të organizuar të nxjerri masa dhe ligje të 
nevojshme për të përcaktuar si vepra penale, kur me dashje janë kryer, dhe atë: 
‐ Një apo dy veprimet e ardhshme si vepra penale të cilat dallohen nga ato që 

ngërthejnë tentativën ose kryerjen e aktiviteteve kriminale: 
7. Marrëveshja me një apo me më shumë persona tjerë për të kryer vepra të rënda 

penale të cilat kanë për pasojë përfitimin direk apo indirekt financiar ose dobi tjera 
materiale, dhe kur atë e kërkon e drejta vendore inkriminohet veprimi i cili 
ndërmerret nga pjesëmarrësi i grupit me qëllim të përmbushjes së marrëveshjes 
apo edhe përfshirjen në grupin e organizuar kriminal. 

8. Veprimin e personit i cili, duke ditur për qëllimin, ose në përgjithësi për aktivitetet 
kriminale të grupit të organizuar kriminal, ose qëllimin e tij që të kryej veprat në 
fjalë, aktivisht merr pjesë në: 
‐ Aktivitetet kriminale të grupit kriminal; 
‐ Në aktivitete tjera të grupit kriminal, duke ditur se pjesëmarrja e tij do t’i 

kontribuoj arritjes së qëllimit kriminal. 
9. Organizimi, dërgimi për ndihmë me rastin e shtytjes rreth lehtësimit, këshillimit për 

kryerje të veprës së rëndë penale e cila përfshin edhe grupin e organizuar kriminal. 
10. Shteteve nënshkruese të Konventës u sugjerohet që e drejta e tyre penale të 

përfshij të gjitha veprat penale të rënda të cilat mund të kryhen nga grupet e 
organizuara kriminale (neni 127 dhe 129 të Kodit Penal Gjerman, dhe neni 278 
dhe 278 a të KP të Austrisë). 

11. Brenda kriminalitetit të organizuar kërkohet inkriminimi i veprës: 
‐ Larja e parasë (neni 6 i Konventës); 
‐ Opstrukcioni i drejtësisë (neni 23. Konventës). 

12. Në definicionin e nocionit të krimit të organizuar nuk duhet lënë anash nenin 4 
Corpu jurisa (dokumenti juridik në qarkullim i Komisioni Evropian të cilin e ka 
hartuar grupi i ekspertëve 1995/96 me qëllim të përpunimit të një numri të caktuar 
të parimeve udhëheqëse lidhur me mbrojtjen penale të interesave financiare të 
Unionit Evropian). Neni i përmendur është: “pjesëmarrja në organizatën kriminale 
e cila ka për qëllim shkaktimin e dëmit të interesave financiare të Bashkësisë 
Evropiane paraqet vepër penale. Organizata kriminale është bashkimi i tre a ma 
tepër personave me një strukturë të fort dhe të përshtatshme e cila ka për qëllim të 
kryej shumë vepra penale të cituara në nenin 1 deri 7.”583 

                                                           
583 Baćić/ Pavlović; Komentar Kaznenog Zakona; faqe 1142-1143. 



Hilmi Zhitija 

 773 

13. Disa zgjidhje ligjore tek disa vende aktuale. 
14. Nga organizatat kriminale është e nevojshme të bëhet dallimi i grupeve kriminale 

dhe grupacioneve kriminale. Këto forma për kah përmbajtja e tyre nuk është e 
nevojshme që në mënyrë kualitative të hyjnë në nocionin e organizatës kriminale. 
Deri më tani, në emërtimin klasik, grupet dhe bandat kanë përbërë formën klasike 
të kriminalitetit klasik. Ngjashmëri me format bashkëkohore të kriminalitetit të 
organizuar ekziston. Dallimi ka të bëjë me kualitetin e bashkimit kriminal, e që ka 
të bëjë me organizimin dhe strukturimin e mirë “familje”, “ndërmarrje” të cilat 
veprojnë në ilegalitet dhe në sferën legale të aktiviteteve njerëzore. 

  
Gjermania 

 
1. Format karakteristike të aktiviteteve kriminale të organizatave kriminale gjenden, 

për shembull në Ligjin Penal të Gjermanisë- neni 127, organizimi i grupit të 
armatosur, neni 129, organizimi i grupit kriminal ose rastet të kualifikuara sipas 
rrethanave kur vepra penale kryhet nga pjesëtari i organizatës kriminale, p.sh. tek 
larja e parasë-neni 129. 

2. Dy format karakteristike janë banda dhe grupi. Banda, është bashkimi i më shumë 
personave (më së paku tre) i formuar me qëllim të kryerjes së shumë veprave të 
pacaktuara penale, por sipas rregullit të llojit të caktuara të veprave penale. Grupi, 
po ashtu është bashkimi i më së paku tre personave të cilët bashkërisht ndërmarrin 
një veprim kriminal, me role të ndara kontribuuese të secilit anëtarë të grupit (i 
përshtatur me nocionin “grup i strukturuar” sipas Konventës kundër kriminalitetit 
të organizuar trans-nacional).584 

 
Zvicra 

 
1. Legjislacioni penal i Zvicrës më 1994 ka paraparë vepër të re penale- organizimi 

kriminal- (neni 260). Dënimi i paraparë është burg i rëndë deri pesë vjet apo burg për 
atë i cili merr pjesë në aktivitetet e organizatës e cila strukturën dhe përbërjen e 
mbajnë të fshehur, e qëllimi i saj është kryerja e veprave të rënda penale me dhunë 
ose përfitim i dobisë pasurore me përdorimin e mjeteve të rrezikshme (kriminale). Si 
rrethanë kualifikuese nocioni bandë është mbajt tek vepra penale e vjedhjes 
(rapina)- neni 139 par. 3. grabitja (appropriazione indebita)-neni 140 par. 3. larja e 
parasë- neni 305 par. 2. b. ndërsa kryerja e veprës penale në përbërje të organizatës 
kriminale është paraparë si rrethanë kualifikuese tek vepra penale me rastin e larjes 
së parasë- neni 305 par. 2a.585 

 
Franca 

 
1. Kodi penal i Republikës së Francës nga viti 1992 në nenin 132.-71.e dallon 

bandën e organizuar (band organisee) si grup ose marrëveshje për përgatitjen e një 
apo më shumë vepra penale të cilat karakterizohen me një apo më shumë veprime 
materiale të bashkimit kriminal nga neni 450-1 (association de malfaiteurs) e cila 

                                                           
584 Po aty; faqe 1143-1144. 
585 Po aty; faqe 1144. 



Hilmi Zhitija 

 774 

në tërësi i përshtatet nocionit të bandës së organizuar, përveç që bashkimi kriminal 
nuk shërben për përgatitjen e cilës do vepër penale, por vetëm për veprat e rënda 
penale dhe deliktet për të cilat është paraparë dënimi me burg deri në dhjetë vjet. 

2. Për të ekzistuar figurat e lartcekura juridike, përveç formimit të tyre, është e 
nevojshme që edhe të ndërmerren veprimet përgatitore (veprimet e ndërmarra me 
qëllim që të mundësohet ose të lehtësohet kryerja e veprës penale e që nuk bënë 
pjesë në veprimin me të cilin kryhet vepra penale- p sh. gjetja apo sigurimi dhe 
riparimi i mjeteve për kryerjen e veprës penale, mënjanimi i pengesave e tj.).586 

 
Austria 

 
1. Legjislacioni penal i Austrisë i ka paraparë si vepra të posaçme penale formimin 

(krijimin) e grupit kriminal (neni 278) apo të organizatës kriminale (neni 278 a). 
Krijimi i organizatës kriminale si vepër penale është paraparë në vitin 1993. 

2. Grupi (banda) është grup prej më së paku tre personave të bashkuar me qëllim të 
kryerjes së veprave penale të caktuar (vrasje, shtrëngim, larja e parasë, etj.), me një 
plan të paraparë saktë nga anëtarët e grupit për kryerje të veprave penale. Kryerja e 
veprave penale nga ana e grupit kriminal për disa vepra penale paraqitet si rrethanë 
e kualifikuar, si p.sh. te vjedhjet- neni 130, grabitjet, vjedhjet grabitqare, larjes së 
parasë të formës së rëndë. Në kryerje të veprës penale kërkohet të jenë pjesëmarrës 
së paku dy anëtarë të grupit. 

3. Organizata kriminale është grup i më shumë personave të bashkuar për të kryer 
vepra penale sikurse edhe tek grupi kriminal. Sipas organizimit të saj, strukturës 
dhe mënyrës së veprimit kjo formë e bashkimit është më i lartë, më i rrezikshëm se 
sa grupi kriminal. Formimi i organizatës kriminale apo anëtarësimi në organizatën 
kriminale është vepër e posaçme penale dhe nuk ka mundësi që për disa vepra 
penale të kryera me atë figurë juridike të merret si rrethanë kualifikuese. 

4. Sipas Konventës së përmendur dhe legjislacionet penale të lartpërmendura do të 
thuhej se për të ekzistuar bashkimi kriminal është e nevojshme të ekzistojnë këto 
elemente: 
- bashkimi, për një kohë më të gjatë; 
- më së paku tre persona; 
- bashkimi themelohet për kryerjen e një apo më shumë veprave penale; 
- veprat penale nuk janë paraprakisht të përcaktuara në mënyrë të detajuar; 
- qëllimi i kryerjes së veprave penale në mënyrë drejtpërdrejtë apo indirekte 

është përfitimi financiar apo dobitë tjera materiale, duke korruptuar personat 
zyrtar publik, duke e përdorë forcën fizike, kanosjen apo frikësimin e 
personave të jurisprudencës apo zyrtarët shtetëror; 

- kohë zgjatja e veprimtarisë; 
- karakteri trans-nacional e që nuk duhet gjithnjë të ekzistojë. 

5. Në Kodin tonë penal, konventa e lartë përmendur zbatohet me nenin 283. Paragrafi 
1 i këtij neni është si dispozitë ndëshkuese apo rrethanë kualifikuese e veprave të 
rënda penale të cilat sipas paragrafit 1 të këtij neni janë veprat penale të cilat 
dënohen me burgim prej së paku katër vjet. Do të thotë, për të gjitha veprat penale 
të këtij kodi për të cilat mund të shqiptohet dënimi me burg mbi katër vjet.  

                                                           
586 Po aty; faqe 1144. 
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6. Për ekzistimin e krimit të organizuar, si rrethanë kualifikuese paraqitet marrja 
pjesë në mënyrë aktive në veprimtarit kriminale të grupi duke ditur se pjesëmarrja 
e tillë do të kontribuojë në realizimin e veprimtarive kriminale të grupit. Pra, kjo 
dispozitë është dispozitë e përgjithshme dhe vlen si formë kualifikuese për të 
gjitha veprat penale për të cilat mund të shqiptohet dënimi me burg mbi katër vjet. 
Nuk është sikurse tek legjislacionet aktuale dhe sipas Konventës ndërkombëtare 
për luftimin e krimit të organizuar, ngase Konventa e përmendur kërkon që të 
përfshihen vetëm veprat e caktuara penale sikurse është paraparë tek legjislacionet 
penale të vendeve të lartë cekura.  

7. Meqenëse kjo dispozitë paraqitet si dispozitë e përgjithshme për të gjitha veprat 
penale tek të cilat nuk mund të zbatohet procedura e shkurt (sumare) penale, dhe 
ku kryesi merr pjesë aktivisht në veprimtaritë kriminale të grupit duke ditur se 
pjesëmarrja e tillë do të kontribuojë në realizimin e veprimeve kriminale të grupit. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Veprimi me të cilin kryhet vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni është marrja 

pjesë me vetëdije në veprimtaritë kriminale të grupit kriminal. Veprimet kriminale 
janë të shumta, ashtu që ligjdhënësi e ka përdorë shprehjen në shumës, që do të 
thotë se i përket çështjes faktike të cilën gjykata e vërteton gjatë procedurës 
penale. Mirëpo, ligjdhënësi në paragrafin 5 të këtij neni ka caktuar disa veprime 
por pa i kufizuar veprimet tjera të mundshme kriminale të grupit kriminal.  

2. Si veprime të kryerjes ligji ka paraparë, ofrimin e informatave që kanë të bëjnë me 
aktivitetet kriminale ose ofrimin e mjeteve materiale për realizimin e qëllimit të 
grupit kriminal. Pastaj rekrutimin e anëtarëve të rinj dhe të gjitha format e 
financimit të veprimtarive të grupit. Në veprimet kriminale duhet marr në 
konsideratë secilin veprim apo mos veprim i cili kontribuon apo lehtëson 
realizimin e veprimeve kriminale të grupit. 

3. Kjo vepër penale nga paragrafi 1 i këtij neni ka karakter të veprimeve përgatitore 
të rrezikshmërisë së përgjithshme shoqërore, për çka është arsyeja e ndëshkimit të 
aktiviteteve të tilla.  

4. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë paraparë në mënyrë alternative, 
dhe përbëhen nga marrja pjesë aktivisht në aktivitete kriminale ose në aktivitete 
tjera të një grupi kriminal të organizuar, me vetëdije se pjesëmarrja e tij do t’i 
kontribuojë kryerjes së veprave penale të rënda. Sipas praktikave gjyqësore, 
pjesëmarrja në aktivitete kriminale nënkupton anëtarësimin e personit në 
organizatën kriminale. Sikurse e kemi parë në shpjegimet e më sipërme, shumë 
legjislacione penale bashkëkohore e parashohin si vepër penale të posaçme 
anëtarësimin e ndonjë personi në organizatën kriminale të cilin anëtarësim e 
manifeston me aktivitete të ndryshme të cilat e lehtësojnë apo i kontribuojnë 
kryerjes së veprave penale të rënda (të ndëshkueshme më së paku katër vjet). Tani, 
sipas përshkrimit të elementeve përbërëse të veprës penale nga paragrafi 1 i këtij 
neni, nuk rezulton se anëtarësimi në grupin e organizuar kriminal paraqet vepër 
penale. Por, pjesëmarrja aktive në veprimtaritë kriminale të grupit në çfarëdo lloji 
forme të bashkëpunimit duke ditur se pjesëmarrja e tillë do të kontribuojë në 
realizimin e veprimtarive kriminale të grupit. Andaj, kjo vepër penale nga 
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paragrafi 1 i këtij neni është vepër penale e posaçme dhe nuk mund të kryhet në 
bashkim me ndonjë nga veprat penale të pjesës së posaçme të Kodit penal ku si 
formë e kualifikuar merret kryerja e veprës penale nga grupi apo të ndonjë anëtari 
të grupit të organizuar kriminal.  

5. Në praktikë shpesh shtrohet dilema se a mund të konsiderohet si e kryer kjo vepër 
penale nëse kryerësi ka ndërmarr vetëm një veprim, (vetëm një aktivitet) 
respektivisht të nënkuptohet si pjesëmarrje aktive në veprimtaritë kriminale të 
grupit me qëllim që t’i kontribuojë në realizimin e veprimtarive kriminale. Disa 
autorë të së drejtës penale konsiderojnë se vepra penale në fjalë mund të kryhet 
vetëm me një aktivitet, nëse ai aktivitet e ka peshën, kualitetin, fuqinë dhe vëllimin 
e kontributit në kryerjen e veprës penale. Ligjdhënësi në përkufizimin e kësaj 
vepre penale e përdor shumësin kur është fjala për aktivitetin, që do të thotë se 
kryerësi duhet t’i ndërmarri disa aktivitete për të ekzistuar kjo vepër penale. Andaj, 
autorët konsiderojnë se kjo vepër penale do të ekzistojë nëse ndërmerren më 
shumë aktivitete. Por, nëse aktiviteti i kryerësit kontribuon apo lehtëson qenësisht 
kryerjen e veprës së rëndë penale, atëherë vepra penale nga paragrafi 1 mund 
kryhet edhe me një aktivitet. 

6. Kjo vepër penale nga paragrafi 1 i këtij neni mund të kryet nga çdo person. 
7. Për të ekzistuar vepra penale nga paragrafi 1, kjo vepër duhet të kryhet direkt 

vetëm me dashje, prandaj ligjdhënësi i përdor shprehjet “me dashje dhe me dijeni 
qoftë të qëllimit”. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Vepra penale nga paragrafi 2 konsiston në organizimin, themelimin, mbikëqyrjen, 

udhëheqjen apo drejtimin e veprimeve të një grupi kriminal të organizuar. 
2. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë paraparë në mënyrë alternative.  
3. Organizimi është themelimi i grupit të organizuar kriminal i cili ekziston për një 

kohë të caktuar dhe i cili vepron në bashkëpunim me qëllim të kryerjes së një ose 
më shumë krimeve të rënda për përfitim të drejtpërdrejtë apo të tërthortë të dobisë 
pasurore apo financiare.  

4. Organizimi mund të realizohet në mënyra të ndryshme, si p.sh. duke i joshur të 
tjerët për përfitime pasurore, me përpilimin e planit të veprimit, duke siguruar 
mjete për veprimtari. Me një fjalë, organizim është secili veprim me të cilin 
drejtpërdrejti formohet dhe në mënyrë organizative forcohet në bashkësinë për të 
vepruar së bashku me qëllim të realizimit të qëllimeve për çka edhe formohet 
organizata kriminale.  

5. Organizatori është figura dominante, udhëheqësi, personi i cili dirigjon, e 
përcakton programin, planin, strategjinë, qëllimin, etj. Organizatori mund t’i ketë 
edhe ndihmesat tjerë të cilët i ndajnë rolet p.sh. dikush e drejton tërë aktivitetin e 
organizatës, dikush e mbikëqyrë organizatën, dikush e bën regrutimin e anëtarëve 
të rinj, dikush merret me menaxhimin e financave, dikush me sigurimin, dikush 
me logjistikë, etj. Pra, vepra penale nga paragrafi 2 i këtij neni kryhet kur dikush ia 
arrin të organizojë tre e më tepër persona me qëllim të kryerjes së krimeve të 
rënda, me qëllim të përfitimit të pasurisë drejtpërsëdrejti apo tërthorazi, kur dikush 
e themelon grupin por nuk merret me udhëheqjen e as me organizimin, pastaj ai i 
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cili e menaxhon grupin e organizuar kriminal apo e drejton atë duke dhënë 
udhëzime të ndryshme, duke i ndarë rolet në mes të anëtarëve të grupit, duke i 
përpiluar planet dhe punët tjera udhëheqëse. Andaj udhëheqësi i organizatës është 
menjëherë pas organizatorit. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 parashihet forma e kualifikuar e kësaj vepre penale për shkak të 

pasojë së këtyre veprave penale. 
 

Paragrafi 4. 
 
1. Dispozita e paragrafit 4 është dispozitë benificuese e cila e stimulon kryerësin e 

veprës penale nga paragrafi 1, 2 ose 3 të këtij neni, duke paraparë se nëse kryerësi 
e zbulon grupin e organizuar kriminal mund t’i zbutet dënimi. Rrjedhimisht në 
këtë paragraf është paraparë se gjykata mund ta zbus dënimin anëtarit të grupit 
kriminal të organizuar i cili para se grupi kriminal i organizuar të ketë kryer veprën 
penale raporton në polici ose prokurori ekzistimin, formacionin dhe jep informata 
për grupin kriminal të organizuar në detaje të mjaftueshme për të mundësuar 
arrestimin apo ndjekjen e grupit të tillë. 

2. Shprehja “grup i strukturuar” do të thotë grup prej tre ose më shumë persona i cili 
nuk është formuar rastësisht për kryerjen e atypëratyshme të ndonjë vepre penale 
dhe nuk do të thotë formalisht t’i ketë përkufizuara rolet për anëtarët e tij, 
vazhdimësinë e anëtarësisë së tij apo strukturën e zhvilluar. 

3. Vepra penale nga neni 283 par. 2 është vepër e veçantë e pavarur (delictum sui 
generis), nuk është vepër penale e karakterit subsidiar. Organizatori dhe kryesit 
tjerë të veprës penale nga par. 2 i këtij neni nuk përgjigjen vetëm për organizimin, 
themelimin, mbikëqyrjen, menaxhimin ose drejtimin e grupit kriminal si vepër 
penale autonome, por edhe për veprat penale të kryera si grup i organizuar 
kriminal.587 Mirëpo, në pjesën e posaçme të këtij Kodi janë veprat penale të rënda 
tek te cilat si element kualifikues kanë rrethanat e kryerjes në përbërje të grupit të 
organizuar kriminal. Disa nga veprat penale të kualifikuara munden, në situata të 
caktuara të kryhen në bashkim me veprën penale nga neni 283 par. 1 apo 2 i këtij 
neni. Kjo mundësi varet nga korniza (kufiri) e dënimit të paraparë për secilën 
vepër penale me dënimin unik me të cilin disponon gjykata në rast të bashkimit të 
veprave penale me veprën penale nga neni 283 par. 2 apo 3 KPK (neni 8o KP). 

4. Bashkimi i veprave do të ekzistojë, gjithashtu, nëse me te fitohet dënimi më i lartë 
se sa kur të gjykohet vetëm për formën e kualifikuar. 

5. Bashkimi nuk do të ekzistojë nëse me bashkimin e dënimeve fitohet dënimi unik 
më i ultë se sa me vetë formën e kualifikuar të veprës penale, sepse me formën 
kualifikuese sigurohet ashpërsia e nevojshme e dënimit, andaj është e mjaftueshme 
që të gjykohet vetëm për formën e kualifikuar të veprës penale.588 E tëra kjo është 
për shkak se sipas qëndrimit mbizotërues në teorinë e së drejtës penale, forma e 
bashkëpunimit i është shmangur parimit të përgjithshëm të përgjegjësisë penale 

                                                           
587 Po aty, faqe, 1140 
588 Po aty, faqe, 1141 
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(pjesërisht nëpërmes këtij instituti në të drejtën penale ka depërtuar përgjegjësia 
objektive-ngjashëm me institutin conspiracy të së drejtës anglo-sanksone), sepse 
organizatori, menaxheri, drejtuesi, themeluesi, mbikëqyrësi përgjigjet edhe për 
veprat penale që burojnë nga plani kriminal dhe organizimi kriminal. Kryerja apo 
pjesëmarrja e shumë personave në veprën penale është rregulluar me dispozitat të 
cilat kanë të bëjnë me bashkëpunimin (neni 31-36) të cilat mund të përdoren edhe 
në këto forma të pjesëmarrjes në kryerjen e veprës penale, por duhet pasur 
parasysh se këtu, megjithatë kemi të bëjmë me veprat penale të cilat sipas 
strukturës ligjore të tyre, respektivisht sipas përshkrimit të elementeve të tyre 
përfshijnë shumë persona të lidhur në mes veti, e kjo do të thotë se këtu përdorimi 
i dispozitave lidhur me bashkëpunimin nga pjesa e përgjithshme të Kodit penale 
është i kushtëzuar me kornizat (kufijtë) e dënimit të cilat janë përcaktuar me 
dispozitat e pjesës së posaçme të Kodit penale.589 Andaj, me qëllim të pasqyrimit, 
paraqiten situatat e ekzistimit të mundësisë për bashkim apo për mos bashkimin e 
tyre. 

6. Bashkimi do të ishte i mundshëm në mes të veprave penale nga neni 283 par. 2 dhe 
veprës penale të shtrëngimit nga neni (195 par. 3), kanosjes (185 par. 3), 
vetëgjyqësia etj. 

7. Po ashtu bashkimi është i mundshëm në mes të veprave penale nga neni 283 par. 2 
dhe veprës së vjedhjes së rëndë (neni 327 par. 2.7), grabitjes (neni 329 par. 3), 
vjedhjes grabitqare (neni 328 par. 3). 

 
Praktika gjyqësore: 

 
1. Kur të akuzuarit (15 të akuzuar) kishin themeluar grupin e strukturuar, për 

kryerjen e krimeve të rënda, ata veprimtari kryesore antiligjore e kishin; 
kontraktimi i përfitimit jo proporcional (e cila nuk mund të kryhet në kuadër të 
krimit të organizuar, për shkak të dënimit deri në tri vjet) dhe kur të dëmtuarit nuk 
kishin qenë në gjendje që t’i paguanin kamatat me rritje marramendëse, me dhunë, 
kërcënim, i kishin detyruar ata që t’i paguajnë këto kamata, duke i marrë pasuri të 
ndryshme, biznese etj, pastaj ata shpesh herë edhe i kishin rrëmbyer mbajtur 
mbyllë deri sa i kanë detyruar që të veprojnë në dëm të pasurisë së tyre (i kishin 
kryer afër 30 vepra penale të rrëmbimit, detyrimit, kontraktimit të dobisë pasurore 
dhe të mashtrimit). Kanë konsumuar të gjitha elementet e veprës penale, të 
rrëmbimit nga neni 159. par. 2. të detyrimit nga neni 267. par. 1, mashtrimit nga 
nen 261. par. 2. të ish KPK, të kryera në kuadër të krimit të organizuar, të 
parashikuar nga neni 274. par. 1. përkatësisht nenit 274. par. 3. lidhur me par. 1 të 
ish KPK.” (Gjykata Supreme e Kosovës, AP.nr.259/2008, datë 13.10.2010). 

                                                           
589 Komentar Krivičnog Zakona Bosne i Hercegovine, faqe 52. 
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Kapitulli XXV: Veprat penale kundër ekonomisë 
  
 
Vështrime të përgjithshme 
 
1. Marrëdhëniet e ndërlikuara në kushtet bashkëkohore të zhvillimit ekonomik e 

posaçërisht të vendeve në tranzicion dhe synimi i kyçjes në ekonominë e lirë 
globale me vendet e zhvilluara, bëjnë që rregullativa juridike e kësaj fushe dhe 
mbrojtja ligjore të jenë sa ma efikase dhe e justifikueshme. Inkriminimet e 
parapara në këtë kapitull duhet të jenë në harmoni me trendet dhe zhvillimet 
ekonomike e teknologjike të vendeve të Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Kjo, jo 
vetëm për shkak të rëndësisë së veçantë që ka ekonomia për një shtet, por edhe për 
shkak të synimit të Republikës së Kosovës që të jetë anëtare e Bashkimit Evropian. 

2. Secili shtet krijon politika zhvillimore ekonomike dhe synon që t’i realizoj ato 
synime në mënyrën më të mirë të mundshme me qëllim të përmbushjes së 
nevojave materiale dhe nevojave të tjera të qytetarëve e mbarë shoqërisë, andaj 
këto rregulla ligjore janë shumë të ndryshme, varësisht nga politikat zhvillimore të 
një vendi. Prandaj, është e kuptueshme se edhe format e cenimit apo të dëmtimit të 
interesit ekonomik të një vendi janë të ndryshme dhe marrin karakter të veprimeve 
kriminale të cilat sanksionohen me dispozitat e Kodit Penal, të delikteve 
ekonomike dhe kundërvajtjes, ngase disa veprime të kundërligjshme në lëmin e 
ekonomisë konsiderohen si delikte ekonomike apo kundërvajtje. 

3. Për shkak të ndërlikueshmërisë së ekonomisë, kushtëzohen edhe nevojat për 
zgjedhjet e përshtatshme juridike në lëmin e mbrojtjes penale nga këto delikte e që 
si pasojë kanë karakteristika të posaçme në të drejtën pozitive penale të kësaj 
materie. Për këtë arsye, në masë të konsiderueshme quhen edhe si e drejta 
ekonomike penale. Në shkencën e së drejtës penale e drejta ekonomike penale 
fiton një interesim të veçantë në të drejtën penale bashkëkohore, prandaj në 
sistemimin e të drejtës penale zënë kapitull të veçantë.  

4. Në këtë kapitull nuk janë përfshirë veprat penale që kanë të bëjnë me sistemin 
doganor, të larjes së parasë dhe të sistemit tatimor edhe pse për kah natyra duhet të 
ishin përfshirë në këtë kapitull. Sa i përket larjes së parasë dhe delikteve doganore 
ekzistojnë ligje të veçanta të cilat i përkufizojnë dhe i sanksionojnë veprimet e 
kundërligjshme sa i përket këtyre çështjeve. 

5. Veprat penale ekonomike janë të drejtuara kundër interesave ekonomike të një 
vendi. Mirëpo, sa i përket motivit për kryerjen e këtyre veprave penale, këto vepra 
penale nuk janë të orientuar kundër sistemit politik-shoqëror të vendit. Parimisht, 
motivi, respektivisht, arsyeja e kryerjes së këtyre veprave penale nuk është element i 
këtyre veprave penale, e nëse është kryerja e këtyre veprave penale më së shumti 
janë të motivuara për përfitim pasuror për veti ose për tjetrin, për çka këto vepra 
penale janë të ngjashme me veprat penale kundër pasurisë, e që dallimi ekziston në 
përfitimin e dobisë pasurore nëpërmes veprimtarisë ekonomike. Tek këto vepra 
penale si element na paraqitet shkaktimi i dëmit ndaj ekonomisë së vendit si tërësi 
ose ndonjë subjekti ekonomik, por që shkaktimi i këtij dëmi nuk është motivuar nga 
motivet armiqësore ndaj sistemit shoqëror, politik dhe sigurisë së vendit. 
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6. Rregullat ligjore për mbrojtjen e interesave ekonomike dhe funksionimin e saj 
kërkojnë përshtatje dhe plotësim të përhershëm të dispozitave të këtyre veprave 
penale, normave me të cilat rregullohen marrëdhëniet e ndryshme ekonomike në 
vend nën kushtet dinamike të zhvillimit ekonomik dhe situatat ekonomike të të 
cilat ndikojnë në atë zhvillim. Për këtë arsye janë të shpeshta ndryshimet e veprave 
penale të këtij kapitulli. Në disa vende, ndryshimet, sa i përket këtyre veprave 
penale, nuk përkufizohen në Kodin Penal për shkak të ndryshimeve të shpeshta, 
por ato përfshihen me ligje penale anësore (speciale) të cilat mund të ndryshohen 
dhe plotësohen sipas nevojës. Madje, në rastet e jashtëzakonshme deliktet 
ekonomike përcaktohen edhe me rregullore me fuçi ligjore për shkak të 
intervenimit të shpejt. 

7. Dinamika e kësaj materie për të cilën kanë të bëjnë veprat penale dhe vet natyra e 
inkriminimit të tyre, kushtëzojnë që me rastin e përkufizimit të këtyre veprave 
penale në legjislacionin penal të përdoren dispozitat blankete (udhëzuese). 

8. Numri i madh dhe dinamika e dispozitave ligjore të cilat kanë të bëjnë me deliktet 
ekonomike krijojnë mundësinë e rasteve të arsyeshme të lajthimit juridik, ashtu që 
lajthimit juridik tek këto vepra penale i kushtohet rëndësi e veçantë. Kështu, tek 
disa shtete në legjislacionin pozitiv për deliktet ekonomike parashohin norma të 
veçanta për institutin e lajthimit juridik duke i dhënë rëndësi të veçantë, p.sh. Ligji 
penal ekonomik i Gjermanisë. 

9. Veprat penale ekonomike për kah konstrukti janë të ngjashme me kundërvajtjet 
ekonomike. Andaj, sa i përket këtyre veprave penale është me rëndësi të veçantë 
dallimi në mes të veprave penale dhe atyre kundërvajtjes e që tek vendet e 
ndryshme bëhet në bazë të kritereve të ndryshme. Në të drejtën krahasuese 
vërehen rastet e disa delikteve ekonomike ku në një periodë kohore kanë karakter 
të veprës penale e në kohë tjetër të kundërvajtjes dhe anasjelltas, që është e 
kuptueshme për shkak të rëndësisë që kanë disa delikte ekonomike në perioda të 
caktuar kohore të një vendi. Në disa raste ndikon edhe qëndrimi i ligjdhënësit, se 
për të cilat delikte ekonomike është më mirë t’i besohet ndjekja dhe gjykimi duke 
pasur parasysh, në një anë procedurën e shkurt tek kundërvajtjet e në anën tjetër 
sigurinë më të madhe procedurale tek procedura gjyqësore. 

10. Si kryes të veprave penale ekonomike paraqiten subjekte të ndryshme. Tek disa 
vepra penale si kryerës mund të jetë secili person, ndërsa tek disa të tjera kryerës 
mund të jetë vetëm personi me cilësi të caktuara. Këta janë persona të caktuar në 
funksione përgjegjëse në organizata, kompani dhe biznese, persona të cilëve u janë 
besuar detyra të caktuara, apo personat të cilët kanë autorizime të veçanta dhe 
detyra të caktuar tek personat juridik. Kështu, me rastin e caktimit se cili person 
konsiderohet përgjegjës tek veprat penale ekonomike duhet pasur parasysh 
organizimin e brendshëm të personit juridik. 

11. Sa i përket fajësisë tek këto vepra penale ekonomike, kryesisht zgjidhet sipas 
parimeve të përgjithshme të së drejtës penale. Mirëpo tek disa vende, në disa raste, 
shtrohen pyetje specifike siç janë çështjet e përgjegjësisë objektive, përgjegjësia 
për tjetrin, dhe përgjegjësi e veçantë për mos ushtrimin e mbikëqyrjes. 

12. Karakteristikë tjetër e këtyre veprave penale është përcaktimi i sanksionit të lartë 
për këto vepra penale. Në të drejtën krahasuese këto sanksione shkojnë edhe deri 
te maksimumi i përgjithshëm i dënimit. Dënimi me gjobë, në shumë raste është 
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paraparë si dënim kryesor bashku me dënimin me burg e jo vetëm si dënim 
plotësues. Tek këto vepra penale është paraparë edhe konfiskimi i pasurisë së 
përfituar me vepër penale, marrja e sendeve, e edhe dënimet tjera plotësuese. 

13. Në këtë kapitull duhet të parashihen edhe vepra tjera penale të cilat i përkasin 
trendeve bashkëkohore të zhvillimit ekonomik, siç janë p.sh. keqpërdorimi gjatë 
procedurës së privatizimit, kumtimi dhe shfrytëzimi i të dhënave sekrete të bursës, 
falsifikimi i kartelave bankare dhe kartelave tjera të pagesës pa të holla të gatshme etj. 

 
 
Neni 284 [Cenimi i barazisë në ushtrimin e veprimtarisë ekonomike] 
 

Personi zyrtar i cili duke keqpërdorur detyrën zyrtare apo autorizimet e tij, 
kufizon qarkullimin e lirë të kapitalit, njerëzve, mallrave, shërbimeve, punës 
apo mjeteve të riprodhimit në territorin e Republikës së Kosovës, ose mohon 
apo kufizon të drejtën e organizatës së biznesit apo të personit juridik që në 
territorin e Republikës së Kosovës të merret me qarkullimin e mallit apo të 
shërbimeve, ose e vë organizatën e biznesit apo personin juridik në pozitë të 
pabarabartë ndaj organizatës së biznesit ose personit tjetër juridik lidhur me 
kushtet për punë apo qarkullimin e mallit apo të shërbimeve, ose e kufizon 
këmbimin e lirë të mallit ose të shërbimeve dhe me këtë realizohet fitim i 
konsiderueshëm për atë organizatë të biznesit ose person juridik ose 
shkaktohet dëm i konsiderueshëm për tjetrin, dënohet me burgim prej 
gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 

 
1. Legjislacionet tjera penale këtë vepër e emërtojnë si “krijimi i pozitës monopol në 

tregun ekonomik”. Kodi ynë penal e emërton si “cenim i barazisë në ushtrimin e 
veprimtarisë ekonomike”. 

2. Me monopol, në kuptim të ngushtë nënkuptojmë vetëm një shitës me kontrollin e 
plot ndaj sektorit ekonomik. Emërtimi ka prejardhje nga fjala greke mono = një + 
poleo = shitës, tregtar. Në të shprehurit bashkëkohor merr kuptimin e monopolit 
ndaj një të drejte të veçantë. Më parë, për evitimin e pozitës monopole, shteti ka 
shfrytëzuar, tatimin, kontrollin e çmimit dhe nacionalizimin. Sot, këto mjete rrallë 
kush i aplikon. Sot, në SHBA shfrytëzohen tri shtylla: 
a) legjislacionin antimonopolist, 
b) rregullimin, 
c) nxitjen dhe mbështetja e konkurrencës. 

3. Më e rëndësishmja është sigurimi i partneritetit të fuqishëm duke i vogëluar 
pengesat e konkurrencës aq sa është e mundur. Pozitën më të mirë të monopolit e 
ilustron Henry Fordi, i cili në kohën mbizotërimit të “fordit” në tregun 
automobilistik të modelit “T” ka thënë: “Mund ta merrni ngjyrën të cilën e 
dëshironi nën kushte që ajo të jetë e zezë”.  

4. Monopoli në kuptimin e gjerë është bashkimi apo lidhja e bizneseve të mëdha apo 
të vogla me kapitalin e madh të përgjithshëm. Shtetet i lejojnë nën kufizime të 
evitimit të garës tregtare të pa ndershme.590 

5. Kushtetuta e Republikës së Kosovës në nenin 119, siguron një mjedis të 
                                                           
590 Baćić/ Pavlović; Komentar Kaznenog Zakona Hrvatske; faqe 999. 
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favorshëm ligjor për ekonominë e tregut, lirinë e aktivitetit ekonomik, sigurinë e 
pronës publike e private, siguron të drejtat e barabarta ligjore për të gjithë 
investitorët dhe të gjitha ndërmarrjet vendore dhe të jashtme. Janë të ndaluara 
veprimet të cilat kufizojnë konkurrencën e lirë përmes vendosjes ose abuzimit të 
pozitës dominuese, ose praktikave që kufizojnë konkurrencën,përveç në rastet kur 
lejohet me ligj. Këto të drejta kushtetuese mbrohen edhe me legjislacionin penal të 
Republikës së Kosovës dhe ligje tjera përkatëse. 

6. Vepra penale e cenimit të barazisë në ushtrimin e veprimtarisë ekonomike kryhet 
duke keqpërdorë detyrën zyrtare, apo autorizimin për ta kufizuar qarkullimin e lirë 
të kapitalit në territorin e Republikës së Kosovës, mohon apo kufizon të drejtën e 
organizatës së biznesit ose personit tjetër juridik që në territorin e Kosovës të 
merret me qarkullimin e mallit ose të shërbimeve apo e vë organizatën e biznesit a 
personin tjetër juridik në pozitë të pa barabartë ndaj organizatës së biznesit ose 
personit tjetër juridik lidhur me kushtet për punë apo për kryerjen e qarkullimit të 
mallit apo të shërbimit apo të kufizojë këmbimin e lirë të mallit ose të shërbimeve 
dhe nga kjo realizohet fitim i konsiderueshëm për organizatë të biznesit ose për 
personin juridik ose shkaktohet dëm i madh për tjetrin. 

7. Vepra penale, cenimi i barazisë në ushtrimin e veprimtarisë ekonomike, bën pjesë 
në veprat penale të ashtuquajtura të përbëra sepse mund të kryhet nga një numër i 
veprimeve. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë paraqit në formë 
alternative dhe atë: 
a) në kufizimin e lirë të kapitalit në territorin e Republikës së Kosovës; 
b) në mohimin apo kufizimin e të drejtës të organizatës së biznesit ose të personit 

tjetër juridik që në territorin e Kosovës të merret me qarkullimin e mallit ose 
të shërbimeve; 

c) vënia e organizatës së biznesit a personit tjetër juridik në pozitë të pabarabartë 
ndaj organizatës së biznesit ose personit tjetër juridik lidhur me kushtet për 
punë apo për kryerjen e qarkullimit të mallit apo të shërbimit; 

d) në kufizimin e këmbimit të lirë të mallit ose të shërbimeve. 
8. Kufizimi i qarkullimit të lirë të kapitalit si forma e parë e kësaj vepre penale kryhet 

me ndërmarrjen e çdo lloj veprimi me të cilin kufizohet apo nuk lejohet qarkullimi 
i lirë i kapitalit. Ligjdhënësi, me foljen “kufizon” ka lënë një gamë të gjerë 
veprimesh apo mos veprimesh me të cilat mund të kufizohet qarkullimi i lirë i 
kapitalit e që varet nga çështja faktike e rastit, p.sh. mos lejimi i kundërligjshëm që 
të themelohet organizata e biznesit apo personit tjetër juridik në territorin e 
Kosovës, mos lejimi i deponimit të kapitalit, parashtrimi i kërkesave të pa 
arsyeshme për veprimtarinë e organizatës së biznesit, mos zgjidhja e kërkesave të 
arsyeshme të organizatave të biznesit, mos lejimi i kundërligjshëm që një kategori 
themeluesish që të themelojnë organizatë biznesi etj. 

9. Me ligjet tjera janë paraparë kushtet për themelimin, veprimtarinë dhe shuarjen e 
organizatave të biznesit dhe personave tjerë juridikë. 

10. Forma e dytë e kësaj vepre penale kryhet duke e mohuar apo kufizuar të drejtën e 
organizatës së biznesit ose të personit tjetër juridik që në territorin e Kosovës të 
merret me qarkullimin e mallit ose të shërbimeve. Edhe kjo formë e kryerjes së 
veprës penale mund të kryhet me veprime të ndryshme me të cilat organizatës së 
biznesit ose personit tjetër juridik i mohohet ose i kufizohet e drejta e qarkullimit të 
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mallit ose shërbimeve në territorin e Kosovës, p.sh. mos dhënia e lejeve përkatëse 
për punë, zvarritja e qëllimshme e procedurave për dhënien e lejeve për veprimtari, 
vendosja e kushteve të kundërligjshme e të ngjashme. Me këto veprime zakonisht 
shkelen dispozitat e ligjit mbi qarkullimin e lirë të mallrave dhe shërbimeve. 

11. Vënia e organizatës së biznesit ose personit tjetër juridik në pozitë të pa barabartë 
ndaj organizatës tjetër ose personit tjetër juridik lidhur me kushtet e punës apo për 
kryerjen e qarkullimit të mallrave ose shërbimeve, paraqet favorizim të llojit të 
veçantë të disa organizatave të biznesit ose personit tjetër juridik në krahasim me 
organizatat tjera të biznesit ose personit tjetër juridik; p.sh. pamundësimi i 
kundërligjshëm të blerjes së hapësirës për veprimtari, mos lejimi i furnizimit me 
energji elektrike ose me ujë ose me çmimin më të lartë se për organizatat tjera, ose 
paraqitja e kushteve specifike të kundërligjshme për dhënien e lejes së punës, mos 
lejimi ose ndalimi i përkohshëm i importi të një lloj malli ose të lëndës së parë me 
qëllim të favorizimit të një ose më shumë organizatave të caktuara. 

12. Forma e katërt e kësaj vepre penale kryhet duke kufizuar këmbimin e lirë të mallit 
ose shërbimeve. Kufizimi i këmbimit të lirë të mallrave dhe shërbimeve mund të 
paraqes një formë të posaçme të monopolit në treg të një hapësire gjeografike të 
caktuar ose në tërë territorin e Kosovës, p.sh. kjo mund të kryhet me arritjen dhe 
krijimin e marrëveshjeve të ndryshme kundër ligjore për ndarjen e tregut, lidhur 
me shitjen apo këmbimin e një malli të caktuar apo shërbimeve të caktuara. Kjo 
vepër kryhet me qëllim të eliminimit të organizatës apo organizatave të caktuar në 
një hapësirë gjeografike të caktuar ose në tërë territorin e Kosovës. Kështu, do të 
veprohej edhe me rastin e këmbimit të lirë të mallit dhe shërbimeve me subjektet e 
caktuara tregtare edhe pse kjo ekonomikisht nuk do të ishte e arsyeshme, por e 
motivuar për shkeljen e barazisë së veprimtarisë së tregut. 

13. Për të ekzistuar kjo vepër penale kryerësi duhet të keqpërdori detyrën zyrtare ose 
autorizimet Pra kryerësi i kësaj vepre penale mund të jetë secili person i cili 
objektivisht ka mundësi ta kryej këtë vepër penale duke keqpërdorë detyrën zyrtare 
ose autorizimet, ashtu që praktikisht këta persona do të ishin persona zyrtar, persona 
përgjegjës apo personat me autorizime të veçanta shoqërore apo shtetërore. 

14. Kjo vepër penale mund kryhet vetëm me dashje.  
15. Sipas përkufizimit të kësaj vepre penale në Kodin tonë penal, si pasojë e saj është 

paraparë që kryerësi të realizojë fitim të konsiderueshëm për një organizatë të 
biznesit ose për personin juridik ose të shkaktohet dëm i madh për tjetrin, gjë që 
legjislacionet tjera të vendeve të rajonit nuk e kanë paraparë. 

16. Sa i përket praktikës gjyqësore të Republikës së Kosovës, nuk kam has në ndonjë 
aktgjykim lidhur me ketë vepër penale edhe pse nuk mendoj se gjatë këtyre viteve 
të tranzicionit nuk ka pasur këso vepra penale.  

 
 
Neni 285 [Veprimtaria e pandërgjegjshme ekonomike] 
 
1. Personi përgjegjës i cili duke shkelur me dashje ligjin apo dispozitën tjetër të 

afarizmit, vepron në kundërshtim me standardet e rregullta të afarizmit dhe 
me këtë i shkakton dëm substancial material organizatës së biznesit apo 
personit juridik, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me likuidim të 



Hilmi Zhitija 

 784 

detyrueshëm ose falimentim të asaj organizate të biznesit apo të personit 
juridik, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

 
1. Arsyeshmëria e të paraparit së kësaj vepre penale në legjislacionin penal të ish 

Jugosllavisë ka qenë për shkak se ka ekzistuar prona shoqërore dhe private. Në atë 
sistem i është kushtuar mbrojtje më e madhe pronës shoqërore. Pas tranzicionit 
shumë prej shteteve të ish Jugosllavisë nuk e parashohin këtë vepër penale. 
Shpërbërja e Jugosllavisë dhe akceptimin e sistemit të tregut të lirë dhe barazisë së 
pronës private dhe asaj shtetërore, këtë vepër e kanë paraparë vetëm tek 
veprimtaritë shoqërore dhe te subjektet tjera ekonomike të cilat nuk e kanë pjesën 
më të madhe të kapitalit privat. Ndërsa tek subjektet ekonomike private këtë vepër 
penale nuk e kanë paraparë. Ndoshta në Republikën e Kosovës kjo vepër penale 
duhet të ekzistojë deri sa të ekzistojë edhe prona publike ose shtetërore. Kjo vepër 
penale është drejtuar ndaj veprimtarisë së pandërgjegjshme ekonomike nëse nuk 
janë përmbushur elementet e ndonjë vepre tjetër penale. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale konsiston në shkeljen me dashje të 

ligjit apo dispozitat tjetra të afarizmit, nga personi përgjegjës i asaj organizate të 
biznesit ose të personit juridik, apo me vetëdije vepron në kundërshtim me 
standardet e rregullat e afarizmit. Pra, janë dy forma të veprimit me të cilat kryhet 
kjo vepër penale.  

2. Pasoja e kësaj vepre penale është shkaktimi i dëmit substancial material për atë 
organizatë të biznesit apo të personit juridik. Dëm substancial sipas nenit 120 par. 
30 konsiderohet dëmi material prej 15.000 deri në 50.000 euro.  

3. Pasoja e kësaj vepre penale duhet të shkaktohet për organizatën e biznesit apo 
personin tjetër juridik, tek e cila kryerësi i veprës penale ka përgjegjësi të caktuara. 
Në mes të veprimit të kryerësit dhe pasojës duhet të ekzistojë lidhja kauzale 
(shkakësore). Nëse pasoja është shkaktuar për shkak të veprimeve të personave 
tjerë, e jo nga veprimi i personit përgjegjës nuk do të ekzistojë kjo vepër penale. 
Shkaktimi i pasojës së kësaj vepre penale nuk do të thotë se ajo duhet të përfshihet 
në dashjen e kryerësit të veprës penale, mjafton edhe pakujdesia ndaj shkaktimit të 
dëmit material. Veprimi për kryerjen e kësaj vepre penale duhet të përfshihet në 
dashjen e kryesit, respektivisht të personit përgjegjës i cili punon në atë organizatë 
të biznesit apo te personi tjetër juridik. 

4. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm personi përgjegjës i cili është i 
punësuar tek organizata e biznesit apo tek personi juridik. Sa i përket, se kush krejt 
mund të konsiderohen persona përgjegjës, më gjerësisht shiko në nenin 120 par. 5 
të këtij Kodi.  

5. Vepra konsiderohet e kryer me ndërmarrjen e cilitdo veprim apo mos veprim me të 
cilin me vetëdije shkelet ligji ose dispozitat tjera të afarizmit ose vepron në 
kundërshtim me standardet e rregullat e afarizmit dhe me atë rast shkaktohet dëm 
material substancial. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se ekziston nëse është shkaktuar falimentimi i asaj organizate të biznesit 
ose të personit juridik. Kjo vepër penale (neni 285 par. 2) nuk mund të konsiderohet 
bashkim i veprës penale me veprën penale shkaktimi i falimentimit nga neni 286, 
sepse këto vepra penale janë forma të posaçme të punës së pa ndërgjegjshme. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Tek vepra penale, veprimtaria e pandërgjegjshme ekonomike nga neni 285 është e 

domosdoshme, paraprakisht të vërtetohet se kryerësi a e ka cilësinë e personit 
përgjegjës. 

2. I akuzuari është shpallur fajtor se si agjent tregtar i organizatës së dëmtuar, haptas 
ka vepruar në mënyrë të pandërgjegjshme në veprimtarinë ekonomike ashtu që me 
rastin e shitjes së mallit nuk ka lidhë kontratë me shkrim e as që ka kontraktuar 
kushtet e pagesës, ashtu që blerësi nuk ia ka paguar mallin për afër një vit, me këtë 
blerësin e ka favorizuar pa kompensim e me këtë ka kryer veprën penale, 
veprimtaria e pa ndërgjegjshme ekonomike, nga neni 285 par. 1 KPK. (neni 136 
par. 1 Ligjit penal të Serbisë). 

3. Duke vendosur sipas ankesës së mbrojtësit, gjykata e shkallës së dytë ka gjetur se në 
rastin konkret nuk është sqaruar se i akuzuari ka qenë në marrëdhënie pune tek 
organizata e dëmtuar apo jo, dhe të pastrohet natyra e marrëdhënies në mes të 
akuzuarit dhe organizatës së dëmtuar e me këtë edhe ekzistimi i kësaj vepre penale. 

4. Aktvendimi i Gjykatës së Qarkut në Beograd Kz. Nr. 994/92. 
5. Veprimet haptas të pa ndërgjegjshme mund të përmbushen me shkeljen e 

vetëdijshme të ligjit apo të dispozitave të afarizmit ose një nga neglizhenca e 
ashpër të detyrave të cilat për secilin që i njeh ato detyra paraqet veprim të 
pandërgjegjshëm dhe ashtu e tejkalon kufirin e një parregullsie të rëndomtë. 

6. Me ankesën e prokurorit është kontestuar aktgjykimi lirues ndaj arkëtares së 
bankës, sepse me rastin e pagesës ka lëshuar të verifikojë autorësinë e nënshkrimit 
në urdhëresën për pagesë dhe identitetin e pranuesit të të hollave. 

7. Një konstatim të tillë gjykata nuk e ka pranuar, për arsye se nënshkrimi në 
urdhërpagesën është falsifikuar aq mirë sa që, sipas ekspertit financiar, nuk mund të 
dallohet në shikim të parë. Edhe personi i cili i ka marr të hollat ka mundësi të jetë i 
ngjashëm me pronarin e llogarisë bankare dhe me dispozita mbi afarizmin bankar 
nuk është paraparë se nënshkrimi i pranuesit të hollave duhet të jetë i ngjashëm me 
deponimin e nënshkrimit. Gjykata ka bërë shikimin në dispozitat ligjore mbi 
afarizmin bankar dhe ligjet tjera dhe askund nuk ekziston detyrimi, që nënshkrimi në 
urdhër pagesë të jetë identik me nënshkrimin e deponuesit të nënshkrimit të llogarisë 
bankare. Edhe eksperti është sqaruar se në sportelin bankar nuk ekzistojnë kushtet 
për ta vërejt nënshkrimin e marësit të të hollave në urdhërpagesë se është i njëjti me 
nënshkrimin e deponuar të pronarit të llogaris bankare. 

8. Andaj, drejt ka vendosur gjykata e shkallës së parë kur ka gjetur se në rastin 
konkret nuk ekziston pakujdesia e vetëdijshme. Respektivisht, e akuzuara nuk ka 
vepruar haptas në mënyrë të pakujdesshme. Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të 
Serbisë, Kz. Nr. 645/91 dt. 7.11.1991. 
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9. Dënimi të cilin organizata e biznesit e ka paguar për shkak të deliktit ekonomik 
nuk mund të konsiderohet si dëm tek vepra penale, veprimtaria e pa ndërgjegjshme 
ekonomike, nga neni 136 LPS (neni 285 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës). 
Gj. e Qarkut në Beograd Kz. Nr. 2874/86 dt 29.10.1986. 

 
 
Neni 286 [Shkaktimi i falimentimit] 
 
1. Kushdo që duke ditur borxhin e tepërt ose insolvencën aktuale apo të 

pashmangshme, përfshihet në një apo më shumë nga veprimtaritë në vijim, 
dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet, nëse:  
1.1. fsheh apo deformon ose në ndonjë mënyrë tjetër në kundërshtim me 

standardet e rregullta të afarizmit, e shkatërron, dëmton ose e bën të 
pashfrytëzueshëm ndonjë aset, i cili në rast të procedurave të 
insolvencës do ti takonte pronës falimentuese;  

1.2. në ndonjë mënyrë në kundërshtim me standardet e rregullta të 
afarizmit, hyn në sipërmarrje humbëse apo spekulative ose këmbime të 
mallrave apo letrave me vlerë ose konsumon shuma të tepërta ose bëhet 
debitor për shkak të shpenzimeve joekonomike, bixhozit ose vënies së 
basteve;  

1.3. prokuron mallra, shërbime apo kredi, ndërmerr veprimtari ekonomike 
të cilat krijojnë borxh tepër të madh, konkludon ose rinovon kontrata të 
paarsyeshme, nuk i mbledh borxhet që i kanë të tjerët, nuk i zbaton 
kërkesat me kohë dhe/ose i tjetërson mallrat apo shërbimet, letrat me 
vlerë apo gjërat e prodhuara nga këto të mira dukshëm nën vlerën e 
tyre në kundërshtim me standardet e rregullta të afarizmit;  

1.4. simulon ekzistimin e të drejtave të tjetrit ose me dijeni i njeh të drejtat e 
fabrikuara;  

1.5. nuk mban librat e kontabilitetit, të cilat me ligj është i detyruar t’i 
mbajë, ose i mban apo i modifikon ashtu që analizimi apo auditimi i 
aseteve neto të jetë më i vështirë;  

1.6. deformon, fsheh, shkatërron ose dëmton librat e kontabilitetit apo 
dokumentacionin tjetër me qëllim që të bëjë analizimin apo auditimin e 
aseteve neto më të vështirë, të fsheh asetet apo të mashtrojë ndonjë 
person;  

1.7. zvogëlon asetet neto ose fsheh marrëdhëniet aktuale të afarizmit në 
ndonjë mënyrë tjetër që është dukshëm në kundërshtim me standardet e 
rregullta të afarizmit;  

1.8. merr përsipër detyrime të tepërta; ose  
1.9. konkludon ose rinovon kontrata të paarsyeshme me subjekte insolvente.  

2. Vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni dënohet vetëm nëse likuidimi i 
detyrueshëm ose procedura e falimentimit janë filluar.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.  
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1. Në teorinë dhe praktikën gjermane dhe austriake, por edhe në legjislacion tonë 
është i njohur termi e drejta insolvente e cila përfshinë të gjitha ato të drejta 
procedurale të cilat mund të inkorporohen në lidhje me insolvencën e debitorit 
duke përfshirë edhe të drejtën e falimentimit dhe procedurat tjera si differentia 
specifika të nocionit të lartpërmendur.591 

2. Insolvenca (paaftësia për t’i përmbush detyrimet) është pjesë përbërëse dhe 
përcjellëse e veprave penale të këtij kapitulli. Sipas të drejtës Gjermane, debitori 
është insolvent kur detyrimet e veta nuk mundet krejtësisht t’i përmbush, si dhe 
debitori i cili për një afat të gjatë kohor nuk është në gjendje të përmbush as një 
pjesë të vogël të detyrimeve të veta ndaj kreditorëve. E rëndësishme për të drejtën 
penale është se insolvent nuk është vetëm ai debitor i cili nuk ka mundësi të 
përmbush detyrimet e veta ndaj as kujt, por edhe ai i cili ka mundësi t’i përmbush 
disa kërkesa të kreditorëve duke i lënë disa kreditor tjerë. 

3. Në Kodin tonë Penal ekzistojnë katër vepra penale, lidhur me këtë çështje, 
shkaktimi i falimentimit (neni 286); shkaktimi i falimentimit të rrejshëm (neni 
287); mashtrimi në procedurën e falimentimit (neni 288); dhe mashtrimi ose 
dëmtimi i kreditorëve apo debitorëve (neni 289), me të cilat inkriminohen 
veprimet para dhe gjatë falimentimit. 

4. Në Republikën e Kosovës nuk ekziston një përcjellje institucionale për aftësinë 
financiare të organizatave të biznesit apo personave juridik të cilët ushtrojnë 
veprimtari ekonomike. Shumë lehtë krijohen marrëdhëniet afariste, lidhen 
kontrata, mos pagesa e borxheve është bërë praktikë rutinore. Brenda ditës 
krijohen dhe shuhen subjekte afariste. Një përcjellje e gjendjes financiare është 
domosdoshmëri e kohës dhe shumë shtete atë e kanë krijuar. 

5. Me dispozitat e parapara në nenin 286 është inkriminuar shkaktimi i falimentimit 
të organizatës së biznesit apo të personit juridik nga personi përgjegjës i asaj 
organizate apo personi juridik. Qëllimi i kësaj vepre penale është që të mbrohet 
organizata e biznesit apo personi juridik nga puna e pandërgjegjshme e personit 
për shkak të kushteve nën të cilat gjenden ato, ngase janë bërë të paafta 
(insolvente) të paguajnë borxhet ashtu që mund të shkaktohet falimentimi. Kështu, 
jo vetëm se është skajshmërisht e dëmshme për atë organizatë të biznesit apo 
personin juridik, por në mënyrë indirekte mund të shkaktojë pasoja të dëmshme 
edhe për organizatat tjera- partnerëve afarist. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Dispozita penale nga paragrafi 1 i këtij neni ka karakter blanket sepse udhëzon, që 

veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale duhet të jenë në kundërshtim me 
standardet e rregullta të afarizmit. 

2. Veprimet me të cilat mund të kryhet vepra penale nga paragrafi 1, shkaktimi i 
falimentimit nga neni 286 KPK janë përcaktuar në mënyrë alternative dhe ato 
përfshihen në nëntë nënparagrafë: 1. duke fshehur apo deformuar ose në ndonjë 
mënyrë tjetër në kundërshtim me standardet e rregullta të afarizmit, e shkatërron, 
dëmton ose e bënë të pa shfrytëzueshme ndonjë aset, i cili në rast të procedurave të 
insolvencës do t’i takonte pronës falimentuese; 2. Në ndonjë mënyrë në 

                                                           
591 Po aty, faqe 985. 
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kundërshtim me standardet e rregullta të afarizmit, hyn në sipërmarrje humbëse 
apo spekulative ose këmbime të mallrave apo letrave me vlerë ose konsumon 
shuma të tepërta ose bëhet debitor për shkak të shpenzimeve jo ekonomike, 
bixhozit ose vënies së basteve; 3. Duke prokuruar mallra, shërbime apo kredi, 
ndërmerr veprimtari ekonomike të cilat krijojnë borxh tepër të madh, konkludon 
ose rinovonkontrata të paarsyeshme, nuk i mbledhë borxhet që i kanë të tjerët, nuk 
i zbaton kërkesat me kohë ose i tjetërson mallrat apo shërbimet, letrat me vlerë 
apo gjërat e prodhuara nga këto të mira dukshëm nën vlerën e tyre në 
kundërshtim me standardet e rregullta të afarizmit; 4. Duke simuluar ekzistimin e 
të drejtave të tjetrit ose me dijeni i njeh të drejtat e fabrikuara; 5. Duke i mos mbajt 
librat e kontabilitetit, të cilat me ligj është i detyruar t'i mbajë, ose i mban apo i 
modifikon ashtu që analizimi apo auditimi i aseteve neto të jetë më i vështirë; 6. 
duke deformuar, fsheh, shkatërron ose dëmton librat e kontabilitetit apo 
dokumentacionin tjetër me qëllim që të bëjë analizimin apo auditimin e aseteve 
neto më të vështirë, të fsheh asetet apo të mashtrojë ndonjë person; 7. Duke 
zvogëluar asetet neto ose fsheh marrëdhëniet aktuale të afarizmit në ndonjë 
mënyrë tjetër që është dukshëm në kundërshtim me standardet e rregullta të 
afarizmit; 8. Duke marr përsipër detyrime të tepërta; ose 9. Duke konkluduar ose 
rinovon kontrata të paarsyeshme me subjekte insolvente. 

 
Nënparagrafi 1.1 

 
1. Veprimet me të cilat kryhet vepra penale e paraparë në nënparagrafin 1, janë: 

fshehja apo deformimi ose ndonjë mënyrë tjetër e në kundërshtim me standardet e 
rregullta të afarizmit e shkatërron, dëmton ose e bënë të pa shfrytëzueshme ndonjë 
aset i cili në rast të procedurave të insolvencës do t’i takonte pronës së 
falimentimit. Sikurse shihet, veprimet e kryerjes së veprës penale janë paraparë në 
mënyrë alternative. Vepra penale nga ky nënparagraf mund të kryhet me një 
veprim e edhe me më shumë veprime të cekura.  

2. Objekti pasiv i kësaj vepre penale janë asetet të cilat i takojnë pronës së 
falimentimit. Do të thotë pronë nga e cila kreditorët në procedurën e falimentimit 
do të mund t’i realizojnë kërkesat e tyre.  

3. Kjo formë e kësaj vepre penale kryhet me dashje direkte dhe eventuale, e mund të 
kryhet edhe nga pakujdesia. Për të ekzistuar kjo vepër penale veprimet e cekura 
duhet të ndërmerren në kundërshtim me standardet e rregullta të afarizmit. Sipas 
përkufizimit të kësaj vepre penale, si kryes mund të jetë çdo person, por kryerës 
zakonisht është personi përgjegjës i punësuar në organizatën e biznesit apo tek 
personi juridik të cilat janë në borxhe të tepërta ose janë insolvent (paaftësi për të 
paguar borxhet). 

 
Nënparagrafi 1.2 

 
1. Veprimet tjera me të cilat kryhet vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni, janë 

paraparë në nënparagrafin 2 të paragrafit 1 të këtij neni të cilat po ashtu 
ndërmerren në kundërshtim me standardet dhe rregullat të afarizmit e që ka të bëjë 
me hyrjen (bashkëngjitje) e një organizate afariste apo person juridik i cili nuk 
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është solvent, në një sipërmarrje humbëse apo spekulative (mashtruese), ose 
këmben mallra apo letra me vlerë, ose konsumon shuma të tepërta, ose bëhet 
debitor për shkak të shpenzimeve jo ekonomike, bixhozit ose vënies së basteve. 
Pra, kryerësi duke ditur borxhin e tepërt ose insolvencën aktuale apo të pa 
shmangshme të organizatës ose të personit juridik e në kundërshtim me standardet 
e rregullta të afarizmit hyn (bashkangjetë) në një sipërmarrje humbëse ose 
spekulative-mashtruese. Kjo formë e kësaj vepre do të ekzistojë vetëm nëse 
bashkimi është në kundërshtim me standardet e rregullta të afarizmit dhe për këtë 
shkaktohet fillimi i likuidimit të detyrueshëm ose fillimi i procedurës së 
falimentimit. 

2. Vepra penale nga ky nënparagraf mund të kryhet edhe për shkak të këmbimit të 
mallrave ose letrave me vlerë në kundërshtim me standardet e rregullta të 
afarizmit. Po ashtu edhe nëse konsumimi i shumave të tepërta pa arsye ekonomike 
bëhet në kundërshtim me rregullat afariste apo bëhet debitor për shkak të 
shpenzimeve joekonomike, bixhozi ose vënies së basteve. 

3. Kjo formë e kësaj vepre penale është formë e përbërë.  
4. Veprimet me të cilat kryhet janë paraqit në mënyrë alternative dhe vepra penale 

mund të kryhet me një veprim dhe me disa veprime. Nëse kryhet me disa veprime 
do të konsiderohet se ekziston një vepër penale. Edhe te kjo formë e kësaj vepre 
penale, kryes është secili person, por zakonisht duhet të jetë personi përgjegjës tek 
organizata e biznesit apo tek personi juridik të cilat janë në borxhe të tepërta ose 
insolvente aktuale apo të pashmangshme. Sa i përket elementit subjektiv të veprës 
penale, kryesi duhet të udhëhiqet me vetëdije për situatën financiare të organizatës 
ose personit juridik tek e cila është i punësuar.  

 
Nënparagrafi 1.3 

 
1. Në nënparagrafin 1.3 është përkufizuar forma tjetër e kësaj vepre penale e cila 

kryhet duke prokuruar mallra, shërbime apo kredi, duke ndërmarr veprimtari 
ekonomike të cilat krijojnë borxh tepër të madh, lidh (konkludon) ose rinovon 
kontrata të paarsyeshme, nuk i mbledhë borxhet që i kanë të tjerët, nuk i zbaton 
kërkesat me kohë ose i tjetërson mallrat apo shërbimet, letrat me vlerë apo gjërat e 
prodhuara nga këto të mira dukshëm nën vlerën e tyre në kundërshtim me 
standardet e rregullta të afarizmit. Pra, sipas këtij nënparagrafi janë paraqitur disa 
forma të kësaj vepre penale si vijon: a) duke prokuruar mallra dhe shërbime të cilat 
krijojnë borxhe tepër të mëdha.  

2. Çka konsiderohet “borxhe tepër të mëdha” duhet të jetë çështje faktike. Lidhur me 
këtë, duhet të merret një qëndrim juridik nga Gjykata Supreme.  

3. Forma tjetër e kësaj vepre penale është nëse ndërmerren veprime ekonomike të 
cilat po ashtu krijojnë borxh tepër të madh; b) nëse lidhen ose rinovohen kontrata 
të pa arsyeshme edhe pse dihet se organizata afariste ose personi juridik është në 
insolvencë aktuale apo të pashmangshme; c) nëse nuk mblidhen borxhet që i kanë 
të tjerët edhe pse organizata apo personi juridik është në insolvencë aktuale; d) 
nëse nuk zbatohen kërkesat me kohë ose tjetërsohen mallrat apo shërbimet, letrat 
me vlerë apo gjërat e prodhuara nga këto të mira dukshëm nën vlerën e tyre në 
kundërshtim me standardet e rregullta të afarizmit. Edhe këtu kemi të bëjmë me 
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vepër penale të përbërë e cila mund të kryhet me një veprim apo me më disa 
veprime të përkufizuara.  

4. Kryesi është secili person por zakonisht si kryes paraqitet personi përgjegjës në 
organizatën e afarizmit apo te personi juridik e cili apo e cila është në borxhe të 
tepërta ose në insolvencë aktuale apo të pashmangshme. Kryesi i veprës penale 
duhet të udhëhiqet me vetëdije për situatën financiare të organizatës apo personit 
juridik ku është i punësuar. 

 
Nënparagrafi 1.4 

 
1. Kjo formë e kësaj vepre penale e paraparë në këtë nënparagraf kryhet duke 

simuluar ekzistimin e të drejtave të tjetrit ose me dijeni i njeh të drejtat e 
fabrikuara (të rrejshme). Veprimet me të cilat kryhet kjo formë e veprës penale 
janë paraqit në mënyrë alternative me simulim ose duke njohur me dije të drejtat e 
rrejshme të tjetrit. Kjo vepër penale kryhet me dashje dhe kryes mund të jetë secili 
person e zakonisht është personi përgjegjës.  

 
Nënparagrafi 1.5 

 
1. Në këtë nënparagraf është paraparë forma tjetër e kësaj vepre penale e cila kryhet 

nëse kryesi nuk i mban librat e kontabilitetit, të cilat me ligj është i detyruar t’i 
mbajë, ose i mban apo i modifikon ashtu që analizimi apo auditimin e aseteve neto 
të jetë më i vështirë.  

2. Objekti mbrojtës i kësaj forme të veprës penale janë mirëmbajtja e librave të 
kontabilitetit të cilat janë të detyruara me ligj. Kryesi, është personi përgjegjës i 
cili punon në organizatën e afarizmit apo tek personi juridik e cila apo i cili është 
në borxh të tepërt ose në insulvencë aktuale apo të pashmangshme. Veprimet me të 
cilat kryhet kjo formë e kësaj vepre penale janë mos mbajtja e librave të 
kontabilitetit, të cilat me ligj janë të detyruara të mbahen ose librat e kontabilitetit 
modifikohen ashtu që analizimi apo auditimi i aseteve neto të vështirësohet.  

3. Kjo vepër penale ka elemente të përbashkëta me veprën penale të falsifikimit të 
dokumenteve, por meqenëse kjo vepër penale të konsiderohet si vepër penale 
speciale e cila ka për qëllim që me modifikimin e librave të kontabilitetit të 
vështirësohet auditimi apo analiza e aseteve të organizatës së afarizmit apo 
personit juridik, dhe do të bëjmë vetëm me këtë vepër penale e jo edhe bashkimin 
ideal me veprën penale të falsifikimit të dokumente nga neni 398 të këtij Kodi për 
shkak të parimit të specialitetit. Librat e kontabilitetit janë dokumente sepse e kanë 
formën dhe përmbajtjen dhe janë të detyruara të mbahen në përputhje me ligjin.  

 
Nënparagrafi 1.6 

 
1. Në nënparagrafin 6 është paraparë formë e ngjashme me veprën penale nga 

nënparagrafi 5 i këtij neni dhe për objekt mbrojtës po ashtu ka librat e kontabilitetit 
dhe dokumentet tjera.  

2. Veprimet me të cilat kryhet kjo formë e kësaj vepre penale janë dhe atë: duke 
deformuar, duke i fsheh, duke i shkatërruar ose duke i dëmtuar librat e 
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kontabilitetit apo dokumentet tjera me qëllim që të bëjë analizimin apo auditimin e 
aseteve neto më të vështirë të fsheh asetet apo të mashtrojë ndonjë person. Pra, 
është një formë e veprës penale e përbërë e cila mund të kryhet me një veprim por 
edhe me disa veprime të cekura më lartë. Kryesi i kësaj vepre penale mund të jetë 
secili person. Sa i përket elementit subjektiv kjo formë e kësaj vepre penale kryhet 
me dashje direkte. Kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm se me veprimet e kryerjes së 
kësaj vepre vështirësohet analizimi apo auditimi i aseteve neto dhe se fshihen 
asetet apo mashtrohet personi tjetër.  

 
Nënparagrafi 1.7 

 
1. Në këtë nënparagraf është paraparë formë tjetër e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se kryhet nëse zvogëlohen asetet neto ose fshihen marrëdhëniet 
aktuale të afarizmit në ndonjë mënyrë tjetër që është dukshëm në kundërshtim me 
standardet e rregullta të afarizmit.  

2. Veprimet me të cilat kryhet kjo formë e veprës penale janë: zvogëlimi i aseteve 
neto dhe fshehja e marrëdhënieve aktuale afariste në kundërshtim me standardet e 
rregullta të afarizmit. Si shihet kjo formë e veprës penale ka karakter banket sepse 
udhëzon në shkeljen e standardeve të rregullta të afarizmit. 

3. Zvogëlimi i aseteve mund të bëhet në mënyra të ndryshme dhe është çështje 
faktike për secilin rast konkret. Po ashtu edhe fshehja mund të jetë në mënyra të 
ndryshme të cilat vërtetohen nga gjendja faktike.  

4. Edhe kjo formë e veprës penale kryhet me dashje, por nuk përjashtohet edhe 
kryerja nga pakujdesia.  

5. Kryes i veprës mund të jetë secili person, por zakonisht është personi përgjegjës. 
 

Nënparagrafi 1.8 
 
1. Kjo formë e veprës penale kryhet vetëm me marrjen e detyrimeve të tepërta të cilat 

nuk mund të përmbushen. Veprimi me të cilin kryhet kjo formë e veprës penale 
është marrja e detyrimeve të tepërta. 

2. Kryesi i veprës mund të jetë secili person. Por, zakonisht si kryes është personi 
përgjegjës i cili ka autorizime për të marr përsipër detyrime. Vepra penale 
zakonisht kryhet me dashje, por mund të kryhet edhe nga pakujdesia. 

 
Nënparagrafi 1.9 

 
1. Forma e fund e kësaj vepre penale është paraparë në nënparagrafin 1.9, e cila 

konsiderohet se kryhet në rastet kur lidhjet ose rinovohet kontrata e pa arsyeshme 
me subjekte insolvente. Një dispozitë e tillë ekziston edhe në nënparagrafin 1.3 të 
këtij neni, por me një dallim ngase këtu pala tjetër kontraktuese është subjekti 
insolvent. Gjitha tjerat që janë thënë në komentin e këtij neni vlejnë edhe për këtë 
nënparagraf. 
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Paragrafi 2 
 
1. Paragrafi 2 i këtij neni ka karakter shpjegues. Me ndërmarrjen e një apo më shumë 

të këtyre veprimeve konsiderohet se është kryer kjo vepër penale, vetëm nëse 
likuidimi i detyrueshëm ose procedura e falimentimit ka filluar.  

2. Meqenëse format e kryerjes së kësaj vepre penale janë të limituara sipas kësaj 
dispozite penale, shkaktimi i falimentimit në një mënyrë tjetër nuk do të 
konsiderohet se është kryer kjo vepër penale, por mund të jetë vepra penale e 
paraparë në nenin 285 nëse plotësohen kushtet të cilat kërkohen për atë vepër 
penale. 

3. Paaftësia e pagesës e organizatës afariste ose të personit juridik konsiderohet 
atëherë kur për një kohë të gjatë nuk ka mundësi t’i përmbush detyrimet e veta 
edhe pse kërkesat ndaj saj as në mënyrë të dhunshme nuk mund të realizohen. Një 
gjendje e tillë financiare duhet të ekzistojë për një kohë të gjatë, andaj nuk mund të 
konsiderohet si paaftësi pagese nëse organizata e biznesit apo personi juridik për 
momentin gjendet në atë gjendje financiare. Përmbushja e pjesshme e detyrimeve 
vet vetiu nuk mund të konsiderohet se debitori posedon aftësinë pagese. 
Prezumohet se debitori është insolvent (paaftësi pagese) nëse në afatin prej dy 
muajve nuk është paguar as një e pesta nga shuma të cilën është dashtë ta paguaj 
në bazë të kërkesës së bazuar edhe pa pëlqimin e debitorit nga e cilado llogari e 
debitorit tek personi juridik i cili për atë kryen shërbime të pagesave.  

4. Vetë rrethana se debitori në atë kohë ka pasur mjete në llogaritë tjera nga të cilat 
ka mundur të përmbushen kërkesat nuk do të thotë se e ka aftësinë e pagesës 
(solvent). Për ekzistimin e veprës penale duhet pasur parasysh se për paaftësinë 
pagesës është relevante koha e marrjes së vendimit sipas propozimit për hapjen e 
procedurës së falimentimit. 

5. Personi përgjegjës në kohën e ndërmarrjes së veprimeve me të cilat kryhet kjo 
vepër penale duhet të jetë i vetëdijshëm për gjendjen financiare në të cilën gjendet 
organizata e biznesit apo personi juridik i cili merret me veprimtari ekonomike, 
respektivisht se nuk ka aftësi pagese. 

6. Pasoja e kësaj vepre penale është shkaktimi i falimentimit, do të thotë se 
organizata e biznesit apo personi juridik ka arrit nën falimentim e që kjo duhet të 
jetë në lidhje kauzale (shkakësore) me veprimet e përmendura të kësaj vepre 
penale.  

7. Meqenëse pasoja e kësaj vepre penale është shkaktimi i falimentimit, atëherë 
pasoja duhet të përfshihet në dashjen e kryerësit të veprës penale. Në praktikë 
zakonisht kjo vepër kryhet me dashjen eventuale por disa forma të kësaj vepre 
penale kryhen edhe me dashjen direkte.  

 
Paragrafi 3 

 
1. Kjo vepër penale mund të kryhet edhe nga pakujdesia e kryerësit, por gjithsesi 

kryerësi duhet të jetë i vetëdijshme se organizata afariste apo personi juridik ku ai 
ka pozitën e personit përgjegjës, është insolvent (nuk ka aftësi pagese) si kusht për 
të ekzistuar kjo vepër penale, sepse pakujdesia e kryerësit ka të bëjë me pasojën e 
kësaj vepre penale e jo me elementin subjektiv të veprës penale. 
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2. Kjo vepër penale konsiderohet e kryer kur shkaktohet pasoja e saj, do të thotë kur 
vendimi për hapjen e procedurës së falimentimit merr formën e prerë. 

3. Kush konsiderohet person përgjegjës, është përcaktuar në nenin 120. 
 
 
Neni 287 [Shkaktimi i falimentimit të rrejshëm] 
 
1. Kushdo që përfshihet në një nga veprimet e mëposhtme me qëllim që të mos 

paguajë atë që është i detyruar të paguajë, ose me qëllim që të mashtrojë ose 
duke mashtruar ndonjë kreditor apo debitor, dënohet me burgim prej gjashtë 
(6) muaj deri në pesë (5) vjet:  
1.1. fsheh tërë pasurinë apo një pjesë të pasurisë së subjektit, kryen shitje të 

rrejshme, e shet nën vlerën e tregut ose ia transferon personit tjetër si 
kompensim;  

1.2. hyn në kontrata të rrejshme apo fiktive të borxhit; ose  
1.3. fsheh, shkatërron ose ndryshon librat e kontabilitetit të cilat është i 

detyruar me ligj që ti mbajë, ashtu që rezultati i veprimtarisë së tij ose 
gjendja e aseteve apo detyrimeve nuk mund të vërtetohet, ose përmes 
dokumenteve të rrejshme apo në ndonjë mënyrë tjetër krijon një situatë 
të tillë ku mund të realizohet falimentimi.  

2. Veprat penale nga paragrafi 1. i këtij neni dënohen vetëm nëse likuidimi i 
detyrueshëm ose procedurat e falimentimit janë filluar.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me humbje mbi 
pesëmbëdhjetëmijë (15.000) Euro për kreditorin, kryesi dënohet me burgim 
prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

 
1. Procedura e falimentimit parashihet atëherë kur organizatat afariste apo personi 

juridik i cili merret me afarizëm ekonomik nuk mund t’u përgjigjen detyrimeve me 
mjetet e veta financiare apo me asetet tjera, ndërsa procedura e falimentimit mund të 
shkaktohet në rrethana të ndryshme, por nuk lejohet shkaktimi i falimentimit me 
qëllim, vetëm për t’iu shmang detyrimeve, e çka në praktik ndodhë shpeshherë. Pra, 
me qëllim të shmangies së detyrimeve ndaj kreditorëve shkaktohet falimentimi i 
rrejshëm. Andaj, inkriminimi i shkaktimit të falimentimit të rrejshëm ka për qëllim 
që të ndalojë këto situata. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Dispozita e paragrafit 1, i inkriminon veprimet e mëposhtme të cilat merren me 

qëllim që të mos paguhen detyrimet ndaj kreditorëve, ose me qëllim që të 
mashtrojë ose duke mashtruar ndonjë kreditor apo debitor ia arrin apo tenton ta 
arrijë qëllimin që t’i mos përmbush detyrimet ndaj kreditorëve. Vepra penale nga 
paragrafi 1, sipas veprimeve me të cilat kryhet ka tri forma themelore të saja. 

 
Nënparagrafi 1.1 

 
1. Në nënparagrafin 1.1 janë paraparë veprimet me të cilat kryhet vepra themelore 

penale dhe atë, duke a) fshehur tërë pasurinë apo një pjesë të saj, b) duke bërë 
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shitje të rreme ose duke shitur pasurinë e subjektit nën vlerën e tregut ose c) ia 
transferon personit tjetër si kompensim.  

2. Objekti sulmues apo objekti me të cilin kryhet vepra penale në fjalë është pasuria e 
subjektit afarist. Me këtë formë të veprës penale kryesi ka për qëllim që të krijojë 
përshtypjen ose bindjen se pasuria e subjektit është shitur, është shitur një pjesë e 
saj apo është transferuar te personi tjetër në ndonjë mënyrë tjetër e që nuk i 
përgjigjet situatës objektive. Në këtë mënyrë pasuria nuk është e kapshme fizikisht 
për kreditorët apo juridikisht nuk mund të shërbejë për përmbushjen e detyrimeve 
ndaj kreditorëve. Sa i përket shitjes në vlerën e tregut, do të kemi zvogëlimin e 
pasurisë, ndërsa blerësi i cili e ka blerë pasurinë duke qenë i vetëdijshëm për 
qëllimin e shitësit mund të jetë bashkëkryes i kësaj forme të veprës penale. E njëjta 
është edhe tek rasti i transferimit të pasurisë.592 

 
Nënparagrafi 1.2 

 
1. Forma e dytë e kryerjes së kësaj vepre penale nga nënparagrafi 1.2 është lidhja e 

kontratave të rreme apo fiktive të borxhit ashtu që pranohen kërkesat e paqena. 
Kështu, në mënyrë fiktive rriten detyrimet e organizatës afariste apo personit 
juridik, ashtu që bëhet insolvente e për çka shkaktohet falimentimi i rremë. 

 
Nënparagrafi 1.3 

 
1. Forma e tretë e kësaj vepre penale nga paragrafi 1 të këtij neni ka të bëjë me librat 

e kontabilitetit. Ligjdhënësi inkriminon fshehjen, shkatërrimin ose ndryshimin e 
librave të kontabilitetit të cilat është i detyruar me ligj që t’i mbajë, ashtu që 
rezultati i veprimtarisë së tij ose gjendja e aseteve apo detyrimeve nuk mund të 
vërtetohet ose përmes dokumenteve të rrejshme apo në ndonjë mënyrë tjetër krijon 
një situatë ku mund të realizohet falimentimi. 

2. Veprimet me të cilat kryhet kjo formë e kësaj vepre penale themelore janë paraqitë 
në mënyrë alternative: a) fshehjen e librave të kontabilitetit të cilat sipas ligjit 
duhet t’i mbajë; b) shkatërrimin e librave të kontabilitetit të cilat sipas ligjit duhet 
të mbahen c) ndryshimin e librave të kontabilitetit dhe d) mënyra tjera me të cilat 
krijon një situatë ku mund të realizohet falimentimi i rrejshëm. Për të ekzistuar kjo 
vepër penale si e kryer duhet që me veprimet e lartë përmendura të shkaktohet 
falimentimi i rremë, e nëse kjo pasojë nuk është shkaktuar, atëherë do të kemi 
tentativën e kësaj vepre penale. 

3. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, por zakonisht është personi 
përgjegjës në organizatën e afarizmit apo të personit juridik. Për kuptimin e 
shprehjes “person përgjegjës” shih nenin 120. 

4. Lidhur me fajësinë, kjo vepër mund të kryhet me dashje direkte. 
 

                                                           
592 Po aty, faqe 985-986. 
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Paragrafi 2 
 
1. Paragrafi 2 i këtij neni është dispozitë shpjeguese e cila shpjegon atë se kjo vepër 

penale do të ekzistoj, konsiderohet e kryer vetëm nëse likuidimi i detyrueshëm ose 
procedura e falimentimit ka filluar. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Forma e kualifikuar e kësaj vepre penale është paraparë në paragrafin 3 dhe 

ekziston kur për shkak të veprës penale nga paragrafi 1 i këtij neni shkaktohet 
humbje mbi 15.000 (pesëmbëdhjetë mijë) Euro për kreditorin. Është jo relevante 
se kjo humbje është shkaktuar për një kreditor apo disa kreditorë, por e rëndësisë 
është se humbja vlerësohet mbi 15.000 euro edhe nëse me radhitjen e kësaj humbje 
në disa kreditorë nuk kalon shumën prej 15.000 euro. Këtu është fjala për 
pamundësinë e realizimit të kërkesave nga kreditorët.  

2. Me kryerjen e kësaj vepre penale mund të realizohen elementet edhe të ndonjë 
vepre tjetër penale, ashtu që mund të shtrohet pyetja e bashkimit të tyre. Kështu, 
vepra mund të kryhet me lidhjen e kontratës fiktive, duke përpiluar dokumente të 
rrejshme, me shkatërrimin, dëmtimin ose ndryshimin e librave të kontabilitetit, e të 
gjitha këto janë elementet e veprës penale të falsifikimit të dokumentit nga neni 
398 dhe rastet e posaçme të falsifikimit të dokumenteve nga neni 399 të këtij Kodi.  

3. Meqenëse, falsifikimi i dokumenteve, respektivisht fshehja e tyre, apo shkatërrimi 
paraqiten si veprime me të cilat kryhet kjo vepër penale, atëherë nuk konsiderohet 
se është fjala për bashkim të veprave penale nga neni 389 dhe 399 të këtij Kodi, 
sepse kjo vepër penale paraqitet si vepër penale speciale në krahasim me veprat 
penale nga neni 389 dhe 399, për shkak se qëllimi i kësaj vepre penale (neni 287) 
është mbrojtja e të drejtave të kreditorëve, ndërsa me veprat penale nga neni 389 
dhe 399 mbrohet qarkullimi juridik.593 

 
 
Neni 288 [Mashtrimi në procedurën e falimentimit] 
 
1. Kushdo që lidhur me procedurën e falimentimit, përfshihet në një apo më 

shumë nga veprimtaritë në vijim me administratorin apo personin i cili vepron 
në cilësi të administratorit, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në 
pesë (5) vjet, nëse: 
1.1. paraqet deklaratë, dokument apo kërkesë të rrejshme, ose jep dëshmi të 

rrejshme;  
1.2. me dijeni dhe me mashtrim transferon, fsheh ose nuk ia kalon ndonjë 

pasuri apo dokument administratorit apo personit i cili vepron në cilësi 
të administratorit;  

1.3. me dijeni dhe me mashtrim jep, ofron, pranon apo tenton të përfiton 
para, pasuri, pagesë, kompensim, shpërblim, përparësi apo premtim për 
një veprim ose shmangie nga veprimi në mënyrë që të përfitojë ndonjë 
përparësi në procedurën e falimentimit; ose  

                                                           
593 Stojan Lazarević e të tjerë, Komentar Krivičnog Zakona Crne Gore, faqe 685. 
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1.4. me dijeni dhe pa autorizim nga administratori i pronës, shet, pranon, 
vjedh, përvetëson, shkatërron, përdhosë ose blen, qoftë në mënyrë të 
drejtpërdrejtë apo të tërthortë, ndonjë letër apo pasuri të pronës.  

 
1. Për dallim nga vepra penale e paraparë në nenin 287, ku parashihen veprimet 

inkriminuese para falimentimit, kjo vepër penale ka të bëjë me veprimet e 
ndëshkueshme gjatë procedurës së falimentimit. Veprimet me të cilat kryhet kjo 
vepër penale janë paraparë në katër nënparagraf. Në procedurën e marrëveshjes së 
dhunshme nuk mund të kryhet kjo vepër penale sepse sipas ligjit mbi procedurën e 
falimentimit ajo është braktisur dhe është zëvendësuar me institutin modern të 
riorganizimit sipas shembullit të ri gjerman, Insolvenzordnung. Me riorganizimin 
si institut i veçantë juridik tentohet që debitorit në falimentim t’i mundësohet, jo 
vetëm për të mbijetuar por edhe të shërohet ashtu që të jetë në gjendje të vazhdojë 
veprimtarinë e rregullt.594 

 
Paragrafi 1 

 
1. Në paragrafin 1, në esencë është paraparë forma e veçantë e mashtrimit. Kryesi në 

procedurën e falimentimit parashtron kërkesën e vetë ashtu që paraqitet në cilësinë 
e kreditorit edhe pse nuk është ose nëpërmes renditjes për pagesë radhitet në 
vendin e më parmë, apo kërkesa e tij përmbushet në kundërshtim me renditjen 
sipas dispozitave të ligjit. 

 
Nënparagrafi 1.1 

 
1. Vepra penale e paraparë në nënparagrafin 1.1 kryhet duke paraqitur deklarata, 

dokumente apo kërkesa të rrejshme ose duke dëshmuar rrejshëm me qëllim të 
përfitimit. Veprimet e cekura më lartë parashihen në mënyrë alternative dhe janë 
një nga mënyrat e kryerjes së kësaj vepre penale. Veprimet e kryerjes së kësaj 
mënyrë të kësaj vepre penale janë si vijon: a) paraqitje e deklaratave, 
dokumenteve apo kërkesa të rrejshme te administratori i procedurës së 
falimentimit; b) duke dëshmuar rrejshëm për një fakt apo çështje që ka peshë në 
realizimin e një kërkese të padrejtë. Mjetet me të cilat kryhet kjo mënyrë e kësaj 
vepre penale janë, deklaratat e rrejshme, dokumentet e rrejshme, kërkesat e 
rrejshme dhe dëshmia e rrejshme.  

2. Këtë vepër penale mund ta kryej çdo person apo vetëm personi në cilësinë e 
administratorit, delictum proprium (person afarist). 

 
Nënparagrafi 1.2 

 
1. Mënyra tjetër e kryerjes së kësaj vepre penale e paraparë në nënparagrafin 1.2 

konsiderohet se kryhet nëse transferohet pasuria me anë të mashtrimit, fshehjes 
apo mos kalimin e ndonjë pasurie apo dokumenti tek administratori apo te personi 
i cili vepron në cilësi të administratorit. Veprimet me të cilat kryhet kjo mënyrë e 
kësaj vepre penale janë: a) transferimi me anë të mashtrimit të pasurisë; b) fshihet 

                                                           
594 Baćić/ Pavlović; Komentar Krivičnog Zakona, faqe 987. 
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pasuria apo dokumenti ose nuk i kalohen administratorit apo personit i cili vepron 
në cilësi të administratorit. Objekti mbi të cilin veprohet është pasuria apo 
dokumenti i rrejshëm.  

2. Kryes i kësaj mënyre të kësaj vepre penale mund të jetë çdo person i cili ushtron 
ndonjë veprimtari afariste dhe është në situatë që me dije dhe me mashtrim i 
ndërmerr veprimet e kryerjes së kësaj mënyre të veprës penale. Pra, kryesi është i 
vetëdijshëm për veprimet dhe për pasojën dhe i dëshiron ato (dolus). 

 
Nënparagrafi 1.3 

 
1. Ky nënparagraf e përcakton mënyrën e tretë të kryerjes së kësaj vepre penale e cila 

kryhet me dijeni dhe mashtrim, duke dhënë, ofruar, pranuar apo duke tentuar të 
përfitojë para, pasuri, pagesë, kompensim, shpërblim, përparësi, apo premtim për 
një veprim ose shmangie nga veprimi në mënyrë që të përfitojë ndonjë përparësi 
në procedurën e falimentimit. Me këtë dispozitë sanksionohet dhënia, ofrimi dhe 
pranimi i ndonjë shpërblimi (para, pasuri, pagesë, kompensim apo premtim për 
ndonjë veprim) me qëllim të përfitimit të ndonjë përparësie në procedurën e 
falimentimit. Kjo dispozitë ka karakter të korrupsionit. 

2. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale ndërmerren me dijeni dhe me 
mashtrim dhe ato janë: 
a) duke dhënë para, pasuri, pagesë në dobi të personit i cili duhet ta kryej 

veprimin e kërkuar apo të shmanget nga veprimi të cilin duhet ta kryej apo 
personit tjetër, kompensim, ndonjë shpërblim material apo jo material, 
përparësi apo premtim; 

b) duke ofruar para, pasuri, pagesë, kompensim, shpërblim, përparësi apo ndonjë 
premtim; 

c) duke pranuar, para, pasuri, pagesë, kompensim, shpërblim, përparësi apo 
ndonjë premtim për një veprim apo shmangie nga veprimi në mënyrë që të 
përfitoj përparësi në procedurën e falimentimit; 

d) duke tentuar të përfitoj para, pasuri, pagesë, kompensim, shpërblim, përparësi, 
apo premtim për një veprim ose shmangie nga veprimi në mënyrë që të 
përfitojë ndonjë përparësi në procedurën e falimentimit.  

3. Sipas kësaj dispozite, si kryes i kësaj vepre penale mund të konsiderohet dhënësi 
dhe marrësi i ryshfetit, me qëllim që kreditori të fitojë përparësi në procedurën e 
falimentimit. Dhënësi i ryshfetit këtë vepër penale e kryen duke i ndërmarr 
veprimin e cekur në pikën (a) dhe (b), ndërsa marrësi duke ndërmarrë veprimet e 
cekura nën pikën (c) dhe (d). 

4. Si kryes i kësaj vepre penale, zakonisht mund të jetë ndonjë kreditor apo ndonjë 
person tjetër për interes të ndonjë kreditori dhe administratori apo personi i cili 
vepron në cilësinë e administratorit.  

5. Objekti mbrojtës është procedura e falimentimit të debitorit. 
6. Nuk do të konsiderohet se ekziston bashkimi i kësaj vepre penale me veprën 

penale të marrjes ose dhënies së ryshfetit (mitos), ngase marrja dhe dhënia e 
ryshfetit tek kjo vepër penale paraqitet si veprim me të cilin kryhet kjo vepër. 

7. Vepra penale kryhet me dashje. 
8. Mendoj se këtu paratë, pasuria duhet të konfiskohen si mjet me të cilat është kryer 

vepra penale. 
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Nënparagrafi 1.4 
 
1. Në këtë nënparagraf është paraparë mënyra e katërt e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se kryhet duke blerë, shitë, pranon, vjedh, përvetëson, shkatërron, 
përdhosë, qoftë në mënyrë të drejt për drejt apo të tërthorët, pa autorizim nga 
administratori ndonjë letër me vlerë ose pasuri të pronës së subjektit në procedurën 
e falimentimit. 

2. Veprimet me të cilat kryhet kjo mënyrë e kësaj vepre penale janë paraparë në 
mënyrë alternative dhe vepra penale mund të kryhet me një veprim dhe me disa 
veprime. Edhe në rastet kur vepra penale kryhet me disa veprime do të 
konsiderohet se ekziston një vepër penale e jo disa vepra penale në bashkim. 
Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë: duke shitë, duke pranuar, duke 
vjedh, duke përvetësuar, duke shkatërruar, duke përdhosë dhe duke blerë, pa 
autorizim nga administratori i procedurës së falimentimit në mënyrë të 
drejtpërdrejt apo të tërthorët letra me vlerë ose pasuri të pronës së subjektit në 
procedurë të falimentimit. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale janë letrat me 
vlerë dhe prona e subjektit e cila gjendet në procedurë të falimentimit. Për të 
ekzistuar kjo vepër penale, veprimet e kryerjes duhet të ndërmerren pa autorizimin 
e administratorit dhe me dijeni. 

3. Kryes mund të jetë çdo person. 
4. Kryesi i kësaj vepre penale duhet të veprojë me dashje ndaj veprimeve me të cilat 

kryhet kjo vepër penale dhe pasojës së tyre. 
 
 
Neni 289 [Mashtrimi ose dëmtimi i kreditorëve apo debitorëve] 
 
1. Kushdo që duke ditur borxhin e tepërt ose insolvencën aktuale apo të 

pashmangshme, vë një kreditor apo debitor në pozitë më të favorshme përmes 
pagesës së borxheve apo në ndonjë mënyrë tjetër dhe me këtë shkakton dëme 
prej më tepër se pesëmijë (5.000) Euro ose rezulton në humbje të kreditorëve 
tjerë prej më tepër se pesëmijë (5.000) Euro, dënohet me burgim deri në tre (3) 
vjet.  

2. Kushdo që për të mashtruar ose shkaktuar dëm ndonjë kreditori apo debitori, 
pranon një kërkesë të rrejshme, lidhë kontrata të rrejshme ose kryen ndonjë 
veprim tjetër mashtrues me të cilin dëmton ndonjë kreditor apo debitor, 
dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me dëm që 
tejkalon dyqind e pesëdhjetëmijë (250.000) Euro ose rezulton me humbje që 
tejkalon dyqind e pesëdhjetëmijë (250.000) Euro, ose kur si rezultat i kësaj i 
dëmtuari detyrohet ti nënshtrohet procedurës së riorganizimit ose 
falimentimit, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

 
1. Kur një subjekt ekonomik bëhet insolvent (nuk e ka aftësi pagese), atëherë merren 

disa masa juridike me qëllim të mbrojtjes së të drejtave pronësore të kreditorëve 
dhe të debitorëve. Një nga këto masa është edhe hapja e procedurës së falimentimit 
sipas ligjit, e cila duhet të sigurojë përmbushjen e kërkesave të kreditorëve. Me 
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dispozita ligjore është paraparë procedura dhe mënyra e përmbushjes së kërkesave 
të kreditorëve ashtu që sigurohet një përmbushje e plotë dhe e drejtë dhe e 
barabartë për të gjithë kreditorët dhe debitorët. Mirëpo, gjatë kohës së procedurës 
së falimentimit mund të ndërmerren veprime të ndryshme me të cilat mund të 
dëmtohet ndonjë kreditor apo debitor në krahasim me ndonjë kreditor tjetër i cili 
vihet në pozitë më të volitshme. Disa nga këto veprime mund të paraqesin edhe 
vepër penale.  

2. Në këtë normë parashihen dy forma të kësaj vepre penale: 1) dëmtimi i kreditorit 
prej më tepër se 5000 euro, duke e vënë në pozitë më të favorshme kreditorin tjetër 
apo debitorin përmes pagesës së borxheve apo në një mënyrë tjetër, shkakton 
humbje prej ma se 5000 euro kreditorëve tjerë dhe 2) me qëllim të dëmtimit të 
kreditorëve apo debitorëve ndërmerr veprime mashtruese juridike, pranon kërkesa 
të pa vërteta, lidhë kontrata të rreme apo me ndonjë veprim tjetër mashtrues 
dëmton kreditorin apo debitorin e organizatës së biznesit apo të personit juridik. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1, është paraparë dëmtimi i kreditorit apo debitorit duke e vënë në 

pozitë më të favorshme kreditorin apo debitorin tjetër të organizatës së biznesit 
apo të personit juridik ku kryerësi ka pozitë apo mundësi për ndërmarrjen e 
veprimeve me të cilat kryhet kjo vepër penale.  

2. Ligji e cakton vetëm një mënyrë të kryerjes së veprës penale (raste më të shpeshta 
në praktikë), por parasheh mundësinë edhe për mënyrat tjera të kryerjes së veprës 
penale të cilat varen nga rasti në rast.  

3. Si mënyrë e kryerjes së kësaj vepre penale është pagesa e borxhit një kreditori në 
dëm të kreditorëve tjerë të cilët do të duhet të kompensoheshin në procedurën e 
falimentimit por në mungesë të masës së mjeteve nuk mund të kompensohen ose 
pjesërisht kompensohen, apo me kërkesën e pagesës së borxhit nga një debitor 
favorizohet debitori tjetër në kundërshtim me dispozitat ligjore.  

4. Me ligj të posaçëm është përcaktuar mënyra dhe procedura e kompensimit të 
kreditorëve dhe debitorëve të organizatës së biznesit në falimentim apo personit 
juridik në falimentim, ku sipas kësaj procedure është përcaktuar radhitja e 
kreditorëve apo debitorëve për kompensim në bazë të përqindjes proporcionale të 
kërkesave të tyre. Kështu, pagimi i borxhit kreditorit paraprak apo realizimi i 
borxhit nga debitori paraprak apo në ndonjë mënyrë tjetër shkaktohet pozita më e 
favorshme dhe me këtë shkakton dëme prej më tepër se 5.000 Euro ose rezulton në 
humbje të kreditorëve tjerë prej më tepër se 5.000 Euro, e që në situatën e mos 
pagesës së borxhit në tërësi apo pjesërisht do të ishte i barabartë me kreditorët 
tjerë.  

5. Për të ekzistuar kjo vepër penale nga paragrafi 1, dëmi apo humbja e shkaktuar e 
kreditorëve tjerë duhet të jetë më shumë se 5.000 Euro.  

6. Mënyra tjetër e kryerjes së kësaj vepre penale do të ishte për shembull, lajmërimi i 
disa kreditorëve për situatën se si do t’i realizonin me kohë kërkesat e tyre, 
përshtatja e kërkesave për pagesë të borxhit në momentin e arritjes së mjeteve 
financiare, pagesa e kreditorëve jashtë xhiro-llogarisë së bllokuar etj. 

7. Vepra penale kryhet në situatat kur subjekti ekonomik është i paaftë për pagesa 
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aktualisht (insolvent) apo borxh të tepërt të pa shmangshëm. Një situatë e tillë do 
të ishte kur organizata e biznesit apo personi juridik nuk do të ishin në gjendje 
financiare t’i përmbushin detyrimet e veta dhe t’i realizojnë të drejtat, kurë 
kreditorët nuk kanë mundësi t’i realizojnë kërkesat e tyre, apo debitorët t’i 
përmbushin detyrimet e tyre, edhe sipas procedurës së përmbarimit të dhunshëm. 
Një situatë e tillë duhet të jetë e karakterit të gjatë kohor sepse mungesa 
momentale e mjeteve financiare nuk mund të konsiderohet si paaftësi për pagesë 
sipas kuptimit të kësaj vepre penale. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Vepra penale nga par. 2, ka karakter mashtrues, sepse kryerësi i kësaj vepre penale 

i ndërmerr veprimet ndëshkuese me qëllim që të mashtrojë apo shkaktojë dëm 
ndonjë kreditori apo debitori. Veprimet me të cilat kryhet kjo formë e veprës 
penale janë të përcaktuar në par. 2 të këtij neni si për shembull, a) duke pranuar 
kërkesat e pa vërteta, b) duke lidhë kontrata të rrejshme apo me veprime tjera 
mashtruese me të cilat dëmton ndonjë kreditor apo debitor. Me ndërmarrjen e 
këtyre veprimeve krijohen detyrime fiktive, kreditor fiktiv apo debitor fiktiv ashtu 
që hyrja e kreditorëve fiktiv apo debitorëve fiktiv në rrethin e kreditorëve apo të 
debitorëve e zvogëlon mundësinë e realizimit të kërkesave.  

2. Nuk është e rëndësishme kompensimi i kreditorëve fiktiv para apo pas procedurës 
së falimentimit sepse edhe në rastin e parë dhe të dytë, kreditorët e vërtet vijnë në 
pozita të pa volitshme sa i përket mundësisë së realizimit të kërkesave të tyre. Si 
pranim i kërkesave të pavërteta duhet konsideruar edhe pranimin e lartësisë së 
kërkesës e cila në realitet është më e ultë apo kërkesën më të ultë ndaj debitorit.  

3. Përpilimi i kontratave të rreme (fiktive), ka të bëjë me marrjen e detyrimeve të pa 
qena apo detyrimeve jo adekuate ndaj ndonjë subjekti ekonomik apo personi fizik, 
ashtu që me krijimin këtyre detyrimeve të rrejshme, zvogëlohet mundësia e 
kreditorëve të vërtet dhe debitorëve të vërtet që t’i realizojnë apo t’i përmbushin 
kërkesat. 

4. Veprimet tjera mashtruese me qëllim të dëmtimit të kreditorëve apo debitorëve të 
organizatës së biznesit apo personit juridik mund të jenë të ndryshme e që i përket 
çështjes faktike të cilën gjykata duhet ta konstatojë për secilin rast veç e veç, p.sh. 
bartja e mjeteve financiare tek ndonjë organizatë e biznesit apo tek ndonjë person 
tjetër dhe paraqitet gjendja financiare që në realitet nuk ekziston. Edhe kjo vepër 
penale nga paragrafi 2 kryhet nën të njëjta kushte si vepra penale nga paragrafi 1 i 
këtij neni, kur organizata e biznesit apo personi tjetër juridik nuk është solvent, 
nuk ka aftësi pagese. 

5. Pasoja e kësaj forme të veprës penale është dëmtimi i kreditorëve apo të 
debitorëve të organizatës së biznesit apo të personit tjetër juridik, do të thotë 
shkaktimi i dëmit të një kreditori apo më shumë kreditorëve ose debitorëve. Nuk 
mund të bëhet fjalë për dëmtimin kreditorëve nëse masa e mjeteve të organizatës 
apo personit juridik në falimentim i mbulon të gjitha kërkesat e kreditorëve. Se a 
ka ardhur deri te dëmtimi i një apo më shumë kreditorëve apo debitorëve duhet 
vlerësuar nga rasti në rast. Tek kjo formë e veprës penale nuk kërkohet dëm apo 
humbje mbi 5.000 Euro, sikurse kërkohet tek vepra penale nga paragrafi 1 i këtij 
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neni, sepse kjo formë e veprës penale është më e rëndë, me rrezikshmëri shoqërore 
më të madhe, jo për shkak të lartësisë dëmit apo humbjes por për shkak të mënyrës 
mashtruese të kryerjes së veprës penale nga ana e kryerësit. 

6. Edhe kjo formë e veprës penale mund të kryhet nga secili personi i cili është në 
pozitë të ndërmarri veprimet e kryerjes së kësaj forme të veprës penale.  

7. Kjo formë e veprës penale mund të kryhet vetëm me dashje madje me dashje 
direkte, për shkak se kryerësi duhet të ketë qëllim (dolus) që t’i mashtrojë apo t’u 
shkaktojë dëm kreditorëve apo debitorëve. Nëse tek kryerësi i kësaj forme të 
veprës penale nuk ekziston qëllimi për mashtrim apo shkaktimit të dëmit, atëherë 
nuk do të ekzistojë kjo vepër penale. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3 janë paraparë format e kualifikuara të kësaj vepre penale për shkak 

të lartësisë së dëmit apo humbjes së shkaktuar (që kalon shumën prej 250.000 
euro) apo kur pala e dëmtuar si pasojë e njërës vepër është detyruar t’i nënshtrohet 
riorganizimit ose procedurës së falimentimit. 

 
Praktika gjyqësore: 

 
1. Me aktgjykimin e Gjykatës së shkallës së parë i akuzuari është shpallë fajtor për 

veprën penale, vënia e kreditorit në pozitë më të volitshme nga neni 281 Ligjit Penal 
të Republikës së Kroacisë (tek ne, vepra penale dëmtimi i kreditorëve nga neni 289 
par. 1 KPK). Ai si drejtor i organizatës së biznesit, për të cilën ka ditë se nuk ka 
aftësi pagese, edhe për kundër faktit se me vendim të plotfuqishëm të gjykatës është 
caktuar ndalesa e posedimit me mjetet ndaj të cilave është vendos hipoteka në dobi 
të bankës, ia shet organizatës tjetër automjetin me ftohës, për çka është dëmtuar 
banka më shumë se 6000,00 Kuna. Një përshkrim i gjendjes së tillë faktike i 
përgjigjet veprës penale nga neni 281 LP i R. Kroacisë (neni 289 par. 1 KPK). 
VSRH. I. Kz 217/95 dt. 18. ozujka 1998. 

2. Veprën penale, dëmtimi i kreditorëve e kryen personi përgjegjës në organizatën e 
biznesit i cili duke ditur se organizata e tij është bërë e paaftë për pagës, i ka 
urdhëruar ndërmarrjes tjetër që borxhin i cili rrjedhë nga afarizmi i tyre mos ta 
paguaj në llogarinë e organizatës e cila është bërë e paaftë për pagesa e që ndaj saj 
kanë arritur kërkesa financiare të kreditorëve tjerë,pagesën e atij borxhi e ka 
orientuar vetëm në disa kreditor të zgjedhur, me këtë mënyrë i ka vënë në pozitë të 
pa volitshme kreditorët tjerë dhe janë pamundësuar që t’i realizojnë kërkesat e tyre 
sipas rendit ligjor, VS. Crne Gore br. Kz 74/75. 

  
 
Neni 290 [Keqpërdorimi i autorizimeve ekonomike] 
 
1. Personi përgjegjës që gjatë ushtrimit të veprimtarisë ekonomike kryen një nga 

veprimet në vijim me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore 
për vete apo për ndonjë person tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej 
gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet:  
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1.1. krijon apo mban fonde të palejuara në Republikën e Kosovës ose në 
ndonjë juridiksion tjetër;  

1.2. përmes përpilimit të dokumenteve me përmbajtje të rreme, me bilance 
të rreme, me vlerësime të rreme, inventarizim apo me prezantim tjetër 
të rremë ose përmes fshehjes së provave në mënyrë të rreme e prezanton 
qarkullimin e aseteve ose të rezultateve të veprimtarisë ekonomike dhe 
në këtë mënyrë i vë në lajthim organet drejtuese në organizatën e 
biznesit gjatë vendimmarrjes lidhur me veprimtaritë menaxhuese;  

1.3. nuk i paguan detyrimet tatimore ose detyrimet e tjera fiskale të 
parapara me ligj;  

1.4. mjetet me të cilat disponon i shfrytëzon në kundërshtim me qëllimin e 
tyre të paraparë; ose  

1.5. në ndonjë mënyrë tjetër e shkel ligjin apo rregullat e veprimtarisë 
afariste lidhur me tjetërsimin, përdorimin apo menaxhimin e pasurisë.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton në dobi pasurore që 
tejkalon njëqindmijë (100.000) Euro, kryesi dënohet me burgim prej një (1) 
deri në tetë (8) vjet.  

 
1. Me këto dispozita të këtij neni janë inkriminuar llojet e veçanta të keqpërdorimit të 

cilat kryhen në veprimtarinë ekonomike. Karakteristika e këtyre keqpërdorimeve 
është ngase kryerës është, personi përgjegjës në organizatën e biznesit apo tek 
personi juridik i cili merret me veprimtari ekonomike, se të gjitha format e kryerjes 
së kësaj vepre penale kanë për qëllim përfitimin e dobisë pasurore në mënyrë të 
kundërligjshme për organizatën e biznesit apo për personin juridik në të cilin është 
i punësuar, ose organizatës tjetër të biznesit ose personit tjetër juridik tek të cilat 
nuk është i punësuar, ose për veti.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1 janë paraparë pesë forma të kryerjes së kësaj vepre penale me 

qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për ndonjë 
person tjetër, si vijon:  
a) me krijimin apo mbajtjen e fondeve të palejuara në Republikën e Kosovës ose 

në ndonjë juridiksion tjetër; b) me përpilimin e dokumenteve të rrejshme, me 
bilance të rreme, me vlerësime të rreme, inventarizim apo me prezantim tjetër 
të rremë ose përmes fshehjes së provave në mënyrë të rreme e prezanton 
qarkullimin e aseteve ose të rezultateve të veprimtarisë ekonomike dhe në këtë 
mënyrë i vë në lajthim organet drejtuese në organizatën e biznesit gjatë 
vendimmarrjes lidhur me veprimtaritë menaxhuese; c) me mos pagimin e 
detyrimeve tatimore dhe detyrimet tjera fiskale në Kosovë të përcaktuara me 
ligj; d) duke i shfrytëzuar mjetet me të cilat disponon në kundërshtim me 
qëllimin e tyre të paraparë dhe e) duke e cenuar në mënyrë tjetër ligjin apo 
rregullat e veprimtarisë afariste lidhur me tjetërsimin, përdorimin apo 
menaxhimin e pasurisë. 
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Nënparagrafi 1.1 
 
1. Krijimi apo mbajtja e fondeve të palejuara në Republikën e Kosovës ose në ndonjë 

juridiksion tjetër paraqet veprim inkriminues në nënparagrafin 1.1. Këto fonde 
mund të krijohen me veprimtari të ligjshme apo të pa ligjshme, por karakteristika e 
tyre është se ekzistimi i tyre nuk evidentohet në bazë të ligjit në librat afariste të 
organizatës së biznesit apo të personit juridik i cili ushtron veprimtari ekonomike. 
Mjetet e këtyre fondeve, zakonisht përdoren për aktivitete të cilat nuk janë në 
përputhje me ligjin, p.sh. për shfrytëzim të pa dedikuar, për korrupsion, për 
spekulime etj. Për ekzistimin e veprës penale nuk është e nevojshme që këto mjete 
të përdoren për çështje të pa lejuara, por mjafton që ato fonde të pa lejuara të 
ekzistojnë. Përveç krijimit të këtyre fondeve është sanksionuar edhe mbajta e tyre, 
do të thotë, personi përgjegjës nuk i ka krijuar këto fonde por i ka marr në mbajtje 
nga personi tjetër i cili i ka krijuar. Pra, kjo formë e kësaj vepre penale mund të 
kryhet duke i krijuar fondet e pa lejuara ose duke i mbajtur ato në mënyrë të pa 
lejuar. 

2. Për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk është e nevojshme që për shkak të krijimit 
apo të mbajtjes së tyre të vijë deri tek ndonjë pasojë, sepse me vet krijimi ose 
mbajtja e pa lejuar e tyre paraqet rrezik për veprimtari të paligjshme ekonomike. 
Fondet e pa lejuara mund të ekzistojnë në Kosovë dhe jashtë saj (juridiksion tjetër) 
dhe mund të jenë në vlera të ndryshme (të holla, ari, letra me vlerë, mall, etj.). 

 
Nënparagrafi 1.2. 

 
1. Forma tjetër e kësaj vepre penale është paraparë në nënparagrafin 2 të këtij neni, e 

cila konsiderohet se kryhet me prezantimin e rrem të qarkullimit të aseteve ose të 
rezultateve të veprimtarisë ekonomik për ti vënë në lajthim organet drejtuese në 
organizatën e biznesit apo te personi juridik gjatë vendimmarrjes lidhur me 
veprimtaritë menaxhuese. Kjo mund të realizohet në shumë mënyra: me përpilimin e 
dokumenteve me përmbajtje të rreme, me bilance të rreme, me vlerësimin apo 
inventarizimin apo me prezantim tjetër të rremë ose me fshehjen e provave në 
mënyrë të rreme.  

2. Për ekzistimin e veprës penale është e nevojshme që për shkak të këtyre veprimeve 
ndëshkuese të shkaktohet pasoja e veprës e cila është: të vihen në lajthim organet 
drejtuese në organizatën e biznesit apo te personi juridik gjatë vendim marrjes 
lidhur me punët e qeverisjes, me qëllim që të realizohet përfitimi i dobisë pasurore 
të kundërligjshme për organizatën e biznesit apo personin juridik ku punon ose 
organizatës tjetër të biznesit apo personin tjetër juridik apo veti.  

3. Për ekzistimin e kësaj forme të veprës penale, mjafton që organet drejtuese të 
vihen në lajthim lidhur veprimtarit menaxhuese (me qeverisjen). 

 
Nënparagrafi 1.3 

 
1. Keqpërdorimi i autorizimeve në ekonomi të paraparë në nënparagrafin 1.3 

konsiston në mos pagimin e detyrimeve tatimore dhe detyrimet tjera fiskale të 
përcaktuara me ligj. Mendoj që lidhur me këtë formë të kësaj vepre penale duhet 
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cekur se legjislacionet tjera penale në rajon dhe më gjerë e kanë një përkufizim i 
cili ka të bëjë me fshehjen (shmangien) e detyrimeve tatimore dhe të atyre fiskale, 
sepse nëse organizata e biznesit apo personi juridik nuk i paguan detyrimet, shteti 
nëpërmes mekanizmave që i ka, mund t’ i realizoj me procedurë të dhunshme.  

2. Meqenëse kjo normë penale ka të bëjë me keqpërdorimin e autorizimeve në 
ekonomi nga personi përgjegjës i organizatës së biznesit apo i personit juridik i cili 
merret me veprimtari ekonomike, atëherë përkufizimi i kësaj forme të veprës 
penale (neni 290 nënparagrafi 3) nuk është në frymën e keqpërdorimit të 
autorizimeve në ekonomi. Vetë karakteri i kësaj dispozite duhet të jetë mashtrues, 
për t’u ikë detyrimeve tatimore dhe të atyre fiskale, pjesërisht ose tërësisht e jo 
thjesht për t’i mos i paguar ato. Andaj, këtë dispozitë duhet konsideruar në frymën 
e mashtrimit, ikjes së detyrimeve tatimore dhe të atyre fiskale të parapara me ligj.  

3. Kjo formë e veprës penale mund të kryhet në mënyra të ndryshme. Më së shpeshti 
në praktikë kryhet, duke i paraqitur faktet e pavërteta në bazë të të cilave 
përcaktohet lartësia e detyrimeve ose llogaritja e rreme e shumës të cilën duhet 
paguar në dobi të buxhetit të Kosovës.  

4. Pasoja e kësaj vepre penale konsiston në shkaktimin e dëmit të buxhetit të 
Kosovës, e në anën tjetër përfitimi i kundërligjshëm i organizatës së afarizmit apo 
personit juridik për shumën e detyrimeve që është dashtë të paguhen sipas 
dispozitave ligjore në fuqi. 

 
Nënparagrafi 4 

 
1. Vepra penale nga nënparagrafi 4 konsiston në shfrytëzimin e mjeteve në 

kundërshtim me qëllimin (dedikimin) e tyre. Kjo formë e veprës penale më tepër 
ka të bëjë me pronën shoqërore, me planifikimin dhe zhvillimin ekonomik të 
organizatave publike dhe arsyeja e inkriminimit të veprimeve me të cilat kryhet 
kjo vepër penale ka qenë mbrojtja e planifikimit shoqëror dhe interesit të 
përgjithshëm të shoqërisë. Andaj, kjo formë e kësaj vepre penale nuk është e 
nevojshme tek organizatat e biznesit me kapital privat, përveç nëse organizata e 
dëmtuar i bashkëngjitet ndjekjes penale. Ndërsa, tek personat juridik të cilat 
ushtrojnë veprimtari me interes publik aplikimi i kësaj dispozite ka vend, ngase 
posedimi dhe shfrytëzimi i mjeteve në kundërshtim me dedikimin e tyre të 
paraparë është kundër interesit publik dhe rrezikon interesin ekonomik.  

2. Pasoja e kësaj forme të veprës penale është rreziku abstrakt për interesin publik 
apo në interes të themeluesve të organizatës afariste dhe për ekzistimin e veprës 
penale nuk është e nevojshme të shkaktohet pasoja e dëmshme. 

 
Nënparagrafi 1.5. 

 
1. Në nënparagrafin 5 është përcaktuar forma e fundit e kësaj vepre penale e cila 

është paraparë në mënyrë të përgjithësuar ashtu që përfshin të gjitha rastet tjera të 
keqpërdorimit të autorizimeve në ekonomi me të cilat cenohet rëndë ligji dhe 
rregullat afariste lidhur me rregullimin, përdorimin apo administrimin e pasurisë e 
që nuk janë përfshirë në format paraprake. Këto keqpërdorime të autorizimeve 
mund të jenë të lloj-llojshme, e përbashkëta e tyre është se ndërmerren me qëllim 
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të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për ndonjë person 
tjetër juridik. 

2. Pasoja e kësaj forme të veprës penale është shkaktimi i rrezikut abstrakt për 
interesin ekonomik të organizatës afariste a personin juridik, që do të thotë se nuk 
është e domosdoshme të shkaktohet drejtpërdrejt dëmi për shkak të veprimeve të 
tilla të ndërmarra për organizatën e biznesit a personin juridik.  

3. Te të gjitha format e kësaj vepre penale, kryerësi është personi përgjegjës në 
organizatën e biznesit apo të personit juridik (për kuptimin e shprehjes, personi 
përgjegjës shih neni 120 të këtij Kodi). 

4. Sa i përket fajit, për ekzistimin e kësaj vepre penale duhet të ekzistojë dashja tek 
kryerësi dhe qëllimi, që me kryerjen e veprës të krijohet përfitim i kundërligjshëm 
pasuror për organizatën e biznesit ose personit juridik në të cilën është i punësuar 
apo organizatën tjetër të biznesit ose për personin juridik apo për vete. Pra, tek 
kryerësi i kësaj vepre penale duhet të ekzistojë dashja direkte për realizimin e 
qëllimit. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre penale e cila 

konsiston në realizimin e lartësisë së përfitimit të dobisë pasurore vetëm nëse 
kalohet shuma prej 100,000 euro. 

2. Për kuptimin e shprehjes “dobi pasurore” shih nenin 120 neni 34 të këtij Kodi.  
3. Disa nga format e kësaj vepre penale përmbajnë në vete disa vepra tjera penale, 

p.sh. mashtrimin, falsifikimin e dokumenteve etj, të cilat konsumohen dhe nuk 
mund të ekzistojë bashkimi i veprave. 

 
 
Neni 291 [Lidhja e kontratës së dëmshme] 
 
1. Personi përgjegjës i cili ushtron veprimtari ekonomike që lidh kontratë për të 

cilën e di se është e dëmshme për organizatën e biznesit apo që lidh kontratë në 
kundërshtim me autorizimet e tij dhe me këtë i shkakton dëm organizatës së 
biznesit, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

2. Kur kryesi i veprës nga paragrafi 1. i këtij neni merr ryshfet ose shkakton dëm 
në shumën që tejkalon njëqindmijë (100.000) Euro, kryesi dënohet me burgim 
prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

 
1. Në të drejtën detyrimore dhe atë ekonomike është dhënë definicioni se çka 

nënkuptojmë me shprehjen kontratë. Për ta ushtruar veprimtarinë ekonomike, 
organizatat e afariste dhe personat juridik që ushtrojnë veprimtari ekonomike 
lidhin kontrata të ndryshme me të cilat marrin detyrime dhe të drejta reciproke me 
palën kontraktuese. Kontratat mund të jenë të ndryshme duke filluar nga shitblerja, 
për kualitetin e mallit, për transportin, për kontrollin, për shpedicionin, për 
ndërtimin, mirëmbajtjen, e shumë çështje të tjera, varësisht nga natyra e objektit të 
kontratës për çka ajo lidhet. Këto kontrata, për interes të organizatës afariste apo 
personit juridik i lidhë personi i autorizuar apo përfaqësuesi i organizatës. Është 
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detyrë e këtyre personave që të veprojnë me ndërgjegjeje dhe të mbrojnë interesin 
e organizatës apo personit juridik, për llogari të cilës lidhin kontratë. Kontrata 
duhet të jetë në interes të palës kontraktuese sepse organizata nuk do të kishte 
arsye për ta lidhë atë. Kështu, kontrata nuk duhet të jetë e dëmshme për atë, sepse 
do të ishte në kundërshtim me bazat dhe principet e afarizmit ekonomik. 

2. Personat të cilët si të autorizuar a përfaqësues të organizatës apo personit juridik të 
cilët lidhin kontratë, duhet të kenë autorizime të caktuara lidhur me përmbajtjen 
dhe kufijtë, brenda së cilës mund të lëvizin me rastin e lidhjes së kontratës, ashtu 
që ata nuk mund të veprojnë ndryshe. Nëse veprojnë në kundërshtim me 
autorizimet e caktuara dhe kontrata lidhet në dëm të organizatës apo personit 
juridik, atëherë merr karakter të veprimit të rrezikshëm për atë, në interes së cilës 
lidhet kontrata, andaj edhe është paraparë si vepër penale. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale nga paragrafi 1 konsiston në lidhjen e 

kontratës e cila është e dëmshme për organizatën apo personin juridik, ose me 
lidhjen e kontratës në kundërshtim me autorizimet të cilat i ka i autorizuari apo 
përfaqësuesi lidhur me kontratën e caktuar. Kështu, kjo vepër penale na paraqitet në 
dy forma: a) si lidhje e kontratës së dëmshme dhe b) si lidhje e kontratës në 
kundërshtim me autorizimet. 

2. Sa i përket formës së parë të kësaj vepre penale, duhet të plotësohen dy kushte: që 
kontrata të jetë e dëmshme për organizatën e biznesit apo të personit juridik, dhe 
se kryerësi e ka ditë se kontrata është e dëmshme.  

3. Si kontratë e dëmshme, në kuptim të kësaj vepre penale do të konsiderohet ajo 
kontratë e cila i shkakton dëm organizatës së biznesit apo personit juridik në 
llogari të së cilës lidhet. Ky dëm mund të konsistojë në dëmin material të 
drejtpërdrejt, në humbjen e fitimit, në vënie në pozitë më të pa volitshme ndaj 
partnerit afarist, dëmtimi i kredibilitetit afarist, etj, ashtu që nuk do të thotë se 
dëmi duhet të jetë gjithnjë material por mund të jetë edhe ai jo material.  

4. A është kontrata e dëmshme, vlerësohet në momentin e lidhje së kontratës, çka 
rrjedhë nga kërkesa që kryerësi duhet ta dijë se kontrata është e dëmshme. 
Kontrata e cila më vonë, për shkak të ndryshimeve të rrethanave, bëhet e dëmshme 
nuk konsiderohet si kontratë e dëmshme në kuptim të këtij neni, andaj në këtë rast 
nuk do të ekzistojë vepra penale.595 

5. Forma tjetër e kësaj vepre penale është kur kryerësi lidhë kontratë në kundërshtim 
me autorizimet që iu janë dhënë. Për ketë formë nuk kërkohet që kryerësi duhet ta 
dijë se kontrata është e dëmshme për organizatën apo personin juridik. 

6. Pasoja e veprës penale është shkaktimi i dëmit për organizatën e biznesit a 
personin juridik. Kjo pasojë duhet të jetë në lidhje kauzale (shkakësore) direkt me 
kontratën e lidhur, do të thotë, nga lidhja e kontratës së pavolitshme është 
shkaktuar pasoja e veprës. Dëmi mund të jetë material dhe jo material për 
organizatën e biznesit a personin juridik në llogari të së cilës lidhet kontrata. 

7. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm personi i autorizuar apo 
përfaqësuesi i organizatës së afarizmit a personit juridik i cili ushtron veprimtari 

                                                           
595 Po aty, faqe 1019 
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ekonomike. Kuptimi i nocionit, “i autorizuar a përfaqësues” është dhënë në ligjin 
mbi detyrimet, ligjin mbi organizatat e biznesit, në statutin apo me ndonjë akt 
tjetër të përgjithshëm të organizatës së biznesit ose të personit juridik. 
Përfaqësuesi, në suaza të autorizimeve të veta, mund të japë prokurë (autorizim) të 
shkruar personit tjetër. 

8. Kjo vepër mund të kryhet me dashje. Përveç kësaj, tek lidhja e kontratës së 
dëmshme, kryerësi duhet ta dijë se kontrata të cilën e lidhë është e dëmshme për 
organizatën e biznesit apo personin juridik në llogari të së cilës edhe vepron. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2, është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se ekziston nëse kryerësi merr ryshfet apo dëmi i shkaktuar e kalon 
shumën prej 100,000 euro. Për ekzistimin e kësaj forme të veprës penale, ryshfeti 
duhet të merret për lidhjen e kontratës së dëmshme. Në këtë rast do të kemi një 
vepër penale të përbërë: nga vepra, marrja e mitos (ryshfetit) dhe veprës penale, 
lidhja e kontratës së dëmshme. Lidhur me marrjen e mitos, shih komentet për 
vepra penale marrja e ryshfetit (neni 428). Duke pasur parasysh se marrja e mitos 
kryhet, duke kërkuar ryshfet apo duke pranuar premtimin për ryshfet. Edhe këto 
forma të marrjes së mitos përfshihen tek kjo vepër penale, madje duhet të 
përfshihet edhe marrja e mitos pas lidhjes së kontratës e cila nuk është premtuar 
më parë. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Për të ekzistuar vepra penale, lidhja e kontratës së dëmshme, është e nevojshme që 

përfaqësuesi i organizatës së biznesit me qëllim të lidhë kontratë për të cilën e di 
se është e dëmshme, dhe me atë t’i shkaktoj dëm organizatës së vetë. 

2. Nga administrimi i provave rrjedhë se nuk iu është shkaktuar dëm organizatës me 
lidhjen e kontratës në fjalë, e që e vërteton eksperti financiar, dhe këtë e pranon 
edhe ankuesi. Propozimi i ankuesit është që të vërtetohen edhe disa modalitete me 
rastin e lidhjes së kontratës, ashtu që me disa klauzola organizata do të kalonte më 
mirë financiarisht se sa në rastin konkret. 

3. Nëse në ndonjë variant do të vërtetohet se organizata do të kishte fitim më të 
madh, kjo nuk do të paraqiste element qenësor të kësaj vepre penale, ngase 
mungon dashja e kryerësi për shkaktimin e pasojës. Vendimi i Gjykatës së Qarkut 
në Zagreb, Kz. 904/98 dt. 05.01.1999. 

4. Kur drejtori i organizatës, me qëllim që t’i krijoj përfitim pasuror organizatës tjetër 
të biznesit, lidhë kontratë me përfaqësuesin e saj, me të cilën kontratë krijohet 
përfitimi pasuror për atë organizatë e i është shkaktuar dëm organizatës ku kryerësi 
ka qenë drejtor, me këtë ka kryer veprën penale, lidhja e kontratës së dëmshme e 
jo keqpërdorimi i pozitës zyrtare dhe të autorizimeve. VS. BiH, KZ. nr. 613/86 dt. 
20.02.1986. 
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Neni 292 [Komunikimi i paautorizuar i sekretit tregtar] 
 
1. Kushdo që në shkelje të detyrave të tij për ruajtjen e sekreteve afariste apo 

tregtare, ia kumton apo ia përcjell personit tjetër të dhënat lidhur me sekretet 
afariste apo tregtare ose në ndonjë mënyrë tjetër ia mundëson ndonjë personi 
të paautorizuar qasjen në të dhënat e tilla ose mbledh të dhëna të tilla me 
qëllim që t’ia përcjell personit të paautorizuar, dënohet me gjobë ose me 
burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që me qëllim të përdorimit në mënyrë të paautorizuar, arrin në 
mënyrë të kundërligjshme deri te të dhënat të cilat ruhen si sekrete të 
afarizmit apo të tregtisë, siç parashihet në paragrafin 1. të këtij neni, dënohet 
me dënimin nga paragrafi 1. i këtij neni.  

3. Kur të dhënat nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni janë të një rëndësie të veçantë 
ose nëse të dhënat e këtilla i përcjellën personit tjetër me qëllim që këto të 
dhëna t’i nxjerrë jashtë Republikës së Kosovës, ose nëse vepra është kryer me 
qëllim të përfitimit të dobisë pasurore, kryesi dënohet me gjobë dhe me 
burgim deri në pesë (5) vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 3. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, 
kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

5. Kushdo që me qëllim të këmbimit të sekretit tregtar për përfitim ekonomik të 
cilitdo përveç pronarit të tij, vjedh ose merr pa autorizim, ose përmes 
mashtrimit apo lajthimit merr të dhënat sipas paragrafit 1. të këtij neni, 
dënohet me gjobë dhe me burgim deri në pesë (5) vjet.  

6. Kushdo që pranon, blen apo posedon sekretin tregtar, duke ditur se ky sekret 
është vjedhur ose marrë pa autorizim, dënohet me gjobë ose me burgim deri 
në tre (3) vjet.  

7. Për qëllime të këtij neni, shprehja “sekret afarist” nënkupton të dhënat që 
janë cilësuar si të tilla me ligj ose me dispozita të organizatës së biznesit ose të 
personi juridik dhe të cilat paraqesin sekretin e prodhuesit, rezultatin e punës 
hulumtuese ose të dizajnimit, të dhëna financiare, afariste, shkencore, teknike, 
ekonomike apo inxhinierike, përfshirë plane, formula, dizajne, prototipe, 
metoda, teknika, procese, procedura, programe, kode ose të dhëna tjera për të 
cilat pronari ka ndërmarrë masa të arsyeshme për ti mbajtur sekret dhe 
zbulimi i tyre personit të paautorizuar mund të ketë efekte të dëmshme për 
interesat ekonomike të organizatës së biznesit apo të personit juridik.  

8. Për qëllime të këtij neni, shprehja “sekret tregtar” nënkupton të dhënat që 
janë cilësuar si të tilla me ligj ose me dispozita të organizatës së biznesit ose të 
personi juridik dhe të cilat paraqesin sekretin e prodhuesit, rezultatin e punës 
hulumtuese ose të dizajnimit, të dhëna financiare, afariste, shkencore, teknike, 
ekonomike apo inxhinierike, përfshirë plane, formula, prototipe, metoda, 
teknika, procese, procedura, programe, kode ose të dhëna tjera për të cilat 
pronari ka ndërmarrë masa të arsyeshme për ti mbajtur sekret dhe zbulimi i 
tyre personit të paautorizuar mund të ketë efekte të dëmshme për interesat 
ekonomike të organizatës së biznesit apo të personit juridik.  
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1. Kumtimin e sekretit të afarizmit apo tregtar mund ta bëjë personi i cili në 
kundërshtim me detyrat e tij për ruajtjen e sekretit ia kumton, ia dorëzon personit 
tjetër të dhënat lidhur me sekretin e afarizmit apo tregtar, ose në ndonjë mënyrë 
tjetër ia mundëson personit tjetër qasjen apo mbledhjen e të dhënave të tilla me 
qëllim që t’i dorëzohen personit të paautorizuar.  

2. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është ruajtja e sekretit, ndërsa objekti 
sulmues është sekreti i afarizmit dhe tregtisë, e objekti është të dhënat konkrete 
lidhur me sekretin e afarizmit apo tregtisë. Lidhur me kuptimin e shprehjes “sekret 
afarist” dhe “sekret tregtar” shih paragrafin 7 dhe 8 të këtij neni, të cilët paragraf 
e kanë karakterin shpjegues të këtyre shprehjeve. Sipas këtyre paragrafëve “sekret 
afarist apo tregtar” do të nënkupton të dhënat që janë cilësuar si të tilla me ligj, 
akte tjera nënligjore apo me aktin e përgjithshëm të organizatës së biznesit a 
personit juridik i cili merret me veprimtari ekonomike dhe të cilat paraqesin 
sekretin e prodhuesit, rezultatet e punës hulumtuese ose dizajnimit, të dhënat 
financiare, afariste, shkencore, teknike, ekonomike apo inxhinierie, përfshirë 
plane, formula, dizajnë, prototip, metoda, teknika, procese, procedura, programe, 
kode ose të dhëna tjera për të cilat pronari ka ndërmarrë masa të arsyeshme për t’i 
mbrojtur sekret dhe zbulim i tyre personit të pa autorizuar mund të ketë efekte të 
dëmshme për interesat ekonomike të organizatës së biznesit apo personit juridik. 

3. Shprehja “personit tjetër” ka të bëjë me personat e panjohur, me secilin i cili nuk 
është juridikisht i përshtatshëm për t’u njohur me të dhënat të cilat paraqesin sekret 
të punës. Mund të jetë secili person dhe personat brenda për brenda subjektit 
ekonomik për të cilin ka të bëjë sekreti i afarizmit apo tregtar. 

4. Sot i kushtohet kujdes i veçantë sekretit të afarizmit dhe tregtar në marrëdhënie 
afariste ndërkombëtare e posaçërisht në format e pronësisë industriale. Nevoja e 
mbrojtjes së tyre shprehet me rastin e lidhjes së tipeve (llojeve) të reja të 
kontratave- “jonit venture, leasing, factoring, franchising”. Në kontrata shtohen 
dispozita të posaçme lidhur me sekretin e afarizmit apo tregtisë me qëllim të 
shmangies së pasojave të dëmshme për shkak të zbulimit apo kumtimit të sekretit. 

5. Ndonjë shënim ose dokument për t’u konsideruar sekret me detyrim të ruajtjes së 
tyre, personi konkret (kryerësi i veprës), duhet të jetë i informuar për ato shënime 
ose dokumente apo të ishte vënë në dijeni gjatë ushtrimit të punës ose detyrave të 
punës. Këtyre personave mund t’u bashkëngjiten edhe personat të cilët nuk kanë 
marrë pjesë drejt për së drejti gjatë ushtrimit të punës ose detyrave të punës prej të 
cilave ka rrjedh sekreti i punës, por kanë mund të mësojnë për sekretin e afarizmit 
apo tregtar në mënyrë tjetër, p.sh. duke dëgjuar bisedën e personave tjerë, duke i 
shikuar shkresat apo dokumentet (zakonisht janë punëtorët ndihmës- sekretari, 
sekretarja, personeli teknik, pastruesi, rojtari, ndihmësi, etj.). Edhe këta persona 
kanë detyrim ta ruajnë sekretin e afarizmit apo tregtisë. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Vepra penale nga paragrafi 1 i ka tri forma: 

a) kumtimi i sekretit të afarizmit apo tregtar 
b) përcjellja e sekretit personit tjetër 
c) bërja e mundshme në qasjen a mbledhjen e të dhënave të tilla personit tjetër 

me qëllim që t’ia dorëzoj personit të pa autorizuar. 
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2. Kumtimi, realizohet me veprimin me të cilin njoftohet personi tjetër me 
përmbajtjen e shënimeve. Kumtimi mund të bëhet me gojë, me shkrim apo në 
ndonjë mënyrë tjetër të përshtatshme. Përcjellja e të dhënave ka të bëjë me dhënien 
ose krijimin e mundësive me arrit në posedim me të dhënat të cilat paraqesin 
sekret, personit të pa autorizuar (manu in manum datio-dorë në dorë, me faks apo 
në ndonjë mënyrë tjetër elektronike). Përcjellja, zakonisht ka të bëjë me dorëzimin 
e dokumentacionit sekret të afarizmit apo sekretit tregtar. 

3. Bërja e mundshme në qasjen apo mbledhja e të dhënave lidhur me sekretin e 
afarizmit a tregtar me qëllim që t’ia dorëzoj personit të paautorizuar, ka të bëjë me 
veprimet apo mos veprimet të cilat ia mundësojnë kryerësit të veprës që të 
njoftohet me të dhënat të cilat konsiderohen si sekret i afarizmit apo sekret tregtar. 
Për të ekzistuar vepra penale është e nevojshme që ato të sigurohen me qëllim që 
t’i dorëzohen personit të pa autorizuar. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 është inkriminuar arritja në mënyrë të kundërligjshme deri te të 

dhënat të cilat ruhen si sekret të afarizmit apo tregtar, ashtu sikurse parashihet në 
paragrafin 1 të këtij neni. 

2. Veprimi me të cilin kryhet kjo formë e veprës penale është arritja e 
kundërligjshme deri te të dhënat të cilat ruhen si sekret të tregtisë apo afarizmit. 
Arritja deri te të dhënat të cilat ruhen si sekret, mund të bëhet në shumë mënyra, 
p.sh. nëpërmes ndërhyrjes ilegale në shënimet kompjuterike ku ruhen të dhënat 
sekrete të tregtisë, nëse me çelës falsë ose edhe origjinal por në mënyrë të 
kundërligjshme e qelë vitrinën, kasën ku ruhen sekretet e afarizmit apo të tregtisë, 
i fotografon ose i incizon, me anë të përgjimit të bisedës telefonike mëson për të 
dhënat sekrete të tregtisë e mënyrat tjera të mundshme për arritjen deri te të dhënat 
sekrete të tregtisë apo afarizmit. 

3. Kjo formë e veprës penale konsiderohet se është kryer kur kryerësi arrin deri te të 
dhënat sekrete të tregtisë apo afarizmit, pa marrë përsyshë se a i shfrytëzon ato 
sekrete për nevojat e veta apo jo. Arritja deri te të dhënat sekrete duhet të bëhet në 
mënyrë të kundërligjshme, që do të thotë, se nëse arritja deri te të dhënat sekrete 
bëhet nga personi i autorizuar, atëherë nuk mund të ekzistojë kjo vepër penale. 

4. Kryerës i veprës penale nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni mund të jetë çdo person, 
ndërsa sa i përket fajësisë është e nevojshme dashja e kryerësit e cila përfshin 
vetëdijen e kryerësit, se i kumton, i dorëzon ose në ndonjë mënyrë tjetër ia bën të 
mundshme personit tjetër qasjen a mbledhjen e tyre. Ndërsa sa i përket veprës 
penale nga paragrafi 2 në dashjen e kryerësit duhet të përfshihet se arritja e të 
dhënave sekrete bëhet në mënyrë të kundërligjshme. 

5. Vepra penale konsiderohet e kryer kur të dhënat të cilat paraqesin sekret të 
afarizmit apo tregtisë janë kumtuar apo janë dorëzuar ose në ndonjë mënyrë tjetër 
është bërë e mundshme në qasjen a mbledhjen e të dhënave që paraqesin sekret për 
t’ia dorëzuar personit të pa autorizuar. 
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Paragrafi 3. 
 
1. Në paragrafin e 3 të këtij neni është paraparë formë e veçantë e kësaj vepre penale, 

formë më e rëndë, e cila konsiderohet se kryhet nëse është fjala për të dhënat e 
rëndësisë së veçantë ose të dhënat e tilla i përcillen personit tjetër me qëllim që 
këto të dhëna të nxirën jashtë Republikës së Kosovës, ose nëse vepra është kryer 
për përfitim pasuror. Andaj, format kualifikuese të veprave penale nga paragrafi 1 
dhe 2 të këtij neni janë: 
a) nëse të dhënat lidhur me sekretin e afarizmit a të tregtisë janë të rëndësisë së 

veçantë ose 
b) këto të dhëna nxirren jashtë territorit të Republikës së Kosovës apo 
c) nëse vepra penale është kryer me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore. 

2. Kumtimi apo dorëzimi ose mundësimi i personit tjetër në qasjen a mbledhjen e të 
dhënave të një rëndësie të posaçme, ose me qëllim të përdorimit arrihet në mënyrë 
të kundërligjshme deri te të dhënat e posaçme të sekretit të tregtisë, do të ekzistojë 
kur ato të dhëna apo dokumente janë të një rëndësie të veçantë për interesin 
ekonomik. Një rëndësi e tillë e posaçme duhet të vërtetohet për secilin rast konkret 
varësisht nga natyra e tyre, pasoja e cila është shkaktuar apo ka mund të 
shkaktohet me kumtimin e tyre ose përdorimin e tyre dhe rrethanave tjera. Këto të 
dhëna shënohen zakonisht si “sekret”, “sekret i besueshëm” dhe “të dhëna sekrete 
të rëndësisë së veçantë”. 

3. Forma e kualifikuar e kësaj vepre penale ekziston kur të dhënat lidhur me sekretin 
e afarizmit apo tregtisë nxirren jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Për 
ekzistimin e kësaj forme kualifikuese të veprës penale nuk është e rëndësisë se në 
cilin shtet ato nxirren apo në cilën mënyrë ajo bëhet, mjafton që ato të dhëna të 
nxirren jashtë shtetit pa marrë parasysh se a shfrytëzohen apo jo, a kumtohen apo 
jo. 

4. Vepra penale e kryer me qëllim të përfitimit, dobisë pasurore, ekziston atëherë kur 
kryesi në atë mënyrë ka për qëllim t’i sjelli veti përfitim pasuror apo personit tjetër. 
Përfitimi mund të kërkohet ose të merret para apo pas kumtimit të sekretit të punës 
ose të tregtisë. Për ekzistimin e veprës penale nuk është e rëndësishme që përfitimi 
pasuror të realizohet: e rëndësishme është se kumtimi i sekretit të punës është bërë 
për atë qëllim.  

 
Paragrafi 4 

 
1. Në paragrafin 4 të këtij neni është paraparë mundësia e ndëshkimit nëse kryerësi e 

kryen veprën penale nga paragrafi 1 dhe 3 nga pakujdesia. Ndërsa, vepra penale 
nga paragrafi 2 kryhet vetëm me dashje direkte. 

 
Paragrafi 5 

 
1. Në paragrafin 5 është paraparë një formë e posaçme e kësaj vepre penale e cila 

kryhet duke vjedh, marr pa autorizim, ose përmes mashtrimit apo lajthimit të 
dhënat sipas paragrafit 1 të këtij neni me qëllim të këmbimit të sekretit tregtar për 
përfitim ekonomik, përveç pronarit të të dhënave.  

2. Si objekt mbrojtës tek kjo formë e kësaj vepre penale është vetëm sekreti tregtar e 
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jo edhe sekreti afarist sikurse në paragrafët e më parshëm. Veprimet me të cilat 
kryhet kjo formë e kësaj vepre penale janë: 
a) me vjedhje të dhënave të cilat nga pronari i tyre janë përcaktuar si “sekret 

tregtar”; 
b) me marrje të pa autorizuar të dhënave sekrete tregtare; me 
c) me mashtrim apo lajthim arrin deri te të dhënat sekrete tregtare.  

3. Për ekzistimin e kësaj vepre penale, të gjitha këto veprime duhet të ndërmerren me 
qëllim të këmbimit të sekretit tregtar për përfitime ekonomike. Mos ekzistimi i këtij 
elementi qenësor të kësaj vepre penale nuk do të ekzistojë as kjo formë e kësaj vepre 
penale. 

4. Kjo formë e kësaj vepre penale kryhet me dashje direkte (dolus). 
 

Paragrafi 6 
 
1. Në paragrafin 6 është paraparë një formë më e lehtë e veprës penale nga paragrafi 

5, e cila konsiderohet se kryhet nëse pranohet, blihet apo posedohet sekreti tregtar, 
duke ditur se ky sekret është vjedhur ose marrë pa autorizim.  

2. Veprimet e kryerjes së kësaj vepre penale janë: 
a) pranimi i sekretit zyrtar duke ditur se është i vjedhur apo marr pa autorizim të 

pronarit; 
b) me blerjen e sekretit tregtar duke ditur se është vjedhur apo i marr pa 

autorizim dhe 
c) duke poseduar sekretin zyrtar për të cilin din se është i vjedhur apo i marr pa 

autorizimin e pronarit. 
3. Për ekzistimin e kësaj vepre penale kryesi duhet të dijë se sekreti tregtar është i 

vjedhur apo i marr pa autorizim. Edhe tek kjo formë e kësaj vepre penale është 
sekreti tregtar sikurse tek vepra penale e paraparë në paragrafin 5 të këtij neni. 

4. Vepra penale nga ky paragraf mund të kryhet me një nga veprimet e cekura por 
mund të kryhet edhe dy e ma tepër veprime. Nëse kryesi ndërmerr dy apo tri 
veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale, do të bënim me një vepër penale të 
cilësuar me këtë paragraf të këtij neni. 

5. Lidhur me fajësinë, kryesi duhet të veprojë me dashje. Në mungesë të elementit 
subjektiv të kësaj forme penale (dashjes), vepra penale nuk do të ekzistojë.  

6. Paragrafi 7 dhe 8 i këtij neni, janë dispozita sqaruese, shpjegojnë kuptimin e 
shprehjeve “sekret i afarizmit dhe sekret tregtar”. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Nuk ekziston vepra penale, kumtimi i paautorizuar i sekretit të punës nga neni 108 

Të Ligjit Penal të Kroacisë (neni 292 KPK) kur kryerësi i cili si operator teknolog 
të makinave përpunuese e ka njohur teknologun privat të makinave elektrike në 
ndërmarrjen e vetë dhe mbi këtë bazë ai ka ndërtuar një tavolinë montuese dhe 
disa vegla për makina elektrike, sepse të dhënat me të cilat i pandehuri e ka 
njoftuar prodhuesin privat nuk janë ruajt sipas dispozitave të ndërmarrjes si sekret 
i punës të cilat konsiderohen si rezultat hulumtues i punës së konstruksionit. I 
pandehuri e ka ndërtuar tavolinën montuese dhe veglat në bazë të zgjedhjeve të 
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veta tek të cilat ka arritur mbi bazën e njohurive të veta si ekspert dhe me rastin e 
punimit nuk është shërbyer me të arriturat hulumtuese të ndërmarrjes së vetë. 
Aktgj. Gjykatës së Qarkut në Bjellovar Kz. nr. 328/91 dt. 29.05.1991. 

 
 
Neni 293 [Falsifikimi i letrave me vlerë dhe instrumenteve të pagesës] 
 
1. Kushdo që prodhon letra me vlerë të falsifikuara apo instrumente të pagesës të 

falsifikuara ose i ndryshon letrat me vlerë me qëllim që t’i përdorë si të 
vërteta, ose ia jep ato personit tjetër për përdorim ose i përdorë ato letra me 
vlerë si të vërteta, dënohet me burgim prej (6) gjashtë muaj deri në pesë (5) 
vjet.  

2. Kushdo që përdorë letra me vlerë të falsifikuara apo instrumente të pagesës të 
falsifikuara, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

3. Kushdo që duke ditur se letra me vlerë apo instrument i pagesës është i 
falsifikuar, pranon, transporton ose posedon letrën me vlerë apo instrumentin 
e pagesës të falsifikuar me qëllim që ta shpërndajë ose ta përdorë si të vërtetë, 
dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni përfshinë letra me vlerë 
apo instrumente të pagesës me vlerë të cekur që tejkalon dhjetëmijë (10.000) 
Euro, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

5. Kushdo që ka pranuar si të vërteta letrat me vlerë apo instrumentet e pagesës 
të falsifikuara dhe i përdorë ato duke ditur se janë të falsifikuara, dënohet me 
gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

6. Tentativa për të kryer vepër penale nga paragrafi 5. i këtij neni është e 
dënueshme.  

7. Letrat me vlerë, instrumentet e pagesës dhe pajisjet për prodhimin ose 
ndryshimin e tyre konfiskohen.  

8. Shprehja “instrument i pagesës” nënkupton instrument fizik, përveç parave, 
që i mundëson nga natyra e tij specifike, vetë apo në bashkim me ndonjë 
instrument tjetër të pagesës, mbajtësit apo përdoruesit që të transferojë paratë 
apo vlerën monetare. Kjo përfshinë, por nuk kufizohet në fletë aksione, 
certifikata të aksioneve, aksione, kredit kartela, kartela të euroçeqeve, kartela 
tjera të lëshuara nga institucionet financiare, euroçeqe, çeqe tjera të 
udhëtarëve dhe kartëmonedha të këmbimit, të cilat janë të mbrojtura kundër 
imitimit apo përdorimit të rremë përmes dizajnit, kodimit, nënshkrimit apo 
ndonjë mjeti tjetër.  

9. Letrat me vlerë ose instrumentet e pagesës përfshijnë letrat me vlerë ose 
instrumentet e pagesës të falsifikuara dhe letrat me vlerë ose instrumentet e 
pagesës të vërteta të cilat janë ndryshuar në aspektin material dhe me qëllim 
që të përdoren për qëllime mashtruese.  

 
1. Domethënia e shprehjeve që përdoren në këtë nen mund të gjenden në ligjet 

përkatëse si p.sh, në Ligjin mbi Marrëdhëniet detyrimore, në Ligjin mbi lëshimin 
dhe qarkullimin e letrave me vlerë, në Ligjin mbi çekun, në Konventën e Gjenevës 
për Ligjin e veçantë mbi çekun-1931, në Ligjin mbi trafikun postar, në Ligjin mbi 
pullat postare etj. 
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2. Sipas Ligjit mbi Marrëdhëniet detyrimore, letrat me vlerë janë definuar si 
dokument i shkruar me të cilin dhënësi detyrohet të përmbushë detyrimin e cekura 
në atë dokument, mbajtësit apo dorëzuesit të ligjshëm. Sipas Ligjit mbi lëshimin 
dhe qarkullimin e letrave me vlerë, letra me vlerë është dokument i hartuar apo 
shënuar në mënyrë elektronike i cili përmban të drejta pa të cilat nuk mund të 
barten as të realizohen ato të drejta596, p.sh. fletë obligueset, vërtetimet e ndryshme 
mbi deponimin e të hollave, certifikata të ndryshme me vlerë (certifikata të 
aksioneve, aksionet), çeku, kambialet, letrat me vlerë të karakterit afatgjatë. 
Librezat e kursimit bankar (kredi kartela, kartela të euroçeqeve, kartela tjera të 
lëshuara nga institucionet financiare, euroçeqe), kontratat mbi investimet në bazë 
së cilave kërkesat mund të realizohen ndaj personit të tretë, fleta e lotarisë etj. 

3. Pulla postare është surrogat i të hollave të një shteti ngase mbajtësi i saj mund të 
realizojë vlerën e të hollave të cilën e ka ajo pullë postare. Lëshimi dhe qarkullimi i 
pullave postare rregullohet me Ligjin mbi marrëdhëniet detyrimore dhe Ligjin mbi 
pullat postare. 

4. Me këto dispozita të këtij neni shtrihet mbrojtja penalo juridike e letrave me vlerë, 
pullave postare të lëshuara sipas ligjeve përkatëse në Republikën e Kosovës dhe 
instrumenteve tjera për pagesë. Pra, objekti mbrojtës është letra me vlerë dhe 
instrumenti tjetër për pagesë. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimet me të cilat kryhet vepra penale nga paragrafi 1 janë paraparë në mënyrë 

alternative dhe ato mund të jenë: a) prodhimi i letrave me vlerë të falsifikuara apo 
instrumente të pagesës të falsifikuara, b) ndryshimi i letrave me vlerë, me qëllim të 
përdorimit si të vërteta, apo për t’ia dhënë tjetrit për t’i përdorë dhe c) përdorimi i 
letrave me vlerë të falsifikuar si të vërteta.  

2. Prodhimi i letrave me vlerë apo instrumente të pagesës, është punimi dhe dhënia e 
formës dhe pamjes së letrave të përmendura, ndërsa ndryshimi do të thotë 
ndryshimi i letrave me vlerë apo instrumentit të pagesës ekzistuese, p.sh, 
ndryshimi i vlerës së saj, ndryshimi i datës së përdorimit, ndryshimi i vulës së 
përdorimit etj. Prodhimi, ndryshimi, prokurimi dhe dhënia e letrave me vlerë të 
falsifikuara personit tjetër paraqesin veprime me të cilat kryhet kjo vepër penale 
vetëm nëse këto veprime janë ndërmarrë me qëllim që letrat apo instrumentet e 
falsifikuara të përdoren si të vërteta. Në këtë rast kryerësi mund të ketë qëllimin që 
vetë t’i përdor letrat e tilla apo ato t’ia japë tjetrit për t’i përdor.597 

 
Paragrafi 2 

 
1. Veprimi me të cilin kryhet vepra penale e paraparë në paragrafin 2, është 

përdorimi i letrave me vlerë apo instrumenteve të pagesës të falsifikuara. Sipas 
interpretimit, ndoshta kryesi i kësaj vepre penale nuk është edhe kryes i veprës 
penale nga paragrafi 1 i këtij neni. E themi këtë nga shkaku se veprimi i përdorimit 
të letrave me vlerë të falsifikuara apo instrumenteve të pagesës të falsifikuar është 

                                                           
596 Baćić/ Pavlović; Komentar Koznenog Zakona, faqe 964. 
597 Po aty, faqe 966. 
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paraparë edhe në paragrafin 1 të këtij neni e që ka të bëjë me kryesin e veprës si 
prodhues, falsifikues e ai jo vetëm se i prodhon si të rrejshme apo i ndryshon letrat 
me vlerë ose instrumentet e pagesës, por mund edhe t’i përdor si të vërteta.  

2. E nëse kemi të bëjmë me kryesin i cili falsifikon letrat apo instrumentet e pagesës 
dhe ato i përdorë, atëherë, do të aplikohet paragrafi 1 i këtij neni dhe do të 
konsiderohet një vepër penale.  

3. Përdorimi i letrave me vlerë të falsifikuara është formë e veçantë e mashtrimit, 
ashtu që sipas praktikës gjyqësore vepra penale e mashtrimit, nëse është vepër më 
e rëndë e konsumon veprën penale të prodhimit dhe përdorimit të letrave me vlerë 
të falsifikuar dhe që të dy këto vepra penale kanë të njëjtat elemente të veprës 
penale598. Sipas qëndrimit të Gjykatës Federative të Zvicrës kemi të bëjmë me 
bashkimin ideal të këtyre dy veprave penale dhe ka për t’u gjykuar për veprën 
penale nga neni 293 të këtij neni. Sipas Gjykatës Federative të Gjykatës Supreme 
të Gjermanisë dhe doktrinës juridike Gjermane, në mes të këtyre dy veprave 
penale ekziston bashkimi ideal. Profesori Zlatariç është i mendimit se vepra penale 
nga paragrafi 1,2,3 dhe 4 i këtij neni në marrëdhënie me veprën penale të 
mashtrimit nga neni 335 të këtij Kodi do të zgjidhet ashtu që Lex specialis e 
abrogon (derogon) mashtrimin si lex generalis. Këtu paraqitet problemi, në rastet 
kur vepra speciale sipas nevojës në elemente shtesë, nuk posedon të gjitha 
elementet e figurës së veprës së përgjithshme. Janë të shpeshta që letrat e 
falsifikuara të vihen në përdorim pa qëllim të përfitimit pasuror të kundër ligjshëm 
(një nga elementet qenësore të veprës penale të mashtrimit). Në këto situata 
përjashtohet parimi lex specialis derogat lex generali, andaj marrëdhënia në mes të 
këtyre dy veprave penale nuk mund të bazohen në relacionin e specialitetit. Në 
sqarimin e marrëdhënieve të veprave penale të përmendura do të ishte më drejt 
sikurse të bëhet me bashkimin ideal (me një veprim janë kryer disa vepra penale të 
veçanta)599. 

4. Kjo formë e kësaj vepre penale kryhet me përdorimin e letrave me vlerë të 
falsifikuara ose instrumentet tjera për pagesë të falsifikuara. Te kjo formë e kësaj 
vepre penale kërkohet që kryesi paraprakisht duhet ta dijë se letrat me vlerë ose 
instrumentet tjera për pagesë janë të falsifikuara (të rreme). Pra, sa i përket 
fajësisë, kryesi duhet të veprojë me dashje për ta vënë letrën me vlerë apo 
instrumentin tjetër për pagesë në përdorim. Vepra mund të kryhet vetëm me një 
përdorim por edhe me shumë përdorime ndaj një apo më shumë personave. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3 të këtij neni është paraparë forma tjetër e kësaj vepre penale e cilat 

konsiston me pranimin, transportimin ose posedimin e letrave me vlerë ose 
instrumentet tjera për pagesë për të cilat dinë se janë të falsifikuara, me qëllim që 
ato t’i shpërndajë apo t’i përdorë si të vërteta.  

2. Kjo formë e kësaj vepre penale kryhet me këto veprime: 
a) me pranimin e letrave me vlerë ose instrumentet tjera për pagesë për të cilat di se 

janë të falsifikuara, me qëllim që ato t’i shpërndajë apo t’i përdorë si të vërteta; 
                                                           
598 Aktgjykimi i Gj. Supreme të Kroacisë Kz. nr. 884/54 
599 Baćić/ Pavlović; Komentar Koznenog Zakona Hrvatske; faqe 962. 
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b) me transportim të letrave me vlerë ose instrumenteve tjera për pagesë për të 
cilat di se janë të falsifikuar, me qëllim për t’i shpërndarë apo përdorë si të 
vërteta; 

c) me posedimin e letrave me vlerë ose instrumentet tjera për pagesë për të cilat 
di se janë të falsifikuara me qëllim që t’i shpërndaj apo t’i përdori si të vërteta. 

3. Për ekzistimin e kësaj forme të kësaj vepre penale duhet të përmbushen të gjitha 
elementet kryesore dhe elementet shtesë të kësaj vepre penale.  

4. Sa i përket fajësisë, kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm se letrat me vlerë ose 
instrumentet tjera për pagesë janë të falsifikuara, të rreme dhe ato i pranon, 
transporton ose i posedon me qëllim që t’i shpërndaj apo t’i përdorë si të vërteta. 
Pra, vepra penale kryhet me dashje direkte. 

5. Pranimi (furnizimi) i letrave me vlerë ose instrumenteve tjera për pagesë për të 
cilat di se janë të rreme, mund të bëhet me çdo lloj veprimi me të cilin kryerësi 
vihet në posedim. Furnizimi- pranimi mund bëhet me ose pa shpërblim, me ose pa 
bazë juridike (p.sh. furnizime me anë të vjedhjes, grabitjes etj.) Pranimi është 
veprim me të cilin kryhet kjo vepër penale vetëm nëse kryerësi ka pasur qëllim për 
t’i shpërndarë ose për t’i përdorë si të vërteta.  

 
Paragrafi 4 

 
1. Në paragrafin 4 është paraparë forma e kualifikuar e veprës penale nga paragrafi 1 

ose 2, nëse vlera e letrave me vlerë ose instrumenteve tjera për pagesë tejkalon 
shumën prej 10.000 euro. 

2. Nuk e kuptojmë pse nuk është inkriminuar forma kualifikuese e veprës penale nga 
paragrafi 3 i këtij neni, kur rrezikshmëria shoqërore është e njëjtë me ato nga 
paragrafi 1 ose 2 të këtij neni. 

 
Paragrafi 5. 

 
1. Në paragrafin 5 është paraparë forma e lehtë e kësaj vepre penale e cila konsiston 

në pranimin e letrave me vlerë apo instrumenteve tjera për pagesë si të vërteta dhe 
pastaj mëson se janë të falsifikuara dhe i përdorë. Pra, kjo formë e kësaj vepre 
penale kryhet kur kryesi e pranon letrën me vlerë apo instrumentin tjetër për 
pagesë të falsifikuar duke menduar se është e vërtet dhe pasi mëson se është e 
rreme apo falsifikuar e përdorë. Kjo vepër penale është e ngjashme me veprën 
penale të falsifikimit të parasë nga neni 302 par. 3, me një dallim se tek kjo vepër 
penale nuk kemi të bëjmë me kufizimin e vlerës së letrës me vlerë ose me vlerën e 
instrumentit tjetër për pagesë, sikurse është përcaktuar te vepra penale nga neni 
302 par. 3.  

2. Kryerës i këtyre veprave mund të jetë çdo person.  
3. Për sajimin e përgjegjësisë penale të kryerësit është e nevojshme dashja. Ndërsa 

për format e këtyre veprave penale që kryhen me ndryshimin, pranimin, 
përdorimin është i nevojshëm edhe qëllimi i kryerësit që letrat me vlerë ose 
instrumentet tjera për pagesë të falsifikuara t’i përdorë si të vërteta. 
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Paragrafi 6. 
 
1. Kjo dispozitë është sqaruese dhe tregon se tentativa tek vepra penale nga paragrafi 

5 i këtij neni është e dënueshme, për shkak të lartësisë së dënimit të paraparë për 
këtë vepër penale. Kjo nuk do të thotë se veprat penale nga paragrafët e më sipërm 
nuk janë të dënueshme nëse mbesin në tentativë (shih nenin 28 par. 2). 

 
Paragrafi 7. 

 
1. Paragrafi 7 i këtij neni është dispozitë me të cilën parashihet konfiskimi i 

domosdoshëm i letrave me vlerë, instrumenteve tjera për pagesë dhe pajiset për 
prodhimin ose ndryshimin e tyre. 

 
Paragrafi 8. 

 
1. Në paragrafin 8 jepen sqarimet lidhur me kuptimin e shprehjes “instrument i 

shprehjes”, ndërsa në Paragrafin 9, jepen shpjegimet tjera. 
2. Në këtë paragraf jepen shpjegime lidhur me kuptimin e shprehjes, letra me vlerë 

ose instrumentet e pagesës të cilat janë të falsifikuara që të përdoren për qëllime 
mashtruese. 

 
 
Neni 294 [Falsifikimi i shenjave me vlerë] 
 
1. Kushdo që prodhon shenja me vlerë të falsifikuara, i ndryshon ato me qëllim 

që t’i përdorë si të vërteta, ia jep personit tjetër për përdorim ose i përdor 
shenjat me vlerë të falsifikuara si të vërteta, dënohet me gjobë ose me burgim 
deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që duke ditur se shenja me vlerë është e falsifikuar, furnizon, shet, 
blen, shpërndan, transporton, pranon apo posedon shenjën e falsifikuar apo të 
anuluar me qëllim që ta shpërndajë ose ta përdorë si të vërtetë, dënohet me 
burgim deri në tre (3) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni përfshin shenjën, vlera e të 
cilave tejkalon dhjetëmijë (10.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me 
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

4. Kushdo që e heq pullën e vulosur nga shenja me vlerë nga paragrafi 1. i këtij 
neni, ose në ndonjë mënyrë tjetër dhe me qëllim të përdorimit të 
vazhdueshëm, mundohet që këtyre shenjave t’u jep pamjen sikur nuk janë 
përdorur asnjëherë më parë ose përdor prapë shenjën e përdorur apo e shet 
atë si të vlefshme, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit. 

5. Kushdo që pranon si të vërtetë shenjën me vlerë dhe e përdorë duke ditur se 
është e falsifikuar, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

6. Kushdo që ka dijeni se shenja me vlerë e falsifikuar është duke u prodhuar ose 
përdorur dhe nuk e raporton një gjë të tillë, dënohet me gjobë ose me burgim 
deri në një (1) vit.  

7. Shenja me vlerë e falsifikuar dhe pajisjet për prodhimin apo ndryshimin e tyre 
konfiskohen.  
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1. Sipas prof. Baçiqit, emërtimi i kësaj vepre penale është i mangët, për arsye se 
përveç shenjave për vlerën, ekzistojnë edhe letrat legjitime, sikurse janë biletat për 
teatër, ndeshje sportive, biletë për udhëtim, triskat për ushqim etj.600 Këto letra 
legjitime përmbajnë në vete një detyrim për dhënësin e saj (shfaqjen e ndeshjes 
sportive, të teatrit, ta kryej shërbimin e udhëtimit, etj.) e në të cilat nuk figuron 
shfrytëzuesi i saj e as ndonjë rrethanë se mund t’i kalohet personit tjetër. Tek këto 
shenja për vlerën, sipas parimit mutatis mutandis, për të përdorën dispozitat për 
letrat me vlerë.  

2. Shenjat legjitime janë pjesë letre. Kartoni, metali, plastike e tjera materiale nga të 
cilat janë formuar shenjat e gardërobës dhe shenja tjera në të cilat shtypet ndonjë 
numër apo numri i sendit në të cilin vendoset, e të cilët nuk përmbajnë diç të veçantë 
për dhënësin e tyre (p.sh. në gardërobë kjo shenjë i jepet pronarit të sendit si provë 
për lidhjen e kontratës për dorëzimin e sendit në ruajtje). Letrat legjitime mund të 
ndahen në: 1. Letra legjitime të cilat shërbejnë vetëm si mjete provuese (vërtetimet, 
letra përmbushje dhe të tjera letra provuese). 2. Letrat legjitime të cilat janë surrogat 
për të holla, p.sh. pullat postare, pulla fiskale, pulla tjera me vlerë ekonomike, vulat e 
shtypura (zhig). Për ma tepër shih Ligjin mbi Marrëdhëniet detyrimore. 

3. Sipas nenit 120 par. 10 janë edhe shenjat e huaja me vlerë. 
 

Paragrafi 1. 
 
1. Sipas paragrafit 1 kjo vepër penale kryhet në rastet kur prodhohen shenjat e 

falsifikuara me vlerë, ose kur ato ndryshohen me qëllim përdorimi, me dhënien 
personit tjetër për përdorim dhe me përdorimin e tyre nga vetë kryesi. 

2. Veprimet me të cilat kryhet vepra penale e përkufizuar në paragrafin 1 të këtij neni 
përbëhen nga: 
a) prodhimi i shenjave me vlerë, (markave postare, shenjave të shtypura, etj.) të 

falsifikuara-të rreme; 
b) ndryshimi i tyre me qëllim të përdorimit si të vërteta; 
c) dhënia personit tjetër për përdorim dhe d) përdorimi i shenjave me vlerë të 

falsifikuara si të vërteta. 
3. Veprimet më të cilat kryhet kjo formë e kësaj vepre penale janë paraparë në formë 

alternative, që do të thotë se vepra penale mund të kryhet vetëm me një nga 
veprimet e cekura por mund të kryhet edhe me më shumë veprime të cekura. Kur 
kjo formë e veprës penale kryhet me më shumë se një veprim kemi të bëjmë me 
një vepër penale, bashkim fiktiv. 

4. Qëllimi i kryesit është përdorimi i shenjave me vlerë ose dhënia e tyre personit 
tjetër me qëllim të përdorimit apo përdorimi i tyre nga vetë kryesi si të vërteta. 

5. Kjo formë e veprës penale kryhet me dashje në të cilën duhet të përfshihet qëllimi 
që shenjat me vlerë të falsifikuara të përdoren si të vërteta. Për shkak të parimit të 
subsidiaritetit nuk është e mundur bashkimi real në mes të prodhimit dhe 
përdorimit nga i njëjti person, por kemi të bëjmë me një vepër penale.601 

6. Përdorimi i serishëm i shenjave të falsifikuara me vlerë, gjoja se ende janë të 
vlefshme, nuk paraqet këtë vepër penale por veprën penale të mashtrimit nga neni 

                                                           
600 Po aty, faqe 965. 
601 Po aty, faqe 966. 
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335. Po kështu, vepra penale nga neni 294 par. 1 e konsumon veprën penale të 
mashtrimit ngase në vete përmban elemente të mashtrimit. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 inkriminohet furnizimi, shitja, blerja, shpërndarja, transportimi, 

pranimi apo posedimi i shenjave të falsifikuara me vlerë apo të anuluara me qëllim 
që t’i shpërndajë ose ta përdor si të vërtetë. 

2. Veprimet kryerëse të kësaj vepre penale janë paraqitur në mënyrë alternative dhe 
janë: a) furnizimi, b) shitja, c) blerja, d) shpërndarja, e) transportimi, f) pranimi 
apo g) posedimi i shenjave të falsifikuara me vlerë, ose të anuluara me qëllim që të 
shpërndahen ose të përdoren. Edhe te kjo formë e kësaj vepre penale qëllimi i 
kryesit është shpërndarja apo përdorimi i shenjave të falsifikuara me vlerë ose të 
anuluara me qëllim shpërndarjeje ose përdorimi. Për shkak të parimit të 
subsidiaritetit nuk është i mundur bashkimi real në mes të furnizimit, blerjes, 
transportimit, pranimit apo posedimit me përdorimin apo shpërndarjen nga i njëjti 
person, por kemi të bëjmë me një vepër penale. 

3. Kjo formë e kësaj vepre penale kryhet me dashje, në të cilën përfshihet qëllimi që 
shenjat e falsifikuara apo të anuluara të përdoren apo të shpërndahen. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3 të këtij neni është paraparë forma e kualifikuar e veprës penale 

nga paragrafi 1, për shkak të vlerës së shenjës dhe atë, nëse vlera e shenjës së 
falsifikuar tejkalon shumën prej 10.000 euro. 

 
Paragrafi 4 

 
1. Në paragrafin 4 është inkriminuar forma më e lehtë e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se kryhet me heqjen e pullës së vulosur nga shenja me vlerë ose 
heqja e vulës së shtypur nga shenja me vlerë, ose në ndonjë mënyrë tjetër dhe me 
qëllim të përdorimit të vazhdueshëm mundohet t’u jap pamje sikur nuk janë 
përdorë më parë, ose përdoret prapë shenja e përdorur apo shitet ajo si e vlefshme. 
Kjo formë e kësaj vepre penale kryhet në tri mënyra: 
a) me heqjen e pullës së vulosur nga shenja me vlerë nga paragrafi 1; 
b) në ndonjë mënyrë tjetër dhe me qëllim të përdorimit të vazhdueshëm 

mundohet t’u jap pamje sikur nuk janë përdorë më parë; 
c) me përdorimin e shenjës së përdorur më parë dhe 
d) me shitjen e shenjës së përdorur si të vlefshme.  

2. Kuptimi i vulës së shtypur (zhig) ka të bëjë me shtypjen e saj mbi shenjat me 
vlerë, ato anulohen, ç’ fuqizohen rregullisht dhe pamundësohet përdorimi i tyre më 
tutje. Me rastin e përdorimit apo të shitjes së pullave me vlerë veç të përdoruara, 
nganjëherë nuk është e domosdoshme paraprakisht të largohet vula (shlyhet).  

3. Kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje direkte (dolus).  
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Paragrafi 5 
 
1. Kjo formë e kësaj vepre penale e paraparë në këtë paragraf është e ngjashme me 

veprën penale nga paragrafi 3 i nenit 302, vetëm me dallim të objektit mbrojtës të 
këtyre veprave penale. 

2. Në paragrafin 5 inkriminohet rasti kur dikush e vë në përdorim shenjën e 
falsifikuar me vlerë të cilën e ka pranuar si të vërtetë. Kjo formë e veprës penale 
kryhet duke e venë në përdorim shenjën e falsifikuar të cilën e ka pranuar si të 
vërtetë, dhe pastaj mëson se është e falsifikuar dhe e vënë në përdorim. 

3. Inkriminimi i paraparë në paragrafin 5, është formë e privilegjuar e kësaj vepre 
penale dhe konsiderohet se kryhet kur kryerësi i saj e vë në përdorim shenjën e 
falsifikuar me vlerë të cilën e pranon si të vërtetë, por më vonë mëson dhe 
përkundër këtij fakti shenjën e falsifikuar me vlerë e vë në përdorim për t’u liruar 
nga ajo apo për t’u zhdëmtuar në këtë mënyrë. Për këtë arsye konsiderohet si 
formë e privilegjuar e kësaj vepre penale dhe sanksioni i paraparë është, dënimi 
me gjobë ose me burgim deri në një vit. 

4. Kryesi i kësaj forme të veprës penale mund të jetë çdo person. 
 

Paragrafi 6 
 
1. Si formë e kësaj vepre penale në paragrafin 6 është paraparë moslajmërimi 

(mosraportimi) i prodhimit të shenjës me vlerë e falsifikuar apo përdorimi i saj. 
Thënë ndryshe, kjo formë veprës penale konsiderohet se kryhet në rastet kur 
personi e di se është prodhuar shenja e falsifikuar me vlerë ose e di se shenja e 
falsifikuar me vlerë është përdorë dhe atë nuk e raporton, nuk e lajmëron në 
organet e ndjekjes.  

2. Veprimi me të cilin kryhet kjo formë e veprës penale ka të bëjë me mosveprim, 
respektivisht moslajmërimi i organit kompetent (policin apo prokurorin) lidhur me 
prodhimin e shenjës së falsifikuar me vlerë ose nuk e lajmëron përdorimin e saj. 
Nëse kryerësi në kohën kur ka mësuar nuk ka qenë në mundësi ta lajmërojë 
organin kompetent, vepra konsiderohet e kryer në atë moment kur një mundësi e 
tillë është krijuar. 

3. Në paragrafin 7 të këtij neni është paraparë se shenja e falsifikuar me vlerë si dhe 
pajisjet për prodhimin apo ndryshimin e tyre konfiskohen. 

 
 
Neni 295 [Cenimi i të drejtave të patentës] 
 
1. Kushdo që në kuadër të një veprimtarie ekonomike e përdor pa autorizim 

patentën e regjistruar ose të mbrojtur me ligj apo topografinë e regjistruar të 
një qarku të mbyllur të një gjysmëpërçuesi, dënohet me gjobë ose me burgim 
deri në tre (3) vjet.  

2. Sendet nga paragrafi 1. i këtij neni të prodhuara për përdorim të paautorizuar 
konfiskohen.  

 
1. Me këtë vepër penale mbrohen të drejtat pronësore industriale si pjesë përbërëse të 

pronës intelektuale. Në përgjithësi, me pronë industriale është shprehje 



Hilmi Zhitija 

 821 

ndërkombëtare e pranuar për të drejtën subjektive të cilat kanë të bëjnë me 
zbulimet, përparimet teknike, modelet dhe mostrat. Është tërësi e vlerave 
intelektuale, prodhim i vlerave shpirtërore të cilat përdoren në ekonomi. Nocioni i 
pronësisë nuk është i njëjtë me pronësinë në kuptim të së drejtës detyrimore. 

2. Patenta është e drejta me të cilën mbrohet paraqitja apo një zbulimi i mbrojtur me 
dispozita ligjore. Në kuptimin formal patenta është dokument zyrtar i cili në 
kërkesën e personit të caktuar e lëshon instituti për standarde, matje dhe të drejta e 
pronës industriale pasi të plotësohen kushtet e caktuar me ligj.  

3. Sipas dispozitave të ligjit mbi patentën, patenta është një e drejtë me të cilën 
mbrohet zbulimi në çdo fushë teknike, i cili paraqet zbulim të ri dhe si i tillë është 
teknikisht i përdorshëm. Patenta nuk mund të lejohet nëse zbulimi, publikimi apo 
përdorimi i tyre është në kundërshtim me rendin dhe moralin shoqëror, me 
zbulimet kirurgjike ose metodat diagnostike apo metodat e mjekimit të cilat 
përdorën drejtë për drejtë në trupin e njeriut apo në organizmin e shtazëve. Zbulim 
i ri konsiderohet ai zbulim nëse më parë nuk është përfshirë në listën e zbulimeve 
teknike, nëse nuk është bërë publike me anë të publikimit, demonstrimit, paraqitjes 
apo përdorimit në mënyrë që profesionistëve u mundësohet që ta përdorin. 

4. Në kuptimin material me patentë definohet e drejta me përmbajtje të caktuar me të 
cilën mbrohet zbulimi i ri. Patenta ka të bëjë me të drejtat materiale të poseduesit, 
të drejtat pronësore industriale, dhe e drejta e vetëm për shfrytëzimin ekonomik në 
bazë të dispozitave ligjore dhe të asaj morale, e drejta e poseduesit që të shënohet 
në të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me patentat. E drejta mbi patentën 
bazohet në dispozitat e Konventës së Parisit të datës 20.03.1983. 

5. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është patenta e regjistruar ose e mbrojtur me 
ligj dhe topografia e regjistruar të një qarku të mbyllur të një gjysmëpërçuesi. 

6. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është përdorimi i pa autorizuar në 
kuadër të një veprimtarie ekonomike patentën e regjistruar ose të mbrojtur me ligj 
apo topografinë e regjistruar të një qarku të mbyllur të një gjysmëpërçuesi. 

7. Patenta konsiderohet e regjistruar që nga momenti kur instituti për standarde, 
matje dhe pronë industriale e pranon kërkesën për regjistrim të patentës. Ndërsa, 
patenta e mbrojtur me ligj konsiderohet kur instituti për standarde, matje dhe pronë 
industriale merr aktvendim lidhur me kërkesën e arsyetuar për mbrojtje ligjore. 

8. Me përdorim të patentës apo topografisë së regjistruar të një qarku të mbyllur të 
një gjysmëpërçuesi nënkuptojmë të gjitha veprimet me të cilat patenta 
shfrytëzohet, përdoret në procesin e prodhimtarisë, ose në veprimtaritë tjera të 
ngjashme. Përdorimi i patentës duhet të jetë në kuadër të veprimtarisë ekonomike 
madje pa autorizim. Nuk do të ekzistojë kjo vepër penale nëse dikush e përdorë 
patentën në bazë të një pune juridike p.sh. në bazë të kontratës për licencën, në rast 
të licencës detyruese, në rast të skadimit të afatit për mbrojtje ligjore të së drejtës 
së patentës. 

9. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë secili person. 
10. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte, ku në vetëdijen e kryerësit 

duhet të përfshihet se veprimi me të cilin kryhet vepra penale është i 
kundërligjshëm. 

11. Sendet nga paragrafi 1. i këtij neni të prodhuara për përdorim të paautorizuar 
konfiskohen detyrimisht. 
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Neni 296 [Cenimi i të drejtave të autorit] 
 
1. Kushdo që nën emrin e tij apo të dikujt tjetër, shfaq apo në ndonjë mënyrë 

tjetër i kumton publikut punën e mbrojtur me të drejtat e autorit ose 
paraqitjen e tjetrit, në tërësi apo pjesërisht, dënohet me gjobë dhe me burgim 
prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që gjatë përdorimit të punës së mbrojtur me të drejtat e autorit ose 
paraqitjes së tjetrit, qëllimisht nuk cek emrin, pseudonimin ose shenjën e 
autorit apo të performuesit kur kjo kërkohet me ligj, dënohet me gjobë dhe me 
burgim deri në një (1) vit.  

3. Kushdo që e ndryshon, shtrembëron ose në ndonjë mënyrë tjetër e dëmton 
punën e mbrojtur me të drejtat e autorit ose paraqitjen e tjetrit, dhe e shfaq në 
atë formë ose në ndonjë mënyrë tjetër ia kumton në formë të tillë publikut, 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

4. Kushdo që paraqet ose në ndonjë formë tjetër ia kumton publikut në mënyrë 
të papërshtatshme punën e mbrojtur me të drejtën e autorit ose paraqitjen e 
tjetrit, që është paragjykuese për nderin dhe autoritetin e autorit ose 
performuesit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

5. Kushdo që pa autorizim përdor punën e mbrojtur me të drejtat e autorit ose 
temën e çështjes së ndërlidhur me këto të drejta, dënohet me burgim deri në 
tre (3) vjet.  

6. Nëse gjatë kryerjes së veprës penale nga paragrafi 5. i këtij neni, kryesi ka 
përfituar për vete ose për personin tjetër së paku dhjetë mijë (10.000) Euro 
por më pak se pesëdhjetëmijë (50.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me 
burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet.  

7. Nëse kryesi i veprës penale nga paragrafi 5. i këtij neni përfiton për vete ose 
për personin tjetër më shumë se pesëdhjetëmijë (50.000) Euro, kryesi dënohet 
me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tetë (8) vjet.  

8. Sendet dhe pajisjet për prodhimin e tyre nga ky nen konfiskohen.  
 
Në këtë normë penale çështje është shkelja e të drejtës morale e autorit dhe të drejtat e 
njëjta të performuesit.  
 

Paragrafi 1. 
 
1. Paragrafi 1 parasheh mbrojtjen penalo-juridike e të drejtës së autorësisë duke 

inkriminuar përvetësimin e kësaj të drejte nga personi tjetër e që kjo dukuri është e 
njohur me shprehjen “plagjiaturë”. Sipas përkufizimit të paragrafit 1, mbrohet e 
drejta e autorësisë nga shfaqja apo kumtimi i saj në cilën do mënyrë tjetër ose 
paraqitja e tjetrit, në tërësi apo pjesërisht.  

2. Veprimet me të cilat kryhet kjo formë e veprës penale nga paragrafi 1 i këtij neni 
janë paraparë në mënyrë alternative dhe atë: 
a) me shfaqjen në publik të punës së mbrojtur me të drejtat e autorit; 
b) me ndonjë mënyrë i kumtohet publikut puna e cila mbrohet me të drejtën e 

autorit; dhe 
c) me paraqitjen personit tjetër pjesërisht apo në tërësi punën e mbrojtur me të 

drejtën e autorit.  
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3. Me punë të mbrojtur me të drejtat e autorit nënkuptohet çdo vlerë letrare, 
muzikore, shkencore, artistike, pikturat si dhe vlerat tjera popullore (librat, 
broshurat, artikujt, ligjëratat, veprat teatrale, muzikore, veprat koreografe, veprat e 
arkitekturës, grafike, dizajnit, veprat fotografike, veprat hartografike, planet, 
skicat, programet kompjuterike, etj). E drejta e autorit është që krijimi, zbulimi apo 
paraqitja të shënohet me emrin ose nofkën, pseudonimin, inicialet, shenjat 
karakteristike e tij, varësisht nga vullneti i kontraktuar. 

4. Veprën e kryen personi i cili në emrin e vet apo të tjetrit e shfaq, e kumton në cilën 
do mënyrë ose pjesërisht apo në tërësi e paraqet në publik punën e mbrojtur me të 
drejtat e autorit, pa autorizim të autorit (krijuesit apo të performuesit). Çështje 
është përvetësimi i veprës së huaj për të vetën pa autorizim. Pra, për ekzistimin e 
kësaj forme të veprës penale, përvetësimi i pjesshëm apo i tërësishëm duhet të jetë 
pa autorizimin e autorit të veprës.  

5. Vepra konsiderohet e kryer me kryerjen e ndonjë nga veprimet e cekura 
alternative.  

6. Lidhur me fajësinë, kjo vepër penale kryhet me dashje direkte. Dashja duhet të 
përfshijë vetëdijen se në emrin e vet apo të tjetrit pa autorizim e shfaq, apo në një 
mënyrë tjetër i kumton publikut punën e mbrojtur me të drejtat e autorit ose 
pjesërisht apo në tërësi i paraqitet tjetrit puna e mbrojtur me të drejtat e autorit. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma tjetër e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se kryhet në rastet kur nuk ceket emri, pseudonimi ose shenja e 
autorit apo të performuesit kur kjo kërkohet me ligj, gjatë përdorimit të punës së 
mbrojtur me të drejtat e autorit ose paraqitjes së tjetrit. Siç shihet, kjo formë e 
kësaj vepre penale kryhet me mos veprim, respektivisht me mos cekjen e emrit, 
pseudonimit ose shenjën e autorit. 

2. Kryes i kësaj forme të veprës penale mund të jetë çdo person, i cili merret me 
përdorimin e punës së mbrojtur me të drejtat e autorit.  

3. Lidhur me fajësinë, kjo vepër penale kryhet me dashje por mund të kryhet edhe 
nga pakujdesia. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Sipas këtij paragrafi, kjo formë e kësaj vepre penale konsiderohet se kryhet në 

rastet kur ndokush e ndryshon, shtrembëron ose në ndonjë mënyrë tjetër e dëmton 
punën e mbrojtur me të drejtat e autorit ose paraqitjen e tjetrit, dhe e shfaqë në atë 
formë ose në ndonjë mënyrë tjetër ia kumton në formë të tillë publikut.  

2. Veprimet me të cilat kryhet kjo formë e kësaj vepre penale janë: 
a) ndryshimi; 
b) shtrembërimi dhe 
c) dëmtimi në ndonjë mënyrë tjetër. 

3. Sikurse shihet, veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë paraqitur në 
mënyrë alternative. Vepra penale mund të kryhet vetëm me një veprim por mund 
të kryhet edhe me më shumë veprime të cekura në këtë përkufizim.  
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4. Me shtrembërim nënkuptohet në shkallë e dëmtimit të punës së mbrojtur me të 
drejtat e autorit me ç’rast prishet forma, kuptimi apo vlera. Ndërsa me ndryshim 
kuptohet ndryshimi i pjesshëm apo në tërësi të punës së mbrojtur me të drejtat e 
autorit. Dëmtimi, po ashtu nënkuptohet dëmtimi i pjesshëm me ç rast zvogëlohet 
vlera e punës së mbrojtur me të drejtat e autorit. Për më gjerësisht lidhur me 
kuptimin e këtyre shprehjeve, shih komentin e veprës penale, dëmtimi i sendit të 
huaj. 

5. Objekti mbrojtës, sikurse tek të gjitha format e veprave penale nga ky nen, është 
puna e mbrojtur me të drejtat e autorit apo paraqitja e tjetrit. Ndërsa pasoja e 
kësaj forme tëveprës penale është shfaqja apo kumtimi i punës së autorit apo 
paraqitja e tjetrit publikut si të ndryshuar, shtrembëruar ose të dëmtuar. 

6. Kjo formë e kësaj vepre penale kryhet me dashje direkte. 
 

Paragrafi 4 
 
1. Forma e katërt e kryerjes së kësaj vepre penale kryhet me paraqitjen apo në një 

mënyrë tjetër i kumton publikut punën e mbrojtur me të drejtat e autorit ose 
paraqitjen (performancën) e tjetrit në mënyrë të pa përshtatshme që është 
paragjykuese për nderin dhe autoritetin e autorit ose performuesit. Me këtë 
dispozitë mbrohet, jo vetëm vepra e autorit apo paraqitja e performuesit por edhe 
nderi dhe autoriteti i tyre. Veprimi me të cilin kryhet kjo formë e kësaj vepre 
penale është paraqitja e pa përshtatshme apo në ndonjë formë tjetër ia paraqet 
publikut punën e mbrojtur me të drejtat e autorit ose performancën e tjetrit. Objekti 
mbrojtës është nderi dhe autoriteti i autorit apo performuesit. Edhe kjo formë e 
kësaj vepre penale kryhet me dashje. 

 
Paragrafi 5. 

 
1. Në paragrafin 5 të këtij neni është inkriminuar përdorimi i punës së mbrojtur me të 

drejtat e autorit ose temën e çështjes së ndërlidhur me këto të drejta pa autorizim. 
Autorizimin mund ta jap autori, bartësi i të drejtës së autorit, respektivisht personi 
i cili është i autorizuar të japë autorizim, nëse sipas ligjit autorizimi është i 
nevojshëm. 

2. Në Ligjin mbi të Drejtat e Autorit (expressis verbis), parashihet se personi tjetër 
nuk mund të përdorë veprat e autorit pa lejen e autorit, nëse me këtë ligj nuk është 
paraparë ndryshe.  

3. Kryesi i kësaj forme të veprës penale mund të jetë botuesi, përpunuesi, paraqitësi, 
përpunuesi, incizuesi dhe çdo person i cili publikisht e përdorë punën e mbrojtur 
me të drejtat e autorit.602 

4. Kjo formë e kësaj vepre penale kryhet vetëm me dashje. Kryesi duhet të jetë i 
vetëdijshëm se e përdor punën e mbrojtur me të drejtat e autorit ose çështjes së 
ndërlidhur me këto të drejta pa autorizim.  

 

                                                           
602 Po aty, 827. 
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Paragrafi 6 
 
1. Në paragrafin 6 është paraparë forma e kualifikuar e veprës penale nga paragrafi 5, 

e cila konsiderohet se ekziston nëse kryesi përfiton për vete ose për tjetrin së paku 
10.000 euro por më pak se 50.000 euro. 

 
Paragrafi 7 

 
1. Në paragrafin 6, gjithë ashtu është paraparë forma e kualifikuar e veprës penale 

nga paragrafi 5, e cila konsiderohet se ekziston nëse kryesi ka përfituar më shumë 
se 50.000 euro për veti apo për personin tjetër. 

  
Paragrafi 8 

 
1. Paragrafi 8 i këtij neni autorizon konfiskimin e sendeve dhe pajisjeve për 

prodhimin e punë së mbrojtur me të drejtat e autorit. 
 
 
Neni 297 [Shmangia e masave teknologjike] 
 
1. Kushdo që kryen vepër të shmangies së ndonjë prej masave efektive mbrojtëse 

të teknologjisë ose të heqjes apo ndryshimit të të drejtave elektronike për 
menaxhimin e të dhënave, siç parashihet në dispozitat e ligjit për të drejtat e 
autorit dhe të drejtat e tjera të përafërta dënohet me burgim deri në tre (3) 
vjet. 

2. Sendet dhe pajisjet për prodhimin e tyre nga paragrafi 1. i këtij neni 
konfiskohen. 

 
1. Kjo vepër penale më parë nuk ka qenë e paraparë në sistemin tonë penal. Në Ligjin 

për të drejtat e autorit parashihen një sërë masash mbrojtëse të teknologjisë apo 
menaxhimi i të dhënave në mënyrë elektronike, ashtu kjo vepër penale konsiston 
në shtrirjen e mbrojtjes penale të masave teknologjike ose të heqjes apo ndryshimit 
të të drejtave elektronike për menaxhimin e të dhënave, sikurse parashihet në 
dispozitat e ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtave tjera të përafërta. 

2. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është: 
a) shmangia e ndonjë prej masave efektive mbrojtëse të teknologjisë dhe 
b) heqja apo ndryshimi i të drejtave elektronike për menaxhimin e të dhënave, siç 

parashihet në dispozitat e ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtave tjera të 
përafërta. 

3. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person. 
4. Kjo vepër kryhet vetë me dashje direkte.  
 
 
Neni 298 [Mashtrimi i konsumatorëve] 
 
1. Kushdo që gjatë ushtrimit të veprimtarisë ekonomike dhe me qëllim të 

mashtrimit të blerësve apo konsumatorëve, përdor ose posedon me qëllim të 
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përdorimit si emër apo shenjë të tij ose shenjë të veçantë të mallrave të tij, 
emrin apo shenjën e tjetrit, shenjën e mallrave apo shenjën e shërbimeve të 
tjetrit, ose shenjën e tjetrit që lidhet me prejardhjen gjeografike ose ndonjë 
shenjë tjetër të veçantë të mallrave apo përbërësve të tyre, dënohet me burgim 
deri në (3) tre vjet.  

2. Kushdo që me qëllim të mashtrimit të blerësve apo konsumatorëve, përdorë 
gjatë prodhimit shenjën apo modelin e tjetrit pa autorizim, ose vë në 
qarkullim artikujt e prodhuar në këtë mënyrë, dënohet me dënimin nga 
paragrafi 1. i këtij neni.  

3. Sendet dhe pajisjet për prodhimin e tyre nga ky nen konfiskohen.  
 
1. Vepra penale e paraparë në këtë nenë është e përafërt me përkufizimin e nenit 241 

të Kodit të mëparshëm, por dallon emërtimi i veprës dhe emërtimet e objektit 
mbrojtës të kësaj vepre penale p.sh. emri “firmë” tani emërtohet me “emër” ose 
emri “markë” tani thuhet “shenjë” etj. 

2. Kjo vepër penale kryhet nga personi i cili gjatë ushtrimit të veprimtarisë 
ekonomike ka për qëllim që të mashtrojë blerësit apo konsumatorin, duke përdorur 
ose poseduar me qëllim të përdorimit emrin apo shenjën e huaj, ose (shenjë e 
veçantë) markën e mallit, emrin apo shenjën e tjetrit, shenjën e mallrave apo 
shenjën e shërbimeve të tjetrit ose shenjën e tjetrit që lidhet me prejardhjen 
gjeografike, ose ndonjë shenjë tjetër të veçantë të mallrave apo përbërësve të tyre.  

3. Mbrojtja e prodhuesve dhe shërbimeve nga konkurrenca jolojale e tregtisë si dhe 
mbrojtja e konsumatorit dhe shfrytëzuesve të shërbimeve nga pjesëmarrësit në 
aktivitetet ekonomike, realizohet me dispozita ligjore dhe dispozita tjera të 
karakterit pronësor. Me një inkriminim të tillë shtrihet mbrojtja penale e 
përdorimit të ligjshëm të firmës (emrit), markës (shenjës), shenjës së mallit, 
shenjës së shërbimit, prejardhjes gjeografike të mallit, të shenjave tjera të posaçme 
të mallit apo pjesëve të tij në firmën (emrin) e vet, në shenjën e vet, në shenjat e 
veta të posaçme të mallit. 

4. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është emri i ushtruesit të veprimtarisë 
ekonomike, shenja, shenja e mallit, shenja e shërbimit, shenja lidhur me 
prejardhjen gjeografike, shenjat tjera të posaçme të mallit dhe pjesët e firmës, 
shenjës dhe të shenjave të posaçme të mallit. 

5. Firma është emri me të cilin personi juridik apo fizik ushtron veprimtarinë 
ekonomike. Firma si e tillë përmban pjesë të caktuara të parapara me ligjin mbi 
veprimtarinë ekonomike, ashtu që nuk lejohet të ketë shenja të mallit dhe të 
shërbimeve të personave tjerë juridik apo fizik, si dhe fjalë e shenja të cilat mund 
të krijojnë huti për llojin, kualitetin ose sasinë prodhuese ose të krijohet përshtypja 
për mundësin e ndërrimit të emrit (firmës) ose shenjës së organizatës tjetër të 
biznesit, ose të shkelet e drejta e ndonjë personi tjetër juridik a fizik.  

6. Shenja (firma) duhet të dallohet nga shenja e personit tjetër. Shfrytëzimi i shenjës 
në kundërshtim me dispozitat e ligjit përkatës (Ligji mbi marrëdhëniet ekonomike, 
Ligji mbi tregtinë, Ligji mbi pronësinë industriale, Ligji mbi patentën) paraqet 
delikt ekonomik apo kundërvajtje.  

7. Markat apo shenjat e posaçme janë shenjat e posaçme me të cilat organizatat e 
biznesit shërbehen gjatë ushtrimit të veprimtarive të tyre ekonomike dhe këto 
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shenja ua vënë prodhimeve të veta në mënyrë që ato të dallohen nga prodhimet e 
ngjashme të ndonjë subjekti tjetër afarist. Mbrojta e këtyre shenjave është 
rregulluar me ligje të veçanta të cilët i kemi cekë më lartë. Kjo vepër kryhet kur 
kryerësi i kësaj vepre penale në firmën (emrin) e vet vendos pjesë të emrit të huaj, 
apo pjesë të shenjës së huaj apo të shenjës së posaçme të mallit të huaj vendos në 
emrin firmës së vet apo në shenjën e posaçme të mallit të vet me qëllim që me 
përdorimin e tyre gjatë ushtrimit të veprimtarisë ekonomike të mashtrojë blerësit 
apo konsumatorët. 

8. Mirëpo, përdorimi gjatë ushtrimit të veprimtarisë ekonomike të emrit të huaj, 
shenjës së huaj, shenjën e mallit apo shenjën e shërbimit, shenjën lidhur me 
prejardhjen gjeografike a shenjat e tjera të posaçme të mallit ose pjesëve të tij në 
emrin e vet, në shenjën e vet apo shenjat e veta me qëllim të mashtrimit të blerësit 
apo konsumatorit, paraqet edhe vepër penale sipas këtij neni. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimi me të cilin kryhet vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni është 

përdorimi ose posedimi me qëllim të përdorimit të emrit të huaj, shenjës së huaj, 
shenjën e mallit apo shenjën e shërbimit të huaj apo shenjën e huaj lidhur me 
prejardhjen gjeografike a shenjat tjera të mallit apo pjesëve të tij në firmën (emrin) 
e vet, në shenjën e vet apo në shenjat e veta të posaçme të mallit gjatë ushtrimit të 
veprimtarisë ekonomike me qëllim të mashtrimit të blerësit apo konsumatorit. 
Sipas përkufizimit të kësaj vepre penale nga paragrafi 1, konsiderohet e kryer 
vetëm nëse veprimet e kryerjes janë ndërmarrë me qëllim të mashtrimit të blerësve 
apo të konsumatorëve. 

2. Vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni konsiderohet e kryer me faktin e vënies 
së emrit apo shenjës së huaj në prodhimet a shërbimet e veta. Vepra penale ka 
karakter permanent sepse vënia e shenjës apo emrin e huaj në shumë artikuj ose në 
shumë shërbime të kryera dhe për një kohë pa ndërprerë i përdorë konsiderohet 
vetëm një vepër penale. Mirëpo, nëse veprimet e tilla janë ndërmarrë kohë pas 
kohe, në mënyrë të pjesshme, atëherë do të kemi bashkimin e veprave penale, por 
në kushte të caktuara mund të sajohet një vepër penale e vazhduar. 

3. Kryerës i kësaj vepre penale nga paragrafi 1 i këtij neni mund të jetë çdo person, 
mirëpo në praktikë është treguar se në të shumtën e rasteve kryerës janë personat 
përgjegjës apo zyrtarë të organizatës së biznesit ose personi juridik. 

 
Paragrafi 2. 

 
19. Në paragrafin 2 është paraparë forma tjetër e kësaj vepre penale e cila është e 

ngjashme me veprën penale nga paragrafi 1 dhe e cila kryhet me përdorimin e pa 
autorizuar gjatë prodhimit shenjën apo modelin e tjetrit ose i vë në qarkullim 
artikujt e prodhuar në këtë mënyrë. 

20. Dallimi nga forma e parë e kësaj vepre penale është se këtu kryerësi përdorë 
shenjën apo modelin e huaj, ndërsa tek forma e parë, kryerësi e përdorë emrin apo 
shenjën e huaj të prodhimit. 

21. Vepra penale nga paragrafi 2 kryhet në dy mënyra: 
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a) duke prodhuar artikuj pa autorizim sipas shenjës apo modelit të huaj dhe 
b) duke i vënë në qarkullim artikujt e prodhuar me shenjë apo model të huaj. 

22. Andaj, veprimet me të cilat kryhet forma e veprës penale sipas paragrafit 2 të këtij 
neni janë: 
a) përdorimi i pa autorizuar i shenjës apo modelit të huaj për prodhimin 

artikujve dhe 
b) vënia në qarkullim të artikujve të prodhuar sipas shenjës apo modelit të huaj. 

23. Krejt kjo me qëllim të mashtrimit të blerësit apo konsumatorit. 
24. Objekti mbrojtës i veprës penale nga paragrafi 2 është shenja dhe modeli i huaj si 

pronësi industriale apo intelektuale e huaj.  
25. Vepra penale nga paragrafi 2. konsiderohet e kryer nëse është ndërmarrë njëra nga 

këto dy veprime. Nëse i njëjti kryerës i prodhon dhe i vë në qarkullim shumë 
prodhime të këtilla do të konsiderohet se ka kryer një vepër penale të vazhduar. Po 
ashtu, nëse i njëjti kryes në vazhdimësi vë në qarkullim shumë artikuj të prodhuar 
sipas modelit apo shenjës së huaj, do të konsiderohet se ka kryer një vepër penale të 
vazhduar. E nëse një kryes pa autorizim prodhon artikuj sipas modelit apo shenjës së 
huaj e kryerësi tjetër i vë në qarkullim artikujt e këtillë, atëherë do të konsiderohet se 
janë kryer dy vepra penale, secila veç e veç nga kryerës të ndryshëm. 

26. Të dy format e kësaj vepre penale mund të kryhen vetëm me dashje direkte, sepse 
kryerësi vepron me qëllim të mashtrimit të blerësve ose të konsumatorëve. 

27. Do theksuar se kjo vepër penale është mjaft e shpeshtë në suaza të një shteti e 
sidomos në mes të shteteve. 

28. Në paragrafin 3. parashihet konfiskimi detyrues i sendeve si mjete me të cilat 
kryhet vepra penale. 

 
 
Neni 299 [Mashtrimi i blerësve] 
 
1. Kushdo që me qëllim të mashtrimit të blerësve vë në qarkullim prodhime me 

shenjën në të cilën janë shënuar të dhëna të cilat nuk i përgjigjen përmbajtjes, 
llojit, prejardhjes apo kualitetit të produktit, vë në qarkullim produkte të cilat 
për nga pesha apo kualiteti nuk i përgjigjen asaj që rregullisht parashihet te 
produktet e tilla apo vë në qarkullim produkte pa shenjat që tregojnë për 
përmbajtjen, llojin, prejardhjen apo kualitetin e produktit kur shenja e tillë 
kërkohet me ligj, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që me qëllim të mashtrimit të blerësve shpall rrejshëm se është zbritur 
çmimi i mallit apo se pritet rritja e çmimit të mallit ose në ndonjë mënyrë 
tjetër përdor haptazi reklamë të rreme, dënohet me gjobë ose me burgim deri 
në një (1) vit.  

 
1. Përveç mbrojtjes së blerësit me ligje të veçanta, ekziston edhe mbrojtja penalo- 

juridike nga mashtrimi lidhur me prodhimet të cilat nuk përshtaten me 
përmbajtjen, llojin, prejardhjen, peshën dhe kualitetin e produktit të vërtet. 

2. Për rëndësinë e mbrojtjes së blerësit nga mashtrimet, tregon edhe numri i 
konsiderueshëm i konventave ndërkombëtare të cilat e rregullojnë këtë 
problematik. Konventat më të rëndësishme në këtë aspekt janë: Konventa e Romës 
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mbi të drejtat e kontraktuesve nga viti 1980; Konventa e Hagës për përgjegjësit e 
prodhuesit për prodhimin e vet nga viti 1973. 

3. Vepra penale nga neni 299 kryhet në përgjithësi ndaj marrëdhënieve ekonomike në 
kuptim të gjerë, respektivisht ndëshkon veprimet e orientuara kundër zakoneve të 
mira afariste, moralit afarist dhe besueshmërisë reciproke në mes të tregtarit dhe 
prodhuesit e që paraqet një lloj konkurrence jolojale. 

4. Vepra penale e mashtrimit të blerësit paraqet një formë të veçantë të mashtrimit, 
sepse kryerësi i veprës penale tek blerësi krijon një bindje të gabuar për ekzistimin 
apo mos ekzistimin e fakteve të caktuara lidhur me kuantitetin, kualitetin dhe 
çmimin e produktit si dhe fakte tjera lidhur me produktet të cilat janë objekt i 
shitjes, respektivisht i blerjes. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Vepra penale, nga paragrafi 1 i nenit 299 paraqitet në disa forma ku secila formë 

paraqitet si formë e veçantë e mashtrimit ndaj blerësit. Për të gjitha këto, forma e 
përbashkët është se kryhen me vënien në qarkullim të prodhimeve. 

2. Veprimet me të cilat kryhet vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni janë të 
parapara në mënyrë alternative dhe atë: a) me vënien në qarkullim të prodhimeve 
me shenjën në të cilën janë shënuar të dhëna të cilat nuk u përgjigjen përmbajtjes, 
llojit, prejardhjes apo kualitetit të produktit; b) vënia në qarkullim produkte të cilat 
për nga pesha ose kualiteti nuk i përgjigjen asaj që rregullisht parashihet te 
produktet e tilla dhe c) vënia në qarkullim i produkteve pa shenja që tregojnë 
përmbajtjen, llojin, prejardhjen apo kualitetin e produktit kur shenja e tillë 
kërkohet me ligj. 
a) Veprimi me të cilin kryhet forma e parë e kësaj vepre penale përbëhet nga vënia 

në qarkullim të prodhimit me shenjën në të cilën janë shënuar të dhëna të rreme 
të cilat nuk i përgjigjen përmbajtjes së prodhimit (produktit). Me shënimin e të 
dhënave të rreme në shenjën e prodhimit, blerësi vihet në lajthim lidhur me 
karakteristikat themelore të prodhimit (produktit) të cilin e blenë, dhe për shkak 
të këtij lajthimi e blen prodhimin për të cilin ka menduar se i posedon 
karakteristikat tjera. 

b) Veprimi me të cilin kryhet forma e dytë e kësaj vepre penale konsiston në 
vënien në qarkullim të produktit të cilat për nga pesha apo kualiteti nuk i 
përgjigjen asaj që rregullisht parashihet te produktet e tilla. Produkti 
(prodhimi) nuk vihet në qarkullim me shenjën e rreme, por ai nuk i përgjigjet 
sa i përket peshës dhe kualitetit që rregullisht parashihet te produktet e tilla. 
Blerësi vihet në lajthim për shkak të besueshmërisë i cili besim është 
shpërdorur nga kryerësi i veprës penale.  

c) Veprimi me të cilinë kryhet forma e tret e kësaj vepre penale konsiston në 
vënien në qarkullim të prodhimit pa shenjën që tregon për përmbajtjen, llojin, 
prejardhjen apo kualitetin e produktit kur shenja e tillë kërkohet me ligj. Edhe 
me këtë veprim konsumatori vihet në lajthim lidhur me karakteristikat 
themelore të produktit.  

3. Për të ekzistuar kjo formë e veprës penale është presupozim që me dispozitat 
ligjore të kërkohet vënia e shenjës lidhur me karakteristikat themelore të produktit. 
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Paragrafi 2 
 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma tjetër e mashtrimit të blerësve. Kjo formë e 

veprës penale kryhet kur kryerësi i veprës, rrejshëm shpall se është zbritur çmimi i 
mallit ose se pritet rritja e çmimeve apo në ndonjë mënyrë tjetër bënë haptazi 
reklamë të rreme. 

2. Veprimet me të cilat kryhet vepra penale nga paragrafi 2 janë paraparë në mënyrë 
alternative si vijon: a) duke shpall rrejshëm se është zbrit çmimi i mallit; b) duke 
shpallë rrejshëm se pritet rritja e çmimeve, dhe c) në ndonjë mënyrë tjetër bën 
haptas reklamë të rreme. 

3. Vepra penale nga paragrafi 2 konsiderohet e kryer në momentin kur është venduar 
çmimi i rrejshëm se është zbrit çmimi i një lloj të mallit, pa marrë parasysh se 
është shitur ai mall apo jo ose vetëm është shitur pjesërisht. Kjo formë e veprës 
penale do të ekzistojë vetëm nëse kryerësi ka për qëllim mashtrimin e blerësit. Kjo 
formë e veprave penale është e shpeshtë, sot në tregti e sidomos në tregtinë me 
pakicë, p.sh. te shtëpitë e mëdha tregtare ju ka rastisë që tek disa artikuj vendoset 
zbritje e çmimit e kur atë e paguani në kasë, paguani çmimin real. Nëse këtë arrini 
ta vëreni do ta dëgjoni shpjegimin se ndonjë nga punëtorët ka gabuar në vendosjen 
e çmimit ose zbritja ka qenë vetëm për një kohë të caktuar dhe ja nuk është 
mënjanuar ai çmim për shkak të lëshimit të punëtorit. Inspektorët të cilët zakonisht 
duhet t’i zbulojnë këto vepra penale, ato i paraqesin si kundërvajtje sipas Ligjit 
mbi mbrojtjen e konsumatorit edhe pse kundërvajtja nuk e përjashton ndjekjen 
penale, nëse në sanksionin penal i llogaritet dënimi i shqiptuar në procedurën për 
kundërvajtje. 

4. Vepra penale nga paragrafi 2 kryhet edhe kur kryerësi i veprës rrejshëm shpall se 
do të ketë rritje çmimi. Kjo formë e veprës zakonisht kryhet në formë verbale kur 
kryerësi drejt për së drejti tek blerësi krijon bindjen që të blej artikujt, ngase për 
një apo atë arsye do të shtrenjtohen. Vepra do të konsiderohet e kryer në momentin 
kurë kryerësi e shpallë rrejshëm ngritjen e çmimit, në mënyrë verbale apo edhe me 
shkrim. 

5. Mënyra e tretë e kryerjes së kësaj forme të veprës penale nga neni 299 par. 2, është 
kur kryerësi në ndonjë mënyrë tjetër, përveç zbritjes së rreme të çmimit dhe 
shpalljes së rritjes së rreme të çmimit, haptas përdor reklamë të rreme. Ligjdhënësi 
nuk i ka përcaktuar mënyrat e reklamimit të rremë, por ajo mbetet si çështje 
faktike e cila duhet të vërtetohet për secilën rast konkret. 

6. Reklamimi duhet të jetë i qartë i cili mund të shprehet me shkrimi me vizatime, 
fotografi e madje edhe në mënyrë verbale. Reklama duhet të jetë e atillë sa tek 
blerësi të krijojë bindje të gabuar për karakteristikat e mallit apo për çmimin. 
Karakteristik për të gjitha format e kësaj vepre penale është qëllimi për mashtrimin 
e blerësve. Andaj, për ekzistimin e kësaj vepre penale nga neni 299 të KPK në 
vetëdijen e kryerësit duhet të përfshihet qëllimi për mashtrimin e blerësit- 
konsumatorit. Do të thotë se vepra penale në fjalë kryhet vetëm me dashje direkte. 

7. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
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Neni 300 [Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm] 
 
1. Kushdo që me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për 

vete apo për personin tjetër, organizon, merr pjesë apo ndihmon në 
organizimin e veprimtarive të skemave piramidale, dënohet me burgim prej 
gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 

2. Kushdo që me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për 
vete apo për personin tjetër, organizon, merr pjesë apo ndihmon në 
organizimin e bixhozit, lojërave të llojit të kazinove apo lojërave të fatit siç 
përcaktohet me ligj, për të cilat nuk është dhënë licenca, leja apo koncesioni i 
organit kompetent, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) 
vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me fitim apo 
humbje që tejkalon njëzetepesëmijë (25.000) Euro, kryesi dënohet me burgim 
prej dy (2) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.  

4. Për qëllime të këtij neni, shprehja “skemë piramidale” do të thotë ofertë apo 
plan për investim mashtrues, ku paratë e kontribuara nga investitorët e 
mëvonshëm përdorën drejtpërdrejtë për të paguar ose ripaguar interesin ose 
bazën e investitorëve të mëhershëm, pa ndonjë veprimtari operative apo që 
prodhon burime të të ardhurave, përveç grumbullimit të vazhdueshëm të 
fondeve të reja.  

 
1. Kjo normë penale e paraparë në nenin 300, përbëhet nga disa vepra penale të cilat 

legjislacionet tjera penale i kanë përkufizuar veç e veç (legjislacioni penal i Malit 
të Zi, Legjislacioni penal i Republikës së Kroacisë, Legjislacioni penal i 
Republikës së Bosnjës e Hercegovinës dhe ai i Maqedonisë). Këto vepra penale 
janë: organizimi i pa autorizuar i lojërave të fatit, ushtrimi i veprimtarisë së pa 
autorizuar dhe veprimtaria e pa lejuar bankare. Pra, sipas përkufizimit të paraqitur 
në neni 300, kemi të bëjmë me vepër penale të organizimit të skemave piramidale 
ose e emërtuar në legjislacionet penale tjera si veprimtari e pa lejuar bankare, 
organizimi i bixhozit të kundërligjshëm dhe organizimi i lojërave të fatit. 

2. Si karakteristikë e përgjithshme e kësaj vepre penale është mbrojtja e qytetarëve 
(pjesëmarrësve) nga mashtrimet të cilat kanë për pasojë humbjen e pasurisë së tyre. 
Pra, objekti mbrojtës na paraqitet qytetari nga mashtrimet nëpërmes këtyre 
veprimtarive të kundërligjshme. Për shpjegimin dhe analizës së kësaj vepre penale, 
duhet t’i qasemi secilës vepër penale si pjesë përbërëse e këtij inkriminimi- neni 300. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Përmbajtja në paragrafin 1, tani është përmirësuar nga përmbajtja e mëparshme. 

Andaj, dispozita e paragrafit 1 i referohet organizimit të skemës piramidale. 
Ndërsa dispozita e paragrafit 2 i referohet veprës penale kundër bixhozit dhe 
lojërave të fatit dhe lojërave të llojit të kazinos. 

2. Organizimi i skemave piramidale është formë specifike e veprimtarisë së 
kundërligjshme e cila ushtrohet me qëllim të realizimit të përfitimit pasuror. 
Rrezikshmëria e kësaj vepre penale është shumë e madhe, sepse në këto skema 
piramidale humbasin paratë numër i madh i qytetarëve, madje me mijëra sish. 
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Mashtrime të këtilla kanë ndodh në shumë shtete, si pasojë e këtyre skemave 
piramidale, që në fakt janë banka të posaçme fiktive. Qytetarët janë mashtruar se 
gjoja me deponimin e të hollave në këto banka fiktive do të fitojnë kamata shumë 
të mëdha, dy apo tri herë më të mëdha se sa në bankat e regjistruara. Në këtë 
mënyrë përfitojnë vetëm deponuesit e parë apo edhe e dyta, kurse të tjerët të cilët 
deponojnë pas tyre, jo vetëm që nuk realizojnë kamatat por i humbin të gjitha të 
hollat ngase skemat e tilla piramidale falimentojnë.603 

3. Këso, skema piramidale kanë ndodhë në Shqipëri, në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës dhe vendet tjera të botës. Në Shqipëri kanë qenë më të njohurat “Vefa”- 
Kompania tregtare dhe “Gjallica”. Këto skema piramidale shkaktuan tronditje të 
mëdha financiare në Shqipëri sa që në prag ishte lufta civile. Humbën jetën më se 
2.000 qytetarë.  

4. Në Shtetet e Bashkuar të Amerikës, po ashtu ishte një bankë fiktive të cilën e 
kishte themeluar një shtetas Amerikan, Bernard Medof, gjoja për investime në 
shumë vende të botës dhe për 29 vjet kishte mashtruar qytetarët, ndër ta edhe 
shumë shqiptarë, sa që shuma e deponimeve kishte arritur rreth 55 miliard dollarë. 
Organet e zbulimit dhe të ndjekjes penale në këtë rast kishin dështuar për 29 vjet. 
Andaj ky rast ishte mashtrimi ma i madh deri atëherë në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës. Për këtë arsye shumë legjislacione penale këto lloj bankash fiktive të 
cilat kanë vepruar si skema piramidale janë paraparë si vepra penale me 
emërtimin- veprimtaria e pa lejuar bankare.604 

5. Veprimet me të cilat kryhet vepra penale, organizimi i skemave piramidale nga 
paragrafi 1 i nenit 300 të këtij Kodi janë paraparë në mënyrë alternative si vijon: a) 
duke organizuar veprimtari për qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë 
pasurore ku pjesëmarrësit paguajnë shuma të caktuara parashë pjesëmarrësve të tjerë 
të cilët para atyre janë kyçur në veprimtari dhe presin pagesën e shumës së caktuar të 
të hollave nga pjesëmarrësit të cilët pas tyre pritet të kyçen në veprimtarinë e tillë; b) 
duke marrë pjesë në organizimin e veprimtarisë, tek e cila pjesëmarrësit paguajnë 
shuma të caktuara parash, pjesëmarrësve të tjerë të cilët para atyre janë kyçur në 
veprimtari dhe presin pagesën e shumës së caktuar të të hollave nga pjesëmarrësit të 
cilët pas tyre pritet të kyçen në veprimtarinë e tillë; c) duke ndihmuar në organizimin 
e veprimtarisë, tek e cila pjesëmarrësit paguajnë shuma të caktuara parashë 
pjesëmarrësve të tjerë të cilët para atyre janë kyçur në veprimtari dhe presin pagesën 
e shumës së caktuar të të hollave nga pjesëmarrësit të cilët pas tyre pritet të kyçen në 
veprimtarinë e tillë. Për të ekzistuar vepra penale, veprimet e cekura më lartë duhet 
të ndërmerren me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për veti 
apo për personin tjetër.  

6. Me organizimin e veprimtarisë së tillë duhet kuptuar edhe themelimin e skemave 
të tilla të veprimtarisë në formë piramide. Si pjesëmarrës në organizimin, 
respektivisht themelimin apo funksionimin e veprimtarive të tilla duhet të 
konsiderohet edhe personi i cili e menaxhon, e udhëheq skemën piramidale. 
Ndërsa me ndihmë duhet konsideruar çdo lloj bashkëpunimi, p.sh. pronari i 
objektit i cili e ka vënë në disponim objektin, personeli teknik-financiar, 
kontabilisti, arkëtari etj. 

                                                           
603 Ismet Salihu, E drejta Penale- Pjesa e posaçme, Prishtinë 2009, faqe 310. 
604 Po aty; faqe 310. 
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7. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person i cili veprimet e kryerjes së 
kësaj vepre penale i ndërmerr me dashje direkte e me qëllim të përfitimit të dobisë 
pasurore për veti ose për tjetrin. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Paragrafi 2 i këtij neni e ka paraparë inkriminimin e bixhozit, lojërave të tipit të 

kazinove dhe lojërave të fatit të cilat funksionojnë pa leje, licencë apo koncesion të 
organit kompetent. 

2. Me lojëra të fatit do të kuptojmë të gjitha ato lojëra tek të cilat marrin pjesë numër i 
madh i qytetarëve, dhe tek të cilat suksesi nuk varet nga pjesëmarrësit por nga rasti, 
nga ndonjë rrethanë, ngjarje e cila është jashtë ndikimit të fuqisë së njeriut. Prandaj, 
këto lojëra parashohin ekzistimin e dy elementeve themelore: a) suksesi në lojë duhet 
të varet nga një ngjarje e ardhshme e cila paraprakisht nuk mund të parashikohet dhe 
b) suksesi në lojë duhet të sjelli përfitim ose humbje të ndonjë dobie pasurore, më 
shpesh të holla e më rrallë sende të çmuara dhe të drejta pronësore. 

3. Lidhur me elementin e parë duhet potencuar se bixhozi (loja e fatit) nuk do të 
ekzistojë nëse suksesi apo humbja në lojë varet nga një ngjarje e cila ka ndodhur 
në të kaluarën. Loja e fatit nuk është një bast mbi vërtetësinë e një rrethane të 
kaluar, kur për atë ekzistojnë mendime të kundërta në mes të pjesëmarrësve. 

4. Me bixhoz, nënkuptim lojën në të cilën suksesi varet, deri diku nga aftësitë 
intelektuale, dijes, shkathtësive, përvojës, ushtrimit të pjesëmarrësit në lojë. Ky 
sukses, megjithatë thellësisht duhet të varet nga fati, respektivisht nga rasti. P.sh, 
lodrat me letra, me rrubikon, loja me numra etj. Bixhozi dhe lojërat tjera të fatit 
nuk janë gjithnjë të dënueshme. Vetëm kur lojërat e kalojnë kufirin e argëtimit dhe 
paraqet rrezik apo dëmtim të pasurisë dhe rrezikohet rendi dhe qetësia, atëherë 
këto lojëra paraqesin rrezikshmëri shoqërore dhe duhet ndëshkuar. Për këtë arsye, 
shteti ka interes që këto lojëra t’i vejë nën kontroll dhe nën kushte të caktuara ato i 
lejon. Andaj, bixhozi, lojërat e tipit të kazinos dhe lojërat tjera të fatit që ushtrohen 
pa leje, përkatësisht në mënyrë të kundërligjshme, konsiderohen vepër penale. 

5. Veprimet me të cilat kryhet vepra penale e paraparë në paragrafin 2, paraqiten në 
mënyrë alternative, sikurse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni dhe atë: a) 
organizimi lojërave të bixhozit, lojëra të llojit të kazinosë ose lojëra të fatit për të 
cilat më parë nuk është dhënë licencë, leja apo koncesioni i organit kompetent b) 
marrja pjesë në organizimin e bixhozit, lojërave të llojit të kazinosë ose lojëra të 
fatit për të cilat më parë nuk është dhënë licenca, leja apo koncesioni i organit 
kompetent; c) ndihma në organizimin e bixhozit, lojërave të llojit të kazinove ose 
lojërave të fatit për të cilat më parë nuk është lëshuar licenca, leja apo koncesioni 
nga organi kompetent. Kuptimi i shprehjeve, organizon, merr pjesë dhe ndihmon 
vlejnë të gjitha ato që janë thënë për veprën penale të përkufizuar në paragrafin 1 
të këtij neni. 

6. Për të ekzistuar kjo vepër penale, veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale, 
kryerësi duhet t’i ndërmerr me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për veti apo 
për tjetrin. Pra, në vetëdijen e kryerësit të kësaj vepre penale duhet të përfshihet 
qëllimi për përfitim të dobisë pasurore për veti apo për tjetrin. Andaj, kjo formë e 
veprës penale mund të kryhet nga çdo person dhe vetëm me dashje direkte. 
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7. Vepra penale konsiderohet e kryer nëse sipas marrëveshjes paraprake të 
pjesëmarrësve për shumën e të hollave apo të ndonjë gjësendi tjetër me të cilin 
luhet bixhozi ka filluar loja. Si moment i fillimit konsiderohet, shpërndarja e 
letrave, tërheqja e numrave, hedhja e zarit etj. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3 është paraparë forma kualifikuese e veprave penale nga paragrafi 

1 dhe 2 të këtij neni nëse është shkaktuar dëmi më i madh se 25.000 euro. 
 

Paragrafi 4 
 
1. Dispozita nga paragrafi 4 është e karakterit shpjegues, jepet kuptimi i shprehjeve 

“skemë piramidale” që do të thotë ofertë apo plan për investim mashtrues, ku parat 
e kontribuar nga investitorët e mëvonshëm përdoren drejtpërdrejtë për të paguar 
ose riparuar interesin ose bazën e investitorëve të mëhershëm, pa ndonjë 
veprimtari operative apo që prodhon burime të të ardhurave, përveç grumbullimit 
të vazhdueshëm të fondeve të reja.  

 
 
Neni 301 [Keqpërdorimi i pozitës së monopolit] 
 
1. Personi përgjegjës që ushtron një apo më shumë nga veprimtaritë ekonomike 

në vijim, të cilat keqpërdorin pozitën monopoliste apo dominuese në treg apo 
në një pjesë substanciale të tregut, duke u përfshirë në një apo më shumë nga 
veprimtaritë në vijim, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet, nëse:  
1.1. në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë vë çmime të padrejta të 

blerjes apo të shitjes ose kushte tjera të padrejta tregtare;  
1.2. në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë rregullon çmimet e blerjes 

apo të shitjes ose kushtet tjera të tregtisë;  
1.3. kufizon apo kontrollon prodhimin, tregjet apo zhvillimin teknik ose 

investimin;  
1.4. aplikon kushte jo të njëjta për transaksione të barabarta me palë tjera 

tregtare, duke i vënë ato në disavantazh konkurrues;  
1.5. bën që lidhja e kontratave të varet nga pranimi prej palës tjetër i 

detyrimeve shtesë, të cilat për nga natyra e tyre apo sipas përdorimit 
komercial, nuk kanë ndonjë lidhje me subjektin e kontratave të tilla;  

1.6. në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë rregullon çmimet e blerjes apo 
të shitjes ose kushtet tjera të tregtisë në tregje të aksioneve ose burimet e 
furnizimit;  

1.7. kërkon pagesa ose kushte tjera afariste më pak të favorshme se që 
kërkohet për blerje të ngjashme në tregje të krahasueshme, përveç nëse 
ka ndonjë arsyetim objektiv për një diferencim të tillë;  

1.8. kërkon pagesa apo kushte tjera afariste që dallojnë nga ato që me gjasë 
do të ishin në rast se do të ekzistonte konkurrenca efektive.  

2. Personi përgjegjës në organizatën e biznesit i cili merret vesh me personin në 
organizatën tjetër të biznesit nga e njëjta fushë e biznesit, me qëllim të rritjes, 
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uljes apo ndikimit në ndonjë mënyrë tjetër të çmimit të mallrave ose 
shërbimeve që shiten apo blihen nga organizatat e biznesit, dënohet me 
burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet burgim dhe me gjobë të barabartë me 
njëzet e pesë përqind (25%) të vlerës së mallrave të shitura nga organizata e tij 
e biznesit e cila ka qenë subjekt i marrëveshjes së përbashkët.  

 
1. Inkriminimi i kësaj vepre penale ka mbështetje në Kushtetutën e Republikës së 

Kosovës e cila mbron statusin e barabartë të subjekteve ekonomike në treg apo në 
një pjesë substanciale të tregut, ndërsa sanksionon pozitën monopoliste apo 
dominuese për përfitime materiale apo përparësi tjera të cilat nuk bazohen në 
suksesin e veprimtarisë ekonomike por cenojnë rregullat dhe dispozitat tregtare 
lidhur me konkurrencën lojale. 

2. Kjo normë penale përmban dy paragrafë e në paragrafin 1 paraqiten veprimet me 
të cilat kryhet kjo vepër penale.  

 
Paragrafi 1 

 
1. Veprimet e kryerjes së kësaj vepre penal nga paragrafi 1 janë paraqitë në mënyrë 

radhitëse sipas nënparagrafëve të paragrafit 1 të këtij neni.  
 

Nënparagrafi 1.1 
 
1. Veprimi me të cilin kryhet vepra penale nga nënparagrafi 1. 1 të këtij neni është 

vënia e çmimeve të padrejta të blerjes apo të shitjes ose kushtet tjera të padrejta 
tregtare me qëllim që tjetrin ta bëjnë të pa qëndrueshëm apo jo konkurrent në treg 
ose në një pjesë substanciale të tregut. 

 
Nënparagrafi 1.2 

 
1. Veprimi me të cilin kryhet mënyra tjetër e veprës penale nga paragrafi 1 i këtij 

neni është rregullimi i çmimeve të blerjes apo të shitjes ose kushtet tjera të tregtisë 
në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë me qëllim që biznesin e tjetrit ta bëjnë 
të pa qëndrueshëm dhe jo konkurrent. 

 
Nënparagrafi 1.3 

 
1. Veprimi i mënyrës tjetër të kryerjes së kësaj vepre penale nga paragrafi 1 i këtij 

neni është: kufizimi apo kontrollimi i prodhimit, të tregjeve apo zhvillimin teknik 
ose investimin me qëllim që të krijojë monopol apo pozitë dominuese në treg ose 
në një pjesë substanciale të tregut.  

 
Nënparagrafi 1.4 

 
1. Veprimi me të cilin kryhet mënyra e radhës së kësaj vepre penale nga paragrafi 1 

është; aplikimi i kushteve jo të njëjta për transaksione të barabarta me palë tjera 
tregtare, duke i vënë ato në disavantazh konkurruese me qëllim që të mbrohet 
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pozita monopoliste apo pozita dominuese e një subjekti ekonomik apo një numri të 
subjekteve ekonomike në treg apo në një pjesë substanciale të tregut. 

  
Nënparagrafi 1.5 

 
1. Veprimi me të cilin kryhet mënyra e radhës së kësaj vepre penale nga paragrafi 1 

është; bërja që lidhja e kontratave të varet nga pranimi i detyrimeve shtesë të 
palës tjetër, të cilat për nga natyra e tyre apo sipas përdorimit komercial, nuk kanë 
ndonjë lidhje me subjektin e kontratave të tilla, krejt me qëllim që të mbrohet 
pozita monopoliste apo dominuese e veprimtarisë ekonomike në një treg ose në një 
pjesë substanciale të tregut. 

 
Nënparagrafi 1.6 

 
1. Veprimi me të cilin kryhet mënyra e paraparë në nënparagrafin 1.6 të paragrafit 1 

të këtij neni është; rregullimi i çmimeve të blerjes apo shitjes ose kushte tjera të 
tregtisë në tregje të aksioneve ose burimet e furnizimit me qëllim të mbrojtjes së 
pozitës monopoliste apo dominuese në treg ose në një pjesë substanciale të tregut. 
Dallimi në mes të veprës penale nga nënparagrafi 1.2 dhe kësaj mënyre të kryerjes 
së kësaj vepre penale është se tek kjo mënyrë e kryerjes rregullimi i çmimeve 
blerëse apo të shitjes bëhen në tregje të aksioneve ose burime të furnizimit. Pra, 
veprimi i kryerjes së kësaj mënyre të veprës penale ka të bëjë me çmimin e 
aksioneve dhe burimeve të furnizimit. 

 
Nënparagrafi 1.7 

 
1. Veprimi i kryerjes sipas kësaj dispozite është: kërkimi i pagesave ose kushteve 

tjera afariste më pak të favorshme se që kërkohet për blerje të ngjashme në tregje 
të krahasueshme, përveç nëse ka ndonjë arsyetim objektiv për një diferencim të 
tillë, me qëllim të mbrojtjes së pozitës monopoliste apo dominuese në treg ose në 
një pjesë substanciale të tregut. Kërkimi i pagesave ose kushteve tjera afariste më 
pak të favorshme duhet të orientohen me qëllim të mbrojtjes së pozitës së 
monopolit apo kushteve dominuese në treg e jo për ndonjë arsye tjetër objektive. 

 
Nënparagrafi 1.8 

 
1. Edhe tek kjo mënyrë e kryerjes së veprës penale veprimi me të cilin kryhet vepra 

është kërkimi i pagesës apo kushte tjera afariste që dallojnë nga ato që me gjasë 
do të ishin në rast se do të ekzistonte konkurrenca efektive. Pra, pagesa apo 
kërkimi i kushteve tjera afariste do të duhej të dallojnë nga ato që ekzistojnë në 
konkurrencën efektive dhe qëllimi i kryesit duhet të jetë në drejtim të mbrojtjes së 
pozitës monopoliste apo pozitës dominuese në treg ose në një pjesë substanciale të 
tregut. 
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Paragrafi 2 
 
1. Në paragrafin 2 është paraparë vepra penale e cila ka të bëjë me marrëveshjen e 

personave përgjegjës të dy organizatave të biznesit të një fushe me qëllim të rritjes, 
uljes apo ndikimit në ndonjë mënyrë tjetër të çmimit të mallrave ose shërbimeve 
që shiten ose blihen nga organizatat e biznesit. 

2. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është konkurrenca efektive në treg të lirë ose 
në një pjesë substanciale të tregut të tillë. Me këtë vepër penale sanksionohet 
krijimi dhe mbrojtja e pozitës monopoliste ose pozita dominuese e një subjekti apo 
një numri të subjekteve ekonomike në treg ose në një pjesë substanciale të tregut.  

3. Lidhur me cenimin e barazisë në ushtrimin e veprimtarisë ekonomike është bërë 
fjalë edhe në komentin e nenit 284 të këtij Kodi. Dallimi në mes të këtyre dy 
veprave penale do të ishte e dukshme. Tek kjo vepër penale (neni 301 KPK) kemi 
të bëjmë me mbrojtjen e konkurrencës efektive duke mos lejuar pozitë 
monopoliste apo dominuese të një veprimtarie ekonomike në treg ose në një pjesë 
substanciale të tregut. Kurse tek vepra penale nga neni 284 mbrohet barazia e 
ushtrimit të veprimtarisë ekonomike në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe 
mos krijimin e pozitës monopoliste në ushtrim të veprimtarisë ekonomike. 

4. Kryesi i kësaj vepre penale është vetëm personi përgjegjës tek subjekti ekonomik 
apo tek organizata e biznesit. 

5. Lidhur me fajësinë, kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje direkte.  
6. Për ekzistimin e kësaj vepre penale kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm se veprimet 

për kryerjen e kësaj vepre penale i ndërmerr me qëllim të mbrojtje së pozitës 
monopoliste apo dominuese në treg ose në një pjesë substanciale të tregut. 

 
 
Neni 302 [Falsifikimi i parasë] 
 
1. Kushdo që prodhon para të falsifikuara me qëllim për t’i vënë në qarkullim si 

të vërteta, dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  
2. Kushdo që duke ditur se paraja është e falsifikuar merr, vë në qarkullim, 

transporton, pranon, përdorë ose posedon paranë e falsifikuar me qëllim që ta 
vë në qarkullim si të vërtetë, dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 
vjet.  

3. Kushdo që pranon paranë e falsifikuar prej pesëdhjetë (50) Euro ose më pak 
duke besuar se është e vërtetë dhe pastaj e përdorë duke ditur se është e 
falsifikuar, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

4. Kushdo që ka dijeni për prodhimin apo përdorimin e parave të falsifikuara 
dhe këtë nuk e raporton, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni ka të bëjë me një shumë 
të parave të falsifikuara që tejkalon njëqindmijë (100.000) Euro, kryesi 
dënohet me jo më pak se tre (3) vjet burgim.  

6. Paraja e falsifikuar dhe pajisjet për prodhimin apo ndryshimin e saj 
konfiskohen.  

 
1. Paraja është mjet nga metali apo letër me vlerë i cili shërben si mjet pagese për 

mallra, punën dhe shërbime. Në afarizmin financiar dhe bankar, paraja është mjet 
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përgjithësisht i pranuar e cila mund të shërbej si mjet konvertimi (ndërrimi), 
pagese dhe shlyerjes së borxhit.  

2. Paraja është mjet i pranuar përgjithësisht në ekonomi nga shitësit e të mirave dhe 
shërbimeve dhe nga ana e debitorëve si pagesë e borxhit. Kështu, paraja është nga 
metali dhe letra ose para e punuar nga ndonjë material tjetër. 

3. Prodhimi i parasë së rrejshme apo ndryshimi i parasë së vërtet dhe vënia në 
qarkullim si para e vërtet, paraqet rrezik dhe dëm të madh për ekonominë e vendit 
dhe të vendeve tjera, andaj është inkriminuar në të gjitha legjislacionet penale të 
shteteve dhe ka karakter ndërkombëtar. Në këtë drejtim është aprovuar edhe 
Konventa ndërkombëtare për luftimin e prodhimit të parasë së rrejshme. Vlen të 
përmendet Konventa e Gjenevës mbi paranë.  

4. Sipas dispozitave të kësaj norme penale janë inkriminuar disa forma të falsifikimit 
të parasë. Objekti mbrojtës dhe i veprimit për të gjitha format e kësaj vepre penale 
është paraja pa marrë parasysh i cili shtet e ka prodhuar, e rëndësisë është që ajo 
para sipas ligjit të jetë e pranuar për qarkullim. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimet me të cilat kryhet vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni janë: a) 

prodhimi, b) ndryshimi ose c) vënia e parasë së falsifikuar në qarkullim. 
a) Me prodhim nënkuptojmë prodhimin e mjetit apo sendit i cili në çdo mënyrë e 

imiton (i ngjanë) paranë e vërtet. Paraja duhet të prodhohet (mbarohet) ashtu 
që në shikimin e parë nuk mund të dallohet se nuk është para e vërtet. Duhet 
t’i përngjaj parasë së vërtet ashtu që nuk mundet, kryesisht, të dallohet (ashtu 
quajtur imitatio vera). Nuk ka vepër penale nëse prodhimi i parasë së rreme 
apo paraja e ndryshuar është aq e dobët sa që lehtë mund të vërehen 
karakteristikat e saja.  
Personi i cili paranë e falsifikuar dobët, tenton ta vejë në qarkullim, 
konsiderohet tentativë e pa përshtatshme e kësaj vepre penale, sepse paraja 
dobët e prodhuar nuk mund të vihet në qarkullim ngase shumë lehtë dallohet.  

b) Ndryshimi i parasë së vërtet do të thotë, ndërrimi i natyrës, pamjes dhe i 
përmbajtjes. Ndryshimi, kryesisht, ka të bëjë me ndërrimin e vlerës së saj, 
sepse pa te nuk ka ndryshim. Ndryshimi duhet të jetë ashtu që në shikimin e 
parë nuk mund të vërehet çfarë do ndërrimi në paranë e vërtet. Vepra penale 
do të konsiderohet si e kryer me vetë faktin e ndryshimit me qëllim që të vihet 
në qarkullim si para me vlerë më të madhe. 
Për veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni është e rëndësishme se paraja në 
fjalë nuk është jashtë përdorimit pa marrë parasysh se për cilën valutë është 
fjala. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Veprimet me të cilat kryhet vepra penale nga paragrafi 2 i këtij neni janë paraqitë 

në mënyrë alternative dhe atë: a) duke marr (furnizohet); b) vënia në qarkullim 
paranë e falsifikuar; c) transportimi i parasë së falsifikuar; d) përdorimi i parasë së 
falsifikuar dhe f) me posedimin e parasë së falsifikuar me qëllim që të vihet në 
qarkullim si e vërtetë.  
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a) Marrja (furnizimi) mund të bëhet me blerje, mbledhje, me shkëmbim, me 
vjedhje etj. Nuk është e rëndësishme se si kryerësi i kësaj forme të veprës 
penale furnizohet apo vihet në posedim të parasë së falsifikuar. Po të mos 
ekzistojë qëllimi për ta vënë në qarkullim paranë e falsifikuar, atëherë vepra 
penale nuk do të ekzistoj. 

b) Vënia e parasë së falsifikuar në qarkullim, realizohet kur ajo përdoret, kur 
mundësohet përdorimi i mëtejmë e që më së shpeshti realizohet kur i 
dorëzohet personit tjetër, p.sh. kur bëhet pagesa e mallit apo shërbimit, 
shlyerja e borxhit, kur jepet si hua, kur jepet për shkëmbim dhe të ngjashme. 

2. Kjo mënyrë e kryerjes së veprës penale kryhet kur më parë dihet se paraja është e 
falsifikuar, do të thotë kur personi i cili e ka prodhuar paranë e rreme e venë në 
qarkullim, kur personi i cili e ka ndryshuar paranë e vërtet e venë në qarkullim dhe 
kur një person tjetër i cili e di se paraja është e falsifikuar (e rreme apo e 
ndryshuar) dhe e vë në qarkullim.  

3. Vepra konsiderohet e kryer në momentin e vënies në qarkullim, të dorëzimit 
personit tjetër. Nuk është e rëndësishme se personi i cili e ka vënë në qarkullim 
paranë e falsifikuar ka pasur për qëllim që në këtë mënyrë të realizojë ndonjë 
qëllim të caktuar apo e ka realizuar atë qëllim. Do të konsiderohet vepra e kryer 
kur p.sh. kryerësi me rastin e shkëmbimit me ndonjë valutë tjetër, e dorëzon 
paranë e rreme e cila është zbuluar para se të realizohet shkëmbimi, ose kur 
kryerësi me rastin e blerjes së ndonjë malli e prezanton paranë e falsifikuar e cila 
zbulohet para se malli të dorëzohet. 

4. Vepra penale konsiderohet e kryer në momentin kur kryerësi e siguron, arrin në 
posedim të parasë së falsifikuar, me qëllim për ta vënë në qarkullim. Është e 
mundshme edhe tentativa e cila është e ndëshkueshme për këtë vepër penale.  

5. Tentativa do të ekzistojë kur kryerësi i ndërmerr veprimet për t’u furnizuar me 
para të falsifikuara por Kryerësi nuk ka arritur të furnizohet me para të tilla. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3 inkriminohet rasti kur dikush e vë në qarkullim paranë e 

falsifikuar të cilën e ka pranuar si të vërtetë. Kjo formë e veprës penale 
konsiderohet se kryhet në rastet kur e ven në qarkullim paranë e falsifikuar të cilën 
e merr si të vërtet, dhe pastaj mëson se është e falsifikuar dhe e venë në qarkullim.  

2. Me shprehjen “falsifikim” duhet kuptuar, prodhimin e parasë së rreme apo 
ndryshimin e parasë së vërtet. 

3. Inkriminimi i paraparë në paragrafin 3 është formë e lehtë e kësaj vepre penale dhe 
ka të bëjë me rastin kur kryerësi i saj e venë në qarkullim paranë e falsifikuar të 
cilën e merr si të vërtet, por më vonë mëson dhe për kundër këtij fakti paranë e 
falsifikuar e venë në qarkullim për t’u liruar nga ajo apo për t’u zhdëmtuar në këtë 
mënyrë. Për këtë arsye konsiderohet si formë e lehtë e kësaj vepre penale dhe 
sanksioni i paraparë është, dënimi me gjobë ose me burgim deri në një vit. 

4. Ligjdhënësi, e ka paraparë këtë vepër penale nga paragrafi 3 vetëm për bankënotat 
50 euro e më pak. Mendoj se kjo nuk ka logjikë ngase ekzistojnë edhe vlerat tjera 
të bankënotave të cilat mund të merren si të vërteta e pastaj të mësohet se janë të 
falsifikuara dhe vihen në qarkullim vetëm me qëllim të zhdëmtimit. Nëse 
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ligjdhënësi ka menduar se askush nuk ka të drejt të vëjë në qarkullim para të 
falsifikuara, respektivisht të zhdëmtohet, atëherë nuk ka të drejt as për bankënotat 
deri në 50 euro. Pastaj çka nëse as nuk janë valutë e euros por janë një valutë 
tjetër. Mendoj se vlerën e bankënotës tek kjo vepër penale nga paragrafi 3 i këtij 
neni duhet injoruar, përndryshe kur kemi të bëjmë me vlerë ma të madhe se 50 
euro nuk do të paraqes vepër penale për shkak të parimit “nuk ka vepër penale 
nëse paraprakisht nuk është paraparë me ligj”. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Mos lajmërimi i parasë së falsifikuar apo përdorimi i saj kryhet në rastet kur 

personi i cili e di se është prodhuar paraja e rreme apo është ndryshuar paraja e 
vërtetë ose e di se paraja e falsifikuar është vënë në qarkullim ose është 
transportuar dhe atë nuk e lajmëron.  

2. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale ka të bëjë me mosveprim, 
respektivisht moslajmërimi i organit kompetent (policin apo prokurorin) lidhur me 
paranë e falsifikuar ose me përdorimin e saj. Kjo mënyrë kryerjes së kësaj vepre 
penale konsiderohet e kryer atëherë kur kryerësi e dinë se është kryer vepra penale 
nga paragrafi 1, dhe 2 i këtij neni dhe ka qenë në mundësi atë ta lajmëroj tek 
organi kompetent. Nëse kryerësi në kohën kur ka mësuar nuk ka qenë në mundësi 
ta lajmërojë organin kompetent, vepra konsiderohet e kryer në atë moment kur një 
mundësi e tillë është krijuar.  

3. Pasoja e veprës është e ndryshme dhe varet nga kryerja e ndonjë nga format e 
kësaj vepre penale, falsifikimit të parasë- prodhimit të parasë së rreme, vënia e saj 
në qarkullim etj. ashtu që për të gjitha format e veprës pasoja është e përbashkët e 
cila paraqet rrezik për sistemin financiar, për sistemin e pagesave dhe për 
veprimtarinë ekonomike. 

4. Kryerës për të gjitha format e kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
5. Lidhur me fajësinë kjo vepër mund të kryhet vetëm me dashje. Për format e veprës 

penale në nënparagrafin 1 dhe veprës nënparagrafin 2 duhet të ekzistojë përveç 
dashjes edhe qëllimi për ta vënë paranë e falsifikuar në qarkullim si të vërtetë. 

 
Paragrafi 5 

 
1. Në paragrafin 5 është paraparë forma e kualifikuar e veprave penale nga paragrafi 

1 dhe 2, e cila konsiderohet se kryhet nëse vlera e parave të falsifikuara tejkalon 
shumë prej 100.000 (njëqindmijë) euro. 

 
Paragrafi 6 

 
1. Në paragrafin 6 është paraparë se paraja e falsifikuar si dhe pajisjet për prodhimin 

e saj konfiskohen. 
2. Vepra penale nga ky nen do të ekzistojë nëse është në diskutim vetëm një 

bankënotë pa marrë parasysh vlerën e saj, e vlera e sasisë së parave të falsifikuara 
apo të vëna në qarkullim merret si rrethanë gjatë matjes së dënimit. 

3. Nëse personi i njëjtë ka kryer veprën nga par. 1 dhe 2 të këtij neni, nuk kemi të 
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bëjmë me bashkim të veprave por veprën penale nga par. 2 ngase me veprimin e 
dytë është përmbush qëllimi i kryesit të kësaj vepre penale. Veprimi i dytë e 
përfshin veprimin e parë (fjala është për bashkim fiktiv).605 

4. Në aspektin praktik dhe teorik është e nevojshme të përgjigjemi në pyetjen se a 
është i mundur bashkimi i veprave penale, falsifikimi i parasë nga neni 302 par. 2 
dhe mashtrimit nga neni 335 të KPK. Sipas aktgjykimit të Gjykatës Supreme të 
Kroacisë I.kz. nr. 71/96,606 vepra penale e mashtrimit është konsumuar nga vepra 
më e rëndë penale 302 par. 2. Vepra penale e mashtrimit ka mundësuar dhe 
lehtësuar që të kryhet vepra, vënia në qarkullim e parasë së falsifikuar. Çështje 
është bashkimi fiktiv ngase vepra penale e mashtrimit sipas rregullit e përcjell 
veprën kryesore dhe shërben si mënyrë për realizimin e saj- nga arsyetimi i 
aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kroacisë. 

5. Ndërsa qëndrimi i Gjykatës Federative të Zvicrës, fjala është për bashkimin fiktiv 
të këtyre dy veprave penale dhe ka për t’u gjykuar për veprën penale, vënia në 
qarkullim të parasë së falsifikuar, ndërsa gjykatat tjera janë përcaktuar për 
bashkimin ideal të cilin e ka përvetësuar edhe doktrina zvicerane. Sipas Gjykatës 
Federative të Gjermanisë dhe doktrinës së saj juridike në mes të veprës penale, 
vënia në qarkullim e parasë së falsifikuar dhe mashtrimit ekziston bashkimi ideal. 
Zlatariq, marrëdhëniet në mes të vënies në qarkullim së parasë së falsifikuar dhe 
mashtrimit e zgjedh ashtu që lex specialis (vënia në qarkullim të parasë së 
falsifikuar) e derogon lex generalis (mashtrimin). Këtu paraqitet problemi në rastet 
kur vepra speciale sipas nevojës për elemente plotësuese nuk posedon të gjitha 
elementet e përgjithshme. Kemi raste kur dikujt i jepen para të rrejshme si dhuratë 
apo që të vihen në qarkullim pa qëllim që të përfitohet dobi pasurore e 
kundërligjshme (një nga elementet kryesore të mashtrimit). Në këso situate nuk 
vjen në konsiderim që lex specialis drogat lex generalis, dhe këto dy vepra nuk 
mund të vendosen në relacionin e specialitetit. Në zgjedhje të marrëdhënies në mes 
të këtyre dy veprave do të ishte më drejt të përvetësohet se kemi të bëjmë me 
bashkimin ideal (me një veprim janë shkaktuar disa vepra të pavarura).607 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Për kah aspekti teorik dhe praktik është e nevojshme të përgjigjemi në pyetjen- a 

është i mundur bashkimi i kësaj vepre penale (neni 302) dhe mashtrimit, (neni 335 
KPK)? 

2. Sipas qëndrimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kroacisë, të shprehur në 
aktgjykimin i kz.nr. 71/96, vepra penale e mashtrimit është përfshi (inkorporuar) 
në veprën më të rëndë nga neni 302 par. 1. Mashtrimi ka mundësuar dhe ka 
lehtësuar të kryhet vepra penale, vënia në qarkullim e parasë së falsifikuar. Çështje 
është bashkimi fiktiv sepse “vepra penale e mashtrimit parimisht e përcjell veprën 
kryesore dhe ndihmon në realizimi e saj. 

3. Për të ekzistuar vepra penale, falsifikimi i parasë nga neni 274 par. 3 KP të 
Kroacisë (i ngjashëm me nenin 302 par. 2 KPK), nuk është e rëndësishme se nga 

                                                           
605 Bacic/ Pavloviv; Komentar; faqe 961-962. 
606 Po aty; faqe 962. 
607 Po aty, Faqe 962. 
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kush kryerësi e ka marr paranë e falsifikuar, por e rëndësishme është se a ka qenë i 
vetëdijshëm se parat e vëna në qarkullim kanë qenë të falsifikuara dhe se a ka 
dëshiruar apo është pajtuar që ato para të falsifikuara t’i vëjë në qarkullim. VSRH 
Kz. Nr. 1841/71. 

4. I akuzuari është prezantuar te tri këmbimore ku ka kërkuar të shkëmbej dollarët 
amerikan të falsifikuar me dinar. Me këtë i ka vënë në qarkullim paranë e 
falsifikuar, pa marr parasysh se deri te këmbimi nuk ka arritur, andaj nuk kemi të 
bëjmë me veprën penale, falsifikimi i parasë nga neni 302 par. 2 në tentativë, por 
me veprën e përfunduar penale. VSRH. I kz. 128/73 

5. ekzistimin e veprës penale, falsifikimi i parasë, vendimtare është se paraja nuk është 
jashtë qarkullimit, ndërsa krejtësisht është jo relevante se cila është ajo valutë. 
VSRH I kz. 701/1993. 

6. Fotokopja e dy bankënotave në letrën e rëndomtë të fotoaparatit nuk është para e 
rreme apo e ndryshuar në kuptim të nenit 274 KP të Kroacisë, (neni 302 të KP të 
R. së Kosovës). Fjala është për tentativën e pa përshtatshme. Parimisht do të mund 
të ekzistonte vepra penale e mashtrimit. VSRH. I kz. 739/93. 

7. Të akuzuarit e kanë bërë pagesën për mallin e blerë me para të falsifikuara dhe me 
këtë kanë kryer vetëm veprën penale, falsifikimi i parasë e jo edhe veprën penale 
të mashtrimit. Një vepër penale (falsifikimi i parasë) është formë speciale veprës 
tjetër (mashtrimit), ashtu që vepra speciale e përjashton të përgjithshmen, pa marrë 
parasysh se për veprën speciale është dënimi më i butë apo më i rëndë. VSRH. I. 
Kz. 321/ 97. 

 
 
Neni 303 [Prodhimi dhe përdorimi i shenjave të etiketimit, masave dhe peshave 

  të rreme] 
 
1. Kushdo që me qëllim të përdorimit të tyre si të vërteta, prodhon shenja të 

rreme për etiketimin e mallit, si dhe vula apo pulla për vulosjen e arit, 
argjendit, bagëtisë, drurit apo ndonjë malli tjetër të prodhuar vendor apo 
jashtë vendit, ose shenjat e rreme i përdor si të vërteta, dënohet me burgim 
prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që materialisht ndryshon masat apo peshat me qëllim që të përdoren 
si të sakta, dënohet sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

3. Shenjat, vulat, masat dhe peshat e falsifikuara dhe pajisjet për prodhimin dhe 
ndryshimin e tyre konfiskohen.  

 
1. Subjektet ekonomike i mbrojnë prodhimet e veta me shenja, vula, marka dhe 

shenja të shtypura, tatuazhe, simbole, pulla, emblema, matrikuj, etj. Me këtë vepër 
penale mbrohet siguria e funksionimi i qarkullimit ekonomik. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Veprimet me të cilat kryhet vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni janë: 

a) prodhimi i shenjave të rreme për etiketimin e mallit, si dhe vula apo pulla për 
vulosjen e arit, argjendit, bagëtisë, drurit apo ndonjë malli tjetër; 

b) përdorimi i shenjave të rreme si të vërteta. 
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2. Me Prodhim i shenjave të rreme nënkuptohen, ato shenja të rreme të cilat i 
përngjajnë dhe në shikim të parë vështirë se mund të dallohen nga shenjat e 
vërteta. Për ekzistimin e kësaj vepre penale shenja duhet të emitohet ashtu që të 
jetë vështirë e dallueshme. Nëse shenja e rreme dallohet në shikim të parë, apo qart 
shihet se nuk i përngjanë shenjës së vërtetë, atëherë nuk do të kemi këtë vepër 
penale, por ndonjë vepër tjetër, parimisht mund të ekzistojë vepra penale e 
mashtrimit e mbetur në tentativë.  

3. Vepra konsiderohet e kryer me vetë faktin e prodhimit të shenjës së rreme. 
4. Me këto shenja të rreme etiketohet malli vendor dhe i huaj me qëllim që të 

paraqitet për kah kualiteti, cilësia, prejardhja, madhësia dhe pamja me mallin të 
cilit i përgjigjet shenja e vërtetë. Pra, kryerësi me prodhimin e shenjave të rreme ka 
për qëllim që malli i etiketuar me shenja të rreme të përdoret si mall i vërtet. 

5. Mënyra tjetër e kësaj vepre penale nga paragrafi 1 konsiderohet se kryhet në rastet 
kur ndryshohen shenjat e vërteta e që nënkuptohet si prodhim i shenjave të 
etiketimit të rremë, me qëllim që ato të përdoren si të vërteta. Ndryshimi i shenjës 
së vërtet do të thotë, ndërrimi i natyrës, pamjes dhe i përmbajtjes. Ndryshimi, 
kryesisht, ka të bëjë me ndërrimin e karakteristikave të saj sepse pa te nuk ka 
ndryshim. Ndryshimi duhet të jetë ashtu që në shikim të parë nuk mund të vërehet 
çfarëdo ndërrimi në shenjën e vërtetë.  

6. Vepra penale do të konsiderohet e kryer me vetë faktin e ndryshimit me qëllim që 
të vihet në përdorim si shenjë i vërtet me rastin e etiketimit të mallit vendor apo të 
huaj. 

7. Vënia e shenjave të rreme në përdorim, realizohet kur ajo përdoret, kur 
mundësohet përdorimi i mëtutjeshëm e që më së shpeshti realizohet kur i 
dorëzohet personit tjetër, p.sh. kur bëhet etiketimi i mallit me këto shenja të rreme, 
kur i jepet personit tjetër për përdorim të mëtutjeshëm. 

8. Kjo formë e kësaj vepre penale kryhet kur më parë dihet se shenja është e rreme 
apo shenja e vërtet është e ndryshuar, do të thotë se kur personi i cili e ka prodhuar 
shenjën e rreme e vë në përdorim, apo kur personi i cili e ka ndryshuar shenjën e 
vërtet e vë në përdorim dhe kur një person tjetër i cili e di se shenja është e 
falsifikuar (e rreme apo e ndryshuar) dhe e vë në përdorim.  

9. Vepra konsiderohet e kryer në momentin e vënies në përdorim, të dorëzimit 
personit tjetër. Nuk është e rëndësishme se personi i cili e ka vënë në përdorim 
shenjën e falsifikuar ka pasur për qëllim që në këtë mënyrë të realizojë ndonjë 
qëllim të caktuar apo e ka realizuar atë qëllim. Do të konsiderohet vepra e kryer 
kur p.sh. kryerësi me rastin e shkëmbimit me ndonjë shenjë (mall) tjetër e dorëzon 
shenjën (mallin) e rreme e cila është zbuluar para se të realizohet shkëmbimi. 

10. Objekti i kësaj forme të veprës penale nga paragrafi 1 i këtij neni janë shenjat e 
ndryshme për etiketimin e mallit, vulat apo pullat për vulosjen e arit, argjendit, 
matrikull e bagëtisë, vulat për etiketimin e drurit, pastaj simbolet dhe emblema. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin e 2 të këtij neni është paraparë mënyra e posaçme e kësaj vepre e 

cila konsiderohet se kryhet në rastet kur falsifikohen masat dhe peshat. Falsifikimi 
i masave dhe peshave do të thotë prodhimi i rremë i masave dhe peshave me 
qëllim të përdorimit si të vërteta. E njëjta është edhe me ndryshimin e masave dhe 
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peshave të vërteta. Masa e rreme apo pesha e ndryshuar nuk i përgjigjet masës dhe 
peshës përkatëse sipas ligjit mbi njësitë matëse. Lidhur me njësitë matëse, shih 
Ligjin mbi njësitë matëse. 

2. Objekti i kësaj forme të veprës penale janë masat dhe peshat. Me masa përcaktohet 
sasia dhe vetitë e ndonjë malli ose sendi, ndërsa me pesha nënkuptohen: orë 
matëse e rrymës, ujit, avullit, gazit, naftës, shiriti për matjen e vëllimit të ndonjë 
materie, gurët e peshores për matjen e peshës së ndonjë malli apo sendi dhe po 
ashtu edhe vetë peshoret për matjen e peshës. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Sipas paragrafit 3, shenjat, vulat, masat dhe peshat e falsifikuara dhe pajisjet për 

prodhimin dhe ndryshimin e tyre do të konfiskohen. 
 
 
Neni 304 [Prodhimi, furnizimi, shitja, posedimi ose dhënia në shfrytëzim 

  e mjeteve për falsifikim] 
 
1. Kushdo që prodhon, furnizon, shet, pranon, posedon ose jep në shfrytëzim 

mjete për falsifikimin e parave, letrave me vlerë apo instrumenteve të pagesës, 
dënohet me burgim prej (1) një deri në pesë (5) vjet.  

2. Kushdo që prodhon, furnizon, shet, pranon, posedon ose jep në shfrytëzim 
mjete për falsifikimin e pullave fiskale, pullave postare apo shenjave tjera me 
vlerë, shenjave për etiketimin e rremë të mallrave ose masa dhe pesha të 
pasakta, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

3. Për qëllime të këtij neni, shprehja “mjete për falsifikim” do të thotë 
instrumente, artikuj, programe kompjuterike dhe mjete tjera që adaptohen 
posaçërisht për falsifikimin ose ndryshimin e parave, letrave me vlerë apo 
instrumenteve të pagesës, pullave me vlerë, shenjave për etiketimin e mallrave, 
masave dhe peshave ose hologramëve apo përbërësve tjerë të valutës, letrave 
me vlerë apo instrumenteve të pagesës, të cilat shërbejnë për mbrojtje ndaj 
falsifikimit.  

4. Artikujt, mjetet dhe pajisjet për prodhimin e tyre konfiskohen.  
 

Paragrafi 1. 
 
1. Me këtë vepër penale ligjdhënësi synon të mbrojë dy lloje të objektit të cilët i ka 

ndarë në dy paragrafë, ndërsa veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë të 
njëjta. Andaj për shkak të objektit mbrojtës ky përkufizim i kësaj vepre penale 
është ndarë në dy paragrafë ndëshkues.  

2. Në paragrafin 1 inkriminohet prodhimi, furnizimi, shitja, posedimi, pranimi apo 
dhënia në shfrytëzim të mjeteve për falsifikimin e parave, letrave me vlerë apo 
instrumenteve të pagesës. Sikurse shihet, në paragrafin 1, veprimet me të cilat 
kryhet kjo vepër penale e cila për objekt mbrojtës ka paratë, letrat me vlerë dhe 
instrumentet tjera të pagesës janë paraparë në mënyrë alternative si vijon: a) si 
prodhim, b) furnizim, c) shitje, d) pranim, f) posedim dhe l) dhënia në shfrytëzim.  
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3. Me prodhim nënkuptohet punimi i këtyre mjeteve të cilat shërbejnë për falsifikim; 
ndërsa furnizimi i tjetrit me këto mjete përfshin mënyra të ndryshme, p.sh. 
ndërrimi, falja, dhënia me koncesion etj. e shitja përfshin shitjen e këtyre mjeteve 
me të holla. Kurse dhënia për shfrytëzim do të thotë dhënia e këtyre mjeteve tjetrit 
për përdorim me rastin falsifikimit të parave, letrave me vlerë, apo instrumentet e 
pagesës.  

4. Veprimet e kësaj forme të veprës penale paraqesin veprime përgatitore tek veprat 
penale të falsifikimit, ndërsa dhënia e këtyre mjeteve pjesërisht e ndihmojnë 
kryerjen e veprës penale në fjalë.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Siç shihet nga ky inkriminim, veprimet me të cilat kryhet kjo formë e veprës 

penale janë të njëjtat veprime sikurse tek paragrafi 1, andaj edhe janë paraparë në 
mënyrë alternative. Në thelb edhe këto veprimet të kësaj forme të veprës penale 
paraqesin veprime përgatitore për falsifikimin e pullave fiskale, pullave postare, 
shenjave për etiketimin e rremë të mallrave, vulave, shenjave tjera me vlerë, 
masave dhe peshave të sakta. Por për shkak të rrezikshmërisë shoqërore më të lartë 
të këtyre veprimeve përgatitore, ligjdhënësi të njëjtat i ka inkriminuar si vepra 
penale të posaçme. 

2. Furnizimi, shitja, prodhimi dhe dhënia në përdorim të mjeteve për prodhimin e 
vulave, pullave për shënjimin e mallit ose të masave të rreme dhe të peshave, do të 
nënkuptonim, prodhimin e veglave, darëve, kallëpeve dhe mjeteve tjera për 
falsifikim. Furnizimi me këto mjete mund të bëhet jo vetëm me blerje por edhe me 
huazim, vjedhje ose në ndonjë mënyrë tjetër për të qenë në posedim të këtyre 
mjeteve. Shitja e këtyre mjeteve nuk kërkon ndonjë shpjegim të posaçëm, ndërsa 
dhënia e mjeteve për përdorim mund të bëhet me shitje ose thjesht i falen kryerësit 
për ta arritur qëllimin e tij. 

3. Dërgimi i mjeteve për falsifikim nëpërmes postës apo në ndonjë mënyrë tjetër 
kryerësit, por i njëjti ende nuk i ka pranuar do të konsiderohet se vepra penale 
është kryer me veprimin e dhënies, pa marrë parasysh se a është dorëzuar apo nuk 
është dorëzuar kryerësit të veprës penale të falsifikimit. 

4. Dërgimi i mjeteve për falsifikim nëpër mes postës apo në ndonjë mënyrë tjetër 
kryerësit, por i njëjti ende nuk i ka pranuar, do të konsiderohet se vepra penale 
është kryer me veprimin e dhënies, pa marrë parasysh se a është dorëzuar apo nuk 
është dorëzuar kryerësit të veprës penale të falsifikimit. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Paragrafi 3 është dispozitë shpjeguese e cila shpjegon kuptimin e shprehjes “mjetet 

për falsifikim”. Sipas kësaj dispozite si mjete për falsifikim konsiderohen: 
instrumentet, artikujt, programet kompjuterike, dhe mjete tjera që adaptohen 
posaçërisht për falsifikim ose ndryshimin e parave, letrave me vlerë apo 
instrumenteve të pagesës, pullave me vlerë, shenjave për etiketimin e mallrave, 
masave dhe peshave ose hologramëve apo përbërësve tjerë të valutës, letrave me 
vlerë apo instrumenteve për pagesë të cilat shërbejnë për mbrojtjen ndaj 
falsifikimit e edhe instrumentet e cekura më lartë. 
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2. Kryerësi i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person. 
3. Lidhur me fajësinë kryerësi, duhet të veprojë me dashje. Dashja duhet të përfshijë 

vetëdijen dhe qëllimin, se prodhon shenja të rreme për etiketimin e mallit si dhe 
vula apo pulla për vulosje, se i ndryshon shenjat e tilla ose i përdor shenjat e rreme 
si të vërteta apo e bën falsifikimin e masave dhe të peshave. Ndërsa lidhur me 
veprën penale nga paragrafi 2, kryerësi duhet edhe të jetë i vetëdijshëm se ka të 
bëjë me mjete për falsifikim. 

 
Paragrafi 4 

 
1. Sipas kësaj dispozite, shenjat e rreme të etiketave, vulat, masat dhe peshat si dhe 

pajimet për prodhimin e tyre konfiskohen 
 
 
Neni 305 [Tregtia e ndaluar] 
 
1. Kushdo që pa autorizim shet, blen apo bën shkëmbimin e mallrave sendeve 

apo shërbimeve, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  
2. Kur kryesi i veprës penale nga paragrafi 1. i këtij neni ka organizuar rrjetin e 

shitësve ose të ndërmjetësve apo ka realizuar përfitim që kalon shumën prej 
pesëmbëdhjetëmijë (15.000) Euro, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri 
në tetë (8) vjet.  

3. Mallrat dhe sendet nga tregtia e ndaluar konfiskohen.  
 
1. Tregtia është një ndër degët e ekonomisë dhe paraqet veprimtari ekonomike e cila 

është e rëndësishme për ekonominë e secilit vend. Me këtë inkriminim mbrohet 
tregtia e ligjshme, ndërsa synohet të luftohet ekonomia jo formale, respektivisht, 
tregtia e mallrave dhe sendeve në sasi dhe vlera të mëdha konsiderohet tregti e 
palejuar, përkatësisht konsiderohet vepër penale. Mirëpo, sipas këtij përkufizimi (par. 
1) rrjedhë se çdo shitje, blerje apo shkëmbim i mallrave, sendeve apo shërbimeve pa 
autorizim, pa marrë parasysh sasinë apo vlerën konsiderohet vepër penale.  

2. Konsideroj se një përkufizim i tillë nuk është synim i ligjvënësit që të sanksionojë 
çdo shitje, blerje apo shkëmbim të sendit, mallit apo shërbimit pa autorizim, por të 
sanksionojë furnizimin në sasi të mëdha me qëllim shitjeje, shkëmbimi apo të 
kryej ose blej shërbime në vlera të mëdha pa autorizim, sikurse e kanë edhe shtetet 
e rajonit dhe më gjerë. Për shembull Ligji Penal i Malit të Zi, Maqedonisë, Bosnjës 
e Hercegovinës, Kroacisë, Sllovenisë dhe Serbisë. 

3. Mendoj se kjo normë penale duhet korrigjuar për të qenë e efektshme në zbatim.  
 

Paragrafi 1. 
 
1. Forma themelore e kësaj vepre penale kryhet me disa mënyra. Veprimet e kryerjes 

janë paraparë në formë alternative si vijon: a) shitja, b) blerja dhe c) shkëmbimi i 
mallrave, sendeve dhe shërbimeve. Pra forma themelore e kësaj vepre penale 
kryhet në tri mënyra, me shitjen e mallit, sendit apo shërbimit pa autorizim, blerja 
e mallit, sendit apo shërbimit pa autorizim dhe shkëmbimi i mallit, sendit dhe 
shërbimit pa autorizim.  
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2. Kjo formë e veprës penale konsiderohet se është kryer nëse është ndërmarrë njëra 
nga këto veprime. Andaj, nuk kërkohet që kryerësi të ketë blerë, shitë apo 
shkëmbyer sasi apo vlerë të caktuar të mallrave, sendeve apo shërbimeve sikurse e 
kërkojnë legjislacionet penale të vendeve tjera. Kjo vepër penale konsiderohet e 
kryer edhe në rastin kur bëhet vetëm një blerje, shitje apo shkëmbimi i mallit, 
sendit ose shërbimit pa autorizimin e institucionit kompetent. Në rastet kur për një 
periudhë të caktuar kryerësi është marrë me shitblerjen apo me shkëmbimin e 
mallrave apo sendeve apo shërbimeve pa autorizim, do të konsiderohet se është 
kryer një vepër penale e vazhduar. 

3. Për kah natyra juridike, vepra penale e tregtisë së ndaluar është delikt subsidiar. Do të 
thotë se kjo vepër penale do të ekzistojë, nëse me njërin nga veprimet e kryerjes nuk 
është kryer ndonjë vepër tjetër penale për të cilën është paraparë dënim më i lartë.  

4. Në mënyrë të veçantë janë paraparë si vepra penale tregtia me mallra apo artikuj të 
caktuar, si p.sh. shitblerja e pa autorizuar e narkotikëve (neni 273). Në këto raste 
sipas parimit të subsiariditetit, shitblerja e narkotikëve nuk do të kualifikohen si 
tregti e pa lejuar sipas nenit 305 por sipas nenit 273 KPK. 

5. Mallrat dhe sendet të cilave qarkullimi është ndaluar apo i kufizuar janë si p.sh. 
fotografit ose incizimet pornografike me të cilat fyhet morali, armët, narkotikët, 
helmet, dhe organet e njeriut. Për blerjen, shitjen, apo shkëmbimin e sendeve, 
mallra dhe shërbimeve të cilave iu është kufizuar qarkullimi është paraparë 
procedurë e posaçme për vënien në qarkullim sipas restrikcioneve të ndryshme, 
lejes dhe evidencës. Ndërsa, për të gjitha, mallrat, sendet dhe shërbimet tjera 
nevojitet leje nga organi kompetent shtetëror. 

6. Kryerësi i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person i cili pa autorizim blen, shet, 
apo shkëmben sende, mallra ose shërbime, nëse me këtë nuk është kryer ndonjë 
vepër tjetër penale për të cilën është paraparë dënim më i lartë.  

7. Lidhur me fajësinë, kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje. 
8. Objekt i kësaj vepre penale janë mallrat, sendet dhe shërbimet qarkullimi i të 

cilave nuk është i lejuar pa autorizim. Sipas këtij përkufizimi, blerja, shitja apo 
shkëmbimi i pa autorizuar i mallit, sendeve apo shërbimeve gjithën është i ndaluar 
dhe paraqet vepër penale.  

9. Mendoj se vepër penale do të paraqitet vetëm kur kemi të bëjmë me sasi apo vlera 
të mëdha dhe për mallra dhe sende qarkullimi i të cilave është i ndaluar apo i 
kufizuar e jo për secilën shitje, blerje apo shkëmbim. 

10. Për shkak të marrëdhënies së subsiadiaritetit nuk ekziston bashkimi i kësaj vepre 
penale me veprat penale, shitblerja e paautorizuar e narkotikëve (neni 273 KPK), 
trafikimi me njerëz nga neni 171 KPK, mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim 
ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve nga neni 373 deri në nenin 374 KPK, 
prodhimi dhe shfrytëzimi i shenjave të etiketave, masave dhe peshave të rreme nga 
neni 303 KPK etj. 

11. Konsideroj se parimi i subsiadiaritetit do të duhej të përcaktohet në dispozitën e 
paragrafit 1 të këtij neni, siç ka vepruar legjislacioni penal i Republikës së Kroacisë. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se kryhet në rastet kur organizohet rrjeti i stërshitësve ose 
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ndërmjetësuesve apo me vepër është realizuar përfitim pasuror mbi 15.000 euro. 
Kjo formë e veprës së kualifikuar penale kryhet vetëm me dashje. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Sipas paragrafi 3, malli dhe sendet e tregtisë së ndaluar duhet të konfiskohen.  
  

Praktika gjyqësore 
 
1. Mjetet tek vepra penale, tregtia e pa lejuar nga neni 305 mund të jenë vetëm sendet 

dhe malli qarkullimi i të cilët është i ndaluar apo i kufizuar. Blerja, shitja dhe 
shkëmbimi i të gjitha sendeve ose mallit tjetër pa autorizim nuk paraqet vepër 
penale, tregtia e ndaluar. Andaj nuk kryen vepër penale kryerësit të cilët janë 
marrë me blerjen e kafshëve me qëllim të shitjes dhe përfitimit në ndryshimin e 
çmimit, sepse qarkullimi i kafshëve nuk është i ndaluar e as i kufizuar. Aktgjykimi 
i Gjykatës Qarkut në Bjellovar- Kroaci kv. nr. 11/98. 

2. Qarkullimi i cigareve pa banderola të Ministrisë për Financa është i 
kundërligjshëm e me atë edhe i kufizuar sipas Ligjit mbi tatimin plotësues në 
prodhimet e duhanit. 

3. Nuk është i drejtë arsyetimi i gjykatës së shkallës së parë kur cekë se me mbajtjen, 
respektivisht shitjen e cigareve pa banderola kryhet vepra kundërvajtje e paraparë 
sipas ligjit të përmendur (urdhëresës administrative). Për ekzistimin e veprës 
penale të tregtisë së ndaluar, në rastin konkret janë plotësuar të gjitha kushtet, por 
gjykata e shkallës së parë ka humbë nga kujtesa se vepra kundërvajtje nuk e 
përjashton veprën penale. Aktgj. Gj. Qarkut Blelovar Kz. Nr.328/91. 

4. Po qe se i llogaritet dënimi i shqiptuar për kundërvajtje në dënimin i cili i 
shqiptohet në procedurën penale. Kështu shmanget gjykimi i dyfishtë për të njëjtat 
veprime (konstatimi ynë). 

5. Kur shtrohet çështja e ndihmës gjatë kryerjes së veprës penale, tregtia e ndaluar, 
nuk ka rëndësi se i akuzuari ka realizuar ndonjë përfitim pasuror sepse ajo rrethanë 
nuk është vendimtare për ekzistimin e përgjegjësisë penale për veprën penale, 
tregtia e ndaluar nga neni 147 par. 1 LP Kroacisë lidhur me nenin 24 LPJ. (neni 
305 par. 1 lidhur me nenin 28 KPK). Agj. gjykata e Qarkut në Beograd K. Nr. 
794/82 

6. Është shkelje e ligjit penal nëse nuk është konfiskuar dobia pasurore e fituar me 
kryerjen e veprës penale, tregtia e pa lejuar, sepse në mënyrë decidive është 
paraparë në nenin 305 par. 3 të KPK se malli dhe sendet nga tregtia e ndaluar 
konfiskohen. 

7. Shpenzimet e ushqimit dhe fjetjes nuk mund t’i pranohen të akuzuarit me rastin e 
llogaritjes së lartësisë së dobisë pasurore të fituar tek vepra penale e tregtisë së pa 
lejuar. Aktgjykimi Gjykatës Supreme të Serbisë Kz. Nr. 1252/86.  
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Neni 306 [Prodhimi i ndaluar] 
 
1. Kushdo që pa autorizim prodhon apo përpunon mallrat, prodhimi apo 

përpunimi i të cilave është i ndaluar apo i kufizuar me ligj, dënohet me gjobë 
ose me burgim deri në tre (3) vjet. 

2. Mallrat dhe pajisjet për prodhimin ose përpunimin e paautorizuar 
konfiskohen. 

 
1. Me këtë vepër penale shtrihet mbrojtja juridiko penale prodhimit të ligjshëm të 

mallit, ndërsa ndëshkohet prodhimi ose përpunimi i prodhimit të ndaluar. Edhe kjo 
normë penale është e karakterit blanket - udhëzues sikurse edhe vepra penale e 
tregtisë së pa lejuar. Nëse këto dispozita të cilat e ndalojnë prodhimin e caktuar 
nuk ekzistojnë ose shfuqizohen, atëherë nuk do të ekzistonte edhe kjo vepër 
penale, respektivisht me ndërrimin e dispozitave të tilla ligjore, ndryshohet edhe 
figura e veprës penale. 

2. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është prodhimi i pa autorizuar ose 
përpunimi i mallit të ndaluar. Me prodhim në kuptim të kësaj vepre nënkuptojmë, 
krijimin, prodhimin e ndonjë malli nga lëndët natyrore apo sintetike. Ndërsa 
përpunimi, gjithashtu është një formë prodhimi, ashtu që nga një mall duke shtuar 
ose zbritur disa përmbajtës ai mall ndryshon, fitohet mall i ri me kualitet tjetër. 
Malli prodhohet për t’u vënë në qarkullim, mirëpo vepra penale ekziston me vetë 
faktin e prodhimit apo përpunimit pa marrë parasysh a është vënë në qarkullim. 

3. Ndalimi i prodhimit të tillë është i bazuar në dispozita ligjore përkatëse, p.sh. 
ndalimi i prodhimit të helmeve, armëve, drogave etj. 

4. Nëse kryerësi i kësaj vepre, mallin të cilin e ka prodhuar apo e ka përpunuar edhe 
e nxjerr në treg, përkatësisht e shet ose e shkëmben, në këto rastesh nuk do të 
ekzistojë kjo vepër, por do të konsiderohet si formë e posaçme e tregtisë së 
palejuar. Pra, nëse me veprimin e kryerjes së kësaj vepre penale kryhet edhe 
ndonjë vepër tjetër penale për të cilën është paraparë dënim më i lartë, atëherë nuk 
do të ekzistojë kjo vepër penale por vepra tjetër penale.  

5. Vepra penale e prodhimit të ndaluar, për nga përmbajtja dhe natyra e saj është 
vepër e përgjithshme. Andaj, në këto raste aplikohet parimi i subsidiaritetit në 
raport me veprën më të rëndë penale. Në Kodin Penal janë paraparë vepra të 
posaçme penale p.sh. prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve të 
rrezikshëm dhe substancave psikotrope- neni 274, prodhimi i produkteve të 
dëmshme mjekësore- neni 266 etj. për të cilat është paraparë dënimi më i lartë. 
Andaj, në rastet kur përmbushen elementet e figurës së veprës penale të posaçme 
për të cilën është paraparë dënim më i rëndë, atëherë çështja, sipas parimit të 
subsidiaritetit, do të kualifikohet sipas veprës së posaçme penale. 

6. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person. Kjo vepër penale mund të 
kryhet vetëm me dashje, ku përfshihet edhe vetëdija për prodhimin e ndaluar apo 
përpunimit të mallit. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në këtë dispozitë parashihet se mallrat dhe sendet nga tregtia e ndaluar 

konfiskohen. 
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Neni 307 [Lëshimi i çeqeve pa mbulesë ose të rremë dhe keqpërdorimi i kartelave  
  të bankës apo të kreditit] 

 
1. Kushdo që me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për 

vete apo personin tjetër, e jep apo e vë në qarkullim çekun për të cilin e di se 
nuk ka mbulesë të mjeteve, çekun e rremë ose kartelën e falsifikuar të kredisë 
dhe në këtë mënyrë realizon dobi pasurore, dënohet me gjobë dhe me burgim 
deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për 
vete apo personin tjetër, e përdor kartelën e kreditit apo çekun pa autorizim 
ose e përdor kartelën e bankës në automatin e bankës për tërheqjen e parave 
të gatshme duke e ditur se tërheqja e tillë nuk është e mbuluar nga bilanci i 
llogarisë apo nga overdrafti ose kushdo që përdor kartelën e kreditit ndonëse e 
di se në kohën e pagesës nuk do të jetë në gjendje të paguajë shumën përkatëse 
dhe kështu realizon dobi pasurore, dënohet me dënimin nga paragrafi 1. i këtij 
neni.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton në dobi pasurore 
që tejkalon shumën prej pesëmijë (5.000) Euro, kryesi dënohet me burgim prej 
gjashtë (6) muaj deri në (5) pesë vjet.  

 
Vështrime të përgjithshme 

 
1. Çeku si letër me vlerë i cili përdoret si mjet pagese ka domethënie të posaçme në 

sistemin e pagesave. Që nga qershori i vitit 1999 në Republikës e Kosovës çeku 
nuk përdoret në qarkullimin e pagesave. Deri tani nuk është nxjerrë ndonjë ligj në 
Republikën e Kosovës për përdorimin e çekut si mjetë pagese në sistemin e 
pagesave.608 

2. Çeku si letër me vlerë për ta kryer funksionin e vet, lëshuesi duhet të ketë mbulesë 
në llogarinë bankare për vlerën e çekut të lëshuar. Lëshimi i çekut pa mbulesë e vë 
në diskutim realizimin e funksionit të tij si mjet i pagesës, dhe përveç kësaj me 
lëshimin e çekut pa mbulesë mund të përfitohet, në mënyrë mashtruese, dobi 
pasurore të kundërligjshme, respektivisht t’i shkaktohet tjetrit dëm pasuror. Për 
këtë lëshuesi i çekut ka për detyrim të kujdeset për lartësinë e mbulesë në llogarinë 
bankare (e çekut), ngase tejkalimi i asaj vlere dhe lëshimi apo vënia në qarkullim e 
çekut pa mbulesë konsiderohet vepër penale. E njëjta vlen edhe për kartelën e 
falsifikuar të kredisë dhe çekun e rremë. 

3. Qëllimi parësor i këtij inkriminimi është mbrojtja e kredibilitetit të letrës me vlerë 
(çekut) dhe instrumenteve tjera të pagesës pa të holla të gatshme, e me këtë edhe 
mbrojtja e sistemit ekonomik i cili nuk mund të imagjinohet pa mekanizma të 
besueshëm të pagesës. Njëherësh, me një inkriminimit të tillë, mbrohen personat 
fizik dhe juridik të cilët, duke u mbështetur në rolin që e kanë këto mjete të 
pagesave në sistemin e pagave, i pranojnë të njëjtat si mjet pagese. Këto mjete të 
pagesës (çeku, kartela e kredisë, kartela e bankës) paraqesin edhe forma të 
kreditimit. Këto marrëdhënie kreditore karakterizohen mbi bazën e lidhjes së 

                                                           
608 Sa për informim, ekziston Ligji mbi çekun i botuar në fl. Zyrtare nr. 52/73 në ish Federatën 
Jugosllave i cili nuk është zbatuar në Kosovë pas luftës. 
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kontratës paraprake për kushtet e shfrytëzimit të mjeteve për pagesë pa të holla të 
gatshme dhe mundësia e shfrytëzimit aty për aty të atyre mjeteve më parë të 
caktuara. Edhe në rastin e pagesës pa të holla të gatshme edhe në rastin kur këto 
instrumente paraqiten si mjete kreditore është e nevojshme që në llogari të 
komitentit, respektivisht dhënësit të çekut apo pronarit të kartelës kreditore të ketë 
mbulesë përkatëse. 

4. Shikuar në përgjithësi, çeku si objekt i kësaj vepre penale është letër me vlerë me 
të cilën dhënësi (trasanti) i jep personit tjetër (trasatit) urdhër që shfrytëzuesit të 
çekut, personit të tretë, personit të caktuar, ose prurësit (remintetit) t’i paguaj 
vlerën e të hollave të caktuara nga shuma që dhënësi i çekut e ka tek trasati. 
Ekzistojnë disa lloje të çeqeve: çek i cili i paguhet prurësit, çek i baruar (i shënuar 
me dy vija në mes) i paguhet personit të caktuar dhe çek akreditues, çek 
dokumentues, çek udhëtues etj. Ndërsa sa i përket personit mbi të cilin emërtohet 
ekzistojnë: çek i emërtuar; çek sipas urdhëresës apo sipas prurësit. Të gjitha llojet 
e çekut dhe kartelat e bankës mund të jenë objekt i kësaj vepre penale. Mbulesa 
është shuma të cilën dhënësi i çekut e ka tek banka (trasati) për t’u bërë e mundur 
pagesa. Ndërsa çeku pa mbulesë është ai çek i cili është lëshuar edhe pse dhënësi 
nuk ka mbulesë për shumën në të cilën figuron çeku. 

5. Me këtë normë penalo-juridike janë paraparë dy forma të veprës penale, a) 
keqpërdorimi i çekut dhe b) keqpërdorimi i kartelës bankare. Në paragrafin 1 është 
përkufizuar forma themelore e kësaj vepre penale, ndërsa në paragrafin 2 është 
paraparë mënyra e kryerjes së veprës penale kur si mjet për kryerje të veprës 
penale përdoret kartela e bankës në automatet e bankës, kartelën e kredisë, apo 
çekun pa autorizim. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale mund të jenë: a) dhënia e çekut, 

çekun e rremë (falsifikuar), ose kartelën e falsifikuar të kredisë pa mbulesë, b) 
vënia në qarkullim çekun, çekun e rremë ose kartelën e falsifikuar të kredisë për të 
cilin e di se nuk ka mbulesë të mjeteve. Lëshimi (dhënia) e çekut bëhet në mënyrë 
dhe rregulla të parapara sipas ligjit mbi çekun. Vënia e çekut në qarkullim mund të 
bëhet duke e dorëzuar çekun për pagesë ose duke e përcjell çekun te tjetri. Kjo 
përcjellje mund të bëhet me indosament, përcjellja civile - juridike (qesim) ose me 
shitje të thjeshtë, por varet nga lloji i çekut, do të thotë, a është dhënë çeku në emër 
apo për prurësin. 

2. Kryerësi i veprës penale është personi i cili e jep çekun, çekun e rremë ose kartelën 
e falsifikuar të kredisë pa mbulesë apo i cili një çek ose kartel të tillë e vë në 
qarkullim. Çekun e jep pronari i llogarisë, nëse pronari i llogarisë rrjedhëse është 
personi fizik, e nëse pronari i llogarisë rrjedhëse është personi juridik, e lëshon 
personi përgjegjës i cili është i ngarkuar me autorizim të disponojë me 
xhirollogarinë rrjedhëse (nënshkrimet e personit të autorizuar janë të deponuara 
tek banka ku gjendet llogaria). 

3. Vënien e çekut në qarkullim mund ta bëjë personi në të cilin figuron çeku apo në 
të cilin është përcjell ose personi i cili e dorëzon nëse çeku është i atij llojit të cilin 
e realizon prurësi. Ndërsa çekun e rremë ose kartelën e falsifikuar të kredisë mund 
ta vejë në qarkullim secili person. 



Hilmi Zhitija 

 852 

4. Vepra penale nga paragrafi 1, kryhet me dashje ku duhet të përfshihet vetëdija e 
kryerësit se çeku nuk ka mbulesë dhe qëllimin për përfitim të dobisë pasurore të 
kundërligjshme. Po qe se mungon qëllimi i kryerësit për dobi pasurore të 
kundërligjshme për veti ose për tjetrin, atëherë nuk do të ekzistojë kjo vepër 
penale, p.sh. nëse kryerësi e jep çekun pa mbulesë, me bindje reale se në afatin 
prej disa ditësh në llogarinë e tij do të derdhen mjetet nga të ardhurat personale ose 
nga ndonjë burim tjetër dhe ato janë derdhë, vepra nuk do të ekzistojë sepse 
mungon dashja dhe qëllimi për përfitim pasuror të kundërligjshme.  

5. Çeku i lëshuar pa mbulesë nuk është i rremë (falsifikuar), por është vetëm i lëshuar 
për shumën për të cilën nuk ka mbulesë, sepse përmbajtja e tij në këtë rast nuk 
është e pavërtetë, e personi i cili në te është shënuar si dhënës edhe e ka dhënë atë 
dokument; e vetmja është se është lëshuar pa mbulesë. (kjo vlen edhe për 
dokumentet tjera publike me të cilat bëhet pagesa pa të holla të gatshme, p.sh. 
kambiali, letër garancia, kartelat e kredisë, kartelat e pagesës, etj.).  

6. Falsifikimi i çekut apo kartelës së kredisë bankare do të thotë prodhimi i rremë ose 
ndryshimi i çekut apo kartelës së vërtet me qëllim që të përdoret si e vërtet për të 
realizuar dobi pasurore të kundërligjshme. Nëse çeku i rremë apo kartela e 
falsifikuar përdoret dhe kështu realizohet dobia pasurore e kundërligjshme, 
konsiderohet vepër penale nga paragrafi 1.  

7. Këtë formë të veprës penale duhet dalluar nga vepra penale e falsifikimit të çekut 
(si dokument publik) e cila përfshihet me veprën penale, falsifikimi i dokumenteve 
nga neni 398 par. 2 lidhur me paragrafin 1 të KPK. Këtu, shtrohet çështja se cili 
kualifikim juridik do të aplikohet kur çeku i rremë apo kartela e falsifikuar e 
kredisë përdoret, vihet në qarkullim.  

8. Dënimi i paraparë edhe për veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni, edhe për 
veprën penale, falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par. 2, lidhur me paragrafin 
1 është i njëjtë. Meqenëse vepra penale nga neni 306 par. 1 ka karakter special, 
(lex specialist derogat legi generali), atëherë duhet përdor kualifikimin i kësaj 
vepre penale. Legjislacionet penale të vendeve tjera nuk e kanë përkufizuar këtë 
mënyrë të kësaj vepre penale nga paragrafi 1 në këtë grup të veprave penale e as 
në këtë normë penale, por si formë e përgjithshme ka mbetur aty ku e ka vendin, si 
vepër penale, falsifikimi i dokumenteve, nga neni 398 par. 2 lidhur me paragrafin 
1 të këtij Kodi. Nuk e shoh arsyen e inkriminimit të dyfishtë kur rrezikshmëria 
shoqërore për kah sanksioni i paraparë është i njëjtë. 

9. Lëshimi dhe vënia në qarkullim e njëkohshme e një numri të çeqeve pa mbulesë, 
realizohet vetëm një vepër penale. Nëse një numër i madh i çeqeve të tilla janë 
lëshuar në një periudhë të shkurt kohore mund të ekzistojë një vepër penale e 
vazhduar. Në këtë rast kualifikimi juridik i veprës penale bëhet sipas shumës së 
përgjithshme të përfitimit të dobisë pasurore, pa marrë parasysh numrin e të 
dëmtuarve. 

10. Me kryerjen e kësaj vepre penale mund të përmbushen elementet e veprës penale 
të mashtrimit; atëherë nuk ka bashkim në mes të këtyre veprave penale, sepse 
lëshimi i çekut pa mbulesë është formë e posaçme e mashtrimit dhe sipas principit 
të specialitetit, kryerësi përgjigjet vetëm lidhur me këtë vepër penale-neni 307 par. 
1 ose 2 KPK. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 është paraparë një formë tjetër e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se kryhet në rastet kur përdoret kartela bankare në automatin e 
bankës për tërheqjen e parave të gatshme duke ditur se nuk ka mbulesë në 
llogarinë rrjedhëse apo e përdor kartelën e kredisë për të cilën e di se në kohën e 
pagesës nuk do të jetë në gjendje të sigurojë shumën përkatëse. Kjo vepër kryhet 
me qëllim të realizimit të dobisë pasurore të kundërligjshme.  

2. Kjo formë e kësaj vepre penale kryhet në dy mënyra, si vijon: a) duke përdor 
kartelën e bankës në automat kur e di se nuk ka mbulesë në llogarinë rrjedhëse, 
dhe b) duke përdorë kartelën e kredisë për të cilën e di se në kohën e pagesës nuk 
do të jetë në gjendje të sigurojë shumën përkatëse-shumën për ta kthyer kredinë. 

3. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është përdorimi i kartelës bankare në 
automatin e bankës dhe përdorimi i kartelës së kredisë kur e di se në kohën e 
pagesës nuk është në gjendje ta sigurojë shumën përkatëse për pagesë. Objekti i 
veprimit të kësaj forme të veprës penale është kartela bankare dhe kartela e 
kredisë. 

4. Kryerës i kësaj forme të veprës penale mund të jetë çdo person.  
5. Sa i përket fajësisë, kjo formë e veprës penale kryhet me dashje dhe në vetëdijen e 

kryerësit duhet të përfshihet se në llogarinë rrjedhëse nuk ka mbulesë apo 
vetëdijen se me përdorimin e kartelës së kredisë e di se në kohën e pagesës nuk do 
të jetë në gjendje të sigurojë shumën përkatëse të cilën e ka realizuar.  

6. Për ekzistimin e kësaj forme të veprës penale, përveç dashjes duhet të ekzistojë 
edhe qëllimi për t’i sjell vetes apo tjetrit përfitim pasuror të kundërligjshëm. Nëse, 
tek kryerësi mungon dashja apo qëllimi për t’i sjellë vetes apo tjetrit dobi pasurore, 
atëherë nuk do të ekzistojë kjo vepër penale. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 të këtij neni është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre 

penale, e cila konsiderohet se është kryer nëse dobia pasurore e tejkalon shumën 
prej 5.000 euro. 

2. Në bazë të nenit 96 dhe 97 të këtij Kodi dobia pasurore e fituar me këtë vepër 
penale duhet të konfiskohet. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Për ekzistimin e veprës penale, lëshimi i çekut pa mbulesë mjafton që kryerësi ta 

japë çekun për të cilin e di se nuk ka mbulesë, andaj nuk është e nevojshme që 
kryerësi me këtë veprim ta vëjë në lajthim kreditorin (trasatin) për ekzistimin e 
mbulesës së çekut. Aktgj. Gjykatës Supreme e Serbisë, Kz. 47/78. 

2. Kur personi në afatin relativisht të shkurtë lëshon shumë çeqe pa mbulesë, 
veprimet e tij për kryerjen e veprës penale duhet juridikisht të kualifikohen 
(cilësohen) përshtatshmërisht sipas paragrafit përkatës duke pasur parasysh 
shumën e tërësishme të përvetësimit të kundërligjshëm. Aktgj. Gjykatës Qarkut në 
Beograd kz. 1277/78. 
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3. Ekziston një vepër penale e vazhduar, lëshuarja e çekut pa mbulesë e jo aq vepra 
penale sa janë lëshuar çeqe të tilla, nëse kemi të bëjmë me të njëjtin kryerës i cili 
realizon shumë vepra penale të njëjta me veprime kohë pas kohe, përveç kësaj 
ekziston edhe kontinuiteti kohor në mes veprimeve të caktuara të kryerjes. Gj. 
Supreme e Serbisë Kz. 34/79. 

4. Kur tek forma e kualifikuar e veprës penale, lëshimi i çekut pa mbulesë, përdoret 
konstruksioni i veprës së vazhduar penale, kualifikimi juridik caktohet sipas 
shumës së përgjithshme të dobisë pasurore të kundërligjshme pa marr parasysh 
numrin e të dëmtuarve. Qëndrim i seancës së Gjykatës Federative, Gjykatave të 
Republikave dhe Krahinave dt. 26.06.1981. 

5. Pagesa e bërë në llogarinë rrjedhëse të lëshuesit të çekut pa mbulesë pas kryerjes 
së veprës së parë dhe para kryerjes së veprës së fundit të cilat bëjnë pjesë në 
veprën e vazhduar, lëshuara e çekut pa mbulesë duhet të merret në konsideratë si 
mbulesë me rastin e vërtetimit të dobisë pasurore të kundërligjshme të përfituar me 
kryerjen e asaj vepre. Qëndrim i seancës së Gjykatës Federative, Gjykatave të 
Republikave dhe Krahinave dt. 26.06.1981. 

6. Për ekzistimin e veprës së kualifikuar penale, lëshimi i çekut pa mbulesë, nuk 
është i mjaftueshëm që lëshuesi i çekut pa mbulesë ka tërheq një sasi të caktuar të 
hollave ose me çek ka paguar mallin e caktuar ose shërbimin, por tek ai duhet të 
vërtetohet qëllimi mashtrimit në kuptim të përfitimit të dobisë pasurore të 
kundërligjshme e cila supozohet gjithnjë si shfrytëzim i shumës së shënuar në 
çekun e lëshuar. Qëndrim i seancës së Gjykatës Federative, Gjykatave të 
Republikave dhe Krahinave dt. 26.06.1981. 

7. Për ekzistimin e formës së kualifikuar të veprës penale, lëshimi i çekut pa 
mbulesë, nuk është e mjaftueshme që dhënësi i çekut pa mbulesë ka tërheq një sasi 
të hollave ose me çek ka paguar mall të caktuar apo shërbim të caktuar, duke ditur 
me atë rast se çeku nuk ka mbulesë, por tek ai duhet të vërtetohet dashja lidhur me 
përfitimin e dobisë së kundërligjshme. 

8. Mungesa e shkakut të dashjes në krahasim me përfitimin e dobisë pasurore të 
kundërligjshme në aktgjykim me të cilin i akuzuari është shpallë fajtor për vepër 
penale të kualifikuar, lëshimi i çekut pa mbulesë, paraqet shkelje qenësore të 
dispozitave të procedurës penale. Gjykata Supreme e Serbisë Kz. 1255/8. 

 
 
Neni 308 [Shpëlarja e parave] 
 

Kushdo që kryen vepër penale të shpërlarjes së parave, dënohet sipas Ligjit 
për parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financimin e terrorizmit. 

 
1. Larja e parave në kuptimin e përgjithshëm, nënkupton vënien apo bartjen e parave 

dhe pasurisë së fituar me aktivitete kriminale në rrjedhat financiare të ligjshme, me 
ç’ rast do të krijohet legalizimi fiktiv i tyre. Larja e parave si dukuri daton kohë më 
parë dhe mund të thuhet se është prezente tek të gjitha vendet. 

2. Keq përdorimet financiare shpeshherë janë rezultat i korrupsionit, tregtisë me 
narkotik, tregtisë me armë, kontrabandës me duhan, pije alkoolike, tregtis me 
vetura të vjedhura, trafikimit me çenje njerëzore, nga lojrat e fatit. Përfitimeve 



Hilmi Zhitija 

 855 

financiare dhe privilegjeve u paraprijnë edhe veprat penale të cilat Kodi Penal i 
Kosovës, më të mundshmet, i ka parapar në kapitullin e veprave penale kundër 
detyrës zyrtare.  

3. Mirëpo, përfitimeve financiare të kundër ligjshme u paraprijnë edhe veprat tjera 
penale që kanë të bëjnë me deliktet dhe veprat penale ekonomike etj.  

4. Rastet janë të llojllojshme e më të përfolurat janë shërbimet e prokurimit 
(“tendero-mania”), privatizimi i pronës shoqërore dhe shtetërore etj. 

5. Shpëlarja e parave si dukuri daton kohë më parë dhe mund të thuhet se është 
prezentë te të gjitha vendet. 

6. Kështu, kryesit e veprave penale të cilët realizojnë përfitime financiare të 
kundërligjshme i qasen një procesi për të siguruar një origjinë të ligjshme dhe t’i 
vëjn në treg të ligjshëm.  

7. Kështu, shpëlarja e pareve është diga kryesore e kriminalitetit të organizuar. 
8. Thuhet se vetëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës brenda një viti shpërlahen 500 

miliard dollar, nga e cila shumë tregtisë me narkotik i takojnë 70 miliard dollar. 
Tregtia Botërore me narkotik zgjerohet në treg në masë prej 500 miliard dollarë 
dhe është në maje të veprimtarisë kriminale. Vetëm sa për krahasim, kjo sasi e 
masës së të hollave është dy herë më e lartë se prodhimtaria farmaceutike.609 
Andaj, shpëlarja e parave si dukuri negative paraqet kërcënim serioz për 
institucionet financiare të një vendi dhe më gjer, me ç’ rast subjektet ekonomike të 
cilat veprojnë në suaza të dispozitave ligjore, vihen në pozitë të pa lakmueshme. 

9. Rrjedhja e parave të pista mund të kalojnë nga një vend me një politikë ekonomike 
stabile ku krijohen të hyra financiare në shkallë të lartë, tek vendet me një politik 
ekonomike të dobët apo të brishtë ku të ardhurat janë më të vogla se sa deponimet 
e mjeteve financiare. Kështu, për shkak të shpëlarjes së parave, mund të ndodhë që 
kapitali i lirë të investohet në mënyrë jo racionale dhe të dëmtoj rrjedhjen 
ekzistuese ekonomike të atij vendi. Ndryshimi i kërkesave në të holla si rezultat i 
shpëlarjes së pareve, në aspektin nacional mund të shkaktoj destabilizim në 
sistemin e kamatave. Po ashtu shpëlarja e parave dhe aktivitet tjera kriminale 
kushtëzojnë distribuimin regresiv të të hyrave dhe krijojnë mundësi të mëdha 
shpenzuese të individit në kushtet e recesionit të përgjithshëm.  

10. Mjetet e mëdha të fituara me shpëlarje të pareve ndikojnë edhe në rritjen e 
apetiteve për prodhime luksoze, për rritjen e çmimeve tek pronat e paluajtshme 
dhe të disa të mirave tjera shpenzuese e që krejt këto nxisin spekulime dhe 
inflacion. Veprimet në pajtim me ligjin fillojnë të konsiderohen më pak të 
rëndësishme. Kundërligjshmëria bëhet parim themelor i aktiviteteve ekonomike610  

11. Fondi monetar ndërkombëtarë ka konstatuar se mos kontrollimi i procesit të larjes 
së parasë mund të shkaktoj pasoja negative në ekonomi, ndryshime të pa 
shpjegueshme në pikëpamje të kërkesë në të holla, ndryshimin e rrjedhave të 
kapitalit në rrafshin ndërkombëtarë, ndryshime në kursin e valutave për shkak të 
tejkalimit të transaksioneve dhe humbjes së besimit në sistemin financiar. 
Shpëlarja e parasë përsëri e mundëson korrupsionin si dukuri tejet negative për një 
shoqëri demokratike. 

                                                           
609 Franjo Baćić/ Šime Pavlović, Komentar Kaznenog Zakona-2004, faqe 969. 
610 Predrag Bejaković; Pranje novca, faqe 1-5; internet http://www.ijf.hr/Pojmovnik/ 
pranje_novca.htm. 



Hilmi Zhitija 

 856 

12. Metodologjia dhe tipologjia e larjes së parasë, sot janë shumë të sofistikuara dhe të 
pa arritshme e veçanërisht me zhvillimin e transferin në mënyrë elektronike e edhe 
nëpër mes të internetit. Të hollat për disa sekonda mund të transferohen prej një 
kontinenti në tjetrin, ashtu që vështrsohet tejet shumë puna e hetuesve për ta 
përcjellë origjinën e parasë e deri tek caku i dedikuar. 

13. Transaksionin e të hollave e lehtësojnë qarqet financiare të një vendi cilat në 
zhargon quhen parajsë “of-shor financier”, dhe ligjet bankare të cilat garantojnë 
fshehtësinë e klientëve të tyre. Gjitha këto të cekura e vshtërsojnë punën e 
hetuesve, ekspertëve financiar për zbulimin dhe mbledhjen e provave të 
mjaftueshme për një dyshim të arsyeshëm se është kryer vepra penale apo ndonjë 
kundërvajtje financiare. 

14. Shpëlarja e pareve, jo vetëm se degradon tregun e lirë ekonomik, por shkatërron 
edhe strukturën politike demokratike dhe stabilitetin politik të një vendi. Si për 
shembull, janë të njohura rastet ku përfaqësuesit e krimit të organizuar, grupet 
mafioze të kenë tentuar, e në disa raste edhe ia kanë arrit të depërtojnë në organet 
qendrore qeverisëse të disa vendeve dhe ato ti korruptojnë. Rasti me Kolumbin ku 
kryetari Ernesto Samper është akuzuar se gjatë fushatës së zgjedhjeve ka marrë 
shuma të mëdha të hollave nga narko- mafia. Dyshohet se tregtarët “ legal” të 
narkotikëve kanë ofruar pagimin e borxhit të jashtëm të Kolumbisë, në këmbim të 
veprimtarisë së tyre të lirë. Po ashtu edhe rasti i Meksikës ku vëllai i ish Kryetarit 
Carlos Salinas në xhiro-llogaritë bankare të jashtme ka 120 milion dollar 
amerikan.611 

15. Me parat nga aktivitetet kriminale, zakonisht korruptohen, personat zyrtar, zyrtarët 
financiar, zyrtarët e prokurimit, duke i shkaktuar dëme, kredibilitetit tregtar. 
Shpëlarja e pareve mund të korruptoj edhe pjesë të sistemit financiar dhe të 
pamundësoj funksionimin e suksesshëm të bankave të mesme dhe të organeve 
mbikëqyrëse. Nëse ndonjë udhëheqës bankar bëhet i korruptuar, sjellja tregtare jo 
lojale mund të zgjerohet edhe në fusha tjera të cilat nuk janë drejtë-për drejt të 
lidhura me larjen e pareve, me ç’ rast rrezikohet boniteti dhe siguria e bankës. 
Personat të cilët kanë për detyrë kontrollin ndaj bankave, po ashtu mund të jenë të 
korruptuar apo të kërcënuar për çka pjesërisht apo plotësisht pamundësohet 
mbikëqyrja. Prandaj, në ketë drejtim është e arsyeshme ekzistimi i dispozitave 
adekuate ligjore kundër shpëlarjes së preve, e kjo nuk do të thotë se zvogëlohet 
kontrolla tradicionale e bankave.612 

16. Duhet cekur se përveç bankave të cilat marrin pjesë në larjen e pareve, mund të 
jenë edhe institucionet të cilat shfrytëzojnë sasi të mëdha të hollave të gatshme, 
p.sh., kursimoret, këmbimoret, lokalet e bixhozit, kompanitë e sigurimeve etj. Ka 
raste ku shpëlarja e pareve kryhet duke blerë sasi ari, gur të çmuar, sende apo 
piktura artistike të shtrenjta e të ngjashme.  

17. Krimi i organizuar ndërkombëtar vepron edhe në bazë të kompanive trans-
nacionale duke hyrë në marrëveshje strategjike, me ç’ rast zvogëlohet konkurrenca 
e ndërsjellët dhe rritet aftësia e saj për shmangie të ligjit, e kështu duke krijuar 
mundësi për realizimin e profitit në tregje të ndryshme. Rreziku për shoqërinë nga 
shpëlarja e pareve përbëhet edhe nga konsolidimi i fuçisë ekonomike të 

                                                           
611 Po aty. 
612 Po aty.faqe 2. 
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kriminalitetit të organizuar, sepse i mundësohet që të kyçet në rrjedhat e 
ekonomisë legale. Po thuaj se është e njohur e përgjithshme se në Itali, mafia 
krijon të hyra ma të mëdha nga veprimtarit “legale” se sa nga kriminaliteti 
klasik.613  

18. Procesi i shpëlarjes së pareve, kryesisht zhvillohet në tri faza. 
- Faza e deponimit-plasimit(placement) në të cilën të hollat e fituara nga 

aktivitetet kriminale, së pari herë plasohen në institucionet financiare ose me 
ato blihen pasuri të caktuara. 

- Faza e fshehjes (layering) në të cilën tentohet të fshihet ose në mënyrë fiktive 
t’i ndërrohet pri-ardhja e vërtet apo pronari i mjeteve. 

- Faza e integrimit (integration) në të cilën paraja kyçet në ekonomin legale e 
dhe në sistem financiar dhe i bashkohet vlerave tjera të sistemit legal. 

19. Disa nga fazat e përmendura mund të realizohen njëkohësisht, apo më shpesh në 
përputhje mes veti. Si do të zhvillohet ndonjë nga fazat dhe cilat metoda do të 
shfrytëzohen, varet nga mekanizmat në disponim për shpëlarje dhe nga kërkesa e 
organizatës kriminale e cila e kërkon atë shërbim. Për më tepër shih në internet: 
http://www.ijf.hr/Pojmovnik/pranje_novca.htm. 

20. Përkufizimi i kësaj dukurie(shpëlarjes së pareve) në nenin 308 të këtij Kodi nuk 
përkon me nocionin e veprës penale sepse në veti nuk përmban elementet kryesore 
të veprës penale, por më tepër mund të thuhet se është dispozitë udhëzuese e cila 
udhëzon në Ligjin për parandalimin e larjes së pareve dhe financimin e terrorizimit 
nr. 03/L-196 publikuar më 18.10.2010. Ligji për parandalimin e shpëlarjes së 
pareve dhe financimin e terrorizmit përcakton, masat, autoritetet kompetente dhe 
procedurat për zbulimin dhe parandalimin e shpëlarjes së pareve dhe financimit të 
terrorizmit. Ndërsa në nenin 32, 33 dhe 34 përkufizohen veprat penale të 
shpëlarjes së pareve dhe format e kryerjes. 

21. E kemi thënë se lufta kundër shpëlarjes së pareve zhvillohet edhe në planin 
ndërkombëtar. 

22. Dokumentet më të rëndësishme ndërkombëtare janë: Konventa e Kombeve të 
Bashkuara kundër qarkullimit të kundërligjshëm të drogës dhe substancave 
psihotrope (Vjen 1988); 40 rekomandimet e Grupit për aksionet financiare - G7 
vendet më të zhvilluar (1990); Konventa e dhomës Evropiane nr. 141 mbi larjen, 
zbulimin, konfiskimin e përkohshëm të të ardhurave nga veprat penale(Strasburg 
1990); Konventa kundër Kriminalitetit të Organizuar Transnacinal (Kairo 1995). 

23. Gjithsesi, duhet përmend Direktivën e Bashkësisë Evropiane 2001/97/EC - viti 
2001. Përmbajtja e saj është e rëndësishme sepse përdoret ndaj; revizorëve, 
kontabilistve të jashtëm, noterëve, odave të avokatëve, këshilltarëve tatimor, 
tregtarëve të paluajtshmërive dhe arit etj.614 

24. Republika e Kosovës në vazhdën e përmbushjes së standardeve për anëtarësim në 
Bashkësinë Evropiane, që në vitin 2004 Përfaqësuesi Special i Kombeve të 
Bashkuara ka miratuar Rregulloren 2004/2 dt. 5.02.2004 mbi pengimin e larjes së 
pareve dhe veprave të ngjashme penale e ndryshuar me Rregulloren nr. 2005/42., 
dhe tani Ligji i aprovuar në Kuvendin e Kosovës nr. 03/L-196 publikuar më 
18.10.2010.  

                                                           
613 Po aty, faqe 3. 
614 Franjo Baćić/ Šime Pavlović, Komentar Kaznenog Zakona-2004, faqe 970-971. 
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Neni 309 [Marrëveshjet për kufizimin e konkurrencës përmes ftesave për tender] 
 
1. Kushdo që përmes ftesës për tender lidhur me mallra apo shërbime 

komerciale, bën një ofertë bazuar në një marrëveshje të kundërligjshme dhe 
qëllimi i ofertës së tillë është që organizatori të pranojë një ofertë të caktuar, 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në pesë (5) vjet.  

2. Dhënia private e kontratës pas pjesëmarrjes së mëparshme në konkurrim 
është ekuivalente me ftesën për tender sipas kuptimit të paragrafit 1. të këtij 
neni.  

 
1. Kjo vepër penale është një inkriminim i ri në sistemin tonë penale e që nuk është 

hasë në sistemet tjera penale të vendeve të rajonit. Arsyeja e një inkriminimit të 
tillë rrjedhë nga keqpërdorimi i procedurave të tenderimit, posaçërisht tek vendet e 
tranzicionit. 

2. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është procedura e tenderimit. Me këtë 
përkufizim ligjdhënësi synon të mbrojë ligjshmërinë e procedurës së tenderimit 
lidhur me mallrat apo shërbimet komerciale. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është bërja e ofertës bazuar në një 

marrëveshje të kundërligjshme me qëllim që të pranohet një ofertë e caktuar. Këso 
rastesh kanë ndodhë në të kaluarën dhe janë bërë të njohura me zhargonin popullor 
“tenderomania”. Zakonisht, kësaj vepre penale i prinë një lloj korrupsioni dhe 
ofertuesi duke u bazuar në një marrëveshje paraprake të kundërligjshme bënë ftesë 
për tender lidhur me mallra apo shërbime komerciale me qëllim që të pranojë 
ofertën e caktuar sipas marrëveshjes së kundërligjshme.  

2. Vepra penale do të konsiderohet e kryer në momentin kur bëhet oferta bazuar në 
marrëveshjen e kundërligjshme. Nëse, marrëveshja e kundërligjshme është arritur 
por nuk është bërë oferta nga organizatori, atëherë kjo vepër penale mbetet në 
tentativë që është e ndëshkueshme.  

3. Dënimi për këtë vepër penale është paraparë në mënyrë alternative, me gjobë ose 
me burgim deri në pesë vjet. 

4. Sa i përket fajësisë, kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje. Kryesi duhet të jetë i 
vetëdijshëm për marrëveshjen e kundërligjshme dhe bërjen e ofertës me qëllim që 
të pranohet oferta e caktuar.  

5. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person. Por zakonisht kryes është 
personi përgjegjës tek organizatori i tenderit. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Paragrafi 2 është dispozitë sqaruese e cila sqaron se dhënia (lidhja) e kontratës 

private pas pjesëmarrjes së mëparshme në konkurrim (tenderim) është e njëjtë me 
ftesën për tender sipas kuptimit të paragrafit 1 të këtij neni. 
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Neni 310 [Mashtrimi në shkëmbimin e letrave me vlerë] 
 

Kushdo që në shkëmbimin e aksioneve apo letrave tjera me vlerë ose 
opsioneve, paraqet rrejshëm bilancin e aseteve, të dhënat e fitimeve dhe 
humbjeve apo të dhënat tjera që kanë ndikim të konsiderueshëm në vlerën e 
letrave me vlerë, kësisoj duke nxitur një apo më shumë persona që të bëjnë 
blerjen apo shitjen e letrave me vlerë të tilla, dënohet me gjobë dhe me 
burgim deri në pesë (5) vjet. 

 
1. Edhe kjo vepër penale është inkriminim i ri në sistemin tonë penal. Kjo është vepër e 

posaçme e mashtrimit lidhur me vlerën e letrave me vlerë. Ligjdhënësi me këtë 
inkriminim synon të mbrojë shkëmbimin e aksioneve dhe letrave me vlerë nga 
mashtrimi. 

2. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është vlera reale e aksioneve dhe letrave me 
vlerë.  

3. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është mashtrimi nëpërmes paraqitjes 
së rreme të bilancit të aseteve, të dhënat e fitimeve dhe humbjeve apo të dhënat 
tjera që kanë ndikim të konsiderueshëm në vlerën e letrave me vlerë. Kjo vepër 
kryhet me qëllim që të nxitet një apo më shumë persona për blerjen ose shitjen e 
letrave me vlerë të tillë. 

4. Sa i përket fajësisë, kryesi i kësaj vepre penale duhet të jetë i vetëdijshëm se me 
qëllim që të nxisë shitjen ose blerjen e letrave me vlerë parqet rrejshëm bilancin e 
aseteve, të dhënat e fitimeve dhe humbjeve apo të dhëna tjera që kanë ndikim të 
konsiderueshëm në vlerën e letrave me vlerë. 

5. Siç cekëm më lartë, kjo vepër penale është vepër e mashtrimit të veçantë- speciale 
e cila ka të bëjë me mashtrimin lidhur me vlerën e letrave me vlerë, andaj si vepër 
speciale edhe aplikohet si e tillë në krahasim me veprën penale të mashtrimit nga 
neni 335 të këtij Kodi.  

 
 
Neni 311 [Keqpërdorimi i informatave të brendshme] 
 

Kushdo që në mospajtim me detyrat e tij për të mbrojtur informatat e 
brendshme të cilat i mëson gjatë kryerjes së aktivitetit ekonomik ose sipas 
detyrës zyrtare, i kumton personit të paautorizuar informatën e panjohur për 
publikun dhe që mund të ndikojë në çmimin e letrave me vlerë; ose kushdo që 
në ndonjë mënyrë tjetër përdor informatën e tillë për dobi personale ose për 
qëllim të sigurimit të avantazhit të padrejtë në tregun e letrave me vlerë për 
ndonjë person fizik apo person juridik, dënohet me gjobë dhe me burgim deri 
në pesë (5) vjet. 

 
1. Edhe ky inkriminim si objekt mbrojtës ka vlerën e letrave me vlerë, ndërsa objekti 

sulmues është informata e brendshme e subjektit ekonomik, objekti thelbësor është 
informata konkrete e brendshme e që në fakt do të ishte fshehtësia e mbrojtur me 
aktet e organizatës ekonomike ose subjektit juridik. 

2. Për t’u konsideruar ndonjë informatë si fshehtësi e brendshme për kryesin e kësaj 
vepre penale, është e nevojshme që kryerësi të njoftohet me informatat e tilla gjatë 
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kryerjes së aktivitetit ekonomik ose sipas detyrës zyrtare, apo ka mundur të mësojë 
për këto informata në mënyrë indirekte, p.sh. duke biseduar me personin tjetër 
mëson për informatat e brendshme, duke shikuar shënimet ose dokumentet 
(zakonisht këta persona janë personeli ndihmës, sekretari, personeli teknik, 
pastruesit, rojtarët, etj,). Edhe këta persona konsiderohen si persona që kanë për 
detyrim ruajtjen e fshehtësisë së veprimtarisë ekonomike. Duke i kryer detyrat e 
tyre, respektivisht aktivitet ekonomike mund të mësojnë për këto informata të 
rëndësishme të cilat janë të pa njohura për publikun dhe që mund të ndikojnë në 
çmimin e letrave me vlerë. 

3. Vepra penale në fjalë ka dy forma të kryerjes: kumtimi i informatave të brendshme 
dhe përdorimi i informatave të tilla.  

4. Forma e kumtimit të informatave të brendshme përfshinë dhënien, dorëzimin, 
bërjen publike ose në ndonjë mënyrë tjetër i bën të kapshme dhe të kuptueshme 
për personin e pa autorizuar informatën e brendshme të pa njohur për publikun, e 
cila mund të ndikojë në çmimin e letrave me vlerë.  

5. Forma tjetër e kryerjes së kësaj vepre penale është përdorimi i informatave të tilla 
për dobi personale ose për sigurim të avantazhit të pa drejtë në tregun e letrave 
me vlerë për ndonjë person fizik apo person juridik. Do të thotë se përdoret 
informata e tillë për veti dhe për dobi të personit tjetër.  

6. Për ekzistimin e kësaj vepre penale është e nevojshme që informatat e brendshme 
të cilat janë të pa njohura për publikun t’i kumtohen personit të paautorizuar dhe 
që mund të ndikojnë në çmimin e letrave me vlerë ose ato përdoren për dobi 
personale apo për të krijuar avantazh të pa drejtë në tregun e letrave me vlerë 
personit tjetër. Kështu, kjo vepër penale bënë pjesë në veprat penale tek të cilat 
kundërligjshmëria (padrejtësia) është element special i veprës penale. Aty ku 
ekziston autorizimi përjashtohet kundërligjshmëria. 615 

7. Për ekzistimin e kësaj vepre penale informata duhet të jetë e pa njohur për 
publikun dhe ajo të ndikojë në çmimin e letrave me vlerë. Po që se informata është 
e njohur për publikun atëherë nuk paraqet fshehtësi të veprimtarisë dhe as që mund 
të ndikojë në çmimin e letrave me vlerë, ashtu që nuk ekziston as vepra penale.  

8. Kumtimi i informatës së pa njohur për publikun e cila mund të ndikojë në çmimin 
e letrave me vlerë, do të thotë, bërja me dije të informatës së tillë secilit person 
madje edhe personit të pa autorizuar brenda për brenda subjektit për të cilin ka të 
bëjë informata e tillë. 

9. Vepra penale konsiderohet e kryer kur informata e brendshme e pa njohur për 
publikun dhe e cila ndikon në çmimin e letrave me vlerë i bëhen me dije, i 
dorëzohen apo në ndonjë mënyrë tjetër i kumtohen personit të pa autorizuar ose 
kur informata e tillë përdoret për dobi personale apo për t’i krijuar personit tjetër 
avantazh në tregun e letrave me vlerë.  

10. Lidhur me fajësinë, kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje direkte. Dashja duhet 
të përfshijë vetëdijen e kryesit se informatat e tilla nuk janë të njohura për 
publikun dhe se mund të ndikojnë në çmimin e letrave me vlerë dhe se i kumtohen 
apo përdoren në mënyrë të kundërligjshme. 

 

                                                           
615 Po aty, faqe 1033. 
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Neni 312 [Marrëveshja dhe mashtrimi me letrat me vlerë të Qeverisë] 
 
1. Kushdo që merr pjesë në blerjen apo shitjen e letrave me vlerë në tregun e 

letrave me vlerë të Qeverisë dhe merret vesh me një apo më shumë nga 
pjesëmarrësit tjerë me qëllim të ndikimit të tregut në kuptimin e rendimentit, 
çmimit ose shumës së letrave me vlerë të Qeverisë të cilat shiten në ankand apo 
në tregun sekondar; ose kushdo që në ndonjë mënyrë tjetër merr pjesë në 
ndonjë transaksion, praktikë apo sjellje që operon për mashtrim të 
pjesëmarrësve të tjerë në treg, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në pesë 
(5) vjet.  

2. Kushdo që me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për 
vete apo personin tjetër merr pjesë në ndonjë transaksion, praktikë apo sjellje 
në blerjen ose shitjen e letrave me vlerë të Qeverisë që operon si mashtrim, ose 
që nxit ndonjë person për të kryer ose për të mos kryer ndonjë veprim në dëm 
të pasurisë së tij, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në pesë (5) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me fitim pasuror 
që tejkalon dyqind e pesëdhjetëmijë (250.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë 
dhe me burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.  

4. Për qëllime të këtij neni, shprehja “marrëveshje” apo “merret vesh” do të 
thotë dy apo më shumë persona të cilët bëjnë marrëveshje për të 
bashkëpunuar për përfitimin e dyanshëm të tyre në mënyrë që të kufizojnë 
konkurrencën në tregun e lirë ose të fitimit të avantazhit të padrejtë. Kjo 
marrëveshje mund të jetë e heshtur dhe kështu që mund të nënkuptohet nga 
efekti që ka në tregun e letrave me vlerë të qeverisë gjatë një periudhe kohore.  

5. Dobia pasurore e përfituar sipas dispozitave të këtij neni konfiskohet.  
 
1. Me këtë inkriminim synohet që të mbrohet tregu i lirë i letrave me vlerë të 

Qeverisë së Republikës së Kosovës. Vepra penale e paraparë në nenin 312 të është 
vepër penale specifike e mashtrimit. Për objekt mbrojtës kjo vepër penale ka 
tregun e lirë dhe vlerën reale të letrave me vlerë të qeverisë së Republikës së 
Kosovës. Kjo vepër penale në përkufizimin e saj ka dy vepra themelore të 
paraqitura në paragrafin 1 dhe 2 dhe një vepër penale të kualifikuar të paraqitur në 
paragrafin 3 të këtij neni. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Në paragrafin 1 janë inkriminuar dy forma të kryerjes së kësaj vepre penale dhe 

atë: a) me marrje pjesë në blerjen apo shitjen e letrave me vlerë në tregun e letrave 
me vlerë të Qeverisë duke u marr vesh me një apo me shumë pjesëmarrës tjerë me 
qëllim që të ndikohet në kumtimin e rendimentit, çmimit ose shumës së letrave me 
vlerë të Qeverisë të cilat shiten në ankand apo në tregun sekondar, b) marrja pjesë 
në një mënyrë tjetër në ndonjë transaksion, praktikë apo sjellje që operon për 
mashtrim të pjesëmarrësve të tjerë në treg. 

2. Veprimet me të cilat kryhet forma e parë e veprës penale nga paragrafi 1 i këtij 
neni janë marrja pjesë në shitjen ose blerjen e letrave me vlerë të Qeverisë në 
tregun e letrave me vlerë duke u marrë veshë me një apo me më shumë 
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pjesëmarrës tjerë me qëllim që të ndikohet në kumtimin e rendimentit, çmimit ose 
shumës së letrave me vlerë të Qeverisë. Sikurse shihet veprimet e kryerjes së kësaj 
forme të veprës penale janë veprime të përbëra (marrja pjesë në tregun e letrave 
me vlerë të Qeverisë dhe marrëveshja me një apo me shumë pjesëmarrës) të cilat 
ndërmerren njëkohësisht, para apo gjatë marrjes pjesë në tregun e letrave me vlerë 
të Qeverisë, me qëllim që të ndikohet në kumtimin e rendimentit, çmimit ose 
shumës së letrave me vlerë të Qeverisë. Kjo formë e kësaj vepre penale kryhet 
vetëm dashje direkte të kryesit. Për ekzistimin e kësaj vepre penale, kryesi duhet të 
udhëhiqet me vetëdije dhe qëllim për të marrë pjesë në tregun e shitjes apo blerjes 
së letrave me vlerë të Qeverisë dhe me atë rast duke u marrë vesh me një apo me 
shumë pjesëmarrës tjerë për të ndikuar në kumtimin e rendimentit, çmimit ose 
shumës së letrave me vlerë të Qeverisë të cilat shiten në ankand apo tregun 
sekondar. 

3. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë secili person i cili merr pjesë në tregun e 
letrave me vlerë të Qeverisë dhe merret vesh me një apo më shumë pjesëmarrës 
tjerë me qëllim që të ndikojë në kumtimin e rendimentit, çmimin apo të shumës së 
letrave me vlerë të Qeverisë të cilat shiten në ankand ose në tregun sekondar. 

4. Veprimet me të cilat kryhet forma e dytë e kësaj vepre penale janë; mënyrat tjera 
të marrjes pjesë në transaksion, praktikë apo sjellje që operon për mashtrim të 
pjesëmarrësve të tjerë në treg. Mënyrat tjera të marrjes pjesë në transaksion, 
praktikë apo sjellje që operon për mashtrim të pjesëmarrësve tjerë në tregun e 
letrave me vlerë të Qeverisë janë të panumërt, ashtu që varet nga gjendja e 
vërtetuar faktike. Mënyra e pjesëmarrjes në transaksion, praktikë apo sjellje 
operuese duhet të jenë në funksion të mashtrimit të pjesëmarrësve tjerë në tregun e 
letrave me vlerë të Qeverisë.  

5. Edhe kjo formë e kësaj vepre penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet vetëm me 
dashje direkte dhe veprimet e kryerjes duhet të jenë të drejtuara me qëllim të 
mashtrimit të pjesëmarrësve tjerë në tregun e letrave me vlerë të Qeverisë.  

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin e 2, po ashtu janë paraparë dy forma të kryerjes së kësaj vepre 

penale të cilat kryhen; a) me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë 
pasurore për vete ose për tjetrin merr pjesë në ndonjë transaksion, praktikë apo 
sjellje në blerjen ose shitjen e letrave me vlerë të Qeverisë që operon si mashtrim 
dhe b) që nxitë ndonjë person të kryej ose të mos kryej ndonjë veprim në dëm të 
pasurisë së tij. 

2. Veprimet me të cilat kryhet forma e parë e kësaj vepre penale janë: marrja pjesë 
në ndonjë transaksion, praktikë apo sjellje në blerjen ose shitjen e letrave me vlerë 
të qeverisë që operon si mashtrim, me qëllim të dobisë pasurore të kundërligjshme 
për veti ose për tjetrin. Për ekzistimin e kësaj forme të veprës penale nga ky 
paragraf duhet të ekzistojë qëllimi i kryesit për përfitim pasuror për veti ose për 
tjetrin në mënyrë të kundërligjshme, me mënyrë mashtruese. Dallimi në mes të 
kësaj forme të veprës penale dhe veprës penale nga paragrafi 1 është se tek vepra 
penale nga paragrafi 2 kryesi ka për qëllim që të përfitojë dobi pasurore të 
kundërligjshme për veti dhe për tjetrin ose të nxisë personin tjetër që të veprojë 



Hilmi Zhitija 

 863 

apo mos veprojë në dëm të pasurisë së tij me rastin e shitjes apo blerjes së letrave 
me vlerë të Qeverisë. Ndërsa tek vepra penale nga paragrafi 1 qëllimi i kryesit 
është që të ndikojë në kumtimin e rendimentit, çmimit ose shumës së letrave me 
vlerë të Qeverisë të cilat shiten në ankand ose në treg sekondar, apo të mashtrojë 
pjesëmarrësit tjerë në treg gjatë pjesë marrjes në ndonjë transaksion, praktikë apo 
sjellje mashtruese. 

3. Veprimi me të cilin kryhet forma e dytë e veprës penale nga paragrafi 2 është 
nxitja e ndonjë personi tjetër që të veprojë apo mos veprojë në dëm të pasurisë së 
tij me rastin e blerjes apo shitjes së letrave me vlerë të Qeverisë. 

4. Kryesi i kësaj forme të veprës penale duhet të veprojë me dashje dhe qëllim për 
përfitim pasuror të kundërligjshëm për veti apo për personin (fizik apo juridik) 
tjetër ose të nxisë personin tjetër që të veprojë apo të mos veprojë në dëm të 
pasurisë së tij.  

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3 është paraparë forma e kualifikuar e veprave penale nga paragrafi 

1 ose 2, e cila konsiderohet se ekziston nëse fitimi pasuror kalon shumën prej 
250.000 euro. Fitim pasuror do të thotë fitim material për veti ose për tjetrin sipas 
kuptimit të kësaj vepre penale. 

 
Paragrafi 4 

 
1. Paragrafi 4 i këtij neni është dispozitë shpjeguese e cila shpjegon kuptimin e 

shprehjeve “marrëveshje” apo “ merret vesh”. 
 

Paragrafi 5 
 
1. Paragrafi pesë është dispozitë udhëzuese me të cilën udhëzohet gjykata se dobia 

pasurore e fituar me kryerjen e kësaj vepre penale duhet të konfiskohet. 
2. Siç kemi cekë më lartë, objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është tregu i lirë i 

letrave me vlerë të Qeverisë. Kjo është vepër e re në sistemin tonë penal, ashtu që 
pritet të tregohet zbatimi i saj në praktikë. 

 
 
Neni 313 [Shmangia nga tatimi] 
 
1. Kushdo që me qëllim që ai apo personi tjetër të fsheh apo t’i shmanget, 

pjesërisht apo tërësisht, pagesës së tatimit, tarifave apo kontributeve të tjera 
që kërkohen me ligj, jep të dhëna të pavërteta apo nuk i përfshin të dhënat 
lidhur me të ardhurat e tij, pasurinë, gjendjen ekonomike apo fakte të tjera 
relevante për vlerësimin e detyrimeve të tilla, dënohet me gjobë dhe me 
burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kur detyrimi nga paragrafi 1. i këtij neni tejkalon shumën prej 
pesëmbëdhjetëmijë (15.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim 
prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  
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3. Kur detyrimi nga paragrafi 1. i këtij neni tejkalon shumën prej pesëdhjetëmijë 
(50.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tetë 
(8) vjet.  

 
1. Tatimi është pjesë e të ardhurave dhe pasurisë të cilën për nevoja të veta shteti e 

merr nga personat fizik dhe juridik, ndërsa me kontribute nënkuptojmë ato të 
dhëna të cilat me ligj apo dispozita tjera, nga të ardhurat personale paguhen për 
përmbushjen e nevojave të përgjithshme në fusha të ndryshme të veprimtarisë 
shoqërore (shëndetësia, arsimi, shkenca, etj.). 

2. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale janë detyrimet për pagesën e tatimit, 
kontributet për sigurimin e pensioneve dhe shëndetësisë, etj. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë paraparë në mënyrë alternative si 

vijon:  
a) duke dhënë të dhëna të pavërteta për të ardhurat e veta me qëllim që t’i 

shmanget pjesërisht apo tërësisht pagimit të tatimit, tarifave apo kontributeve 
të përcaktuara me ligj dhe 

b) duke mos përfshi informatat lidhur me të ardhurat e tij, gjendjen ekonomike 
apo fakte tjera relevante për vlerësimin e detyrimeve, me qëllim që t’i 
shmanget pjesërisht apo tërësisht pagimit të tatimit, tarifave apo kontributeve 
të përcaktuara me ligj. 

2. Me rastin e dhënies së shënimeve (të dhënat) të pavërteta, më shpesh kemi të 
bëjmë me paraqitjen e të ardhurave (të hyrave) më të ulëta apo paraqitjen e 
shpenzimeve më të mëdha nga ato të vërtetat, shënime për pasurinë e cila i 
nënshtrohet tatimit, numrit të punësuarve për të cilët duhet paguar kontributet e 
të ngjashme. Vepra, parimisht, kryhet me paraqitjen e librave afariste me 
shënime të pavërteta personelit të organit tatimor apo me rastin e plotësimit të 
fletëparaqitjeve tatimore me shënime të pavërteta dhe dorëzimi i tyre tek organi 
tatimor. 

3. Forma e dytë e kësaj vepre penale kryhet me mos përfshirjen e informatave lidhur 
me të ardhurat e tij, gjendjen ekonomike apo fakte të tjera relevante për vlerësimin 
e detyrimeve të këtilla, p.sh. janë rastet kur fletëparaqitja tatimore nuk i përfshin 
informatat lidhur me të hyrat, gjendjen ekonomike apo faktet tjera të nevojshme 
për përcaktimin e lartësisë së tatimit edhe pse është detyrim ligjor apo kur në 
paraqitjen tatimore nuk tregohen shënimet mbi faktet të cilat kanë të bëjnë me 
bazën themelore për vlerësimin e lartësisë së tatimit ose të caktimit të 
kontributeve. 

4. Vepra penale mund të kryhet vetëm lidhur me ato të ardhura ose sende të cilat janë 
përfituar në mënyrë ligjore, ndërsa të ardhurat e fituara në mënyrë kundërligjore 
nuk paraqiten sepse për to nuk ekziston detyrimi ligjor. Paraqitja e tillë do të thotë 
vetakuzim për ndonjë vepër penale apo kundërvajtje. 

5. Kryerës i kësaj vepre penale është obliguesi i cili ka detyrim që t’i paraqes 
shënimet lidhur me të ardhurat ligjore, sendet dhe faktet tjera të cilat ndikojnë në 
përcaktimin e lartësisë së tatimit. Obligues për paraqitje të shënimeve është 



Hilmi Zhitija 

 865 

personi fizik ose personi përgjegjës tek personi juridik. Kryerës i kësaj vepre 
penale mund të jetë edhe personi i cili në emrin e tjetrit paraqet shënime të 
pavërteta apo nuk i përfshin informatat lidhur me të ardhurat dhe sendet të cilat 
shërbejnë si bazë për përcaktimin e lartësisë së tatimit. Kryerës është edhe personi 
i cili nën emrin e huaj ushtron veprimtari e cila e obligon për paraqitje të 
fletëparaqitjes tatimore. Këtyre personave u takon edhe ortaku i fshehur i 
bashkësisë së ortakëve i cili në marrëveshje me ortakët tjerë e ka përpiluar dhe e 
ka paraqitë fletën tatimore të rrejshme. Tek, kontratat mbi qarkullimin e 
paluajtshmërive, (ndërrimin, shitja, etj.), në të cilat është shënuar çmimi më i ultë 
se ai real, për shmangie tatimi përgjigjen të dy palët kontraktuese, pa marrë 
parasysh se cila palë kontraktuese ka për detyrim pagimin e tatimit në qarkullim. 

6. Vepra penale konsiderohet e kryer me paraqitjen e pavërtetë të fletë paraqitjes, pa 
marr parasysh lartësinë e shmangies së tatimit. Konsideroj se mungon kushti 
objektiv i dënueshmërisë në paragrafin 1 të këtij neni. Legjislacionet tjera e kanë 
përcaktuar këtë kusht objektiv të dënueshmërisë mbi 1000 euro. Çdo shmangie e 
tatimit nën këtë shumë nuk paraqet vepër penale por kundërvajtje. Prandaj një 
kusht i tillë objektiv do ta dallonte veprën penale nga kundërvajtjet e caktuara 
financiare dhe ekonomike. 

7. Kjo vepër penale kryhet me dashje direkte, me qëllim të shmangies së tërësishme 
apo të pjesshme të tatimit, tarifave apo kontributeve tjera të përcaktuara me ligj. 
Kryerësi është i vetëdijshëm për dhënien e shënimeve të pavërteta lidhur me faktet 
relevante për t’iu shmangë tatimit, tarifave dhe kontributeve tjera. Për ekzistimin e 
elementit, subjektit të veprës është jo relevante se a veprohet me qëllim që mos të 
paguhet tatimi personal apo kontributet tjera apo detyrimi ka të bëjë me personin 
tjetër juridik ose fizik. 

8. Nuk është i mundur bashkimi i kësaj vepre penale me veprën penale falsifikimi i 
dokumenteve (neni 332), nëse dokumenti i ndryshuar apo i prodhuar rrejshëm 
është përdor si mjet për kryerjen e veprës penale të shmangies së tatimit, sepse 
dokumenti i falsifikuar tek vepra penale, shmangia e tatimit paraqitet si mjet me të 
cilin kryhet vepra penale. Po ashtu nuk ka bashkim të veprës penale të mashtrimit 
me këtë vepër penale ngase mashtrimi na paraqitet vepër e posaçme e kësaj vepre. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma e kualifikuar e kësaj vepre penale ekziston nëse shuma e detyrimit e cila 

shmanget për t’u paguar kalon 15.000 euro. Për ekzistimin e veprës së kualifikuar 
penale kryerësi duhet të jetë i vetëdijshëm për shumën e cila shmanget nga 
detyrimi. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Forma tjetër e kualifikuar e kësaj vepre penale është nëse shuma e detyrimit 

tejkalon shumën prej 50.000 Euro. Për ekzistimin e veprës së kualifikuar penale, 
kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm për shumën e cila shmanget nga detyrimi.  
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Disa fjalë për tregtinë elektronike dhe detyrimin tatimor 
 
1. Sot, tregtia elektronike dhe veprimtaria elektronike imponojnë një riorganizim dhe 

mbikëqyrje elektronike të mënyrave të tregtisë dhe llogaritjes së tatimit, tarifave 
dhe kontributeve tjera. 

2. Me paraqitjen e internetit, metodat klasike të ashtuquajtura “kontroll e letrës”, tani 
ia ka lëshuar vendin kontrollit me metoda elektronike. Me këto metoda përcillen 
dhe evidentohen transaksionet financiare brenda vendit dhe jashtë. Është detyrë 
qenësore, para se gjithash në rend të parë të gjenden metodat dhe mënyrat e 
kontrollit të transaksioneve të ekzekutuara, të dihet lokacioni, pjesëmarrësit e 
transaksionit dhe harmonizimit i mënyrave të kontrollit në hapësirën 
ndërkombëtare. Dalja në fushën ndërkombëtare dhe vendore do të thotë përpunimi 
i parimeve themelore të tregtisë elektronike të cilave do të duhet t’i përmbahen të 
gjithë nënshkruesit, në të kundërtën, vështirë se mund të hyhet në gjurmë tregtisë 
dhe transaksioneve të tyre. 

3. Shmangia e tatimit do të jetë e tërësishme dhe e pjesshme kur tatim paguesit nuk e 
lajmërojnë në tërësi shumën e të ardhurave të fituara apo të ardhurave të cilat i 
nënshtrohen tatimit, nuk e lajmërojnë posedimin e pasurisë e cila është mjet i tatimit ose 
fshihen të dhënat relevante ose veprimtarit të cilat shërbejnë si shkas për tatim. 
Shmangia e pjesshme ekziston në rast kur tatim paguesi e paraqet paraqitjen e rreme 
apo të mangët lidhur me shumën e të ardhurave, lidhur me vlerën e pasurisë, lidhur me 
faktet dhe veprimtarit të cilat shërbejnë për llogaritjen e tatimit. Me dhënën e të dhënave 
të pa sakta ndikohet drejt për drejt në zvogëlimin e masës së tatimit616. Në rastet kur 
mos paraqitja e të ardhurave të deponuara në llogarit bankare ndërkombëtare, tani po 
tentohet të zbulohen dhe nëse nuk ndalohen atëherë të zvogëlohen. Komisioni 
Evropian, si ndër institucionet më të fuqishme të Unionit Evropian, lidhur me zgjedhjen 
e problemit të shmangies së tatimit ka kërkuar liberalizimin e aplikimit të ashpër të 
parimit fshehësitë e llogarive bankare. Për arsye të kuptueshme Zvicra i reziston kësaj 
kërkese të Komisionit Evropian. Zvicra është e njohur për fitime financiare që i përfiton 
nga llogaritë personale bankare të personave të pasur. Për të gjithë ata të cilët merren me 
veprimtarinë bankare, vlen parimi- profesionalizmi, besimi dhe mbrojtja e privatësisë. 
Komisioni Evropian propozon që secili transaksion i të hollave mbi 15.000 euro nga 
Unioni Evropian dhe në Unionin Evropian duhet të lajmërohet pranë organeve 
kompetente shtetërore dhe të sigurohet qasja në emrin, numrin e llogarisë dhe shënimet 
mbi përqindjen e kamatës në vendin ku transferohen mjetet. Me këtë tentohet të 
zgjidhet, jo vetëm problemi i fshehjes së tatimit por edhe të larjes së parasë.  

4. Republika e Kosovës që nga viti 2004 e ka aprovuar Ligjin mbi larjen e parasë i 
cili është në zbatim nga data e aprovimit me disa plotësime dhe ndryshime. Me 
këtë ligj është rregulluar që secili person është i detyruar të paraqes shumën mbi 
10.000 euro në hyrje dhe dalje të Kosovës. 

5. Bankat në Republikën e Kosovës sipas këtij ligji kanë për detyrim të paraqesin 
secilin transaksion të pagesës, apo transferim nëse e kalon shumën mbi 10.000 
euro tek Banka Qendrore e Kosovës e ajo në rast dyshimi e lajmëron shërbimin 
kompetent. Krahas ligjit të posaçëm kundër larjes së parasë ekziston edhe 
rregullorja e cila i rregullon procedurat e zbatimit të këtij ligji. 

                                                           
616 Baćić/ Pavlović; Komentar Krivičnog Zakona Hrvatske, 2004, faq. 995. 
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Praktika gjyqësore: 
 
1. Veprën penale shmangia e tatimit e kryen vetëm ai i cili ka për detyrim ta paraqesë 

paraqitjen tatimore mbi realizimin e të hyrave nga veprimtaria e lejuar e jo edhe ai 
i cili me shkelje të ligjit me të cilin rregullohet një veprimtari, realizon të hyra të 
kundërligjshme. Për të kërkuar nga një person i tillë që të bëjë paraqitjen tatimore 
do të thotë të shtysh personin e tillë për vetakuzim. VSRH. I kz.223/73 

2. Vepra penale e vazhduar është një nga rastet e bashkimit ideal të veprës penale, 
kur për shkak të bashkimit të disa faktorëve të caktuar dhe veprimeve të 
përsëritura të kryerjes së veprës bashkohen në një vepër penale. Për shkak se secila 
vepër penale hynë si pjesë përbërëse e veprës së vazhduar duhet në vete të 
përmbajë të gjitha elementet e veprës së tillë penale. 

3. Në përputhje me këtë, tek vepra penale e vazhduar e shmangies së tatimit që duhet 
të përfshijë shmangien e tatimit në mënyrë të vazhduar për disa vite në vijim, 
shmangia e tatimit për secilin vit duhet, vetvetiu, të përmbajë elementet e veprës 
penale, shmangia e tatimit dhe kështu të konstatohet shuma e shmangies së tatimit 
për të gjitha vitet. VSRH. I kz. 2067/77. 

4. Mashtrimi i institucionit tatimor, me qëllim të shmangies së tatimit tërësisht ose 
pjesërisht, nuk është vepër penale e mashtrimit, por vepër penale e veçantë e 
shmangies së tatimit, me kusht që shmangia e tatimit ka të bëjë me të hyrat e 
ligjshme. VSRH I kz. 147/82. 

5. Kur është vërtetuar se i akuzuari në cilësinë e redaktorit për shtypjen pllakateve, 
rrejshëm ka faturuar, me qëllim që faturat e tilla t’u shërbejnë tatimpaguesve tjerë 
për shmangien e pjesshme të tatimit, janë përmbushur elementet e veprës penale të 
shmangies së tatimit në ndihmë e jo elementet e veprës penale të keqpërdorimit të 
pozitës zyrtare. VSRH. i kz 649/84 

 
 
Neni 314 [Dokumentet e rrejshme lidhur me tatimin] 
 
1. Kushdo që jep deklaratë të rrejshme ose lëshon dokument të rrejshëm kur 

paraqitja e deklaratës apo dokumentit të vërtetë kërkohet me ligj, ose kushdo 
që nuk lëshon dokumentin lëshimi i të cilit kërkohet me ligj, dënohet me gjobë 
dhe me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni përfshin numër të madh të 
dokumenteve, ose nëse vepra penale është kryer për të shmangur pagesën e 
tatimit prej pesëmbëdhjetë (15.000) Euro apo më shumë, kryesi dënohet me 
gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

 
1. Tatimpaguesit, zakonisht janë të detyruar të mbajnë evidencë dhe dokumente mbi 

të hyrat nga biznesit apo të ardhurave të cilat sipas ligjit duhet të tatimohen, andaj 
ky përkufizim ka për qëllim të sanksionojë dhënien e deklaratave të rrejshme ose 
lëshimin e dokumentit të rrejshme kur kërkohet dokumenti i vërtetë, ose nuk 
lëshohet dokumenti i cili kërkohet me ligj, dhe krejt kjo me qëllim të shmangies së 
tatimit.  

2. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale janë dokumentet dhe deklaratat të cilat 
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kërkohen me ligj në bazë të të cilave caktohet shuma e detyrimeve tatimore. Në 
realitet qëllimi i këtij inkriminimi është mbledhja e tatimit, tarifave dhe 
kontributeve. Mirëpo specifika e këtij inkriminimi është se me këtë vepër penale 
sanksionohen vetëm dhënia e deklaratës së rreme dhe lëshimin e dokumentit të 
rrejshëm ose nuk lëshohet ai i cili kërkohet me ligj, pa marr parasysh se a është 
shmangur tatimi në tërësi apo pjesërisht, sipas paragrafit 1 të këtij neni.  

 
Paragrafi 1 

 
1. Inkriminimi nga paragrafi 1 ka dy forma të kryerjes së kësaj vepre penale dhe atë: 

a) dhënia e deklaratës së rreme ose lëshimi i dokumentit të rrejshëm kur këto 
kërkohen me ligj dhe b) kur nuk lëshohet dokumenti i cili kërkohet me ligj. Sikurse 
shihet sipas këtij përkufizimi te paragrafi 1 nuk kërkohet të ekzistojë shmangia nga 
tatimi, por vetëm dhënia e deklaratës apo dokumentit të rrejshëm të cilët kërkohen 
me ligj ose nuk lëshohet dokumenti i cili duhet të lëshohet sipas ligjit. 

2. Forma e parë e kësaj vepre penale mund të kryhet nga çdo person, zakonisht janë 
personat përgjegjës apo personat të cilët kanë për detyrim të lëshojnë deklarata apo 
dokumente të cilat kërkohen sipas ligjit. Veprimet me të cilat kryhet kjo formë e 
kësaj vepre penale janë dhënia e deklaratës së rreme apo lëshimi i dokumentit të 
rremë. 

3. Për të ekzistuar kjo vepër penale, kryesi duhet të veprojë me vetëdije se jep 
deklaratë të rreme apo lëshon dokument të rremë i cili kërkohet me ligj. Pra, kjo 
formë e kësaj vepre penale kryhet me dashje direkte (dolus). Sa i përket kuptimit 
të shprehjes-“dokument” shih komentin tek vepra penale, falsifikimi i 
dokumenteve nga neni 398 i këtij Kodi. 

4. Forma e dytë e veprës nga paragrafi 1 kryhet me mos veprim, me mos lëshimin e 
dokumentit lëshimi i të cilit kërkohet me ligj. Edhe kjo formë e kësaj vepre penale 
kryhet vetëm me dashje direkte. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se kryhet nëse është fjala për një numër të madh të dokumenteve ose 
nëse vepra penale është kryer për të shmangur pagesën e tatimit prej 15,000 e më 
tepër Euro. 

2. Kjo vepër penale është vepër penale specifike dhe në fakt ka të bëjë me veprën 
penale të falsifikimit nga neni 398 ose rastet e posaçme të falsifikimit të 
dokumenteve nga neni 399 të këtij Kodi, apo ndonjë keqpërdorim të detyrës 
zyrtare, mirëpo meqenëse kjo vepër penale ka të bëjë vetëm lidhur me tatimin, 
atëherë vepra do të konsiderohet si vepër e posaçme- speciale, dhe për shkak të 
parimit të specialitetit, do të aplikohet ky përkufizim në rastet kur kemi të bëjmë 
me tatimin. 
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Neni 315 [Pranimi i paarsyeshëm i dhuratave] 
 
1. Kushdo që gjatë ushtrimit të veprimtarisë ekonomike kërkon apo pranon 

shpërblim, dhuratë apo ndonjë përfitim tjetër joproporcional me qëllim të 
lënies anash të interesave të organizatës së tij të biznesit apo të personit juridik 
ose për t’i shkaktuar dëm organizatës së tillë të biznesit apo personit juridik 
me rastin e lidhjes së kontratës ose pajtimit për kryerjen e ndonjë shërbimi, 
dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet. 

2. Kushdo që duke kryer vepër penale nga paragrafi 1. i këtij neni kërkon apo 
pranon shpërblim, dhuratë apo ndonjë fitim tjetër joproporcional për vete ose 
për personin tjetër në shkëmbim të lidhjes së ndonjë kontrate ose 
marrëveshjes për të kryer ndonjë shërbim, dënohet me gjobë dhe me burgim 
deri në tre (3) vjet.  

3. Kushdo që duke kryer vepër penale nga paragrafi 1. i këtij neni, kërkon apo 
pranon shpërblim, dhuratë apo ndonjë fitim tjetër pas lidhjes së kontratës ose 
pas kryerjes së shërbimit, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në një (1) vit.  

4. Dhurata apo shpërblimi i pranuar konfiskohet.  
 
1. Inkriminimi i kësaj vepre bazohet në Konventën ndërkombëtare kundër 

korrupsionit. Me nenin 8 të kësaj Konvente kundër korrupsionit është paraparë 
detyrimi për shtetet të cilat e kanë ratifikuar këtë konventë (Republika e Kosovës 
me Kushtetutë i ka pranuar Konventat ndërkombëtare) që në legjislacionet e tyre 
penale të inkriminojnë dhe të marrin masat tjera me të cilat do të konsiderojnë si 
vepër penale kërkesën e vetëdijshme gjatë ushtrimit të veprimtarisë ekonomike ose 
pranimin a premtimin e ndonjë dobie pasurore, proporcionale apo jo 
proporcionale, për veti apo për tjetrin a për personin e tretë, nga cilido person i cili 
udhëheqë apo punon në sektorin privat, në organet shtetërore, në institucionet dhe 
organizatat ndërkombëtare, në institucionet shtetërore ndërkombëtare, në 
parlamentet ndërkombëtare, gjyqtarë dhe zyrtarë në gjykatat ndërkombëtare, në 
mënyrë që të veprojnë ose të përmbahen, ashtu që të shkelin detyrimet e tyre. 

2. Me këtë vepër penale është inkriminuar korrupsioni në veprimtaritë ekonomike të 
organizatave të biznesit dhe të personave juridikë, përveç dy veprave penale 
kundër detyrës zyrtare nga neni 343 dhe 344 të këtij Kodi. 

3. Konventa kundër korrupsionit nuk jep ndonjë definicion se që kuptohet me 
korrupsion. Mirëpo, neni 2 i Konventës Civile - juridike për korrupsionin e 
nënshkruar në Strasburg më 2001. “korrupsioni” do të thotë: kërkimi, dhënia ose 
pranimi proporcional apo jo proporcional të ryshfetit ose çfarëdo dobie tjetër të 
pa lejuar ose mundësi për një dobi të tillë e cila destabilizon kryerjen e cilës do 
detyrë ose sjellje të cilat kërkojnë nga marrësi i ryshfetit, dobi të pa lejuar apo 
mundësi të përfitimit të një dobie të tillë. 

4. Një nga bazat më të rëndësishme të Unionit Evropian për konventën penalo-
juridike mbi korrupsionin, është Protokolli shtesë i Konventës mbi mbrojtjen e 
interesave financiare të unionit (protocol of 27 september 1996 to the Convetion 
on the Protection of Community Financial Interess). Neni 2 dhe 3 të këtij 
protokolli kërkon nga shtetet anëtare që në legjislacionet e tyre penale ta 
inkriminojnë marrjen (korrupsioni pasiv) dhe dhënien e ryshfetit (korrupsioni 
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aktiv), të cilat forma korruptive nuk dallojnë nga nocioni në nenin 3 të Konventës 
kundër korrupsionit. Është e rëndësishme të ceket se në nenin 4 të protokollit 
afirmohet parimi i asimilimit sipas së cilës, secili shtet anëtarë i Unionit detyrohet 
që inkriminimi nga neni 2 i protokollit të aplikohet, jo vetëm ndaj personave të 
vetë zyrtarë por edhe ndaj personave zyrtarë të Unionit lidhur me detyrat e tyre.617 

5. Në relacionet ndërkombëtare është edhe Rezoluta e Kombeve të Bashkuara 3514 
(1975) dhe Konventa e Kombeve të Bashkuara për organizimin e kriminalitetit 
transnacional e aprovuar në Palermo në vitin 2000, dhe Rezoluta e Këshillit të 
Evropës për 20 parimet udhëzuese për luftimin e korrupsionit. Republika e 
Kosovës është obliguar që në legjislacionin e saj penal të inkriminojë korrupsionin 
pasiv dhe aktiv si në vend ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Është e obliguar që të 
themelojë trupa të specializuara në luftën kundër korrupsionit. (Është themeluar 
agjencia anti korrupsion që funksionon më se katër vite. Në institucionet e ndjekjes 
penale janë trajnuar persona të caktuar për luftimin e korrupsionit etj.). Me 
rëndësi të veçantë është edhe Konventa OECD mbi ndalimin e mit dhënies së 
personave zyrtarë ndërkombëtar të cilët marrin pjesë në transaksionet e 
veprimtarive me karakter ndërkombëtar- ka hyrë në fuqi më 1999. Kjo Konventë 
parasheh një varg obligimesh të shteteve të cilat e ratifikojnë atë.618 

6. Kjo vepër penale konsiderohet se kryhet me marrjen e ryshfetit (korrupsioni 
pasiv). Ryshfeti paraqet një marrëveshje të caktuar ose një pëlqim, madje edhe i 
heshtur, apo një akt konkludent në mes të marrësit dhe dhënësit të ryshfetit. Në 
përbërjen e saj hynë veprimi dhe kundër veprimi, ndërrimi zhvillohet sipas parimit 
franko në dorë (pagesa ose dërgesa në dorë); marrëdhënia reciproke karakterizohet 
me veprime reciproke të kundërligjshme ose premtimi i personit përgjegjës se do 
të veprohet ashtu dhe ndonjë dobi për atë shërbim. Ryshfeti është një marrëdhënie 
korruptive e veçantë, bashkëpunim (kooperim) në mes të dhënësit dhe marrësit.  

7. Dhënien e ryshfetit apo kërkesën e Ryshfetit gjithnjë e shoqëron qëllimi apo 
arsyen për çka jepet ryshfeti (animus corruptandi) si pjesë e pa shmangshme e 
elementit subjekti-dashjes (dolus). 

8. Në përgjithësi, për veprën penale të ryshfetit është me rëndësi të vërtetohet 
përmbajtja e asaj marrëveshjeje, se çka është kërkuar nga personi zyrtar apo 
përgjegjësi, për çka po i jepet ryshfeti. Kjo është e rëndësishme për ta bërë 
dallimin në mes të nenit 315 dhe nenit 316. 

9. Në nenin 315 kemi të bëjmë me marrje të mitos (korrupsioni pasiv).  
10. Arsyeja e një përkufizimi të tillë është luftimi i veprimeve të kundërligjshme ose 

mosveprimet e kundërligjshme me të cilat dëmtohet interesi i subjektit të 
përfaqësuar nga kryerësi.  

11. Qëllimi i dhënësit dhe marrësit është lënia anësh e interesit apo dëmtimit të 
interesit të subjektit tek i cili ushtron veprimtari ekonomike. Natyra e kësaj norme 
penale është e tillë sa mund të thuhet se e rrezikshme dhe kriminale është vetëm 
blerja e kryerësit pa marrë parasysh se a shkaktohet dëmi.  

12. Kryerja e kësaj vepre penale është paraparë në tri forma të përkufizuara në tre 
paragrafë të këtij neni si vijon: 
a) Sipas formës së parë kryerësi kërkon apo pranon dhuratë, shpërblim apo 

                                                           
617 Po aty, faqe 1022. 
618 Po aty, faqe 1022. 
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ndonjë përfitim tjetër jo proporcional me qëllim që të lejë anash interesat e 
organizatës së tij të biznesit ose të personit juridik a të shkaktojë dëm në të me 
rastin e lidhjes së kontratës apo pajtohet për kryerjen e ndonjë shërbimi. 

b) forma e dytë e kësaj vepre penale konsiderohet se kryhet në rastet kur kryerësi 
kërkon apo pranon dhuratë o shpërblim apo ndonjë fitim jo proporcional për 
vete ose për ndonjë person të tretë që ka si kundër shpërblim arritjen e ndonjë 
kontrate ose marrëveshjeje që të kryhet ndonjë shërbim. 

c) forma e tretë e kësaj vepre penale ekziston kur kryerësi duke kryer veprën 
penale nga paragrafi 1, kërkon apo pranon dhuratë, shpërblim a ndonjë 
përfitim tjetër pas lidhjes së kontratës apo pas kryerjes së shërbimit. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas paragrafit 1 të këtij neni, kryerës mund të jetë secili person gjatë ushtrimit të 

veprimtarisë ekonomike. Praktika ka treguar se kryerës i kësaj vepre penale mund 
të jetë zakonisht personi zyrtar apo përgjegjës në organizatën e biznesit apo tek 
personi juridik i cili ka mundësi të lënies anash të interesave të organizatës a të 
personit juridik ku i ushtron detyrat dhe autorizimet e veta, apo të shkaktojë dëm 
organizatës së biznesit a personit juridik ku i ushtron detyrat dhe autorizimet e 
veta, me rastin e lidhjes së ndonjë kontrate ose pajtohet të kryej ndonjë shërbim 
për interes të dhënësit së mitos. Ngjashëm është inkriminuar kjo vepër penale në 
legjislacionin penal të Kroacisë, ku si kryerës paraqitet personi përgjegjës. 

2. Vepra penale nga paragrafi 1 kryhet në tri mënyra, si në vijim: 1. Kur kryerësi 
gjatë ushtrimit të veprimtarisë ekonomike kërkon apo pranon dhuratë, shpërblim 
apo ndonjë përfitim tjetër jo proporcional me qëllim të lënies anash të interesave të 
organizatës ku ai punon; 2. Kur kryerësi gjatë ushtrimit të veprimtarisë ekonomike 
kërkon apo pranon dhuratë, shpërblim apo ndonjë përfitim tjetër jo proporcional 
me qëllim të shkaktimit të dëmit në organizatën e biznesit apo personit juridik ku 
punon me rastin e lidhjes së kontratës, dhe 3. kur kryerësi gjatë ushtrimit të 
veprimtarisë ekonomike kërkon apo pranon dhuratë, shpërblim apo ndonjë 
përfitim tjetër jo proporcional me qëllim që të pajtohet për kryerjen e ndonjë 
shërbimi. Karakteristikë e përbashkët e këtyre tri mënyrave të kësaj vepre penale 
nga paragrafi 1 i këtij neni është që kryerësi kërkon apo pranon dhuratë, shpërblim 
apo ndonjë përfitim tjetër jo proporcional. Ndërsa ajo që i dallon këto tri mënyra 
është te kundërkërkesa, respektivisht te kërkesa e mit dhënësit, do të thotë se cilin 
qëllim dëshiron mit dhënësi ta realizojë. 

3. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale nga paragrafi 1 konsiston në kërkimin 
apo pranimin e dhuratës, shpërblimit apo ndonjë përfitim tjetër jo proporcional. 
Kërkimi apo pranimi duhet të jetë lidhur me ndonjë marrëveshje ose me kryerjen e 
ndonjë shërbimi i cili është në favor për tjetrin, është për interes të tjetrit, me kusht 
që kryerësi me sjellje të tilla t’i shkaktojë dëm organizatës së biznesit a personit 
juridik të cilin e përfaqëson. Interesi i një pale tjetër është pjesa qendrore e këtij 
inkriminimi, do të thotë, mundësimi i anës së kundërt në përparësi të caktuara, 
beneficione ose favore të cilat nuk do t’i kishte me rastin e ndonjë marrëveshje apo 
lidhje kontrate ose në rast të ofrimit të shërbimit. Në rastin konkret interesi i palës 
tjetër do të ishte që kryerësi me sjelljet e tija t’i lerë anash interesin e organizatës 
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së biznesit a të personit juridik ku ai ka autorizime të caktuar për ta përmbushur 
marrëveshjen. Do të thotë se kryerësi me mosveprim duhet të lerë anash interesin e 
organizatës së biznesit a të personit juridik, të mos i përmbush detyrat e veta dhe 
në këtë mënyrë t’i shkaktohet dëm organizatës së biznesit a personit juridik të 
cilën ai e përfaqëson. 

4. Është e natyrshme se me rastin e kryerjes së kësaj vepre penale, kryerësi me sjelljet e 
veta e dëmton organizatën e biznesit a personin juridik për të cilën ai posedon me 
autorizime të caktuara. Dëmi kryesisht është pronësor por mund të jetë edhe dëm jo 
material, p.sh. dëmtimi i prestigjit të organizatës a personit juridik etj. 

5. Mënyra e dytë e kësaj vepre penale nga paragrafi 1, ka të bëjë me lidhjen e 
kontratës së dëmshme për organizatën e biznesit a personin juridik për të cilën 
kryerësi posedon autorizime të caktuara.  

6. Dëmi, kryesisht është pronësor- p.sh. kur përfaqësuesi i organizatës së biznesit 
lidhë kontratë mbi shfrytëzimin e një teknologjie të vjetruar dhe joprofitabile.  

7. Në një pjesë, ky inkriminim i përgjigjet inkriminimit të veprës penale, lidhja e 
kontratës së dëmshme nga neni 291. Andaj, nëse kryerësi e kryen veprën, lidhja e 
kontratës së dëmshme nga neni 291 par. 2 do të mund të dënohej me dënim burgu 
deri dhjetë vjet. Këtu shtrohet pyetja e cila dispozitë e këtij Kodi do të aplikohet 
për rastet kur një përfaqësues i një organizate të biznesit lidhë kontratë të 
dëmshme për organizatën e vet për shkak të marrjes së mitos. Që të dy këto 
inkriminime ndodhen në të njëjtin kapitull. Kemi konsideruar se me ndryshimin 
dhe plotësimin e këtij Kodi nuk do të ketë inkriminime të dyfishta të veprave 
penale. Kjo vepër penale nga neni 315 dhe vepra penale nga neni 316 nuk janë 
paraparë në legjislacionet e vendeve të rajonit, përveç në legjislacioni penal të 
Kroacisë. Me siguri veprat penale të kësaj natyre inkriminohen me veprën penale 
të lidhjes së kontratës së dëmshme apo me veprën penale të marrjes ose dhënies së 
ryshfetit si vepra penale të karakterit të përgjithshëm. 

8. Mënyra e tretë e kësaj vepre penale nga paragrafi 1 i këtij neni, ka të bëjë me 
shprehjen e qartë të kryerësit se do të kryej ndonjë shërbim për ryshfet dhënësin 
(dhuratëdhënësin). Shërbimi mund të jetë i llojllojshëm dhe është çështje faktike të 
cilën duhet gjykata ta vërtetojë për secilin rast veç e veç.  

9. Në përshkrimin e kësaj vepre penale e hasim shprehjen “dhuratë, shpërblim apo 
ndonjë përfitim tjetër jo proporcional”. 

10. Dhurata është send i luajtshëm apo i pa luajtshëm. Sendet mund të jenë të tashme 
dhe të ardhshme (frytet, prodhimi etj). Më gjerësisht lidhur me sendet shiko Ligjin 
mbi pronësinë dhe të drejtat tjera sendore - nr. 03/L-154.  

11. Në anën e dhuratëdhënësit ekziston qëllimi për të qenë dhurues ndaj 
dhuratëmarrësit. Meqenëse tek kjo vepër penale kemi të bëjmë me kundër shërbim 
në mes të dhuratëmarrësit dhe dhuratëdhënësit (mitëmarrësit dhe mitëdhënësit), 
dhënia e dhuratës nuk e ka formën klasike, të pastër të dhuratës e cila i jepet dikujt 
pa shpërblim. Rastet e tilla hyjnë në të ashtuquajtura, dhurata jepet dhuratëmarrësit 
për një veprim të mëvonshëm i cili më vonë do të pasojë. Vlera e dhuratës do të 
jetë më e vogël se ajo që përfiton dhuratëdhënësi- jo proporcionale, në të 
kundërtën nuk do të ekzistonte arsyeja e dhënies së dhuratës. 

12. Me përfitim tjetër nënkuptohet secila dobi e cila nuk konsiderohet si dhuratë, nuk 
është e domosdoshme të jetë gjithnjë materiale, mund të jetë p.sh. një vend pune 
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më të mirë, mundësimi i marrjes së kredisë, me një fjalë, hyjnë të gjitha 
beneficionet, favoret dhe përparësitë e mitëmarrësit ose të ndonjë personi tjetër si 
kundër shpërblim për punën e kryer. Edhe në këtë rast përfitimi duhet të jetë jo 
proporcional me atë që përfiton dhuratëdhënësi. 

13. Dhurata apo ndonjë përfitim tjetër pasuror në secilin rast duhet të jetë i atillë apo i 
përshtatshëm për ta sjellë kryerësin në aso pozite sa të veprojë në kundërshtim me 
rregullat, standardet dhe interesin zyrtar të cilat është i detyruar të kryej sipas ligjit 
dhe rregullave. 

14. Në praktikën gjyqësore, shpesh paraqiten problemet se çfarë vendimi duhet marrë 
me rastin kur dhurata apo fitimi pasuror është i vlerës së vogël. Të gjitha varen nga 
rrethanat e caktuar të rastit konkret. Këtu e hasim nevojën për ndjekje penale për 
shkak të marrjes së mitos por edhe ekzistimi i kushteve për aplikimin e institutit të 
rëndësisë së vogël (neni 11 KPK). Për çdo rast, duke pasur parasysh të 
ashtuquajtur ligjshmërinë mbi konfliktin e interesit dhe mundësinë e pranimit të 
ndonjë dhurate, shërbimi apo premtimin e tyre, por jo me qëllim që kryerësi në 
suaza të autorizimeve të veta të kryej ndonjë formë të veprës penale të marrjes së 
ryshfetit, respektivisht në këtë mënyrë të ndikohet në kryerësin për ta kryer këtë 
vepër penale (neni 315), do të jetë, varësisht nga shkaku i inkriminimit (ratio 
inkriminacije), aplikimi i nenit 11 përjashtimisht duhet të aplikohet në mënyrë 
restriktive (të ngushtë).  

15. Kryerësi i kësaj vepre mund të veprojë edhe nëpërmes të ndërmjetësuesit, i cili 
është, atëherë ndihmës në kryerje të kësaj vepre penale. 

16. Për ekzistimin e veprës penale, nuk është e rëndësishme se a është ndërmarrë 
veprimi për çka është dhënë ryshfet. Edhe personi i cili ka ofruar apo ka dhënë 
ryshfet, përgjigjet për veprën penale, dhënia e ryshfetit. 

17. Duke pasur parasysh karakterin e këtyre veprimeve të kryerjes edhe momenti i 
kryerjes së veprës është i ndryshëm. 

18. Marrja e ryshfetit është e lidhur me kryerjen e veprimit të personit përgjegjës. 
Bëhet fjalë gjithnjë për veprimet të cilat i takojnë autorizimeve të personit të 
caktuar përgjegjës, veprimet të cilat në përgjithësi i takojnë detyrave të punës së 
tij, të cilat mund t’i kryej sipas pozitës së vetë dhe autorizimeve të dhëna. Nuk do 
të ishte e mjaftueshme te kjo vepër penale të bëjmë me ryshfet për veprimet të cilat 
janë kryer duke e shfrytëzuar pozitën, gjegjësisht, kemi të bëjmë me veprime të 
cilat nuk janë në suaza të veprimeve të autorizuara, por janë veprime të cilat 
kryerësi i ka kryer kur ka ardhur në situatë që t’i kryej gjatë kryerjes së punëve të 
tija. Kjo do të ishte jashtë kuptimit të asaj që është qëllimi i mbrojtjes tek kjo vepër 
penale. 

19. Nuk është e rëndësishme se atë veprim për të cilin jepet ryshfet do të duhej sipas 
organizimit të brendshëm ta kryej personi tjetër përgjegjës me të njëjtat autorizime 
dhe pozitë, e jo ai i korruptuari. Do të thotë; veprimin e kryerjes së veprës penale e 
ka kryer marrësi i mitos i cili i ka pasur të njëjtat autorizime dhe pozitë sikurse 
edhe personi të cilit sipas organizimit të brendshëm të organizatës i ka takuar ta 
kryej atë veprim. 

20. Nga përkufizimi i veprës penale nga paragrafi 1 rezulton se palët (dhënësi dhe 
marrësi i dhuratës, shpërblimit apo të ndonjë përfitimi jo proporcional) janë të 
pajtimit se ryshfeti është kundërveprim për cilin do veprim zyrtarë nga suazat e 
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autorizimeve zyrtare, kontraktuese e të ngjashme të mit marrësit (të korruptuarit). 
Bëhet, këtu fjalë për një marrëveshje, ku ende nuk dihet se i cili veprim saktësisht 
kërkohet por dihet se është blerë dhe paguar veprimi në suaza të veprimtarisë së 
personit përgjegjës. 

21. Tek kjo vepër penale duhet të ekzistojë vetëdija për lidhjen në mes të mitos dhe 
veprimit të kërkuar, gjegjësisht në mes të mit dhënies dhe shërbimit të kërkuar. 
Kur veprimi i kryerjes përbëhet nga pranimi i mitos (dhuratës, shpërblimit apo 
ndonjë përfitim tjetër jo proporcional), të dy palët janë të vetëdijshme se ryshfeti 
është kundër shpërblim për veprimin i cili kërkohet. E kur kemi të bëjmë me 
kërkimin e mitos, mjafton që vetëm kryerësi të jetë i vetëdijshëm se pala tjetër e ka 
të qartë se për çka është fjala çka shihet nga përkufizimi i vepër penale nga 
paragrafi 2 i këtij neni, kur thuhet:- “ose për personin tjetër”-.  

22. Për ekzistimin e kësaj vepre penale mjafton të shprehet gatishmëria për realizimin 
e qëllimit. Por, rezervimi i kryerësit se ryshfeti me të vërtet nuk do të ndikojë në 
veprimet e tij është e pa rëndësishme.  

23. Ryshfet mund të kërkohet për veti ose për tjetrin.  
24. Vepra do të ekzistojë pa marrë parasysh lartësinë e dobisë (mitos), përveç nëse ato 

janë dhurata të rëndomta. Ligji për luftimin e korrupsionit e ka paraparë lartësinë e 
vlerës së dhuratës së rëndomtë e cila u dhurohet personave zyrtarë, publik pa 
kundër shpërblim. Duhet gjithnjë të vërtetohet se veprimi është kryer për shkak të 
mitos, pa marrë parasysh lartësinë e mitos.  

25. Kjo vepër penale konsiderohet e kryer me vetë faktin e pranimit ose kërkimit të 
mitos.  

26. Kjo vepër penale kryhet me dashje direkte. 
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin e dytë parashihet është inkriminuar vepra e cila konsiderohet se 

kryhet në rastet kur lidhet kontrata apo marrëveshje që të kryhet ndonjë shërbim. 
Në realitet kryerësi i kësaj forme të veprës penale na paraqitet si ndërmjetësues i 
cili e kryen veprën penale nga paragrafi 1 i motivuar nga pranimi ose kërkimi i 
dhuratës o shpërblimit apo ndonjë përfitimi jo proporcional për veti apo për tjetrin 
për t’u arritur ndonjë kontratë ose marrëveshje që të kryhet ndonjë shërbim.  

2. Për t’u konsideruar se është kryer kjo formë e veprës penale, duhet të arrihet 
kontrata ose marrëveshja për t’u kryer ndonjë shërbim, si kundër shërbim i 
pranimit apo kërkimit të mitos. Në rastin konkret, ryshfeti pranohet ose kërkohet 
për veprimin i cili duhet të pasojë në të ardhmen. Fjala është për arritjen e ndonjë 
kontrate në favor të mitëdhënësit apo marrëveshje që të kryhet ndonjë shërbim për 
interesin e mit dhënësit. 

3. Edhe kjo formë e veprës penale kryhet me dashje. 
 

Paragrafi 3. 
 
1. Në paragrafin 3 është paraparë forma e tretë e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se kryhet nëse kërkohet apo pranohet dhurata, shpërblimi apo ndonjë 
fitim jo proporcional. 
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2. Me shprehjen “jo proporcional” duhet kuptuar lartësinë e vlerës së dhuratës, 
shpërblimit apo fitimit i cili duhet të jetë më i vogël se vlera e kundër shpërblimit 
që do ta fitojë mit dhënësi. Siç shihet, kjo formë e veprës penale ekziston edhe në 
rastet kur kryerësi pasi ta kryej shërbimin e kërkon kundër shpërblimin. Do të 
thotë, se së pari kryhet shërbimi, e pastaj kërkohet, pranohet mitoja. (Me shprehjen 
“mito” në këtë koment duhet kuptuar, dhuratën, shpërblimin apo ndonjë fitim 
tjetër jo proporcional).  

3. Edhe kjo formë e veprës penale kryhet me dashje, me qëllim të realizimit të ndonjë 
përfitimi pasuror të kundërligjshëm. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në paragrafin 4 të këtij neni është paraparë konfiskimi i detyruar i dhuratës apo 

shpërblimit. 
2. Nëse kryerësi ka ndërmarrë veprime të kundërligjshme të cilat janë të tilla sa 

paraqesin vepër penale në veti, se paraqet sulm në vlerën e posaçme të mbrojtur, 
atëherë do të ekzistojë bashkimi i veprës penale, marrja e pa arsyeshme e 
dhuratave dhe të asaj vepre, p.sh. falsifikimi i dokumentit zyrtar, vepra penale, 
keqpërdorimi i pozitës dhe autorizimeve. 

3. Marrëdhënia e kësaj vepre penale dhe veprës penale, shkaktimi i falimentimit nga 
neni 287, na paraqet principin e konsumimit të veprës penale, ngase me kryerjen e 
veprës penale nga neni 315 kryhet vepra penale nga neni 287 të këtij Kodi. 

4. Është i mundur bashkëpunimi në këtë vepër penale. Kështu nëse dikush i ndihmon 
kryerësit tek kjo vepër penale, p.sh. për kryerësin e pranon dhuratën apo e kërkon 
dhe ia jep kryerësit, ndërmjetëson tek dhënësi i mitos, ai është ndihmës në kryerjen 
e kësaj vepre penale. Ose nëse dikush e shtytë, e bindë kryerësin të kërkojë ose të 
pranojë ryshfet, e vet nuk jep dhe nuk premton ryshfet. 

 
 
Neni 316 [Dhënia e paarsyeshme e dhuratave] 
 
1. Kushdo që jep, tenton të jep apo premton shpërblim, dhuratë apo ndonjë 

përfitim tjetër joproporcional personit i cili ushtron veprimtari ekonomike me 
qëllim të lënies anash të interesave të organizatës së tij të biznesit ose të 
personit juridik ose për t’i shkaktuar dëm organizatës së tillë të biznesit apo 
personit juridik me rastin e lidhjes së kontratës apo kryerjes së ndonjë 
shërbimi, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që jep, tenton të jep apo premton shpërblim, dhuratë apo ndonjë 
përfitim tjetër joproporcional personit i cili ushtron veprimtari ekonomike me 
qëllim të arritjes së ndonjë përparësie të paarsyetueshme për lidhjen e 
kontratës apo për kryerjen e ndonjë shërbimi, dënohet me gjobë dhe me 
burgim deri në tre (3) vjet.  

3. Nëse kryesi i veprës penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni jep shpërblim 
apo dhuratë sipas kërkesës dhe nëse veprën e lajmëron para së të jetë zbuluar 
apo para se ai ta ketë kuptuar se është zbuluar, gjykata mund ta lirojë nga 
dënimi.  
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4. Dhurata apo shpërblimi i dhënë konfiskohen, përveç në rastin nga paragrafi 3. 
i këtij neni ku në rastin e tillë dhurata apo shpërblimi mund ti kthehen 
personit i cili e kishte dhënë.  

 
1. Ajo që është thënë lidhur me veprën penale, pranimi i paarsyeshëm i dhuratave 

(neni 315) dhe marrjes së ryshfetit (neni 428), pothuajse vlen edhe për veprën 
penale të dhënies së paarsyeshme të dhuratave. 

2. Baza e inkriminimit e kësaj vepre penale, sikurse edhe vepra penale e paraparë në 
nenin 315, është Konventa mbi korrupsionin. Në nenin 7 të Konventës është dhënë 
përkufizimi i korrupsionit aktiv në sektorin privat. Vepër, konsiderohet secili 
veprim i qëllimshëm dhe gjatë ushtrimit të veprimtarisë ekonomike, premton, 
ofron ose jep ndonjë përfitim joproporcional cilitdo person i cili udhëheq ose 
punon në cilëndo veti në sektorin privat për të apo për ndonjë tjetër, për të vepruar 
apo me u përmbajtë nga veprimi në atë mënyrë që shkel detyrimet e veta. 

3. Kjo vepër penale, pothuajse i përgjigjet strukturës së veprës penale nga neni 429, me 
dallim se tek vepra penale nga neni 251 sanksionohet tentativa për dhënien e mitos, 
dhe tek vepra penale dhënia e ryshfetit nga neni 429 kërkohet që organizatës së 
biznesit a personit juridik ku punon mitëmarrësi t’i shkaktohet dëmi. 

4. Lidhur me fajësinë, kjo vepër penale kryhet me dashje. 
5. Për elementet objektive dhe subjektive të kësaj vepre penale shiko komentet lidhur 

me nenin 315. 
6. Personi përgjegjës të cilit i ofrohet mito vepron si bashkëpunues i domosdoshëm në 

veprën dhënia e pa arsyetueshme të dhuratave nga neni 316, por nuk ka mundësi të 
përgjigjet për këtë vepër. Në anën tjetër dënimi për dhënie të mitos nuk është e 
domosdoshme të korrespondojë gjithnjë edhe me dënimin e personit përgjegjës për mit 
marrje. Personi përgjegjës tek mit marrja asnjëherë nuk mund të përgjigjet sipas këtij 
neni (316), e edhe atëherë kur iniciativa për mit dhënie ka rrjedhë nga ai. Nëse ai ka 
pranuar mito, ai nuk përgjigjet si bashkëveprues por për veprën penale nga neni 315 të 
këtij Kodi. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë: dhënia, tentim dhënia dhe 

premtimi i dhuratave a shpërblimi jo proporcional ose ndonjë fitim tjetër për 
personin i cili ushtron veprimtari ekonomike. 

2. Vepra konsiderohet se ekziston edhe nëse personi i cili ushtron veprimtari 
ekonomike nuk e ka pranuar dhuratën, shpërblimin apo fitimin ose premtimin për 
dhuratë ose atë fitim. Për ekzistimin e veprës penale nuk kërkohet që personi i cili 
ushtron veprimtari ekonomike (personi përgjegjës) të kryej ndonjë nga veprimet 
nga neni 316. Në rast se personi i cili ushtron veprimtari ekonomike e kryen 
veprimin e kërkuar me çka përmbushen elementet e ndonjë vepre tjetër penale, 
p.sh. veprën penale falsifikimi i dokumentit zyrtar, dhënësi i dhuratës, shpërblimit 
a të fitimit tjetër jo proporcional do të përgjigjet për veprën penale nga neni 316, 
por edhe për veprën penale të falsifikimit të dokumentit zyrtar si shtytës- neni 32. 

3. Në rastin e premtimit të dhuratave, shpërblimit a të fitimit kemi të bëjmë me 
deklarimin e një anshëm të vullnetit i cili deklarim duhet të arrij deri te ana tjetër, 
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dhe vepra penale do të ekzistojë pa marrë parasysh se personi i cili ushtron 
veprimtari ekonomike ta ketë pranuar apo jo, por është e rëndësishme se personi i 
cili ushtron veprimtari ekonomike të ketë mësuar për atë premtim. Dhënia e 
dhuratës apo fitimit ekziston edhe kur dhënësi nuk e ka përcaktuar saktësisht 
arsyen e dhënies, por nga rrethanat e rastit konkret mund të konkludohet se fjala 
është për lënie anash të interesave të organizatës së biznesit a personit juridik ose 
shkaktimin e dëmit të organizatës së tillë të biznesit a personit juridik me rastin e 
lidhjes së kontratës apo për kryerjen e ndonjë shërbimi. Vepra ekziston edhe kur 
personi i cili ushtron veprimtari ekonomike menjëherë e ka refuzuar premtimin. 
Nuk është e rëndësisë se personi i cili ushtron veprimtari ekonomike ka vendos të 
kërkoj apo të pranoj mito. Nuk është me rëndësi, se nga kush ka rrjedhë iniciativa. 

4. Te dhënia e dhuratave nëpërmes personit tjetër, nuk është me rëndësi se dhënësi i 
dhuratave me emër ta njoh personin i cili ushtron veprimtari ekonomike, por 
mjafton që për afër të përcaktohet rrethi i personave që ushtrojnë veprimtari 
ekonomike të cilëve duhet t’u jepen dhurata, shpërblimi apo fitimi jo proporcional 
dhe se dhënësi i dhuratës ta ketë përcaktuar një nga veprimet të cilën personat e 
tillë duhet ta përmbushin në suaza të autorizimeve të veta. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është inkriminuar rasti kur dhënësi i dhuratave jep, tenton të japë 

apo premton të japë dhuratë, shpërblim jo proporcional apo çfarëdo përfitimi 
personit i cili ushtron veprimtari ekonomike (duhet të jetë person përgjegjës) me 
qëllim të arritjes së ndonjë përparësie të pa arsyetueshme për lidhjen e kontratës 
apo për kryerjen e ndonjë shërbimi. Edhe në ketë rast kundërveprimi, respektivisht 
veprimi i dhuratëmarrësit duhet të pasojë në të ardhmen për krijimin e kushteve që 
të arrihet përparësia e pa arsyeshme për lidhjen e kontratës për shkak të pranimit të 
mitos apo pranimit të premtimit. Do të thotë që dhuratëdhënësit t’i krijohen favore 
në krahasim me të tjerët për lidhje kontrate për shkak të aktit të korrupsionit. Edhe 
te kjo formë e veprës penale, veprimi i kryerësit ka të bëjë me ndërmarrjen e 
veprimit në suaza të detyrimeve të veta, të cilat kanë të bëjnë me shkeljen e 
autorizimeve të veta. 

2. Vepra kryhet me dashje, e orientuar me qëllim të arritjes së ndonjë përparësie të 
paarsyeshme për lidhjen e kontratës apo për kryerjen e ndonjë shërbimi për 
dhënësin e mitos. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Sipas paragrafi 3, kryerësi i kësaj vepre penale, i cili ka dhënë mito në kërkesë të 

personit përgjegjës dhe lajmëron para se të jetë zbuluar apo para se ai të jetë 
njoftuar se është zbuluar mund të lirohet nga dënimi konform nenit 77 par. 1 të 
Kodit Penal. 

 
Paragrafi 4 

 
1. Sipas paragrafit 4 dhurata apo shpërblimi i dhënë konfiskohet, përveç në rastin kur 

kryerësi lirohet nga dënimi sipas paragrafit 3 të këtij neni. 
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Neni 317 [Kontrabandimi i mallrave] 
 
1. Kushdo që duke kaluar vijën kufitare bartë mallra dhe shmang kontrollin 

doganor, ose kushdo që duke shmangur kontrollin doganor, kryen bartjen e 
mallrave dhe kalon vijën kufitare, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 
(3) vjet.  

2. Kushdo që pa leje përkatëse, shmang kontrollin doganor dhe kalon vijën 
kufitare duke bartur mallrat, eksportimi apo importimi i të cilave është i 
ndaluar, i kufizuar apo kërkon leje të posaçme nga organi kompetent, dënohet 
me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet në një apo më 
shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në 
dhjetë (10) vjet, kur:  
3.1. kryesi kalon kufirin me sende, mallra apo substanca të rrezikshme të 

cilat vënë në rrezik jetën apo shëndetin e njerëzve;  
3.2. kryesi kalon kufirin me sende, mallra apo substanca të rrezikshme të 

cilat paraqesin rrezik për sigurinë e përgjithshme; 
3.3. kryesi përdor forcën apo kanosjen serioze ose armën apo mjetin e 

rrezikshëm gjatë kryerjes së veprës. 
4. Mallrat nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni konfiskohen. Nëse mallrat nuk 

mund të gjinden ose për ndonjë arsye tjetër nuk mund të konfiskohen, 
paguhet ekuivalenti i shumës së mallrave.  

5. Mjetet e transportit apo mjetet për bartjen e mallrave të cilat janë përdorur 
për transportimin e mallrave nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni konfiskohen.  

 
1. Në shumicën e shteteve aktuale kjo vepër është paraparë në Ligjin e Doganës, 

sepse eksporti dhe importi i mallrave i nënshtrohen mbikëqyrjes doganore, 
kontrollit dhe me këtë vepër penale sanksionohen veprimet e kalimit ilegal të 
mallrave brenda apo jashtë territorit të Republikës së Kosovës, respektivisht 
fshehjen e mallit i cili i nënshtrohet doganimit. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Në paragrafin 1 janë paraparë dy mënyra alternative të kryerjes së kësaj vepre 

penale: a) duke kaluar vijën kufitare bart mallra dhe shmang kontrollin doganor; b) 
duke shmangur kontrollin doganor, kryen bartjen e mallit dhe kalon vijën kufitare.  
a) Mënyra e parë e kësaj vepre penale kryhet me bartjen e mallit përtej vijës 

kufitare dhe shmang kontrollin doganor. Siç shihet, kjo mënyrë e kryerjes së 
kësaj vepre penale kryhet me veprime kumulative dhe nëse mungon njëri 
veprim nuk do të ekzistojë vepra penale. Kjo mënyrë e kësaj vepre penale 
kryhet me bartje të mallit përtej kufirit të Republikës së Kosovës dhe njëherësh i 
shmanget kontrollit doganor.  

b) Mënyra e dytë e kësaj vepre penale është e kundërta e mënyrës së parë, 
gjegjësisht duke iu shmangur kontrollit doganor e bartë mallin përtej vijës 
kufitare. Edhe tek kjo mënyrë vepra kryhet me dy veprime kumulative ashtu 
që duke iu shmangë kontrollit doganor e kalon vijën kufitare. Veprimet e 
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kryerjes janë shmangia nga kontrolli doganor dhe kalimi i vijës kufitare. Nëse 
nuk ekziston njeri veprim kjo formë e veprës penale nuk do të ekzistojë.  

2. Shmangia e kontrollit doganor do të thotë fshehja apo mos lajmërimi i mallit për 
kontroll - doganim (“shferc”, kontrabandë). Me Kodin Doganor është paraparë 
detyrimi i personit që kontrollit doganor t’ia paraqes të gjithë dokumentacionin, 
shënimet dhe të tjerat që janë të nevojshme për shërbimin doganor. 

3. Ndërsa me bartje nënkuptojmë kalimin e çfarëdo malli përtej vijës kufitare e cila 
është një vijë e menduar e cila e ndanë territorin e Republikës së Kosovës me 
vendet tjera të cilat e rrethojnë pa mbikëqyrjen doganore. Mbikëqyrja doganore 
përfshinë masat e përgjithshme të cilat i ndërmerr shërbimi doganor për t’i zbatuar 
dispozitat e ligjit doganor dhe ligjet tjera të cilat aplikohen lidhur me mallin i cili 
është objekt i mbikëqyrjes doganore. 

4. Mallrat të cilat i nënshtrohen doganës konsiderohen të gjitha sendet të cilat e kalojnë 
zonën doganore, brenda apo jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Mallra 
doganore konsiderohen: Kafshët, energjia elektrike, gazi, tubacionet e naftës, nafta, 
sendet të cilat kanë mbërri në doganë me cilëndo mënyrë dhe të cilat sipas ligjit i 
nënshtrohen doganimit. Si sende të cilat sipas ligjit nuk konsiderohen mallra 
doganore janë: Dokumentet personale, dërgesat postare deri në një vlerë të caktuar 
apo nuk përmbajnë mallra të cilat i nënshtrohen doganimit, korrespondenca tregtare, 
librat afariste, dokumentet financiare, çeqet, kambialet etj. 

5. Vepra penale konsiderohet e kryer me ndërmarrjen veprimit për ta bartë mallin 
përtej kufirit duke iu shmang kontrollit doganor ose i shmanget kontrollit doganor 
dhe bart mallin duke kaluar vijën kufitare për eksport. Bartja e mallit të 
kontrabanduar në mënyrë ilegale brenda apo jashtë vijës doganore, do të thotë kur 
në mënyra të ndryshme futet malli ilegalisht përmes vendkalimeve zyrtare 
doganore me ç’rast malli nuk lajmërohet ose kur malli futet në territorin e 
Republikës së Kosovës jashtë vendkalimeve zyrtare në mënyrë ilegale, me qëllim 
që t’i shmanget kontrollit të procedurave doganore. 

6. Malli si objekt me të cilin kryhet kjo vepër penale mund të jetë me prejardhje 
vendore apo të huaj. 

7. Këtë vepër penale mund ta kryej çdo person i cili me rastin e kalimit të kufirit nuk 
e lajmëron punëtorin e doganës për mallin i cili duhet të doganohet, pa marr 
parasysh se e ka kaluar vijën doganore në vendin e caktuar apo jo, e fsheh apo nuk 
e ka fsheh mallin, a e ka pyetur paraprakisht personeli doganor apo jo se a ka mall 
për doganim dhe a e ka shikuar mallin. 

8. Vepra penale kryhet me dashje direkte. Dashja përfshin vetëdijen e kryerësit për 
bartjen e mallit pa mbikëqyrjen doganore. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në këtë paragraf veprimet e kryerjes janë paraparë në mënyrë alternative si vijon: 

bërje të tregtisë pa leje brenda dhe jashtë territorit të Kosovës dhe në ndonjë 
mënyrë bart mallra pa iu nënshtruar kontrollit doganor. Të bërit tregti pa autorizim 
ose pa leje sipas kuptimit të kësaj vepre penale do të thotë veprimtari tregtare 
lidhur me eksport dhe import të mallrave. Personi i cili e ushtron këtë veprimtari 
duhet të pajiset me leje apo me autorizim për tregti të jashtme. 
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2. Vepra penale konsiderohet e kryer me ndërmarrjen veprimeve për eksport apo 
import pa leje apo pa autorizim të veçantë të cilat janë të përcaktuara me ligj të 
posaçëm si p.sh, Kodi për akcizën me të cilin kërkohet që për çdo import të 
produkteve të duhani në territorin e Kosovës të ekzistojë leja për këtë veprimtari. 
Përveç duhanit, si mallra për të cilat paraprakisht kërkohet licenca apo autorizimi 
janë derivatet e naftës, kafja, pije alkoolike, disa lloje të lëngjeve etj.  

3. Veprimi tjetër me të cilën kryhet kjo vepër penale është bartja e mallit të 
kontrabanduar në mënyrë ilegale brenda apo jashtë vijës kufitare, do të thotë kur 
në mënyra të ndryshme futet malli ilegalisht përmes vendkalimeve zyrtare 
doganore me ç’rast malli nuk lajmërohet ose kur malli futet në territorin e 
Republikës së Kosovës jashtë vendkalimeve zyrtare në mënyrë ilegale, me qëllim 
që mos t’i nënshtrohen kontrolleve doganore.  

4. Kjo formë e veprës penale konsiderohet e kryer me rastin e kalimit të kufirit.  
5. Tentativa e kësaj vepre penale ndëshkohet. 
 

Paragrafi 3 
 
1. Në paragrafin 3 janë paraparë format e kualifikuara të kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se kryhet nëse kryesi e kalon kufirin me sende, mallra apo substanca 
të rrezikshme të cilat vënë në rrezik jetën apo shëndetin e njerëzve (nënparagrafi 
3.1). 

2. Nëse, kryesi kalon kufirin me sende, mallra apo substanca të rrezikshme të cilat 
paraqesin rrezik të përgjithshëm (nënparagrafi 3.2) dhe nëse kryesi përdor forcën 
apo kanosjen serioze ose armën e rrezikshme gjatë kryerjes së veprës (nënparagrafi 
3.3). 

 
Paragrafi 4 

 
1. Sipas paragrafit 4 mallrat nga paragrafi 1 dhe 2 do të konfiskohen. Nëse mallrat 

nuk mund të gjinden ose për ndonjë arsye tjetër nuk mund të konfiskohen, 
paguhen ekuivalenti i shumës së mallrave. 

 
Paragrafi 5 

 
1. Në paragrafin 5 të këtij neni është paraparë konfiskimi i mjeteve që kanë shërbyer 

për bartjen e mallrave, përkatësisht mjetet të cilat janë përdorë për transportin e 
mallrave nga paragrafi 1 dhe 2. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Bartja e mallit ilegalisht nëpërmes vendkalimit zyrtar doganor sipas dispozitës nga 

neni 317 par. 1 KPK nën kupton edhe moslajmërimin e mallit i cili i nënshtrohet 
doganimit. 

2. Duhet cekur se sipas dispozitave të Kodit Doganor, udhëtari me rastin e kalimit të 
vijës doganore është i detyruar ta lajmërojë e me kërkesën e zyrtarit të doganës 
edhe ta tregojë mallin i cili i nënshtrohet procedurave të doganës. Pastaj, po ashtu 
theksohet se malli i cili nuk lajmërohet deri në momentin kur personi zyrtar kërkon 
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që malli të tregohet, konsiderohen si të pa lajmëruara. Me interpretimin e drejt të 
dispozitës ligjore nga neni 317 par.1 KPK (neni 298 par.1 Kodit penal të Kroacisë) 
mund të përfundohet se janë përmbush të gjitha elementet e veprës penale të 
kontrabandimit nga neni 273 par. 1 KPK (neni 298 par. 1 KP të Kroacisë). VSRH. 
IV Kz-79/98. 

 
 
Neni 318 [Shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore] 
 
1. Kushdo që me qëllim që vetes apo personit tjetër t’i mundësojë shmangien nga 

pagesa e tarifave tatimore doganore apo tarifave tjera ose detyrimeve 
doganore që paguhen me rastin e importimit apo eksportimit të mallrave, ose 
nëse doganës i paraqet dokument të rrejshëm lidhur me prejardhjen, vlerën, 
sasinë, cilësinë, llojin apo karakteristikat tjera te mallit, dënohet me gjobë ose 
me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Nëse vlera e pagesës së shmangur nga paragrafi 1. i këtij neni tejkalon 
pesëmbëdhjetëmijë (15.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim 
deri në pesë (5) vjet.  

3. Nëse vlera e pagesës së shmangur nga paragrafi 1. i këtij neni tejkalon 
tridhjetëmijë (30.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një 
(1) deri në tetë (8) vjet.  

4. Mallrat të cilat nuk janë deklaruar saktë apo vlera e pagesës së shmangur, 
cilado që të jetë më e lartë, konfiskohen.  

 
1. Edhe me këtë inkriminim ligjdhënësi synon të mbrojë, mbledhjen e tarifave 

tatimore doganore apo tarifave tjera ose detyrimet doganore që paguhen me rastin 
e eksportit dhe importit të mallrave. Në realitet inkriminohet shmangia e pagesës 
së tarifave tatimore doganore apo tarifave tjera ose detyrimet doganore që paguhen 
me rastin e eksportit dhe importit të mallrave.  

 
Paragrafi 1 

 
1. Forma themelore e kësaj vepre penale kryhet në dy mënyra: a) me mundësimin e 

shmangies nga pagesa e tarifave tatimore doganore apo tarifave tjera ose 
detyrimeve doganore që paguhen me rastin e importimit apo eksportimit të 
mallrave dhe b) nëse doganës i paraqet dokumente të rrejshme lidhur me 
prejardhjen, vlerën, sasinë, cilësinë, llojin apo karakteristikat tjera të mallit. Siç 
shihet kjo vepër penale është specifike e cila kryhet me rastin e importit apo 
eksportit të mallrave. Nëse veprimet inkriminuese mund të paraqesin ndonjë vepër 
tjetër penale nga ky nen, për shkak të parimit të specialitetit do të aplikohet ky nen.  

2. Veprimi me të cilin kryhet mënyra e parë e kësaj vepre penale themelore është 
mundësimi i shmangies nga pagesa e tarifave tatimore doganore apo tarifave tjera 
ose detyrimet doganore me rastin e importit apo eksportit. Mundësimi mund të jetë 
i shumëllojshëm, të cilën gjykata duhet ta konstatojë në çdo rast konkret. 

3. Mënyra e dytë e kësaj vepre penale kryhet me paraqitjen e rrejshme të 
dokumenteve lidhur me prejardhjen, vlerën, sasinë, cilësinë, llojin apo 
karakteristikat tjera të mallit të importuar apo të eksportuar. Dallimi në mes të 
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kësaj vepre penale dhe veprave penale, mashtrimi i konsumatorëve dhe mashtrimi 
i blerësve është se tek kjo mënyrë e kësaj vepre penale, rrejshëm paraqiten 
dokumentet tek shërbimi i doganës lidhur me prejardhjen, vlerën, sasinë, cilësinë, 
llojin apo karakteristikat tjera me qëllim të shmangies së pagesave tarifore 
doganore apo tarifave tjera ose detyrimet doganore Ndërsa tek dy veprat e 
përmendura rrejshëm përdoren shenjat lidhur me prejardhjen, vlerën, cilësinë ose 
karakteristikat tjera me qëllim të mashtrimit të konsumatorëve ose të blerësve. 

4. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale janë, tarifat tatimore apo tarifat tjera ose 
detyrimet doganore që paguhen me rastin e importit apo eksportit të mallrave të 
cilat i mbledhë shërbimi doganor i shtetit. 

5. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë secili person. Vepra penale mund të kryhet 
vetëm me dashje direkte.  

 
Paragrafi 2 

 
1. Forma e kualifikuar e kësaj vepre penale e paraparë në paragrafin 2, konsiderohet 

se kryhet nëse vlera e pagesës së shmangur tejkalon shumën prej 15.000 Euro. 
 

Paragrafi 3 
 
1. Vepra penale e kualifikuar nga paragrafi 3 konsiderohet se ekziston, nëse vlera e 

pagesës së shmangur tejkalon 30.000 Euro.  
 

Paragrafi 4 
 
1. Mallrat të cilat nuk janë deklaruar saktë apo vlera e pagesës së shmangur- 

konfiskohen.  
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Kapitulli XXVI: Veprat penale kundër shërbimeve komunale 
 
 
1. Ky kapitull i veprave penale është kapitull i ri në sistemin tonë penal dhe ka të bëjë 

me veprat penale kundër shërbimeve komunale. Qëllimi i ligjdhënësit është që të 
mbrojë shërbimet komunale nga keqpërdorimi dhe shfrytëzimi i kundërligjshëm 
dhe i pa drejtë nga personat e ndryshëm.  

2. Shfrytëzimi i kundërligjshëm i këtyre shërbimeve, tani ka një rrezikshmëri 
shoqërore të atillë sa që është e nevojshme që disa veprime të kundërligjshme të 
sanksionohen si vepra penale. Edhe më parë, disa prej këtyre veprave penale kanë 
qenë të parapara në legjislacionin penal. 

 
 
Neni 319 [Përkufizimet] 
 
1. Për qëllime të këtij Kapitulli, shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:  

1.1. shprehja “furnizues i autorizuar” nënkupton personin apo subjektin 
juridik që është i autorizuar në pajtim me ligjin e zbatueshëm për 
furnizim me rrymë apo shërbim tjetër;  

1.2. shprehja “shërbim komunal” nënkupton gaz, ujë, rrymë apo ngrohje.  
  
1. Kjo normë penale ka karakter shpjegues dhe shpjegon kuptimin e dy shprehjeve 

“furnizues i autorizuar” dhe “shërbim komunal”.  
 
 
Neni 320 [Vjedhja e shërbimeve komunale] 
 

Kushdo që merr, përdor, devijon, nxjerr ose përfiton nga ndonjë shërbim 
komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të rrymës apo rrjetit të 
shpërndarjes, pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë 
dhe me burgim deri në tre (3) vjet. 

 
1. Me këtë normë penale është sanksionuar (vjedhja) marrja, përdorimi, devijimi, 

nxjerrja ose përfitimi i shërbimeve komunale pa autorizimin e furnizuesit. 
Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë paraqit në mënyrë alternative si 
vijon: me marrjen e pa autorizuar të shërbimit komunal, me përdorimin e pa 
autorizuar të shërbimit komunal, me devijimin e pa autorizuar të shërbimit 
komunal, me nxjerrjen e pa autorizuar të shërbimit komunal dhe përfitimi i pa 
autorizuar nga shërbimi komunal që furnizohet nga ose përmes rrjetit përçues të 
rrymës apo rrjetit të shpërndarjes. 
- me marrjen e pa autorizuar të shërbimeve komunale (rrymë, gaz, ujë, ngrohje) 

duhet kuptuar çdo marrje, apo shfrytëzim të pa autorizuar me qëllim apo pa 
qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror. Pra, vetëm me marrjen e pa 
autorizuar të shërbimeve komunale kryhet kjo vepër penale. 
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2. Kjo vepër penale kryhet edhe me përdorimin e shërbimit komunal pa autorizimin e 
furnizuesit të autorizuar. Kjo do të thotë përdorimi apo shfrytëzimi i shërbimit 
komunal pa kontratë për përdorim apo shfrytëzim të shërbimeve komunale ose pa 
autorizim nga furnizuesi i autorizuar, pa marr parasysh se a e regjistron, matë apo e 
faturon përdoruesi.  

3. Vepra penale konsiderohet se është kryer nëse përdoruesi nuk ka autorizim nga 
furnizuesi i autorizuar. 

4. Mënyra tjetër e kësaj vepre penale kryhet me devijim (ndërrim i drejtimit) të 
shërbimeve komunale nga rrjeti përçues i rrymës apo rrjeti shpërndarës të gazit, 
ujit ose ngrohjes. Me devijim duhet nënkuptuar çdo ndërrim të drejtimit të 
përçuesit të rrymës apo të rrjetit të shpërndarjes së ujit, gazit ose ngrohjes pa 
autorizim. 

5. Vepra penale kryhet edhe me nxjerrjen e ujit, gazit apo avullit në mënyrë të pa 
autorizuar nga furnizuesi i autorizuar nga rrjeti shpërndarës i ujit, avullit ose ujit. 
Me nxjerrje duhet nënkuptuar nxjerrjen e ujit, avullit apo gazit nga rrjeti përçues 
pa autorizim, p.sh. mbushja e cisternave të ujit nga sistemi shpërndarës i ujit, gazit 
ose mbushja e enëve apo cisternave me avull nga rrjeti i ngrohjes pa marr parasysh 
se ka për qëllim që vetit apo tjetrit t’i krijojë përfitim pasuror të kundërligjshëm. 

6. Mënyra tjetër e kryerjes së kësaj vepre penale është ndonjë përfitim nga shërbimet 
komunale (rrymë, gazë, ujë, ngrohje) që furnizohet nga rrjeti përçues i rrymës ose 
rrjeti shpërndarës pa autorizimin e furnizuesit të autorizuar. Me përfitim nga 
shërbimet komunale duhet kuptuar çdo lloj përfitimi apo mënyrë nga shërbimet 
komunale, p.sh. me shitjen e shërbimeve komunale pa autorizim, mbledhjen e 
pagesave për shërbimet komunale pa autorizim apo faturimin e rrejshëm të 
shërbimeve komunale, etj. 

7. Kryesi i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, ku nënkuptohet edhe personat 
përgjegjës ose të autorizuar.  

8. Vepra penale kryhet vetëm me dashje. 
 
 
Neni 321 [Lidhja e paautorizuar me shërbimet komunale] 
 

Kushdo që lidhet apo rilidhet në përçues të rrymës apo në rrjetin për përçim ose 
shpërndarje të çfarëdo shërbimi komunal në çfarëdo mënyre, drejtpërdrejt apo 
tërthorazi, qoftë përmes përçueshmërisë ose induksionit, pa autorizim të 
furnizuesit të autorizuar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet. 

 
1. Me këtë dispozitë inkriminohet çdo lidhje apo rilidhje në përçues të rrymës 

elektrike apo në rrjetin për përçim apo shpërndarje të shërbimeve komunale.  
2. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është lidhja ose rilidhja në përçues të 

rrymës apo në rrjetin për përçim ose shpërndarje të shërbimeve komunale (gaz, 
ujë, ngrohje, rrymë).  

3. Për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk është e nevojshme që kryesi ta shfrytëzojë 
shërbimin komunal, mjafton vetëm që të lidhet në rrjetin përçues ose në rrjetin e 
shpërndarje të shërbimeve komunale ose të rilidhet pas shkyçjes pa autorizim. 
Lidhja apo rilidhja mund të bëhet drejtë për drejtë apo tërthorazi. Ligjdhënësi nuk 
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e përcakton mënyrën e lidhjes apo rilidhjes por e thotë në çfarëdo mënyre ashtu që 
mbetet çështje faktike të cilën e vërteton gjykata për secilin rast konkret. 

4. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është shërbimi komunal. 
5. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person. 
6. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje e cila inkludon në vete 

vetëdijen se lidhet ose rilidhet pa autorizim në rrjetin përçues të rrymës elektrike 
ose në rrjetin për përçim apo shpërndarës të shërbimit komunal.  

  
 
Neni 322 [Lejimi i lidhjes së paautorizuar në shërbime] 
 
1. Kushdo që lejon që lidhja ose rilidhja e paautorizuar në përçues të shërbimit 

ose në rrjet të shpërndarjes që gjendet në pronën e cila është në posedim, 
pronësi apo kontroll të tij; ose kushdo që mundëson lidhjen apo rilidhjen e 
paautorizuar në përçues të shërbimit komunal ose në rrjet të shpërndarjes në 
pronën e cila është në posedim, pronësi apo kontroll të tij, dënohet me gjobë 
dhe me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Sjellja nga paragrafi 1. i këtij neni nuk përbën vepër penale nëse personi pasi që 
kupton për lidhjen apo rilidhjen e paautorizuar, menjëherë njofton furnizuesin e 
autorizuar për ekzistimin e lidhjes apo rilidhjes së tillë të paautorizuar.  

 
Paragrafi 1 

 
1. Edhe me këtë përkufizim të kësaj vepre penale, mbrohen shërbimet komunale 

(rryma, uji, gazi, ngrohja).  
2. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është lejimi i lidhjes ose rilidhjes pa 

autorizim në përçues të shërbimit komunal ose në rrjet të shpërndarjes të cilat 
gjenden në pronën e cila është në posedim, pronësi apo kontroll të tij. 

3. Zakonisht, rrjeta përçuese ose shpërndarëse kalon nëpër pronën e dikujt, ose nëpër 
pronën e cila është në posedim apo kontroll të dikujt, p.sh. rrjeti përçues i rrymës 
elektrike kalon nëpër orëmatësin i cili është në posedim apo kontroll të ndonjë 
personi, pastaj mund të kalojë nëpër shtëpinë, truallin, arën e ndonjë personi i cili 
mund ta ketë pronë, ta posedojë apo ta kontrollojë. Po kështu është edhe me rrjetin 
shpërndarës të shërbimeve komunale tjera. Pra, kryes i kësaj vepre penale është 
personi i cili ka në posedim apo kontroll ose është pronar i pronës ku gjendet rrjeti 
përçues ose shpërndarës i shërbimeve komunale dhe ky person pa autorizim lejon 
lidhjen apo rilidhjen.  

4. Kjo vepër penale konsiderohet e kryer me vetë faktin e lejimit të lidhjes apo rilidhjes 
së pa autorizuar, pa marr parasysh se a është shfrytëzuar shërbimi komunal, a ka qenë 
qëllimi që vetit apo tjetrit t’i krijojë përfitim material të kundërligjshëm apo jo. Vetëm 
lidhja apo rilidhja në rrjetin e shërbimeve komunale konsiderohet se është kryer kjo 
vepër penale.  

5. Kryesi i kësaj vepre penale duhet të jetë i vetëdijshëm se e lejon lidhjen apo 
rilidhjen e pa autorizuar në rrjetin e shërbimeve komunale e cila gjendet në pronën 
e tij, në pronën të cilën e ka në posedim apo kontroll.  

6. Edhe tek kjo vepër penale, lejimi i lidhjes apo rilidhjes në rrjetin e shërbimeve 
komunale duhet të jetë i pa autorizuar nga furnizuesi i shërbimit komunal.  
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Paragrafi 2. 
 
1. Paragrafi 2 është dispozitë sqaruese e cila sqaron se nuk përbën vepër penale nëse 

personi pasi që kupton për lidhjen apo rilidhjen e paautorizuar, menjëherë njofton 
furnizuesin e shërbimit komunal për ekzistimin e lidhjes apo rilidhjes së pa 
autorizuar. 

 
 
Neni 323 [Ndryshimi i njehsorit të shërbimeve] 
 
1. Kushdo që ndryshon çfarëdo njehsori që përdoret për matjen e sasisë së 

ndonjë shërbimi komunal me të cilin është furnizuar cilido objekt nga 
furnizuesi i autorizuar, ose pengon njehsorin e tillë apo matësin nga 
regjistrimi i saktë i sasisë së shërbimit komunal të shpenzuar, dënohet me 
gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Për ndjekjen e veprës nga ky nen, posedimi i mjeteve artificiale të cilat 
përdoren për të shkaktuar ndryshime në regjistrin e njehsorit ose ndërhyrje 
në njehsor për ta ndaluar regjistrimin e saktë, konsiderohet dëshmi e 
mjaftueshme se ndryshimi apo ndalimi është kryer me dashje nga personi i cili 
ka në përkujdesje apo në kontroll njehsorin.  

 
1. Kjo vepër penale kryhet në rastet kur ndryshohet njehsori i cili përdoret për matjen 

e sasisë së ndonjë shërbimi komunal ose pengohet njehsori i tillë apo matësi për 
regjistrimin e saktë të sasisë së shërbimit komunal. Më parë kjo vepër penale është 
paraparë si vepër penale e vjedhjes së sendit (neni 254), por tani është paraparë në 
mënyrë specifike, të posaçme. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Sipas kësaj dispozite kjo vepër penale mund të kryhet në dy mënyra: a) duke 

ndryshuar njehsorin që përdoret për matjen e sasisë së ndonjë shërbimi komunal 
me të cilin është furnizuar cili do objekt nga furnizuesi i autorizuar; b) duke 
penguar njehsorin që të bëj matjen apo regjistrimin e saktë të sasisë së shërbimit 
komunal. 

2. Veprimi me të cilin kryhet mënyra e parë e kësaj vepre penale është ndryshimi i 
njehsorit që përdoret për matjen e sasisë së ndonjë shërbimi komunal, p.sh. kthimi 
i numrave matës që tregojnë sasinë e shërbimit komunal, prapa apo para.  

3. Veprimi me të cilin kryhet mënyra tjetër e kësaj vepre penale themelore është 
pengimi i njehsorit që të matë apo regjistrojë saktë sasinë e shërbimit komunal. 
Pengimi i njehsorit për matjen apo regjistrimin e saktë bëhet në mënyra të 
ndryshme, p.sh. duke përdor mjete artificiale për të shkaktuar pengimin e matjes 
apo regjistrimit të saktë të sasisë së shërbimit komunal (vënia e një cope filmi në 
rrotulluesin e numrave, vënia e magnetit i cili ngadalëson regjistrimin, ndërhyrja 
në numëruesin e njehsorit drejt për së drejti për ta ndaluar regjistrimin e tjera).  

4. Kryesi i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, por praktika ka treguar se 
kryes i kësaj vepre penale zakonisht është poseduesi i njehsorit ose personi i cili e 
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ka në kontroll apo përkujdesje njehsorin, por nuk përjashtohet të jetë kryes edhe 
ndonjë person tjetër i cili vepron për interes të shfrytëzuesit të shërbimit komunal.  

5. Për ekzistimin e kësaj vepre penale, pengimi ose pengimi i regjistrimit të sasisë së 
shërbimit komunal duhet të jetë pa autorizim të furnizuesit të autorizuar. 

6. Vepra penale kryhet vetëm me dashje. 
 
 
Neni 324 [Lejimi i njehsorëve të ndryshuar të shërbimeve] 
 
1. Kushdo që ndërhyn ose shmang njehsorin i cili gjendet në pronën e cila është 

në posedimin, pronësinë apo kontrollin e tij, për të ofruar shërbime komunale 
që nuk janë matur ose janë matur në mënyrë të pasaktë, dënohet me gjobë dhe 
me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Sjellja nga paragrafi 1. i këtij neni nuk përbën vepër penale nëse personi pasi 
që kupton për ndërhyrjen apo shmangien e njehsorit, menjëherë njofton 
furnizuesin e autorizuar për ekzistimin e njehsorit në të cilin është ndërhyrë 
apo njehsorit të shmangur.  

 
1. Edhe kjo vepër penale i referohet ndërhyrjes apo shmangies së njehsorit nga kryesi 

i cili e ka në pronën të cilën e ka në posedim, pronësi apo kontroll me qëllim që 
mos të llogariten shërbimet komunale ose të llogariten në mënyrë të pasaktë. Fjala 
është për ndërhyrje në njehsorin ose shmangien e tij në tërësi meqenëse ai nuk ka 
matë apo ka matë në mënyrë të pasaktë. 

 
Paragrafi 1 

 
1. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë paraparë në mënyrë alternative 

dhe atë: a) me ndërhyrje në njehsor i cili nuk ka matë shërbimet komunale ose ka 
matë në mënyrë të pa saktë; b) me shmangien e njehsorit i cili nuk ka matë ose ka 
matë në mënyrë të pasaktë. 

2. Veprimi me të cilin kryhet mënyra e parë e kësaj vepre penale është ndërhyrja në 
njehsor për të mos matur shërbimet komunale ose për të matur në mënyrë të 
pasaktë. Ndërhyrja në njehsor mund të bëhet në mënyra të ndryshme të cilat nuk 
mund të përcaktohen paraprakisht por i takojnë gjendjes faktike (question facti) të 
cilën e vërteton gjykata. Një ndër mënyrat është, lidhja e gabuar e tokëzimit për 
njehsorët e rrymës elektrike, mos shtrëngimi i përçuesve brenda në njehsor, 
vendosja e magnetit për ta ngadalësuar dhëmborin i cili ndërron numëruesin etj. 

3. Veprimi me të cilin kryhet mënyra e dytë e kësaj vepre penale është shmangia e 
njehsorit i cili nuk ka matë shërbimet komunale ose ka matë në mënyrë të pasaktë. 
Shmangia e njehsorit do të thotë largimi i njësorit në tërësi dhe mos zbulimi i të 
njëjtit në mënyrë që të mos zbulohet se i njëjti nuk ka matë apo ka matë në mënyrë 
të pasaktë.  

4. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale, sikurse edhe veprat tjera të këtij kapitulli, 
janë shërbimet komunale.  

5. Kryesi i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, por praktika ka treguar se 
kryes i kësaj vepre penale zakonisht është poseduesi i njehsorit ose personi i cili e 
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ka në kontroll apo përkujdesje njehsorin, por nuk përjashtohet të jetë kryes edhe 
ndonjë person tjetër i cili vepron për interes të shfrytëzuesit të shërbimit komunal. 
Për ekzistimin e kësaj vepre penale, ndërhyrja në njehsor ose shmangia e njehsorit 
duhet të jetë pa autorizim të furnizuesit të autorizuar. 

6. Vepra penale kryhet vetëm me dashje. 
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Kapitulli XXVII: Veprat penale kundër pasurisë 
 
 
1. Mbrojtja e pasurisë, e cila përfshinë jo vetëm mbrojtjen e sendeve por edhe 

mbrojtjen e të drejtave dhe interesave pronësore të cilat emërtohen si kriminalitet 
klasik. Kontinuiteti historik tregon për ndryshimin e formave dhe strukturën e 
veprave kundër pasurisë. Mbrojtja e të drejtave pronësore më së shumti realizohen 
nëpërmes masave të së drejtës pronësore dhe ekonomike, ndërsa aplikimi i 
sanksioneve penale vetëm kur deri te cenimi apo rrezikimi ka arrit me përdorimin 
e dhunës, kërcënimit, mashtrimit, shtrëngimit, shantazhit ose veprimeve tjera 
shoqërisht të rrezikshme. Për këtë arsye në literaturën juridike shpesh theksohet se 
mbrojtja penalo-juridike e pronësisë ka karakter subsidiar. Po ashtu, theksohet se 
kjo mbrojtje është e kufizuar, sepse kryesisht ka të bëjë me cenimin e të drejtave 
pronësore të sendeve të luajtshme, e më pak me ato të paluajtshme, dhe për shkak 
se këto vepra penale më së shumti kryhen me dashje e shumë më rrallë nga 
pakujdesia.  

2. Pa marrë parasysh në kufizimin e mbrojtjes penalo-juridike rëndësia e saj është e 
pa kontestueshme. Pa mbrojtjen penalo-juridike nuk mund të mendohet mbrojtja 
efikase e pasurisë dhe të drejtave të saja. Për këtë dëshmon numri i madh i këtyre 
veprave penale të parapara në të gjitha legjislacione penale të vendeve tjera. 

3. Për të kuptuar më mirë nocionin dhe figurën e veprave penale kundër pasurisë, 
është oportune të përcaktohet nocioni i “pasurisë” si objekt i përgjithshëm 
mbrojtës i këtij kapitulli. Pasuria mund të përcaktohet më së thjeshti si tërësi e të 
drejtave të cilat i takojnë një personi për një send, vlera e të cilit mund të shprehet 
në të holla. Pasurisë i takojnë vetëm të drejtat, ndërsa sendet dhe të hollat mund të 
paraqiten vetëm si sende të asaj të drejte, do të thotë hyjnë në masën e të drejtave. 

4. Pasuria nuk është vetëm juridike por edhe ekonomike dhe kategori e kontabilitetit, 
për çka jo vetëm në gjuhën laike por edhe në gjuhën juridike-profesionale, 
ngatërrohen kuptimet e ndryshme të pasurisë, e që shkaktohet një huti në literaturë 
dhe legjislacion.  

5. Me pasuri në kuptimin ekonomik përcaktohet tërësia e të mirave të cilat i takojnë 
një subjekti. Pasuria si kategori juridike është tërësia e të drejtave pronësore të 
përfaqësuara me një bartës të këtyre të drejtave. Ky nocion nuk përfshin as sendet 
as veprimet. Sendet hyjnë në pasuri në formë të drejtave të cilat subjekti i caktuar i 
ka mbi sendet ndaj subjektit tjetër. Pasuria përfshinë vetëm tërësinë e të drejtave 
subjektive të të drejtës pronësore të një bartësi. Nga nocioni i pasurisë janë 
përjashtuar të gjitha ato të drejta subjektive të cilat nuk kanë karakter të pasurisë 
(p.sh. e drejta e votës). Sipas qëndrimeve të kaluara, pasuria si kategori e 
kontabilitetit është tërësia e të drejtave subjektive dhe detyrimeve të përfaqësuara 
nga një bartës. Përbëhet nga të drejtat dhe detyrimet- (shih Vedris- Klaric, faqe 77-
79). Pronësia është tërësi e të drejtave që i takojnë një personi. Të gjitha të drejtat 
të cilat e përbëjnë pasurinë kanë të bëjnë me sendin, në fund do të thotë, të mira 
ekonomike.619 

                                                           
619 Baćić/ Pavlović; Komentar Krivičnog Zakona Hrvatske, faqe 757  



Hilmi Zhitija 

 890 

6. Në kapitullin XXVII, janë sistemuar veprat penale të cilat emërtohen vepra penale 
kundër pasurisë, kundër të mirave, ku përveç veprave klasike (vjedhja, vjedhja e 
rëndë, grabitja, vjedhja grabitqare...) janë edhe veprat penale të cilat tërthorazi e 
cenojnë pasurinë. Sipas disa njohësve të së drejtës penale, këto vepra penale është 
dashtë të ndahen në vepra penale kundër sendeve, kundër të drejtave pronësore 
dhe kundër pronësisë intelektuale. 

7. Veprat penale të këtij kapitulli mund të sistemohen sipas motivit të kryerjes së 
tyre: 1. Veprat penale të përvetësimit të sendeve të huaja të luajtshme; 2. Veprat 
penale të përfitimit të dobisë pasurore të kundërligjshme; 3. Veprat penale të 
cenimit të të drejtave të huaja; 4. Marrja dhe shkatërrimi i sendit të huaj; 5. Veprat 
penale të keqpërdorimit; 6. Veprat penale të mashtrimit, shantazhit dhe detyrimit. 
Ndarja mund të bëhet edhe sipas asaj se kundër kujt bëhet fjalë: sendeve të 
luajtshme ose pasurisë në përgjithësi. Është e mundur edhe sipas objektit mbrojtës: 
Sendet e luajtshme dhe kundër të drejtave pronësore dhe të drejtave intelektuale. 

8. Si karakteristikë e këtyre veprave penale të sistemuara në këtë kapitull është se për 
shumicën e veprave penale dënimet janë paraparë në mënyrë kumulative, gjoba 
dhe dënimi me burgim e jo me alternativë si në Kodin e mëparshëm. 

9. Karakteristika tjetër është se tek veprat penale shpërdorimi, marrja e pasurisë së 
luajtshme, vjedhja e imtë dhe keqpërdorimi i besimit është hequr mundësia e 
lirimit nga dënimi nëse kryesi e kthen pasurinë të cilën ai e ka poseduar ose 
përvetësuar para se të njoftohet për fillimin e procedurës penale kundër tij.  

 
 
Neni 325 [Vjedhja] 
 
1. Kushdo që personit tjetër ia merr pasurinë e cila vlerësohet në shumën prej 

pesëdhjetë (50) Euro apo më shumë, me qëllim të përvetësimit të 
kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, dënohet me gjobë dhe me 
burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Nëse vlera e pasurisë së vjedhur është më pak se pesëdhjetë (50) Euro, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.  

 
1. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është pasuria e luajtshme. Legjislacionet 

tjera penale tek përkufizimi i kësaj vepre penale e përdorin shprehjen send e jo 
pasuri. Edhe legjislacioni ynë në nenin 325 e përdorë shprehjen pasuri. 

2. Sipas inkriminimit të paraparë në këtë nen, si vepër penale e vjedhjes duhet 
kuptuar pasurinë e cila vlerësohet prej 50 e më shumë euro. Si pasuri mund të 
konsiderohet sendi i luajtshëm i cili mund ta ndërrojë pozitën në hapësirë dhe me 
atë rast nuk e ndryshon gjendjen e as strukturën e brendshme. 

3. Me send nënkuptojmë edhe çdo energji të prodhuar apo të akumuluar e cila 
përdoret për dritë, nxehtësi dhe lëvizje. Po ashtu me send duhet nënkuptuar edhe 
impulset telefonike. Përveç që sendi duhet të jetë i luajtshëm ai duhet të jetë i 
natyrës materiale (përfshirë edhe shtazët) dhe të ketë vlerën përdoruese, vlerën se 
është i huaj dhe gjendet në mbajtje (detencion) të huaj dhe mund të jetë objekt i të 
drejtës pronësore në kuptim të së drejtës pasurore. Sendi mund të jetë në gjendje të 
ngurtë, të lëngët dhe gjendje të gazit. Nuk mund të konsiderohen si sende ato pjesë 
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të materies të cilat nuk mund të kontrollohen nga njeriu, si p.sh. ajri atmosferik, 
nxehtësia e diellit, elektriciteti i lirë natyror, shtresat atmosferike, shiu, bora etj. 

4. Gjithashtu objekt i vjedhjes mund të jenë pjesët e sendeve të cilat sipas së drejtës 
civile konsiderohen si të paluajtshme, p.sh. një pjesë e një makine e cila mund të 
ndahet, sendet që gjenden në tokë (thëngjilli, gurët, etj.) dhe mbi tokë (frytet), 
pjesët përbërëse të shtëpive, ndërtesave (dritaret, dyert etj.).  

5. Për ekzistimin e veprës penale nuk është e rëndësishme se sendi i luajtshëm është 
mënjanuar nga sendi i paluajtshëm apo është mënjanuar nga sendi i luajtshëm para 
kryerjes së veprës penale ose sendi është mënjanuar me rastin marrjes. Së 
këndejmi send nuk mund të konsiderohet ai send i cili nuk është në pushtetin e 
njeriut dhe as që mund të jenë në pronësi të askujt. Por, nëse ndonjë send, material 
mund të vihet nën kontrollin e njeriut dhe me atë të pronësohet, atëherë mund të 
konsiderohet si send, dhe të jetë objekt i vjedhjes, p.sh. ajri nën shtypje, uji i detit 
në basen, uji i shiut në cisterna, akulli i mbledhur në ftohës e edhe gjithë energjia e 
prodhuar apo e mbledhur që shërben për ndriçim, nxehtësi dhe lëvizje. 

6. Njeriu nuk mund të konsiderohet si send për deri sa është i gjallë, por pjesët e 
trupit (gjymtyrët) nëse ndahen nga trupi konsiderohen si send i luajtshëm dhe kanë 
ndonjë vlerë, atëherë mund të jenë objekt i vjedhjes, p.sh. flokët për prodhimin e 
parukave të cilat shiten në treg për përdorim, ndonjë gjymtyrë tjetër e cila ka 
ndonjë vlerë qarkulluese.  

7. Kufoma e njeriu nuk mund të konsiderohet si send po qe se nuk ka ndonjë vlerë 
anatomike, shkencore, dhe çfarëdo vlere tjetër lidhur me transplantimin ose të 
ndonjë vlere tjetër pronësore, p.sh. marrja e veshkave, zemrës, dhëmbëve të veshur 
me ari, argjend, proteza të syrit e sende tjera të vendosura në organizmin e njeriut 
mund të jenë sende të vjedhjes. Posaçërisht, sendet e vjedhjes mund të jenë rrobat 
dhe sendet tjera me vlerë të cilat gjenden në dhe me kufomën ngase ato janë pronë 
e trashëgimtarëve e nëse nuk ka trashëgimtar janë pronë shoqërore- komunale 
konform me dispozitat e ligjit mbi trashëgiminë. Është qëndrim juridik se sendet e 
kufomës në varr janë objekt vjedhjes ngase nuk janë të hedhura të lëna pas dore, 
por janë sende të trashëgimtarit dhe janë në detencionin e tij, e nëse trashëgimtari 
vdes sendet kalojnë në pronë shoqërore. Me shprehjen detencion nënkuptojmë 
mbajtjen e sendit me dashje.  

8. Objekt i vjedhjes mund të jenë edhe dokumentet e ndryshme në bazë të cilave 
mund të fitohen të drejta pronësore (vërtetimi për dhënien e sendit në ruajtje në 
gardërobë, për pastrim kimik, për transport-lista përcjellëse, listë-ngarkesa etj). 
Pastaj edhe letrat me vlerë mund të jenë objekt i kësaj vepre penale, p.sh. çeku, 
libreza e kursimit, fletë-obligimi mbi huanë, kambiali, biletat e ndryshme sportive 
apo të artit që kanë vlerë etj. Nga gjithë kjo që thuhet rrjedhë se shprehja “pasuri e 
luajtshme” ndoshta është shprehja më adekuate e përdorur në figurën e kësaj vepre 
penale.  

9. Lidhur me marrjen e letrave me vlerë apo dokumenteve tjera me vlerë, shtrohet 
pyetja se dokumenti i mbaruar duhet të përmbaj të gjitha elementet në bazë të 
cilave do të mund të realizohet përvetësimi me qëllim që të realizohet përfitimi 
pasuror ose është e mjaftueshme që dokumenti i marrë të shfrytëzohet për 
realizimin e vlerës pasurore pasi, paraprakisht, në te të vendosen pjesët përbërëse 
të cilat nuk kanë qenë me rastin e marrjes (p.sh. kur të shënohet vlera e kambialit 
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detyrues, data e lëshimit të kambialit, data e arritjes së kambialit për pagesë etj), 
pra para se ai dokument të falsifikohet. Lidhur me këtë çështje ekzistojnë dy 
qëndrime. Sipas njërës për ekzistimin e veprës penale të vjedhjes është e 
mjaftueshme që dokumenti të merret, dhe me shfrytëzimin e tij, madje edhe nëse 
paraprakisht falsifikohet, është e mundur arritja e qëllimit për përfitim pasuror. 
Praktika gjyqësore, konsideron se marrja e dokumentit i cili pa falsifikimin e tij 
nuk do të mund të realizohej përfitimi pasuror është tentativë e papërshtatshme.620 
Gjykata Supreme e Kroacisë e konsideron vjedhje marrjen e kambialit blanko, me 
vulë shtypëse të ndërmarrjes dhe me nënshkrim të personit të autorizuar, në të cilin 
kambial vetëm është dashtë të vendoset vlera e kambialit.621  

10. Sipas mendimit që dominon në shkencën e së drejtës penale nuk mund të ekzistojë 
vjedhja te të gjitha rastet kur merret një dokument i cili duhet paraprakisht të 
falsifikohet për ta shfrytëzuar për përfitim pasuror. Pra nuk është situata e njëjtë 
sikur kur merret kambiali të cilit duhet vetëm t’i shtohet vlera për ta realizuar atë, 
dhe kur kambiali duhet të falsifikohet në elementet kryesore të tij për ta bërë atë 
dokument të falsifikuar e pastaj të realizohet përfitimi pasuror. Ky dallim ka 
ardhur në shprehje edhe në praktikën gjyqësore. Pra marrja e dokumentit i cili pa u 
ndryshuar- falsifikuar nuk mund të realizohet vlera e tij, konsiderohet si send i pa 
vlerë në kuptim të veprës penale të vjedhjes. E meqë nuk ka vlerë nuk mund të 
konsiderohet send në kuptim të kësaj vepre penale.  

11. Përvetësimi i sendit nuk është qëllim në vete. Nuk mund të mendohet vjedhja e një 
sendi të luajtshëm pa një vlerë qarkulluese (biznesi), pasurore apo çfarëdo vlere 
tjetër. 

12. Objekti i vjedhjes duhet të jetë i ” huaj” i luajtshëm për të ekzistuar kjo vepër 
penale, do të thotë se vetëm sendi (pasuria) i huaj e luajtshme i cili gjendet në 
pronësi të personit tjetër fizik apo juridik, mbahet në bazë të ndonjë të drejte ose 
mbahet në mënyrë të kundërligjshme nga personi tjetër.  

13. Është e mundur të ekzistojë vjedhja edhe nëse kryerësi është bashkëpronar apo 
bashkë posedues i sendit të luajtshëm. Sendi duhet të jetë i “huaj” për të qenë 
objekt i kësaj vepre penale. A është ndonjë send i huaj apo i hedhur është çështje 
faktike (questio facti).  

14. Edhe sendi i humbur parimisht nuk mund të jetë objekt i veprës penale të vjedhjes, 
sepse ai më nuk është në mbajtje (detantion) të personit i cili e ka humbur atë send. 
Nëse sendi humbet në objekte të mbyllura sikurse janë; banesa, kinemaja, teatri, 
shitorja etj. e nëse kryerësi e dinë se i kujt ishte atëherë sendi është objekt i kësaj 
vepre penale e nëse nuk e dinë atëherë kemi të bëjmë me një vepër tjetër penale.622 

15. Sendet e harruara, të lëna anash, të fshehura mund të jenë objekt i veprës penale të 
vjedhjes, ngase në këto raste konsiderohet se detancioni (mbajtja) e pushtetit faktik 
nuk ka pushuar për deri sa nuk konsiderohet se ai pushtet më nuk mund të 
vendoset mbi sendin e luajtshëm dhe sendi konsiderohet i humbur. Andaj, për të 
qenë sendi i luajtshëm objekt i kësaj vepre penale, ai duhet të jetë në mbajtje 
(detencion) të personit tjetër pa marr parasysh se ekziston ndonjë bazë juridike për 
mbajtje apo nuk ekziston ose në çfarë mënyre ka arrit deri te mbajtja, e për t’u 

                                                           
620 Akgj. Kz, nr. 238/67). 
621 Aktgj. Kz, nr. 1377/56 
622 Po aty; faqe 758. 
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marr sendi dhe vjedhë, ai send duhet të jetë në pronësi të dikujt. Kështu, sendi 
mund të jetë në mbajtje tek personi i cili deri te sendi ka ardhur me vepër penale, 
p.sh. me vjedhje, grabitje, mashtrim etj. Pra, vepra penale e vjedhjes ekziston edhe 
atëherë kur sendi vidhet nga vjedhësi-stërvidhet. Sendi mund të vidhet nga personi 
i cili atë e ka në pushtetin faktik, pa marr parasysh bazën juridike për ta pasur 
pushtetin faktik mbi atë send. 

16. Mbajtja e sendit të luajtshëm nuk pushon edhe në rastet kur sendi përkohësisht 
gjendet larg mbajtësit të sendit i cili pas një kohe ka mundësi të ndikojë mbi 
sendin, p.sh. nuk pushon mbajtja ndaj automjetit të parkuar në ndonjë parking, ose 
të lënë në rrugë për shkak të prishjes, apo për shkak të aksidentit etj. Shitësit nuk i 
humbë mbajtja e sendeve në shitore kur ai largohet nga shitorja, ose kur atë ia jep 
konsumatorit në shikim e madje kur konsumatori atë e provon. Shtrohet pyetja se a 
pushon mbajtja në sendet kur ato janë të mbyllura me dry në një valixhe, sënduk, 
kasë etj.e çelësi gjendet tek personi tjetër, për shembull tek personi i cili e ka lënë 
sendin në kasë, e ka vetëm atë send në mbajtje apo tërë përmbajtjen e asaj kase 
apo koferi, respektivisht sendet e mbyllura në atë send. Parimisht, personi i cili e 
ka në mbajtje sendin (valixhen, kasën etj.) e ka edhe përmbajtjen e saj, personi i 
cili e posedon çelësin e ka mundësinë e qasjes në sendin e mbyllur vetëm me 
pëlqimin e personit i cili sendin e mbyllur e ka në besim, dhe ai person gjendet në 
situatë që të disponojë lirshëm jo vetëm me sendin e mbyllur por edhe me sendet 
që gjenden në te. Në të kundërtën, personi tek i cili gjendet çelësi mban të drejtën 
dhe mundësinë që gjithnjë të ketë qasje në përmbajtjen e sendit të mbyllur, atëherë 
personi tek i cili gjendet sendi i mbyllur nuk është mbajtës i sendit. Mbajtja 
ekziston në secilin send të veçantë edhe në rastin kur mbajtësi nuk di për të gjitha 
sendet me të cilat në rastin konkret ka mundësi të disponojë me dëshirën e vetë. 

17. Mbajtja ekziston edhe tek të ashtuquajturat mbajtje gjenerale (të përgjithshme), si 
p.sh. mbajtja e të gjitha dërgesave që gjenden në sëndukun postar të një personi ose 
mbajtja apo bashkë-mbajtja e të gjithë mallit që gjenden për shitje në një shitore 
tregtare. Pra, ka raste kur mbajtja e sendit të luajtshëm është e përbashkët në mes të 
disa personave, dhe në këtë rast një mbajtës i cili nuk është pronar i sendit mund ta 
kryej veprën penale të vjedhjes ndaj bashkë-mbajtësit tjetër. Kështu, mund të 
konsiderohet se disa persona të punësuar në një depo apo shitore janë bashkë-
mbajtës të mallit, dhe nëse njeri prej tyre e merr sendin me qëllim të përvetësimit, 
kryen vjedhje e jo shpërdorim. Me këtë bazë edhe personi i cili është i punësuar tek 
ndonjë familje apo punëtori me marrjen e sendit kryhet vjedhja e jo shpërdorimi, 
sepse sendi gjendet në bashkë-mbajtje me anëtarët e familjes respektivisht me 
pronarin e punëtorisë. Po kështu është edhe me rastin e marrjes së banesës së 
mobiluar konsiderohen se edhe qiramarrësi edhe qiradhënësi janë në bashkë-mbajtje. 

18. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është “marrja” e pasurisë së luajtshme 
nga personi tjetër (pronari apo mbajtësi). Marrja e pasurisë së luajtshme në kuptim 
të paragrafit 1 do të thotë ndërprerja e posedimit të pronës së luajtshme pa lejen e 
pronarit apo poseduesit (mbajtësit) dhe kalimi i pronës në pushtet të kryerësit të 
veprës apo në personin e tretë. Pra, është e nevojshme që të ndërpritet mundësia e 
disponimit faktik mbi pronën nga mbajtësi i mëparshëm dhe prona të vihet në 
pushtetin faktik të kryerësit apo me vullnetin e tij tek personi i tjetër. Andaj, 
marrjes si veprim i kryerjes përbëhet nga dy pjesë: 
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a) veprimi është i nevojshëm që të shkaktohet ndërprerja e posedimit (mbajtës) të 
një personi dhe 

b) kalimi i posedimit tek personi tjetër të të njëjtës pronë (send). Vetëm 
ndërprerja e posedimit të pronës pa kaluar në posedim tek personi tjetër do të 
kemi vetëm tentativën e kësaj vepre penale por jo edhe kryerjen e saj, apo 
ndonjë vepër tjetër penale p.sh. dëmtimi i sendit të huaj. Ndërprerja e 
posedimit (mbajtjes) konsiderohet atëherë kur mbajtësi i deritanishëm e 
humbë kontrollin mbi pasurinë (sendin). Ndërprerja e posedimit dhe kalimi i 
pronës (sendit) në posedim tek personi tjetër mund bëhet me një veprim p.sh. 
hedhja e sendit nga treni në lëvizje për ta marr atë më vonë. Ardhja në 
posedim të sendit me vullnetin e poseduesit të mëparshëm përjashtohet 
ekzistimi i kësaj vepre penale.  

19. Marrja e kundërligjshme nuk do të thotë se bëhet fshehurazi ajo mund ekzistojë 
edhe para syve të pronarit apo poseduesit të sendit, p.sh. marrja e sendit në peronin 
e autobusëve apo trenit, kur poseduesi apo mbajtësi sendin e lë në tokë afër vetes.  

20. Elementi subjektiv i kësaj vepre penale është përcaktuar me shprehjen “me qëllim 
të përvetësimit të kundërligjshëm”. Me përvetësim do të nënkuptojmë shfrytëzimin 
dhe kontrollin mbi pasurinë (sendin) e luajtshme në përputhje me vlerën etj. dhe 
përjashtimin e çdo personi tjetër. Marrja dhe përvetësimi parimisht zhvillohen 
njëkohësisht. Ndërsa ka raste kur përvetësimi si akt arrihet më vonë si p.sh. hedhja 
e sendit nga treni në lëvizje me qëllim që ta përvetësojë më vonë. 

21. Vjedhja konsiderohet e kryer, atëherë kur pasuria e luajtshme merret dhe mbi te 
vihet pushteti faktik. Lidhur me këtë, në të drejtën penale ekzistojnë disa teori: 
teoria aprehenzis; teoria e ablacionit (lat. Ablatio); teoria ilacis (lat. Ilatio) dhe 
teoria Kontrekcionit (lat. Contrectatio).623 

22. Teoria aprehenzis ka të bëjë me marrjen e sendit. Sipas kësaj teorie nuk është e 
domosdoshme që sendi i luajtshëm të nxirret jashtë hapësirës së mbyllur. Mjafton 
që sendi të ndahet nga sendet tjera (të vihet në xhep, valixhe, karrocë, etj.) Sipas 
teorisë së ablacionit ka të bëjë me bartjen e sendit të vjedhur nga vendi i vjedhjes. 
Kjo teori nuk është përvetësuar për shkak të zgjatjes kohore të momentit të 
kryerjes së veprës. Sipas teorisë ilacio do të thotë përgatitje- fshehje e sendit të 
vjedhur. Edhe kjo teori nuk është e pranishme për shkak të zgjatjes së tepruar të 
momentit të kryerjes së veprës penale. Sipas teorisë së kontrekcionit do të thotë 
prekje e sendit që ka kuptimin se vepra do të ishte kryer në momentin e prekjes së 
sendit për ta vjedhë. Kjo teori nuk është përvetësuar për shkak se vetëm me prekje 
sendi nuk përjashtohet nga posedimi dhe kontrolli i poseduesit. Teoritë 
bashkëkohore dhe praktika në disa raste të caktuara, përveç teorisë së 
aprehenzionit, përvetëson edhe formën dhe modifikimin e saj. Pra, sot në biznesin 
tregtar shitja organizohet në depo të mëdha, minimarkete, markete, qendra tregtare 
etj. Marrja e sendit në këto qendra tregtare bëhet sipas zgjedhjes së konsumatorit. 
Këtu shtrohet pyetja, kur konsiderohet se është kryer vjedhja, a vetëm me 
aprehenzion (marrje) apo edhe me ablacion (bartje). Modifikimi i teorisë së 
aprehenzionit përbëhet me kombinimin e saj me teorinë e ablacionit. 

23. Për t’u kryer vepra penale e vjedhjes nuk mjafton vetëm veprimi i marrjes (lat. 
apprehendo, preheni, prehensum-marrje, kapje, mbizotërim) së sendit të luajtshëm, 

                                                           
623 Po ary, faqe 764-771. 
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por edhe mundësia e bartjes së tij pa pengesë (lat. Ablatus-me bartë, me marr me 
vete). Në këtë drejtim shkon edhe teoria gjermane e cila lejon kombinimin e 
teorisë së aprehezionit dhe ablacionit. 

24. Sipas teorisë së zgjeruar (aprehenzionit dhe ablacionit) vepra penale e vjedhjes 
nuk ka përfunduar derisa ende dentatori (mbajtësi) nuk e ka humbë posedimin mbi 
te, sepse sendi gjendet ende në hapësirën përkatëse (vetëshërbim) dhe ende nuk 
është krijuar situata për ta larguar nga ajo hapësirë pa pengesë.624 

25. Tentativa e kësaj vepre penale ekziston vetëm atëherë kur veprimi i kryerjes ka mbet 
e pa përfunduar, kur kryerësi nuk ka mund ta vendosi pushtetin mbi sendin-mbajtjen. 
Nuk ekziston tentativa por vjedhje e kryer nëse sendi i luajtshëm është marr 
pavarësisht nga ajo se a është arrit qëllimi i veprës-përvetësimi i kundërligjshëm. 

26. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, por jo edhe pronari apo 
poseduesi i pasurisë së luajtshme. Nuk është e rëndësishme se i dëmtuari është 
pronar i pasurisë (sendit) së luajtshme, apo nuk është, e mban sendin me ndonjë 
bazë juridike apo e mban në mënyrë të kundërligjshme. Kryerës i veprës mund të 
jetë bashkëpronari apo bashkë-poseduesi i sendit të luajtshëm. 

27. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte. Dashja direkte duhet të 
përfshijë se kryerësi është i vetëdijshëm se sendi i luajtshëm është i personit tjetër 
dhe se sendi merret nga poseduesi i atij sendi. Është e nevojshme të ekzistojë 
dashja speciale për përvetësim të kundërligjshëm të sendit të luajtshëm. Nëse 
kryerësi gjendet në lajthimin e pa mënjanuar duke menduar se sendi është në 
pronësinë e tij, se sendin e ka gjetur, se i është besuar, është përjashtuar ekzistimi i 
kësaj vepre penale. 

28. Dispozita e përcaktuar në paragrafin 2 inkriminon vjedhjen nëse pasuria është më 
pak se 50 Euro (vjedhja e imtë). Me këtë dispozitë nuk është paraparë ndëshkimi 
nëse kjo vepër penale mbetet në tentativë sikurse ka qenë në Kodin Penal të 
mëparshëm. Në Kodin e mëparshëm ka ekzistuar mundësia që kryesi të lirohet nga 
dënimi, nëse para se të fillojë procedura penale ia kthen të dëmtuarit pasurinë e 
luajtshme të marr.  

29. Vlera e sendit përcaktohet në bazë të çmimit të tregut e jo në bazë të asaj se sa ka 
fituar kryerësi me shitjen e tij. 

30. Sipas këtij Kodi, tani më nuk është paraparë mundësia që kjo vepër penale të 
ndiqet sipas padisë private ose propozimit, nëse kryerësi i kësaj vepre penale ka 
lidhje familjare me të dëmtuarin.  

31. Tek vepra penale e vjedhjes kryerësi e merr pasurinë e luajtshme e cila gjendet në 
posedim te i dëmtuari, ndërsa tek vepra penale e shpërdorimit kryerësi e 
përvetëson pasurinë e luajtshme të personit tjetër të cilën pasuri veç e ka në 
posedim (mbajtje-detencion). Detencioni apo mbajtja është kuptimi i cili i ndanë 
këto dy vepra penale në mes veti. Është me rëndësi të vërtetohet se kur ka pushuar 
mbajtja ndaj sendit (pasurisë së luajtshme). Mbajtësi nuk e humbë mbajtjen nëse 
sendi është i mundshëm për ta vënë nën kontroll, pa marr parasysh largësinë, 
mjafton ta dijë se në cilën hapësirë gjendet, p.sh. nëse kafsha si pasuri e luajtshme 
largohet nga hapësira ku ka qenë dhe mbajtësi nuk e di se ku do ta gjejë, do ta 
humbë praktikisht mbajtjen dhe kontrollin ndaj asaj kafshe. Në këtë rast, do kemi 
të bëjmë me shpërdorim nëse sendi është përvetësuar nga kryerësi. 

                                                           
624 Po aty, faqe 764-771. 
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32. Vjedhja dhe marrja e pasurisë së luajtshme të personit tjetër janë dy vepra penale 
të lidhura dhe plotësohen në mes veti. Andaj, problemi qëndron në ndarjen e aktit 
të marrjes me qëllim të përvetësimit (element i veprës së vjedhjes) nga marrja e 
pasurisë së luajtshme pa qëllim të përvetësimit. Pra, këto vepra i ndan vetëm 
kuptimi i qëllimit për përvetësim ose pa qëllim të përvetësimit, që do të thotë se 
pasuria e luajtshme është marrë vetëm për përdorim. 

33. Bashkimi i kësaj vepre penale me veprat tjera penale në teorinë e së drejtës penale 
dhe në praktikë shqyrtohet në suaza të bashkimit ideal sipas principit të 
konsumimit (lex consumens derogat legi consumptae). Ky princip i bashkimit të 
veprave penale ekziston kur në suaza të vlerësimit të gjendjes faktike, si për kah 
kuptimi të vlerës, edhe sipas përshkrimit juridik të saj, një vepër penale gjatë 
kryerjes përfshinë edhe elementet e një vepër tjetër penale. Janë tri raste të këtij 
principi të bashkimit të veprave penale në vijim: 1. Vepra paraprake e pa 
ndëshkueshme, 2. Vepra penale përcjellëse e pa ndëshkueshme, 3. Mos ndëshkimi 
i veprës pasardhëse. 

34. Për marrëdhënien e veprës penale të vjedhjes në bashkim me veprën tjetër penale 
është atraktiv rasti i tretë (mosndëshkimi i veprës së pasardhëse). Vepra e 
pasardhëse penale e përcjell veprën penale të vjedhjes, duke shërbyer që pasuria e 
luajtshme e marrë të sigurohet, mbahet, shfrytëzohet apo të realizohet. Vepra 
penale pasardhëse konsumohet me vjedhjen nëse nuk cenohet vlera e re juridike, 
dhe nëse me atë, dëmi i shkaktuar nuk është më i madh se dëmi i shkaktuar me 
vjedhje. Kështu, kryerësi i veprës penale të vjedhjes i cili e fsheh pasurinë (sendin) 
e vjedhur, nuk përgjigjet për vepër penale të fshehjes (neni 345), e as për veprën 
penale të dëmtimit të pasurisë së luajtshme (neni 344). Mirëpo, përveç veprës 
penale të vjedhjes kryerësi do të përgjigjet edhe për veprën penale të mashtrimit 
nëse pasurinë e luajtshme ia ka shitë personit të ndërgjegjshëm, p.sh. personi i cili 
nga barnatorja e vjedhë barin hepatanon apo ndonjë materie tjetër dehëse dhe 
pastaj ia shet narkomanit (përdoruesit të drogës), përveç veprës penale të vjedhjes 
do të përgjigjet edhe për veprën penale nga neni 273 i këtij Kodi. Fjala është për 
bashkimin real të veprave penale.  

35. Me rastin e mashtrimit kemi të bëjmë me të dëmtuarin e ri dhe shkaktohet dëmi i 
cili nuk është përfshi me veprën penale të vjedhjes. Pronari i vërtet gjithnjë mund 
ta kërkojë sendin e vjedhur. Viktima e mashtruar lidhur me pronarin e sendit, 
kryerësit të vjedhjes ia paguan çmimin e shitblerjes të sendit. E njëjta është edhe 
lidhur me shitjen materies dehëse.  

36. Me këtë vepër penale cenohen vlerat e reja të mbrojtura dhe shkaktohet pasojë e re. 
Pra, për të ekzistuar rasti i mosndëshkimit për veprën penale të pas ardhshme duhet 
të plotësohen disa kushte: 1. Që të dy veprat penale duhet të drejtohen kundër të 
mirës së njëjtë dhe objektit të njëjtë sulmues. 2. Që të dy veprat të kenë të bëjnë me 
të njëjtin të dëmtuar. 3. Me veprën e re penale të mos shkaktohet dëmi shumë më i 
madh se sa me veprën penale të vjedhjes dhe 4. që me veprimin e ri të mos dëmtohet 
e mira e re juridike. 

37. Nga kjo rrjedhë, se është e pa pranueshme qëndrimi se veprimet lidhur me 
shndërrimin e sendit të vjedhur në të holla nuk paraqet vepër penale të mashtrimit, 
me arsyetim se kryerësi për përvetësimin e sendit të luajtshëm me vjedhje tashmë 
është shpall fajtor, dhe me shitjen e sendit nuk i ka krijuar vetit dobi pasurore të 
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kundërligjshme të re. Veprimi i ri kriminal është konsumuar me kryerjen e veprës 
penale të vjedhjes (mosndëshkimi i veprës pasardhëse), andaj nuk paraqitet si 
veprimtari e re kriminale dhe vepër e re penale për të cilën do të ishte shpall fajtor 
dhe dënuar.625,626 

38. Disa probleme që mund të dalin lidhur me përkufizimin e veprës penale të 
vjedhjes në kodin tonë penal kur në vend të shprehjes “send” është përdorë 
shprehja “pasuri”. Sipas modelit në Kodin tonë penal (modeli i ri) vjedhja është 
delikt përvetësimi, ndërsa sipas modelit të vjetër vjedhja është delikt pasurimi. 
Andaj, nuk qëndron se “parimisht është mbajtur i njëjti nocion i vjedhjes”. Modeli 
i parë është përvesuar në Gjermani, ndërsa i dyti në Austri dhe Zvicër. Dallimi në 
mes të këtyre dy modeleve mund të ilustroje sipas disa shembujve. 

39. Dikush e merr kompresorin e huaj për t’i kryer disa punë në rrugë dhe pas 
përdorimit atë e lenë në rrugë. Sipas përkufizimit të mëparshëm, nuk ekziston 
vepra penale e vjedhjes, sepse nuk ekziston qëllimi për përfitimin e dobisë 
pasurore të kundërligjshme e edhe sipas këtij përkufizimi nuk ekziston vepra 
penale e vjedhjes. 

40. Për sendin e marr kryerësi e lenë kundërvlerën e sendit në të holla. 
41. Sipas përkufizimit të mëparshëm, vepra penale e vjedhjes nuk ekziston e edhe 

sipas këtij përkufizimi vepra penale e vjedhjes nuk ekziston. Sikur të ishte përdor 
në përkufizim shprehja “send” e jo “pasuri”, do të ekziston qëllimi i përfitimit të 
dobisë pasurore në mënyrë të kundërligjshme sepse atë send kryesi nuk e ka kthyer 
apo nuk do të mund ta kthejë. E pasi po përdoret shprehja “pasuri” në përkufizim 
të kësaj vepre penale dhe ajo pasuri po i kthehet (po i lihet) të dëmtuarit, rrjedhë se 
kryerësi nuk ka qëllim të përvetësimit të pasurisë por të sendit. 

42. Legjislacioni penal i Gjermanisë nga i cili është marr modeli i kësaj vepre penale 
në Kodin tonë, nuk e njeh fare marrjen e sendit të huaj me qëllim të përdorimit dhe 
marrja e sendit me qëllim përdorimi është e pa ndëshkueshme.  

43. Kodi penal i Republikës së Kosovës sa i përket marrjes së sendit me qëllim të 
përdorimit nuk e ka përcjell konceptin e Kodit Penal Gjerman. Sipas Kodit tonë 
penal marrja e sendit me qëllim të përdorimi (furtum usus) gjithnjë është vepër 
penale (neni 331). Një zgjidhje e tillë ekziston edhe në legjislacionin kroat e 
shumë rrallë në legjislacionet tjera penale.  

44. Nëse kryhen disa vepra penale të vjedhjes nga personat e njëjtë, brenda një kohe të 
caktuar në mënyrë serike (kontinuitet) ndaj të njëjtit të dëmtuar apo brenda një 
territori të caktuar, sipas praktikës gjyqësore, mund të konstruktohet një vepër e 
vazhduar penale e vjedhjes, p.sh. pastruesja për çdo ditë, për afër një muaj, nga 
shtëpia e punëdhënëses merr nga pesë euro. Në rastin konkret përmbushen kushtet 
e konstruktimit të një vepre penale të vjedhjes nga neni 325 KPK. 

  
Praktika gjyqësore 

 
1. I akuzuari i ka përmbushur elementet e veprës penale të vjedhjes- neni 325 KPK 

kur e ka përvetësuar qaforen e arit të cilën e dëmtuara pas kërkesës së të tij ia ka 
dhënë vetëm për ta parë. Me këtë e dëmtuara nuk është përjashtuar nga mbajtja e 

                                                           
625 Agj.VSH Nr. 2/74).625 
626 Baćić/ Pavlović; Komentar Krivičnog Zakona Hrvatske, faqe 769. 
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stolisë, dhe i akuzuari i cili e ka pranuar stolinë pasi e ka shikuar e ka ndalur për 
veti, e ka marrë nga posedimi i saj. Aktgjykimi VSRH. Nr. 1/71. 

2. Personi i cili e ka përvetësuar rërën e detit e cila paraprakisht është siguruar me 
eksplorimin e kundërligjshëm të fundit të detit me punën e vet, me këtë nuk kryen 
vepër penale të vjedhjes nga neni 325 (neni 216 të KP të Kroacisë). Është qëndrim 
i seancës së zgjeruar të Gjykatës Supreme të Republikës së Kroacisë. 

3. Marrja e kuletës duke e futur dorën në xhepin e të dëmtuarit, përmbushen të gjitha 
elementet e veprës penale të vjedhjes e jo të veprës penale të vjedhjes së imtë, pa 
marrë parasysh se sa të holla ka pasur në kuletë. Për këtë thuhet në kërkesë se 
veprimet për shkak të sasisë së të hollave dhe vlerës së sendeve tjera janë në shumë 
prej 21,227 dinar, e për shkak të mos ekzistimit të rrethanave të cilat e bëjnë veprën 
e rëndë, është dashtë juridikisht të cilësohet si vjedhje e imtë, me këtë është shkelë 
ligji në dëm të akuzuarit, kjo nuk qëndron. Gjykata e shkallës së parë, edhe pse ka 
gjetur se vjedhja është kryer në tramvaj me gjasë i akuzuari e ka shfrytëzuar 
grumbullin e madh të udhëtarëve, ai është udhëheq me dashje që të përvetësojë tërë 
sasinë e vlerës së gjetur në kuletë e jo një sasi të vogël (pasuri e vogël) që do të 
cilësohej juridikisht si vjedhje e imtë. Tek veprat penale të vjedhjes së xhepit, dashja 
orientohet në vjedhje e jo në vjedhje të imtë përveç nëse i akuzuari e ka ditur se në 
xhep ka vlerë të vogël të të hollave apo sendit. Kz. 58/90.  

4. Nuk kemi të bëjmë me veprën penale të vjedhjes por me veprën penale të 
vetëgjyqësisë.  

5. Është vërtetuar se i akuzuari nuk ka vepruar me qëllim të përvetësimit të dobisë 
pasurore të kundërligjshme kur në shtëpinë e mallrave, së pari ka tentuar që t’i 
ndërrojë një palë këpucë që i kishte blerë më parë e që nuk ishin të kualitetit me 
një palë tjera. E kur shitësja nuk ia ka mundësuar ndërrimin, i ka marr këpucët 
tjera dhe i ka lënë ato të cilat i ka kontestuar për kah kualiteti dhe ka dalur nga 
shitorja. Aktgjykimi Gjykata e Qarkut në Bjellovar Kz. nr. 515/91. 

6. Kemi të bëjmë me vepër penale të vjedhjes e jo me vepër penale të shpërdorimit 
kur është vërtetuar se i akuzuari në një restorant të frekuentuar nga tavolina ku 
ishte i ulur e ka marrë një qese najloni të cilën e kishte harruar mysafiri paraprak, i 
vetëdijshëm se po e merr sendin e huaj, e që shihet nga rrethana se menjëherë pas 
daljes atë qese në të cilën kishte të holla e ka fshehur. Në këtë rast mbajtja 
(detencioni) i të dëmtuarit nuk ka pushuar mbi sendin e harruar e që rrjedhë nga 
fakti se ai është kthyer menjëherë në restorant, duke ditur se ku e ka harruar 
sendin, e që ka manifestuar dashjen faktike në sendin e tij të luajtshëm. 
Aktgjykimi Varazhdin. VSRH 431/84. 

 
 
Neni 326 [Vjedhja e shërbimeve] 
 
1. Kushdo që me anë të lajthimit, largimit ose mënyrave tjera siguron shërbime 

për të cilat dihet se mundësohen vetëm në shkëmbim të kompensimit dhe 
shmang pagesën për shërbime të tilla, dënohet me gjobë dhe me burgim deri 
në një (1) vit.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me forcë ose kanosje 
serioze, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.  
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3. Nëse vlera e shërbimeve të vjedhura është më pak se pesëdhjetë (50) Euro, 
kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.  

4. Për qëllime të këtij neni, “shërbime” përfshinë, por nuk kufizohet në 
transportimin; punën, shërbimet profesionale, teknike apo mekanike; shërbimet 
e skiliftit; objektet për biseda telefonikë; shërbimet e komunikimit ose telefonisë; 
ofrimi i ushqimit apo akomodimit; furnizimi me pajisje, vegla, vetura ose kamp-
shtëpiza për përdorim të përkohshëm; furnizimi i pajisjeve për shfrytëzim; ose 
qasja në sistemin e internetit, kompjuterik apo kabllor. “Shërbim” po ashtu 
përfshinë çmimin e hyrjes në evenimente sportive, zbavitëse, shfaqje ose ngjarje 
tjera që kanë çmim të hyrjes ose tarifë tjetër për pjesëmarrje.  

5. Largimi nga biznesi, hoteli apo restoranti pa ofruar për të paguar ose pa 
paguar për hotel, restorant apo shërbime tjera për të cilat kompensimi 
zakonisht paguhet pas pranimit të shërbimeve është dëshmi se shërbimet janë 
pranuar me qëllim të shmangies së pagesës.  

 
1. Kjo është vepër e re penale në sistemin tonë penal të cilën nuk e kanë paraparë 

shtetet tjera në rajon. Konsideroj se legjislacionet tjera penale nuk e kanë paraparë 
një vepër të tillë penale, ngase shërbimet e tilla ofrohen në bazë të kompensimit 
(pagesës), respektivisht shërbimet ofrohen në bazë të një kontrate të lidhur sipas 
Ligjit mbi marrëdhëniet detyrimore (obligative) dhe mos përmbushja e kësaj 
kontrate do të ishte çështje civile - juridike. Të gjitha këto shërbime ofrohen në 
bazë të kontratave të ashtu quajtura, kontrata të “adezionit” ku ofertuesi i formulon 
kushtet në bazë të cilave dëshiron të lidhë kontratë. Kush i pranon këto kushte 
konsiderohet se ka lidhë kontratën për shërbime.  

2. Jemi të mendimit se kjo vepër do të duhej të konsiderohej vepër penale e 
mashtrimit (neni 335), nëse thuhet se këto shërbime sigurohen me anë të lajthimit, 
largimit apo mënyrat tjera. 

3. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale janë shërbimet të cilat ofrohen vetëm me 
pagesë (kompensim). 

4. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë paraparë në mënyrë alternative si 
vijon:  
a) me anë të lajthimit i shmanget pagesës së shërbimeve të cilat sigurohen vetëm 

me kompensim; 
b) duke u larguar i shmanget pagesës së shërbimeve të cilat sigurohen vetëm me 

kompensim dhe;  
c) në mënyra tjera i shmanget pagesës së shërbimeve të cilat sigurohen vetëm 

me kompensim. 
5. Kjo formë e kësaj vepre penale konsiderohet se kryhet duke e vënë në lajthitje 

ofruesin e shërbimeve për të siguruar shërbime të cilat sigurohen vetëm me 
shkëmbim të kompensimit dhe kështu i shmanget pagesës për shërbime të tilla. 
Vënia në lajthitje e ofruesit të shërbimit bëhet me anë të mashtrimit dhe kjo është 
çështje faktike, të cilën do ta konstatojë gjykata në çdo rast konkret.  

6. Meqenëse, kjo mënyrë e kryerjes së kësaj vepre penale do të mund të kualifikohej 
si vepër penale e mashtrimit (neni 335 par. 1) dhe meqenëse kjo vepër penale 
konsiderohet si vepër penale speciale për objektin mbrojtës të saj dhe është më e 
favorshme për kryesin atëherë do të aplikohet kjo dispozitë. 
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7. Mënyra tjetër e kryerjes së kësaj vepre është largimi i kryesit pa e paguar 
shërbimin e tillë që sipas paragrafit 5 të këtij neni konsiderohet se është pranuar 
shërbimi me qëllim që të mos paguhet. Këtu mund të shtrohet pyetja praktike, a 
duhet gjykata të vërtetojë se me të vërtetë kryesi i kësaj vepre penale është larguar 
me qëllim që mos t’i paguaj shërbimet apo kryesi duhet të argumentojë se nuk 
është larguar për qëllim të mos pagesës, e që kjo është në kundërshtim me parimin 
e së drejtës penale, se barra provuese bie mbi organin e ndjekjes penale e jo mbi të 
akuzuarin (shih nenin 7 të Kodit të Procedurës Penale). 

8. Mënyra e tretë e kryerjes së kësaj vepre penale nga paragrafi 1 ka të bëjë me 
mënyrat tjera me të cilat sigurohet shërbimi për të cilin dihet se mundësohet vetëm 
në shkëmbim të kompensimit dhe shmang pagesën për shërbime të tilla. 
Ligjdhënësi ka lënë mundësinë e hapur që gjykata në bazë të gjendjes faktike të 
gjejë se cila është ajo mënyrë në bazë të së cilës kryesi ka siguruar shërbime për të 
cilat dihet se sigurohen vetëm me shkëmbim të kompensimit, e me qëllim të 
shmangies së pagesës për shërbime të tilla. Pra, mund të jenë mënyra të ndryshme 
me të cilat sigurohet shërbimi i cili mundësohet vetëm me shkëmbim të 
kompensimit, e me qëllim që të shmang pagesën për shërbime të tilla. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se kryhet nëse është përdorë forca ose kanosja serioze. 
 

Paragrafi 3. 
 
1. Në paragrafin 3 është paraparë forma e lehtë e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se ekziston nëse vlera e shërbimeve të vjedhura është më e vogël se 
50 Euro, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë muaj. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Paragrafi 4 është dispozitë shpjeguese dhe për qëllim të këtij neni shpjegon se çka 

konsiderohet “shërbim” i cili dihet se sigurohet vetëm në shkëmbim të 
kompensimit pa kufizuar edhe ndonjë shërbim tjetër të ngjashëm nga ato të cekurat 
në këtë dispozitë.  

 
Paragrafi 5. 

 
1. Edhe ky paragraf është shpjegues dhe sqaron se çdo largim pa paguar nga biznesi, 

hoteli apo restoranti pa ofruar për të paguar ose pa paguar për hotel, restorant apo 
shërbimet tjera për të cilat kompensimi zakonisht paguhet pas pranimit të 
shërbimeve është dëshmi se shërbimet janë pranuar me qëllim të shmangies së 
pagesës. Një përkufizim i tillë nuk ka lënë dilemë dhe ligjdhënësi paraprakisht ka 
paraparë çdo largim pa pagesë si vepër penale. Në një situatë të tillë, mbetet mbi 
kryesin të argumentojë se nuk është larguar me qëllim që t’i shmanget pagesës por 
për ndonjë arsye tjetër. Sipas nenit 7 të Kodit të Procedurës penale, barra provuese 
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bie mbi organet e ndjekjes penale e jo mbi të akuzuarin apo të dyshuarin për vepër 
penale.  

 
 
Neni 327 [Vjedhja e rëndë] 
 
1. Kushdo që kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 325 të këtij Kodi, dënohet me 

gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet, nëse:  
1.1. vepra është kryer duke thyer, kaluar apo depërtuar me forcë në veturat 

e mbyllura, ndërtesat, dhomat, arkat, sanduqet apo hapësirat tjera të 
mbyllura ose duke hequr pengesat tjera me qëllim të përvetësimit të 
pasurisë së luajtshme;  

1.2. kryesi ka vepruar në mënyrë posaçërisht të rrezikshme apo të vrazhdë;  
1.3. kryesi ka shfrytëzuar gjendjen e krijuar si rezultat i zjarrit, vërshimit, 

tërmetit apo fatkeqësive të tjera; ose  
1.4. kryesi ka shfrytëzuar paaftësinë ose gjendjen tjetër të rëndë të personit 

tjetër.  
2. Kushdo që kryen vjedhje nga paragrafi 1. i nenit 325 të këtij Kodi ose paragrafi 

1. i këtij neni dënohet me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet, nëse:  
2.1. pasuria apo shërbimi i vjedhur ka vlerë mbi pesëmijë (5.000) Euro;  
2.2. pasuria e vjedhur shërben për qëllime fetare ose është vjedhur nga 

ndërtesa fetare apo ndërtesa tjetër që shërben për mbajtjen e 
ceremonive fetare;  

2.3. pasuria e vjedhur ka vlerë kulturore, fetare apo historike; ka rëndësi të 
posaçme shkencore, teknike apo artistike; është pjesë e koleksionit 
publik, koleksionit privat të mbrojtur apo e ekspozitës publike; ose 
është monument natyral apo objekt i natyrës nën mbrojtje;  

2.4. pasuria është vjedhur nga varri;  
2.5. pasuria e vjedhur është armë;  
2.6. kryesi ka pasur me vete armë apo mjet tjetër të rrezikshme; ose  
2.7. kryesi ka vepruar si anëtar i grupit.  

 
1. Inkriminimi i vjedhjes së rëndë është përcaktuar në dy paragrafë. Në paragrafin e 

parë janë paraparë format e vjedhjes nga neni 325 par. 1 të cilat marrin formën e 
kualifikuar apo forma të rënda të veprës penale të vjedhjes për shkak të mënyrës 
dhe rrethanave të kryerjes. 

2. Në paragrafin 2, vjedhjet marrin karakter të veprës penale të rëndë për shkak të 
vlerës së sendit të luajtshëm të vjedhur ose për shkak të vetive specifike të sendit 
ose për shkak se sendi shërben për qëllime të caktuara. 

3. Në nënparagrafin 2.3 janë përcaktuar veprat penale të vjedhjes së pasurisë me 
vlerë kulturore apo pasuria me rëndësi të posaçme shkencore, artistike, teknike apo 
nëse është pjesë e koleksionit publik apo privat të mbrojtur apo ekspozitës publike. 
Ndërsa në nënparagrafin 2.4 të këtij neni janë përcaktuar veprat penale nga neni 
325 par. 1, kur pasuria është vjedhur nga varri. Në nënparagrafin 2.7 kryhen nëse 
veprohet si pjesëtar i një grupi e sipas nënparagrafit 2.6 kur kryesi me vete mban 
ndonjë armë apo mjet të rrezikshëm me qëllim sulmi. 
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4. Nëse, gjatë kryerjes së veprës penale të vjedhjes së rëndë ekzistojnë disa rrethana 
kualifikuese të lartcekura, kryerësi do të përgjigjet vetëm për një vepër penale të 
vjedhjes së rëndë, p.sh. ekziston vetëm një vepër penale e vjedhjes së rëndë, nëse 
pasurinë, vlera e së cilës kalon shumën prej 5.000 euro, e vjedh personi i cili si 
anëtar i një grupi me veti mbanë armë. 

5. Siç kemi cekë më lartë, në paragrafin 1 dhe paragrafin 2 të këtij neni janë 
përcaktuar format e vjedhjes së rëndë si në vijim: 

 
Paragrafi 1 

 
1. Në paragrafin 1 të këtij neni janë paraparë katër forma të kësaj vepre penale.  
 

Nënparagrafi 1.1. 
 
1. Në nënparagrafin 1 është paraparë vjedhja e kryer duke thyer me forcë ndërtesat e 

mbyllura, dhomat, arkat ose sëndukët a hapësirat tjera të mbyllura ose duke hequr 
pengesat tjera me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme. Thyerja me forcë 
të hapësirave të mbyllura nënkupton hapjen, depërtimin, përvetësimin e pengesave 
dhe hyrjen me forcë në objektet e mbyllura apo hapësira të mbyllura pa vullnetin e 
pronarit apo të poseduesit. Kjo është p.sh. kur në një ndërtesë depërtohet brenda 
duke e thyer portën, duke thyer dritaren, duke hapur ndonjë gavër, duke e thyer 
drynin e valixhes, duke e hapë me forcë portën e kasës e të ngjashme. Thelbësore 
është që me mënjanimin e pengesave me forcë hyhet në hapësirë të mbyllur apo 
krijohen kushte që kryerësi të ketë qasje në hapësirën e mbyllur, p.sh. në brendinë 
e valixhes ose kasës e të ngjashme.  

2. Heqja e pengesave tjera sipas praktikës gjyqësore dhe të disa autorëve të së drejtës 
penale nënkupton depërtimin në hapësira të mbyllura pa e dëmtuar substancën e 
objektit, duke i përvetësuar pengesat, p.sh. hyrja nëpër mes të ndonjë gavre, kalim 
mbi mur, hapja e portës me çelësin origjinal deri te i cili ka arritur në mënyrë 
mashtruese, etj. Andaj, me depërtim nënkuptohen të gjitha format e hyrjes së 
kundërligjshme në hapësirat e mbyllura, të jenë ato me përdorimin e forcës ose 
dëmtimit të pengesave, respektivisht me kapërcimin e tyre me qëllim që në atë 
mënyrë të arrihet deri te pasuria e huaj e luajtshme.  

3. Mënyrat më të shpeshta të thyerjeve dhe depërtimeve janë: thyerja e bravave, 
drynave, prerja e trinave të hekurta dhe rrethojave të larta, thyerja e xhamave të 
dyerve, dritareve dhe vitrinave, hapja e gavrës në portën e hyrjes, dhomës etj. 
hapja e kasave me eksploziv apo me shufër të hekurt, hapja me kallauz apo me 
çelësin e marr në mënyrë mashtruese, hyrja nga kulmi duke i mënjanuar mbulesën, 
ngjitja me konop në katet e ndërtesave të larta, kapërcimi i murit më të lartë se dy 
metra, nxjerrja e sendit nëpër rrjetë me anë të shkopit, hapja e gavrës në muri, 
hyrja nga oxhaku, hyrja në shatorin e mbyllur. 

4. Vetëm hyrja në hapësirat e mbyllura pa përvetësimin e pasurisë së huaj të 
luajtshme parqet vetëm tentativë të kësaj vepre penale. 
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Nënparagrafi 1.2 
 
1. Vjedhja e kryer duke vepruar në mënyrë posaçërisht të rrezikshme dhe të vrazhdë 

(par. 1 nënpika 2 të nenit 325). Në këto raste kemi të bëjmë me vjedhjet të cilat për 
nga intensiteti, vrazhdësia dhe rrezikshmëria i tejkalojnë në masë të 
konsiderueshme atë që zakonisht manifestohet gjatë kryerjes së veprave penale të 
vjedhjes. Vjedhja është kryer në mënyrë posaçërisht të rrezikshme kur me kryerjen 
e saj është krijuar apo ka mund të krijohet rrezik për njerëzit dhe pasurinë. Ky 
rrezik mund të burojë ose nga mjetet të cilat shfrytëzohen gjatë kryerjes së veprës 
penale (p.sh. shfrytëzimi i eksplozivit me rastin e thyerjes së ndonjë sipërfaqeje të 
mbyllur, lidhja e rrymës për të pamundësuar hyrjen në hapësirën e mbyllur ku 
kryhet vjedhja, shkaktimi i zjarrit apo përmbytjes me rastin e arritjes deri tek 
pasuria e luajtshme e të ngjashme) ose nga vetë objekti i vjedhjes (vjedhja e 
eksplozivit, ose materies me rreze jonizuese). Për këtë formë të veprës penale nuk 
është e domosdoshme të lëndohet ndonjë person apo të shkatërrohet ose të 
dëmtohet pasuria e dikujt.  

2. Shembujt më të shpeshtë të kësaj forme janë: hyrja në shtëpi dhe vjedhja e 
pasurisë së luajtshme kur personat flenë, kërcimi në veturë (kamion-tren) deri sa 
ajo është në lëvizje dhe hedhja e sendeve dhe prapë zbritja nga ai automjet-tren, 
hyrja dhe fshehja në hapësirë të mbyllur (kafene, gardëroba) dhe vjedhja e pasurisë 
së luajtshme pasi të shkojnë punëtorët e atij lokali.  

3. Vrazhdësia me rastin kryerjes së vjedhjes, para se gjithash duhet të manifestohet 
me ngulm të kryerësit për ta përfunduar vjedhjen, gatishmëria e tij që me rrezik të 
madh ta kryej veprën penale ose ta shfrytëzojë situatën kur më së paku pritet që të 
kryhet vepra penale. 

4. Në praktikën gjyqësore, vjedhjet e kryera në mënyrë të vrazhdë konsiderohen si 
p.sh. vjedhja e kryer duke kërcyer nëpër dritare të hapur, pragu i ultë i së cilës 
është për afër dy metra; vjedhja e kryer nga personi i cili paraqitet në cilësinë e 
policit, inspektorit apo ndonjë personi zyrtar i cili i kërkon dokumentet e 
identifikimit dhe nga ato ka nxjerr dhe ndalë të hollat; shkëputja e qafores së arit 
nga qafa në vendin publik dhe në sytë e qytetarëve të pranishëm; vjedhja e 
këpucëve nga këmbët e personit të fjetur në vendin publik; shkëputja nga dora e 
kuletës në praninë e qytetarëve tjerë e të ngjashme. Çdo vjedhje e xhepit, vetvetiu 
nuk mund të konsiderohet si vjedhje në mënyrë të vrazhdë, nëse gjatë kryerjes së 
saj nuk është manifestuar vendosmëria e posaçme ose mospërfillja e tepruar. 
Kështu, p.sh. nxjerrja e kuletës nga xhepi i prapmë duke e shfrytëzuar grumbullin 
e pasagjerëve në një automjet, nuk paraqet vjedhje të vrazhdë, por do të ekzistonte 
kjo formë e veprës kur vidhet kuleta nga xhepi i brendshëm duke e prerë astarin e 
palltos, ose kur keqpërdoret mirëbesimi i viktimës dhe gjatë bisedës me te ia 
vjedhë kuletën nga xhepi.  

5. Dallimi në mes të veprës penale të vjedhjes së vrazhdë dhe tentativës së 
papërshtatshme të grabitjes është se për tentativën e papërshtatshme kryerësi 
mund të lirohet nga dënimi.  

6. Vepra penale e vjedhjes së rëndë në mënyrë posaçërisht të rrezikshme dhe të 
vrazhdë e konsumon tentativën e pa përshtatshme të grabitjes, kur kryerësi më 
parë nga dora e viktimës ia ka tërheqë befasisht një sasi të caktuar të hollash dhe 
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pastaj e ka përdorë forcën, duke e qëlluar me grusht viktimën, ia fut duart në xhepa 
por nuk gjen asgjë. Pa marr parasysh se për veprën penale të grabitjes është 
paraparë dënimi më i lartë, ligji për tentativë të papërshtatshme mundëson zbutje 
të dënimit.  

7. Tentativa e papërshtatshme e grabitjes është vepër më e butë se sa vepra penale e 
kryer e vjedhjes së rëndë. 

 
Nënparagrafi 1.3 

 
1. Vepra penale e vjedhjes së rëndë e kryer duke shfrytëzuar gjendjen e krijuar si 

rezultat i zjarrit, vërshimit, tërmetit apo fatkeqësive tjera (nënparagrafi 3 i 
paragrafit 1 të nenit 327). Rrethanat kualifikuese tek kjo formë e veprës penale të 
vjedhjes janë koha kur vepra penale kryhet dhe rrethanat nënë të cilat kryhet. 
Rrethanat e përshkruara janë rrethana objektive dhe nuk varen nga kryerësi e as 
nga viktima. Vepra penale kryhet gjatë gjendjes së krijuar ose menjëherë pas saj. 
Mirëpo, rrethanat objektive të cekura shprehin rrethanën subjektive të kryerësit, i 
cili e shfrytëzon situatën e vështirë për ta kryer veprën penale. Për të ekzistuar kjo 
vepër penale është e nevojshme që vepra të kryhet gjatë kohës së zjarrit, 
vërshimeve, tërmetit dhe fatkeqësive tjera. Në fatkeqësitë tjera duhet radhitur së 
pari luftën, gjendjen e luftës dhe pasojat e saja (shtëpi e braktisura apo të 
shkatërruara, braktisja dhe zhvendosja e popullatës me qëllim për t’u kthyer), 
epidemia nga ndonjë sëmundje e rëndë, gjendja e panikut të qytetarëve, 
bombardimet e të ngjashme.  

2. Pasuria e luajtshme mund të jetë e personit i cili ka pësuar nga një gjendje e tillë 
apo të ndonjë personi fizik apo juridik. Nuk është e rëndësishme se ndaj kujt 
kryhet vjedhja por vjedhja duhet të kryhet duke e shfrytëzuar gjendjen e krijuar 
nga fatkeqësitë. Edhe vjedhja e kryer menjëherë pas ndonjë aksidenti të ndonjë 
lloji të trafikut duhet kualifikuar sipas këtij nënparagrafi. 

 
Nënparagrafi 1.4 

 
1. Vjedhja e kryer duke e shfrytëzuar paaftësinë ose gjendjen tjetër të rëndë të 

personit tjetër (nënparagrafi 4 i paragrafit 1 të nenit 325 të KPK). Paaftësia, për 
shkak së cilës viktima është e hendikepuar për mbrojtjen e pasurisë së vet nga 
vjedhja, mund të jetë e natyrës fizike dhe psikike. Kryesisht është pasojë e 
gjendjes së sëmundjes, i pa vetëdijshëm, i paralizuar, i mërzitur për shkak të 
vdekjes të ndonjë të afërmi dhe nuk mund ta mbrojë pasurinë e vet. Shfrytëzimi i 
një gjendjeje të tillë të viktimës, kryerësi i vjedhjes manifeston një shkallë të lartë 
të vrazhdësisë, sjelljes së paskrupullt. Thelbësore për këtë formë të veprës penale 
është se viktima e kësaj vepre është në gjendje të pa lakmueshme, të vështirë apo 
në gjendje të pamundësisë dhe kryerësi e ka shfrytëzuar një gjendje të tillë për ta 
kryer veprën penale të vjedhjes. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Paragrafi 2 i këtij neni përmban shtatë modalitete të kryerjes. 
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Nënparagrafi 2.1 
 
1. Në nënparagrafin 1 të paragrafit 2 të këtij neni është paraparë vjedhja e pasurisë, 

vlera e së cilës kalon shumën e caktuar. Kjo formë e vjedhjes së kualifikuar ka të 
bëjë, kryesisht, me vlerën e pasurisë së luajtshme të vjedhur. Sipas Kodit Penal kjo 
vlerë është përcaktuar mbi 5.000 euro. Kjo vlerë mund të rrjedhë nga një vjedhje, 
por kjo formë e kësaj vepre penale ekziston edhe kur vlera e tërësishme e sendeve 
të vjedhura me disa vjedhje në bashkim real apo një vepër të vazhduar e kalon 
shumën prej 5.000 euro.  

2. Vlera e pasurisë së vjedhur përcaktohet sipas vlerës së tregut në kohën e kryerjes 
së veprës penale.  

3. Kryerësi i kësaj vepre penale duhet ta dijë se po e përvetëson pasurinë e personit 
tjetër me vlerë të madhe, do të thotë se tekë kryerësi duhet të ekzistojë qëllimi dhe 
dija se kemi të bëjmë me pasurinë e luajtshme me vlerë të madhe si dhe qëllimi për 
përvetësimin e po asaj vlerë pasurore. 

 
Nënparagrafi 2.2 

 
1. Vjedhja e pasurisë e cila shërben për qëllime fetare ose është vjedhur nga ndërtesa 

fetare apo nga ndërtesa të tjera ku mbahen ceremonitë fetare (nënparagrafi 2, 
paragrafi 2 të nenit 325). Me këtë inkriminim mbrohen sendet të cilat shërbejnë 
për kryerjen e ceremonive fetare apo për qëllim fetar. Njëkohësisht mbrohet 
pasuria e cila gjendet në objektet fetare ose objektet ku mbahen ceremonitë fetare. 
Objekti mbrojtës i kësaj forme të vjedhjes së rëndë është pasuria e cila shërben për 
qëllime fetare, sendet të cilat gjenden në ndërtesat fetare, madje edhe ato sende të 
cilat gjenden në ndërtesa ku mbahen ceremonitë fetare. Për ekzistimin e kësaj 
forme të veprës së vjedhjes së rëndë, s’pari duhet të ekzistojë vjedhja nga neni 325 
par. 1 i këtij Kodi.  

2. Kryerësi duhet të veprojë me dashje dhe duhet të jetë i vetëdijshëm se pasuria e 
vjedhur i takon ndonjë bashkësie fetare apo shërben për ceremonitë fetare. 

 
Nënparagrafi 2.3 

 
1. Vjedhja e vlerave kulturore, fetare apo pasurisë me rëndësi të posaçme shkencore, 

historike, artistike, teknike apo nëse është pjesë e koleksionit publik, e koleksionit 
privat të mbrojtur apo e ekspozitës publike (nënparagrafi 3 i paragrafit 2 të nenit 
325). Vlerat kulturore mbrohen edhe me Konventën Ndërkombëtare mbi masat e 
ndalimit dhe pengimit të importi, eksportit dhe transportin e pa lejueshëm të 
vlerave kulturore. 

2. Me këtë formë të veprës penale të vjedhjes së rëndë, mbrohet i gjithë thesari 
kulturor: të gjitha sendet në muze, galeri, librari dhe institucionet tjera publike dhe 
private nën mbrojtje, inventari i kishës apo objekteve tjera fetare dhe sendet, lëndët 
arkivore, shënimet, dokumentet, dorëshkrimet, filmat, zbulimet arkeologjike, 
pikturat artistike dhe dizajnët, sendet etnografike, librat e vjetra dhe të rralla, letrat 
me vlerë, markat postare, armët e vjetra dhe të trofeve, vlerat teknike etj. Vlera e 
këtyre sendeve nuk vlerësohet sipas çmimit të tregut, vlera e tyre është historike, 
fetare, shkencore, kulturore, teknike dhe ato vërtetohen sipas dispozitave përkatëse 
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mbi ruajtjen, konservimin dhe përparimin e të mirave kulturore, historike, teknike 
dhe shkencore që këtij përkufizimi i jepet karakteri blanket. 

3. Qëllimi i kryerësit, përveç të tjerave, përfshin edhe dijen e tij për natyrën e sendit 
të vjedhur. 

 
Nënparagrafi 2.4 

 
1. Në nënparagrafin 2.4 është paraparë formë e posaçme e vjedhjes ku kryerësi vjedh 

sendet e luajtshme nga varri. 
 

Nënparagrafi 2.5 
 
1. Në nënparagrafin 2.5 është paraparë formë e posaçme e vjedhjes, ku kryesi e 

vjedhë armën e personit tjetër. Për shkak të karakteristikave dhe cilësisë së sendit 
të vjedhur, kjo formë e vjedhjes merr karakteristikat e veprës së rëndë penale. 
Kryesi i kësaj vepre penale mund të përgjigjet edhe për veprën penale të 
armëmbajtjes pa leje nga neni 374, në bashkim real me veprën penale në fjalë. 

 
Nënparagrafi 2.6 

 
1. Në nënparagrafin 2.6 është paraparë forma e kësaj vepre penale e cila konsiderohet 

se kryhet kur kryesi vepron si anëtar i një grupi. Pra, për shkak kësaj rrethane 
(veprimi si anëtar i një grupi gjatë vjedhjes) të posaçme vjedhja konsiderohet si 
vjedhje e rëndë.  

2. Vepra është shprehje e aktivitetit të grupit më së paku prej tre personave, të cilët 
janë akorduar për kryerje të veprave penale përkohësisht ose më gjatë, me ç’rast 
secili anëtar i grupit e jep kontributin e vet për kryerje të veprës penale dhe për 
këtë arsye vjedhja është e karakterit më të rëndë dhe më e rrezikshme. Si bashkë 
kryes të këtyre veprave penale, sipas teorisë së pushtetit ndaj veprës penale 
konsiderohen vetëm ata të cilët kanë pushtet ndaj veprës penale gjatë kryerjes së 
saj. Bërja roje gjatë kryerjes së këtyre veprave penale, sipas kësaj teorie 
konsiderohet si ndihmë në kryerje të veprës penale e jo si bashkëkryerje. Këtë 
qëndrim e mban Gjykata e Shkallës së dytë në Varazhdin me aktgjykimin e saj.627 

 
Nënparagrafi 2.7 

 
1. Fakti se kryerësi ka armë apo mjet të rrezikshëm për jetën apo dëmtimin e trupit të 

personit tjetër (revole, bombë, thikë, boks hekuri, sëpatë, gaz helmues etj.) gjatë 
kryerjes së vjedhjes dhe atë është i gatshëm ta përdorë, mjaft qartë e tregon 
shkallën e rrezikshmërisë dhe vendosmërinë për ta kryer veprën penale.  

2. Për ekzistimin e kësaj vepre penale është e nevojshme të vërtetohet se arma apo 
mjeti i rrezikshëm nuk është gjendur tek kryerësi rastësisht, mirëpo atë e posedon 
për ta përdorë për sulm ose mbrojtje gjatë kryerjes së veprës. Inkriminohet vetë 
posedimi i armës apo mjetit të rrezikshëm gjatë kryerjes së vjedhjes, e nëse ajo 

                                                           
627 Tomislav Brdjanović,/ Simo Miljanović; Zbirka Krivičnog prava, I deo. të Gjykatës së Apelit 
në Varazhdin-Kroaci. Kz 41/06 dt. 31 sećnja 2006. 
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është përdor, varësisht nga stadiumi i veprimit të kryerjes së veprës penale të 
vjedhjes kemi të bëjmë me veprën penale të grabitjes ose të vjedhjes grabitqare. 
Nëse arma apo mjeti i rrezikshëm është gjetur tek njeri nga bashkëvepruesit, sipas 
këtij kualifikimi juridik do të përgjigjen edhe bashkëvepruesit tjerë nëse ajo armë 
ose mjeti i rrezikshëm është përfshirë në qëllimin e tyre. 

3. Deri tani në praktikën gjyqësore të Republikës së Kosovës ka mbizotëruar 
qëndrimi se është bashkëveprues e jo ndihmës në veprën penale të vjedhjes së 
rëndë personi i cili bënë roje deri sa të tjerët i ndërmarrin veprimet e kryerjes për 
këtë vepër penale. Por, sikurse kemi cekë më lartë, sipas teorisë së pushtetit ndaj 
veprës penale kjo nuk qëndron, por bërja roje konsiderohet vetëm si bashkëpunues 
- ndihmës në kryerjen e veprës penale, pa marrë parasysh se ekziston marrëveshja 
për kryerjen e veprës penale dhe ndarjes së pronës së vjedhur. Kësi qëndrimi ka 
marrë me aktgjykim edhe Gjykata e Apelit në Varazhdin.628 

4. Personat të cilët për ta kryer vjedhjen e rëndë shërbehen me fëmijën, me personin 
e pa përgjegjshëm ose me personin e dehur, përgjigjen si kryerës të kësaj vepre 
penale. 

5. Bashkimi i rrethanave kualifikuese të veprave penale të vjedhjes së rëndë. 
6. Nuk ekziston bashkimi i veprave penale në rastin kur te një vepër penale të 

vjedhjes së rëndë përmbushen disa rrethana kualifikuese. Ekziston vetëm një vepër 
penale. Bashkimi i rrethanave kualifikuese ka rëndësi vetëm me rastin e matjes së 
dënimit- do të merret si rrethanë rënduese. Në një vepër penale konsumohen të 
gjitha rrethanat tjera kualifikuese. Por, shtrohet pyetja e marrëdhënies së 
rrethanave kualifikuese nga nënparagrafi 2.6 dhe 2.7 ndaj rrethanave tjera nga 
paragrafët e nenit 327 par. 1, duke pasur parasysh dënimin më të rëndë për 
paragrafin 2. Konsideroj se përgjigje ndaj kësaj pyetjeje lidhur me marrëdhëniet e 
rrethanave kualifikuese është e nevojshme të respektohet parimi sipas së cilit 
kualifikimi më i rëndë juridik e përfshin edhe më të lehtën dhe ka të bëjë me tërë 
veprën e kryer në rastin konkret.  

7. Nuk kemi të bëjmë me bashkimin e veprave penale nga neni 327 par. 1 dhe nenit 
327 par. 2, kur të akuzuarit kanë kryer shumë vepra penale të vjedhjes së rëndë me 
thyerje dhe kur janë bashkuar në grup për të kryer vjedhje. Këtu bashkimi i 
veprave është vetëm fiktiv dhe ka të bëjë me vepra penale me shumë elemente 
kualifikuese. Andaj, nuk caktohen dënimet për veprat penale në bashkim por 
elementet kualifikuese të tyre merren në konsiderim me rastin e matjes së dënimit. 
Kështu është vendosur me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Republikës së 
Kroacisë - VSRH, Kz-484/70.629 

8. Marrëdhënia e veprës penale të vjedhjes së rëndë dhe veprave tjera penale. 
9. “Kur është vërtetuar se i akuzuari me dorë i ka rënë të dëmtuarit në fytyrë dhe 

trup, e pastaj ia ka marr nga qafa një qafore të arit, janë përmbushur të gjitha 
elementet qenësore të vjedhjes së vrazhdë nga neni 327 nën par. 1.2. 

10. Kemi të bëjmë me atë, se çështja faktike e cila është vërtetuar nga gjykata e 
shkallës së parë, e ku rrjedh si e pa kontestueshme forca e përdorur ndaj të 
dëmtuarit e cila nuk ka qenë e intensitetit të lartë dhe i dëmtuari fare nuk është 
frikësuar, por është befasuar duke pasur në konsideratë zhvillimin dhe konstruktin 

                                                           
628 Po aty. Kz 41/2006. 
629 VSRH, Kz-484/70. 
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sa i përket lartësisë dhe peshës, andaj objektivisht nuk ka qenë e mundur të thyhet 
rezistenca, respektivisht të mos rezistohet. Kështu, i akuzuari duke u gjendur në 
një situatë të tillë, duke e shfrytëzuar befasinë e të dëmtuarit dhe besimin që i 
dëmtuari e ka pasur si ndaj të njohurit, ka arritur, që duke e tërheq qaforen e arrit 
edhe ta marrë atë dhe të vrapojë -rrethanat janë ato të cilat veprës ia japin 
karakterin e vrazhdësisë dhe është dashtë që vepra të ri cilësohet si në diapozitivin 
e aktgjykimit të shkallës së dytë”.630 

11. Vjedhja e rëndë dhe shpërdorimi. 
12. “Është kryer vepra penale e vjedhjes së rëndë në mënyrë të vrazhdë e jo vepra 

penale e shpërdorimit, ashtu që i akuzuari duke marr në dorë unazën e të 
dëmtuarës vetëm për ta shikuar, me çka nuk ka arritur të sigurojë mundësinë e 
disponimit faktik mbi unazën e as me ndonjë bazë tjetër juridike të ketë arrit në 
detencion (mbajtje) të atij sendi, por vetëm është gjendur për momentin në duart e 
tij. E dëmtuara nuk e ka humbur ende posedimin e drejt dhe të ligjshëm ndaj atij 
sendi. I akuzuari duke shfrytëzuar situatën e krijuar dhe besimin e të dëmtuarës ka 
refuzuar ta kthejë unazën dhe ka ikur nga bufeja. Send në besim mund të 
konsiderohet vetëm ai send i arritur në mbajtje (detencion-posedim) te personi 
tjetër sipas një baze juridike dhe sipas rrethanave të cilat krijojnë mundësinë 
faktike për posedim të pa penguar të atij sendi.”631 

 
Praktika gjyqësore: 

 
1. Hapja e pa autorizuar e hapësirës së mbyllur konsiderohet edhe hapja me çelësin e 

vërtet deri te i cili kryerësi i veprës penale ka arritur në mënyrë të pa autorizuar 
dhe e ka shfrytëzuar atë për ta kryer veprën penale të vjedhjes. Rasti i tillë është 
edhe atëherë kur i akuzuari e ka gjetur çelësin të cilin i dëmtuari e ka fshehur në 
vend të caktuar dhe kur me ndihmën e atij çelësi e ka hapur derën e banesës së të 
dëmtuarit dhe në atë banesë e ka kryer vjedhjen. VSRH. Kz. 1312/67. 

2. Hapja e dritares së banesës së mbyllur me shtyrje, edhe pse ajo dritare nuk ka qenë e 
siguruar në mënyrë të veçantë nga hapësira e brendshme me siguresë për shkak të 
vjetërsisë së konstrukti të drurit të dritares, por tek e cila dritarja e brendshme ka qenë 
tërësisht e mbyllur dhe ngritja dhe hyrja në dritare dhe për dritare paraqet depërtim, 
sepse i akuzuari në mënyrë të paautorizuar e ka përvetësuar një nga pengesat e 
hapësirës së mbyllur në atë mënyrë që është manifestuar rrezikshmëria e madhe 
shoqërore dhe vendosmëria e madhe për veprën e tillë penale. VRSH, Kz. 530/69. 

3. Kur i akuzuari e ka kryer vjedhjen duke hap dollapin ku kanë qenë të hollat, me 
çelësin të cilin i dëmtuari dhe bashkëshortja e tij e kanë lënë mbi dollap, dhe i 
akuzuari në atë mënyrë pa autorizim ka arritur deri te çelësi, ky është element i 
veprës penale të vjedhjes së rëndë. Nuk është e rëndësisë se në çelës është 
kacavjerrë konopi i cili ka treguar vendin e çelësit mbi dollap, respektivisht a është 
fsheh mirë çelësi apo jo. VSRH, Kz. 312/70. 

4. Sipas qëndrimit juridik të disa Gjykatave Supreme kuptimi i depërtimit në hapësira 
të huaja të mbyllura pa vullnetin e pronarit apo poseduesit është zgjeruar me 

                                                           
630 Baćić/ Pavlović; Komentar Krivičnog Zakona Hrvatske,-Posebni dio, faqe 781. Aktgj.VSRH, 
I kz. 722/89. 
631 VSRH. Kz-1246/72. 631 
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përkufizimin e ri në krahasim me atë që ka qenë më parë, ashtu që tani thuhet 
“duke hequr pengesat tjera me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme”. 
Sipas praktikës gjyqësore fjala është për pengesa të mëdha, p.sh. Ekziston vepra 
penale, vjedhje e rëndë edhe në rastin kur vjedhja është kryer duke hyrë nëpër 
dritare e cila më parë ka qenë e thyer (konkretisht në autobusin e mbyllur), pra 
hyrja pa vullnetin e pronarit rrugës së pa zakonshme në hapësirën e mbyllur duke 
mënjanuar pengesën- lartësinë më së paku prej 1,5 m. VSRH, I Kz. 439/92. 

5. Në rastin konkret janë përmbush të gjitha elementet për konstruktimin e një vepre 
penale të vazhduar e kualifikuar sipas formës më të rëndë të veprës e cila hyn në 
përbërjen e veprës penale të vazhduar, e jo bashkim real i veprave penale të 
vjedhjes së rëndë. 

6. Sipas qëndrimit juridik të gjykatës së shkallës së dytë, meqenëse se i akuzuari S. 
K. me dashje ka kryer disa vepra të njëjta penale brenda një kontinuiteti kohor, që 
nga data 15 prill deri më 29 maj, në një territor të caktuar e të gjitha me thyerje, 
një kontinuitet i tillë kohor, në kohë dhe hapësirë të lidhura qenësisht, të kryera në 
mënyrë të njëjtë, pa marr parasysh se të dëmtuarit janë të ndryshëm, veprat lidhen 
në atë masë sa e bëjnë një tërësi, andaj edhe kemi të bëjmë me një vepër penale të 
vazhduar e kualifikuar sipas formë më të rëndë të veprës e cila hynë në konstruktin 
e veprës penale të vazhduar. Kz.05/04. 

7. Faktet e vërtetuara në procedurën paraprake, lidhur me gjetjen e kaçavidës 
(shrafciger) dhe valixhes së udhëtimit tek kioska e mbyllur, në të cilin nuk ka 
gjurma të dëmtimit, lenë të kuptohet se kemi të bëjmë me veprime përgatitore për 
ta lehtësuar kryerjen e veprës penale, e jo fillimi i kryerjes së veprës penale të 
vjedhjes së rëndë nga ana e kryesit. 

8. Kolegji i Gjykatës gjen: pa marr parasysh përmbajtje e deklaratës së dhënë nga i 
pandehuri në polici, dhe vërtetimit mbi marrjen e sendeve, procesverbalit të 
vendshikimit, në rastin konkret nuk bëhet fjalë për veprën penale të vjedhjes së 
rëndë e mbetur në tentativë, sikurse potencohet në kërkesën e prokurorit, por për 
veprime përgatitore. Gj. Qarkut në Varazhdin Kv. 277/01.  

 
 
Neni 328 [Vjedhja grabitqare] 
 
1. Kushdo që i zënë në befasi në kryerjen e aktit të vjedhjes dhe me qëllim që 

pasurinë e vjedhur ta mbajë, e përdor forcën apo kanosjen serioze për të 
sulmuar jetën apo trupin e personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim 
prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.  

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga kryesi i cili vepron si 
anëtar i grupit ose i cili ka me vete armën apo mjetin e rrezikshëm, kryesi 
dënohet me gjobë dhe me burgim prej pesë (5) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.  

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga kryesi i cili vepron si 
anëtar i grupit të armatosur ose kur vepra penale rezulton me lëndim të rëndë 
trupor, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej shtatë (7) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekje, kryesi 
dënohet me gjobë dhe me burgim së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të 
përjetshëm.  
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1. Vepra penale, vjedhja grabitqare, është vepër e përbërë e cila përbëhet nga vepra 
penale e vjedhjes e cila nuk është formë e veçantë e vjedhjes por vepër e posaçme 
penale e cila, përveç elementeve të veprës penale të vjedhjes përmban edhe 
elemente të veprës penale të dhunës dhe kanosjes. Tek kjo vepër penale s’ pari 
kryhet vepra penale e vjedhjes e pastaj me qëllim që të mbahet pasuria e luajtshme 
kryhet vepra penale e dhunës apo kanosjes. 

2. Objekti mbrojtës i kësaj vepre penale është pasuria e luajtshme. 
 

Paragrafi 1 
 
1. Forma themelore e kësaj vepre penale është paraparë në paragrafin 1 e cila 

konsiderohet se ekziston kur kryerësi është zënë në befasi në kryerjen e aktit të 
vjedhjes, dhe me qëllim që pasurinë e vjedhur ta mbaj e përdor forcën apo 
kanosjen serioze se do ta sulmojë jetën apo trupin e personit tjetër. Karakteristikë e 
kësaj vepre penale është se kryerësi e përdorë forcën (përdorim i forcës do të 
konsiderohet edhe përdorimi i sprej-gazit helmues) apo kanosjen për ta mbajtur 
pasurinë e luajtshme që do të thotë se kryerësi paraprakisht ka arritur në posedim 
të pasurisë (sendin) së luajtshme me qëllim të përvetësimit. 

2. Lidhur me aktin e vjedhjes vlejnë të gjitha ato të cilat janë thënë në komentin e 
veprës penale të vjedhjes nga neni 325 KPK.  

3. Vjedhja grabitqare fillon me kryerjen e vjedhjes, do të thotë se është e nevojshme 
që kryerësi ta marrë pasurinë e huaj me qëllim të përvetësimit.  

4. Kjo vepër penale konsiderohet se kryhet kur kryerësi i vjedhjes e përdorë forcën 
apo kanosjen me qëllim që ta mbajë pasurinë e vjedhur. Është e mundur forca 
absolute dhe kompulzive, por kanosja duhet të jetë serioze dhe e drejtuar ndaj jetës 
dhe trupit. Thelbësore është që forca përdoret me qëllim që të mbahet sendi 
(pasuria) e vjedhur; nëse kjo nuk është thelbësore, bazike, atëherë do të kemi 
bashkimin e veprave penale, në mes të vjedhjes ose të vjedhjes së rëndë me ndonjë 
vepër tjetër penale. Lidhur me përdorimin e kanosjes dhe forcës vlejnë të gjitha ato 
që janë thënë në komentin e këtyre veprave penale. E nevojshme është që kanosja 
dhe forca të jenë të atij intensiteti sa ta pamundësojnë personin tjetër që ta pengojë 
kryerësin për ta kryer veprën penale. 

5. Kanosja dhe forca duhet të jenë të drejtuara ndaj personit i cili e ka hasë kryerësin 
në kryerje të veprës së vjedhjes. Personi i cili e ka hasur në befasi kryesin e veprës 
penale mund të jetë pronari, poseduesi apo mbajtësi i pasurisë së luajtshme, por 
edhe ndonjë person tjetër. Andaj nuk është e thënë se personi ndaj të cilit përdoret 
kanosja apo forca të ketë tentuar që ta pengoj kryerësin në kryerje të veprës penale 
të vjedhjes. Vjedhja grabitqare ekziston p.sh. kur kryerësi menjëherë e sulmon 
personin i cili ka hyrë në banesë dhe e ka takuar në aktin e vjedhjes; me rëndësi 
është se kryerësi e përdor kanosjen apo forcën si mjet për ta siguruar kryerjen e 
vjedhjes. Për këtë edhe ligjdhënësi në përkufizimin e kësaj vepre penale e përdor 
shprehjen “i zënë në befasi”. Do të thotë se kryesi nuk e pret personin tjetër gjatë 
kryerjes së veprës penale dhe e përdor kanosjen apo forcën si mjet për ta siguruar 
kryerjen e vjedhjes. 

6. Kryerësi duhet ta përdorë forcën apo kanosjen deri sa është në aktin e kryerjes së 
vjedhjes. Kjo do të ngjajë menjëherë pasi ta marrë pasurinë e huaj të luajtshme dhe 
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deri sa është në vendin e kryerjes së vjedhjes. Mirëpo, konsiderohet si akt i 
kryerjes së veprës penale edhe gjatë kohës së largimit nga vendi ngjarjes, (p.sh. ka 
dalë nga banesa ku e ka kryer vjedhjen dhe është vërejt në korridor të ndërtesës) 
dhe deri sa është në ikje me sendin e vjedhur. Nëse kryerësi e ka larguar sendin e 
vjedhur dhe pastaj e përdor forcën apo kanosjen ndaj personit i cili e kërkon 
sendin, atëherë do të kemi bashkimin e veprave në mes të vjedhjes dhe veprës 
penale të realizuar me përdorimin e forcës apo kanosjes e jo veprën penale të 
vjedhjes grabitqare.  

7. Kjo vepër konsiderohet e kryer kur pas kryerjes së vjedhjes përdoret forca apo 
kanosja me qëllim që të mbahet pasuria e vjedhur. Nuk është e rëndësishme, nëse 
kryerësi i kësaj vepre penale në këtë mënyrë ka arritur ta mbajë sendin (pasurinë) e 
vjedhur.  

8. Vlera e pasurisë së luajtshme mund të merret si rrethanë për matjen e dënimit, pasi 
ligjdhënësi nuk ka paraparë për këtë arsye formë të kualifikuar. 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre penale, e cila 

konsiderohet se ekziston nëse vjedhja grabitqare është kryer në përbërje të grupit 
ose kryesi ka me veti armë apo mjet të rrezikshëm për jetën dhe trupin e personit. 
Lidhur me grupin dhe armën e mjetin e rrezikshëm, shih komentet lidhur me 
veprën penale të vjedhjes së rëndë- neni 326 par. 2, nënparagrafi 2.6 dhe 2.7. 

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3 po ashtu është paraparë formë e kualifikuar e kësaj vepre penale e 

cila konsiderohet se ekziston nëse kryesi vepron si anëtar i grupit të armatosur ose 
kur vepra rezulton me lëndim të rëndë trupor.  

 
Paragrafi 4 

 
1. Po ashtu edhe në këtë paragraf është paraparë forma tjetër e kualifikuar e kësaj 

vepre penale e cila konsiderohet se është kryer nëse vepra penale rezulton me 
vdekjen e ndonjë personi. 

2. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte. Kryerësi i veprës 
penale duhet të jetë i vetëdijshëm se e përdorë forcën dhe kanosjen me qëllim që ta 
mbaj sendin e vjedhur. 

3. Në dispozitën e kësaj vepre (neni 328) nuk është paraparë edhe forma e 
priveligjuar e kësaj vepre penale, kur kryerësi veprën e kryen me dashje që të 
përvetësoj pasuri e cila i ka tiparet e vjedhjes së imët. Dispozitë të këtillë ka p.sh. 
Kodi Penal i Malit të Zi. 

4. Disa çështje lidhur me dallimin në mes të veprës penale të vjedhjes grabitqare dhe 
vjedhjes së rëndë nga par. 2 (kryerësi i cili posedon armë apo mjet të rrezikshëm 
për jetën dhe trupin e personit).  

5. Posedimi i armës apo mjetit të rrezikshëm me qëllim sulmi apo mbrojtje gjatë aktit 
të kryerjessë vjedhjes është element i veprës penale të vjedhjes së rëndë nga neni 
327 par. 2, nënparagrafi 2.6. Ndërsa përdorimi eventual i saj nga kryerësi do të 
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mund të ekzistojë vepra penale e grabitjes apo të vjedhjes grabitqare. Kjo formë e 
veprës penale të vjedhjes së rëndë do të mund të ekzistonte në rastet kur armën apo 
mjetin e rrezikshëm kryerësi e përdorë gjatë tërheqjes me kusht se e ka lëshuar 
sendin e vjedhur ose gjatë tentimit të vjedhjes. Mund të ekzistojë edhe bashkimi i 
veprës së vjedhjes së rëndë dhe me ndonjë vepër tjetër penale të kryer me 
përdorimin e armës apo mjetit të rrezikshëm, p.sh. me tentim vrasjen apo 
shkaktimin e lëndimit të rëndë trupor. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Ekziston vepra penale e vjedhjes grabitqare nga neni 328 par. 1 i këtij Kodi penal 

kur I akuzuari, të dëmtuarit nga dora ia ka marr të hollat në shumë të 
konsiderueshme, dhe sipas pranimit të tij, i ka vënë në xhep dhe ka dëshiruar të 
largohet, por kur i dëmtuari ka intervenuar dhe e ka kapur për beli i akuzuari e ka 
godit në nofull me grusht të cilin e ka rrëzuar për tokë dhe ka ikë. VSRH. Kz 
58/70. 

2. Për ta kryer veprën penale të vjedhjes grabitqare nga neni 328 par. 1 KPK, kryerësi 
duhet që me qëllim që ta mbaj sendin e vjedhur të përdorë forcën apo kanosjen 
serioze ndaj personit tjetër se do ta sulmojë aty për aty jetën dhe trupin e tij. 
Meqenëse i akuzuari, pasi e ka hapë veturën e të dëmtuarit, është zënë nga i 
dëmtuari, por nga vetura e të dëmtuarit nuk ka marrë asnjë send të cilin ka mund ta 
marr, ai atëherë, ka shtënë nga revolja në ajër, nuk ka vepruar ashtu që ndonjë send 
ta mbaj, sepse as që e ka marr. Meqenëse i akuzuari, vetëm ka tentuar ta kryej 
veprën penale të vjedhjes dhe ka poseduar armën për sulm apo mbrojtje, ashtu që e 
ka përdorë armën me qëllim që ta frikësojë dhe largojë të dëmtuarin, i akuzuari 
nuk ka kryer vepër penale të vjedhjes grabitqare nga neni 328 par.2, nënparagrafi 
2.6 KPK (219 KP i Kroacisë), por dy vepra penale në bashkim ideal veprën penale 
të vjedhjes së rëndë në tentativë dhe veprën penale të kanosjes. Sipas Kodit tonë 
penale, në vend të kanosjes do të mund të vinte në konsideratë, vepra penale, 
vringëllimi me armë me qëllim të frikësimit nga neni 328 par. 1 ish KPK. VSRH, I 
kz.250/76. 

3. I akuzuari është zënë në kryerje të veprës penale të vjedhjes nga neni 325 par. 1 
edhe në rastin kur është vërtetuar se ndaj të dëmtuarës forca është përdorë pasi që 
kryerësi ka dalë nga shtëpia me të hollat e vjedhura dhe pasi që e dëmtuara e ka 
zbuluar vjedhjen, ka vrapuar pas tij dhe e ka zënë. 

4. I akuzuari pretendon se vjedhja veç është kryer kur e dëmtuara ka mësuar se janë 
vjedhur të hollat. Kështu, në veprimet e të akuzuarit, sikurse përshkruhen në 
dispozitiv të aktgjykimit të kundërshtuar nuk përmbushen elementet qenësore të 
veprës penale të vjedhjes grabitqare nga neni 328 par. 1 KPK (219, par. 4 KP i 
Kroacisë). 

5. Në të kundërtën, Gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar drejtë se në mes të 
vjedhjes së të hollave nga i akuzuari dhe momentit të zbulimit të veprës nga ana e 
të dëmtuarës, dhe kërkesës së saj që t’i kthehen të hollat, ekziston kontinuiteti 
kohor dhe hapësinor, sepse sipas praktikës gjyqësore me nocionin akti i vjedhjes 
nënkuptohen edhe rastet kur kryerësi nxihet në ikje e sipër duke e bartur sendin e 
vjedhur. VSRH, I Kz-62/89 
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6. Lidhur me bashkimin e veprave penale të vjedhjes grabitqare dhe tentim vrasjes së 
rëndë është i rëndësishëm ky aktgjykim: 
‐ I akuzuari i cili iu ka afruar të dëmtuarit dhe nga beli ia ka marr revolen dhe 

ka ikë me qëllim që ta përvetësojë, tri herë ka shtënë në drejtim të të dëmtuarit 
i cili ka tentuar që t’ia marrë revolen, me ç’rast i ka shkaktuar lëndime të 
rënda trupore, ka kryer në bashkim veprat penale, vjedhje grabitqare nga neni 
328 par. 2, nënparagrafi 2.6 dhe veprën penale të vrasjes në tentativë nga neni 
179 pika 7 lidhur me nenin 28 të KPK (neni 219 par. 1 dhe neni 90 lidhur me 
nenin 33 Kodit penal të Kroacisë). Por, tani me përkufizimin në paragrafin 3 
të nenit 328 do të bënim vetëm me veprën penale nga neni 328 paragrafi 3 
KPK. VSRH, I Kz.82/91 

7. Sipas Kodit tonë penal, shkaktimi i lëndimit të rëndë trupor gjatë kryerjes së 
vjedhjes grabitqare është element kualifikues për veprën penale, rastet e rënda të 
vjedhjes grabitqare apo grabitjes nga neni 328 par. 3 dhe rasti konkret duhet 
cilësuar sipas nenit 328 par. 3 KPK. 

8. Në kuptim të nenit 328 par. 2 të KPK gazi lotsjellës si send i cili shkakton vetëm 
lot nuk mund të konsiderohet si mjet i rrezikshëm për trupin dhe shëndetin e 
njeriut, andaj gjykata e shkallës së parë e ka ndryshuar cilësimin juridik të veprës 
penale e cila i vihet në barrë të akuzuarit, ashtu që të akuzuarin e ka shpallë fajtor 
për vepër penale nga neni 328 par. 1 KPK (neni 219 par. 1 i Kodit penal të 
Kroacisë). VSRH, I Kz-715/98. 

 
  
Neni 329 [Grabitja] 
 
1. Kushdo që me përdorim të forcës apo kanosjes serioze për të sulmuar jetën 

apo trupin e personit tjetër, e përvetëson pasurinë e luajtshme të personit të 
tillë me qëllim që t’i sjellë vetes apo personit tjetër dobi pasurore të 
kundërligjshme, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni ka të bëjë me sendin e vjedhur 
me vlerë që tejkalon pesëmijë (5.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me 
burgim prej pesë (5) deri dymbëdhjetë (12) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga kryesi i cili vepron si 
anëtar i grupit ose i cili ka me vete armën apo mjetin e rrezikshëm, kryesi 
dënohet me gjobë dhe me burgim prej shtatë (7) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga kryesi i cili vepron si 
anëtar i grupit të armatosur ose kur vepra penale rezulton me lëndim të rëndë 
trupor, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej shtatë (7) deri në 
pesëmbëdhjetë (15) vjet.  

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekje, kryesi 
dënohet me gjobë dhe me burgim prej së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim 
të përjetshëm.  

 
1. Kjo vepër penale është delikt me elemente të dhunës dhe bënë pjesë në veprat 

penale të përbëra. 
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Paragrafi 1 
 
1. Veprimet me të cilat kryhet kjo vepër penale janë ato veprime të cilat secila 

vetvetiu paraqesin vepër penale. Përdorimi i dhunës (vepër penale nga neni 195) 
ose kanosjes (neni 185) dhe marrja e pasurisë së luajtshme me qëllim që vetit apo 
tjetrit t’i sjellë përfitim pasuror të kundërligjshëm (vepra penale nga neni 325). 

2. Me këtë vepër penale cenohen, sulmohen dy vlera,- liria dhe pasuria dhe për këtë 
arsye kjo vepër penale është vepër e përbërë. Përdorimi i forcës apo kanosjes se do 
sulmohet aty për aty jeta dhe trupi i paraprin marrjes së pasurisë së luajtshme te 
kjo vepër penale të grabitjes. Forca apo kanosja janë mjete me të cilat kryhet vepra 
penale e vjedhjes dhe për këtë duhet të ekzistojë lidhshmëria e ndërsjellë. Kjo, nuk 
do të thotë se në mes të përdorimit të forcës dhe vjedhjes nuk do të mund ekzistojë 
një distancë kohore më e gjatë. Fjala është për dy faza të kryerjes së veprës penale 
të cilat zhvillohen në kontinuitet me veprimet e kryerësit të veprës, ku e para duhet 
ta mundësojë realizimin e të dytës. 

3. Kjo duhet të përfshihet me dashjen e kryerësit; ai duhet të jetë i vetëdijshëm se 
forcën apo kanosjen serioze e përdor për ta marrë sendin e huaj të luajtshëm me 
qëllim të përvetësimit; qëllimi i forcës dhe kanosjes serioze është për ta thyer dhe 
nënshtruar rezistencën e poseduesit të pasurisë së luajtshme.  

4. Grabitja është lidhje funksionale dhe subjektive me forcën apo kanosjen me 
vjedhjen. Është e mundur që një person ta përdorë dhunën e tjetri ta marrë sendin 
dhe në këtë rast kemi të bëjmë me bashkëveprimin e kryerësve në kryerje të kësaj 
vepre penale. 

5. Forca apo kanosja janë të drejtuara ndaj personit me qëllim të zotërimit të 
rezistencës e cila jepet gjatë kohës së kryerjes së veprës penale, por mund të 
përdoret edhe për mënjanimin e rezistencës së pritur lidhur me marrjen e sendit. 

6. Personi ndaj të cilit përdoret forca apo kanosja nuk është e domosdoshme që ai të 
jetë mbajtës i sendit, mjafton që ai të jetë pengesë për realizimin e vjedhjes. Forca 
dhe kanosja duhet të jenë të atij intensiteti dhe serioziteti, ashtu që objektivisht të 
mund të konsiderohen si të përshtatshme për nënshtrimin apo thyerjen e 
rezistencës së viktimës.  

7. Për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk është e rëndësishme se personi të cilit iu 
është marr sendi është pronar, apo nuk e mbanë sendin sipas ndonjë baze juridike 
ose e mbanë në mënyrë kundërligjore. Me rëndësi është që sendi të jetë” i huaj”, 
që do të thotë se kryerësi në atë send nuk ka të drejtë, por gjendet në posedim të 
personit tjetër. Tentativa e kësaj vepre penale fillon me përdorimin e forcës apo 
kanosjes. 

8. Nuk ekziston vepra penale e vazhduar, por vepra penale në bashkim real kur dy këso 
vepra penale apo më shumë pavarësisht se janë kryer në të njëjtën ditë, në të njëjtin 
vend, por ndaj personave të ndryshëm. Me veprën penale nuk sulmohet vetëm 
pasuria por edhe vlerat personale (liria, jeta dhe trupi) të dy a më shumë personave të 
ndryshëm, me ç’rast përjashtohet mundësia e ekzistimit të konstruktit juridik të 
veprës së vazhduar. 
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Paragrafi 2 
 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma e kualifikuar për shkak të vlerës së sendit të 

vjedhur e cila vlerë duhet të tejkaloj shumën prej 5.000 euro. 
 

Paragrafi 3 
 
1. Forma e kualifikuar e grabitjes sipas paragrafit 3 konsiderohet se ekziston nëse 

vepra penale kryhet në përbërje të grupit ose me rastin e kryerjes së veprës penale 
kryerësi ka me veti armë a mjet të rrezikshëm për jetë a trupin e njeriut. 

2. Në mes të grabitjes së kryer në përbërje të grupit dhe krimit të organizuar, dallimi 
është se “grup kriminal i organizuar” do të thotë grup i strukturuar i cili ekziston 
për një kohë të caktuar dhe i cili vepron në bashkëpunim me qëllim të kryerjes së 
një ose më shumë krimeve të rënda për përfitim të drejtpërdrejt ose tërthorët të 
dobisë pasurore (neni 283), ndërsa “në përbërje të grupit” do të thotë grup prej tre 
e më shumë personave të cilët janë të lidhur për kryerje të kohëpaskohshme të 
veprave penale, ku secili pjesëtar e jep kontributin e vet në kryerje të veprës 
penale. Pra, nuk është grup i strukturuar i cili vepron sipas hierarkisë sikurse tek 
grupi kriminal i organizuar. 

3. Vetitë e armës apo të mjetit të rrezikshëm varen nga shkalla e rrezikut objektiv, 
përshtatshmërisë se me të vërtet do të përdoret, se me te do të mund të rrezikohet 
jeta ose shëndeti i personit të sulmuar apo kanosur.  

4. Përkufizimi “ka me veti ndonjë armë ose mjet të rrezikshëm” në Kodin tonë 
penale ka hyrë sipas mostrës së Kodit Penal gjerman. Rasti i grabitjes sipas 
paragrafit 3 të këtij neni në Kodin penal gjerman ekziston kur kryerësi “bartë me 
veti ndonjë armë të zjarrit” (neni 250 par.1 pika 1 KP gjerman), ose në rastet kur “ 
kryerësi apo bashkëvepruesi me veti bartë ndonjë armë ose mjet me qëllim që me 
forcë apo kanosje ta mënjanojë apo nënshtrojë rezistencën e personit tjetër” (neni 
250 par. 1 pika 2 KPGj). Arma e pa vërtet nuk hyn në pikën 1 të paragrafit 2 të 
nenit 250 të Kodit gjerman, por sipas praktikës gjyqësore të Gjermanisë mund të 
inkorporohet nën pikën 2, nëse sipas dukjes së jashtme i përgjigjet armës së vërtet. 
Imitatio vera gjithnjë është e mjaftueshme për përdorimin e pikës 2 të par. 1 të 
nenit 250 KPGJ. Mirëpo, teoria juridike gjermane nuk pajtohet me qëndrimin 
praktik por niset nga ajo se për secilin rast duhet të bëhet me armën e cila 
objektivisht është e përshtatshme për rrezikimin e jetës dhe trupit të personit 
tjetër.632 

 
Paragrafi 4 

 
1. Në paragrafin 4 është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre penale, e cila 

konsiderohet se ekziston nëse kryesi vepron si anëtar i grupit të armatosur ose kur 
vepra penale rezulton me lëndim të rëndë trupor. 

 

                                                           
632 Po aty, faqe 784 pasusi 1. 
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Paragrafi 5 
 
1. Edhe në paragrafin 5 të këtij neni është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre 

penale, e cila konsiderohet se kryhet nëse kjo vepër rezulton me vdekjen e ndonjë 
personi. 

  
Praktika gjyqësore 

 
1. Detyrimi i viktimës për ta dorëzuar sendin me kërcënim me armë paraqet grabitje 

e jo detyrim. Për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk është e rëndësisë që kryerësi 
nuk e ka marrë vet sendin. Me rëndësi është se viktima ka qenë e detyruar që aty 
për aty ta dorëzojë sendin. E rëndësishme është se viktima nën forcën dhe kanosje 
ka arritur në situatë që aty për aty ta dorëzojë sendin e kërkuar. Intensiteti dhe 
serioziteti se do të sulmohet aty për aty jeta dhe trupi i viktimës, e i përcjellur me 
urdhrin për dorëzimin e sendit dhe ndjenjën e frikës e rrezikut, përmban të gjitha 
elementet e veprës penale të grabitjes e jo e detyrimit. 

2. “I akuzuari e ka kryer veprën penale të grabitjes nga neni 329 par. 1 të KPK e jo 
veprën penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par. 1 pika 2 të KPK, kur është 
vërtetuar se ndaj të dëmtuarës është përdor forca ngase e ka godit disa herë me 
grushte në kokë, e kur e ka rrëzuar në tokë, e ka kapë për fyti, dhe përkundër 
rezistencës së saj, ia ka marr çantën me sende dhe ka ikë. Këtu forca është përdorë si 
mjet për ta marr sendin, andaj përdorimi i forcës i ka paraprirë marrjes së sendit”. 

3. Nga të cekurat rrjedhë se i akuzuari e ka përdorë forcën, sepse të dëmtuarën e ka 
godit në pjesë të kokës, dhe kur e ka rrëzuar për tokë e ka kapë për fyti dhe për 
kundër rezistencës së dëmtuarës ia ka marr çantën me sendet në te dhe ka ikë. Pra 
kemi të bëjmë me veprën penale të grabitjes nga neni 329 par. 1 të KPK e jo me 
veprën penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par. 1. pika 2 të KPK, sikurse 
pretendohet me ankesën e mbrojtësit. Andaj, për kundër pretendimeve ankimore 
gjykata e shkallës së parë drejt i ka vërtetuar të gjitha rrethanat vendimtare për ta 
gjykuar këtë çështje juridike, e veprimet e të akuzuarit drejt i ka cilësuar në veprën 
penale të grabitjes nga neni 329 par. 1 të KPK. VSRH, I Kz-517/96. 

4. Tek grabitja forca apo kanosja përdoren si mjet për ta marr sendin, ato i paraprijnë 
marrjes së sendit, ndërsa tek vjedhja grabitqare dhuna dhe kanosja shfrytëzohen 
për ta mbajt sendin e vjedhur, vjedhja i paraprinë forcës apo kanosjes. 

5. Objekti i veprës penale të grabitjes mund të jetë vetëm sendi i huaj i luajtshëm, i 
huaj në raport me kryerësin e veprës. Nuk është vendimtare se ai të cilit i është 
marrë sendi është pronar i sendit apo jo, respektivisht e mbanë sendin në bazë të 
ndonjë të drejte apo jo ose e mbanë në mënyrë kundërligjore. Për nocionin send i 
huaj si një ndër elementet e të qenit të veprës penale të grabitjes është vendimtare 
se sendi nuk i takon kryerësit të veprës penale, andaj në rastin konkret është jo 
relevante se multikultivatori është i të dëmtuarit apo nipit të tij, sepse me send të 
huaj në kuptim të drejtës penale nënkuptohet secili send ndaj të cilit kryerësi i 
veprës nuk ka të drejt por ai gjendet në pronësi tek personi tjetër, pa marrë 
parasysh bazën ligjore. VSRH. I kz-594/94. 

6. Kanosja si pjesë përbërëse e veprës penale të grabitjes drejtë është arsyetuar në 
këtë aktgjykim. 
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7. “Tek vlerësimi se a ekziston kanosja e intensitetit të tillë që kërkon dispozita 
ligjore për të ekzistuar vepra penale e grabitjes nga neni 329, vendimtare është 
momenti objektiv dhe subjektiv. Në kuptimin subjektiv kanosja ekziston kur ai 
ndaj të cilit është orientuar kanosja e përjeton si kanosje serioze e cila mund të 
ndodhë aty për aty sulmi ndaj jetës. 

8. Kur është vërtetuar se i dëmtuari duke vërejtur sulmuesin e maskuar duke u 
përvjedhur, është ndier i pa sigurt, dhe sipas pranimit të të akuzuarit, është habitur 
nga frika, atëherë pa dyshim se në pikëpamje subjektive sjellja e të akuzuarit ka 
qenë e tillë sa ka paraqit kanosje se do të sulmohet aty për aty i dëmtuari, e që ka 
ndikuar te i dëmtuari që të tërhiqet menjëherë dhe me telefon ka kërkuar ndihmën 
e policisë. 

9. Në kuptimin objektiv kanosja është realizuar sepse sulmi ka ndodhë nga ana e 
personit të maskuar në mesnatë, dhe i dëmtuari atë sulm me të vërtetë e ka 
përjetuar si kanosje”. VSRH. Kz. 543/67. 

10. Kanosja dhe dhuna janë të rëndësishme që të bëhet dallimi në mes të vjedhjes 
grabitqare dhe grabitjes nga vepra penale e vjedhjes së vlerës së vogël e vjedhjes 
së rëndë të vlerës së vogël. 

11. Vlera e sendit të marrë dhe karakterit të forcës, respektivisht të kanosjes te vepra 
penale e vjedhjes grabitqare dhe grabitjes”. 

12. Në këshillimin e mbajtur më 22 dhe 23 korrik 1969 Gjykata Federative e ish 
Jugosllavisë ka nxjerrë përfundime të përmbledhura nën numrin II. 

13. Vepra penale e vjedhjes grabitqare dhe grabitjes mund të ekzistojnë edhe në rastet 
kur marrja e sendit gjatë kryerjes së këtyre veprave penale, shikuar vetvetiu, 
përmban elemente të veprës së imtë, kur vlera e sendit nuk e tejkalon shumën prej 
25 euro, e kryerësi ka shkuar në atë drejtim që të përvetësojë vlerë të vogël. 

14. Për të ekzistuar elementi ligjor i forcës, respektivisht të kanosjes, tek veprat penale 
vjedhja grabitqare dhe grabitja është e nevojshme që forca të përdoret kundër personit 
(e jo kundër sendit- p.sh. marrja e sendit nga dora e të dëmtuarit), dhe forca, 
respektivisht kanosja sipas intensitetit duhet qartë të manifestojë dhe të jetë e 
përshtatshme që ta mposht rezistencën në krahasim me mjetin e përdorur. PP VSRH 
për vitin 1969). 

15. Qëndrimi i marrë nën II. a) nuk mundet në mënyrë lineare dhe pa diferencim të 
pranohet për secilin rast konkret (Zlatariq, II.401/402), sepse ekzistojnë situata në 
të cilat, varësisht në vlerën e vogël të sendit dhe rrethanave nën të cilat është 
përdorë forca apo kanosja, nuk kanë, sipas vlerësimit logjik, karakter të njëmendtë 
të veprës së rëndë penale. Marrim shembull aso grabitjesh që i kryejnë të miturit, 
të cilat më tepër janë eksese rinore se sa ndonjë krim i rëndë. Për disa raste të pa 
rëndësishme, mund të shërbehemi me dispozitën e nenit 7 KPK (neni 4 par. 2 
KZ/59). (Zlatariq supra). Një qëndrim i tillë konsiderohet i papranueshëm sepse 
sipas natyrës së dy veprave penale të cituara, dhe sipas faktit se ligjdhënësi me 
përvetësimin e sendi të vlerës së vogël si vepër penale të privilegjuar e ka paraparë 
vetëm tek vepra penale e vjedhjes dhe vjedhjes së rëndë e jo te veprat penale të 
grabitjes dhe vjedhjes grabitqare. Ligjdhënësi për këso rastesh ka lënë mundësi të 
gjerë të zgjedhjes së llojit të dënimit.  

16. Shih aktgjykimin vijues. 
‐ “Lartësia e përvetësimit të dobisë pasurore të kundërligjshme me marrjen e 
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sendit të huaj të luajtshëm me përdorimin e forcës, është pa ndikim për 
ekzistimin e elementeve të veprës penale të grabitjes-nenit 329 par. 1 KPK 
(neni 218 par. 1 KP. Republikës së Kroacisë)”. VSRH. I kz 373/93. 

17. Aktgjykimi vijues qartë udhëzon në dallimin e veprës penale të grabitjes dhe 
vjedhjes së vrazhdë. 

18. “Kur është vërtetuar se i akuzuari për t’ ia marr çantën të dëmtuarës fshehurazi i 
është afruar nga mbrapa dhe e ka kapur për qafe dhe ka filluar ta shtrëngojë, ka 
përdorë forcën në kuptim të veprës penale të grabitjes nga neni 329 KPK, pa marrë 
parasysh se duke u shtyrë për rripin e çantës e ka marr në momentin kur e 
dëmtuara ka mund të largohet. 

19. Nuk ka të drejtë i akuzuari kur pohon se në veprimet e tij përmbushen vetëm 
elementet e veprës penale të vjedhjes së rëndë e jo elementet e veprës penale të 
grabitjes kur është vërtetuar se i akuzuari ndaj të dëmtuarës ka përdorë forcën në 
atë mënyrë që duke shkuar nga mbrapa e ka kapë për qafe dhe ka filluar ta 
shtrëngojë, vetëm për t’ia marr çantën të cilën e kishte për krahu. 

20. Në rastin konkret, forca ka qenë e drejtuar ndaj personit të dëmtuar, me qëllim të 
pamundësimit të rezistencës së të dëmtuarës, pra forca nuk ishte e orientuar vetëm 
për ta ndërprerë lidhjen (mbajtjen) fizike në mes të sendit dhe mbajtësit së tij”. 
VSRH, I kz 611/84. 

21. “Nuk kemi të bëjmë me veprën penale të detyrimit nga neni 340 par. 1 KPK, por 
me veprën penale të grabitjes nga neni 329 par. 1 KPK kur kryerësi me përdorimin 
e forcës apo kanosjes se do ta sulmojë aty për aty tjetrin këtij ia merr sendin e huaj 
të luajtshëm me qëllim që vetit apo tjetrit t’i sjellë përfitim pasuror të 
kundërligjshëm.  

22. Dallimi themelor në mes të veprës penale të detyrimit dhe të grabitjes përbëhet në 
ajo se kryerësi i veprës penale të grabitjes shërbehet me përdorimin e forcës apo të 
kanosjes gjatë kohës së marrjes së sendit si mjet të përshtatshëm që tjetrit t’ia 
marri sendin e luajtshëm, e që mjet për kryerje të veprës është forca apo kanosja, 
duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit: kohën e kryerjes së veprës, vendin 
e kryerjes, mënyrën e kryerjes së veprës dhe sjelljet e kryerësit gjatë kryerjes së 
veprës penale, gjendjen psikike të të dëmtuarit gjatë kryerjes së veprës dhe deri te 
pasivizimi i të dëmtuarit deri në atë masë sa mos të vendosi sipas vullnetit të vet 
për posedimin e sendit. Në këtë rast është jo relevante që i dëmtuari nën ndikimin 
e forcës apo kanosjes vet t’ia dorëzojë të akuzuarit sendet, sepse në këtë situatë 
dorëzimi i sendit nga i dëmtuari i cili është privuar nga vendosja e lirë për të 
rezistuar dhe mbajtur sendin, juridikisht është barazi me marrjen e sendit nga i 
akuzuari. 

23. Vepra penale e detyrimit nga neni 340 KPK (neni 234 KP të Kroacisë) është 
karakteristike sipas asaj se përdorimi i forcës dhe kanosjes serioze nuk e vë të 
dëmtuarin aty për aty para sulmit ndaj jetës dhe trupit, por e dobëson deri në atë 
masë që vetë të vendos për të vepruar apo mos vepruar në dëm të pasurisë së vet 
apo të tjetrit, ashtu që ta mënjanojë rrezikun ndaj të mirës së mbrojtur e cila 
kushtimisht i është nënshtruar se a do të veprojë a mos të veprojë diç në dëm të 
pasurisë së vet apo të tjetrit. Për të ekzistuar vepra penale e detyrimit është 
karakteristike se ajo ekziston nëse nuk bëhet fjalë për dorëzimin e aty për aty- 
menjëhershëm të sendit, e vepra penale e grabitjes ekziston gjithnjë që në mënyrën 
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e përshkruar më sipër kemi të bëjmë me përvetësimin e aty për atyshëm të sendit 
pa marr parasysh se i dëmtuari ka qenë i detyruar vetë t’ia dorëzojë sendin apo i 
akuzuari ia ka marrë. VSRH, Kz 697/70. 

24. Kur është vërtetuar marrëveshja në mes të kryerësve që të dëmtuarin, shtetas të 
huaj, pasi më parë kanë qenë në shoqëri ta dërgojnë në një vend të vetmuar dhe të 
pa njohur në kohë kur ishte natë, me qëllim që me përdorimin e forcës t’ia marrin 
të hollat, për cilësimin juridik të veprës penale sipas nenit 329 par. 1 KPK nuk 
është vendimtare se i dëmtuari nën ndikimin e forcës dhe kanosjes vetë t’i nxjerrë 
të hollat nga xhepi e t’i dorëzojë, pasi që edhe ia kanë kontrolluar xhepat, andaj 
nuk bëhet fjalë për veprën penale të detyrimit nga neni 340 KPK, por për veprën 
penale të grabitjes. 

25. Në këto rrethana, e rëndësishme për ta gjykuar është sjellja e të dëmtuarit, është e 
qartë se ai ka qenë i detyruar që t’i dorëzojë të hollat aty për aty, kur paraprakisht 
ikja nuk ka pasur sukses, dhe krahas saj ka qenë i frikësuar, sikurse ka pohuar vet, 
nga mundësia e të rrahurës së serishme. VSRH I kz.1128/93. 

26. Rëndësia qenësore e veprimeve për kryerjen e veprës penale të grabitjes është se 
përdorimi i forcës apo kanosja vihen aty për aty në dijeni për sulmin e mundshëm 
ndaj jetës apo trupit të personit ndaj të cilit kryhet grabitja dhe për këtë nga ai 
merret sendi, e qenësore për veprimet e kryerjes së veprës penale të detyrimit është 
se me përdorimin e forcës apo kanosjes detyrohet personi tjetër që vetë të bëjë diç 
apo të mos bëjë në dëm të pasurisë së vetë apo të huaj, pra mungon sulmi ndaj 
jetës dhe trupit aty për aty ndaj atij personi. Kz I kz-671/95 Gjykata e Qarkut në 
Zadër të Kroacisë. 

27. Kriteri për dallimin e këtyre dy veprave penale nuk është në dorëzimin e sendit 
nga ana e të dëmtuarit, por në përmbajtjen e përdorimit të forcës apo kanosjes. 
Vepra penale e grabitjes ekziston gjithnjë kur kryerësi me forcë apo kanosje 
serioze aty për aty e sulmon jetën dhe trupin, me qëllim të përvetësimit, të 
dëmtuarit vetë ia merr sendin e huaj të luajtshëm apo e ka detyruar që sendin vet i 
dëmtuari ta dorëzojë aty për aty. 

28. Lidhur me kryerjen e një vepre penale të grabitjes, flasim në vazhdim. 
29. “Të akuzuarit të cilët në periudhën kohore prej pesë ditëve në vende të ndryshme 

kanë kryer vepra penale të grabitjes, ndaj personave të ndryshëm, kanë kryer katër 
vepra penale të grabitjes në bashkim, e jo një vepër penale të vazhduar të grabitjes. 
Çështja është se janë katër veprime të ndara të cilat janë ndërmarr në vende të 
ndryshme, në kohë të ndryshme dhe në dëm të personave të ndryshëm”. VSRH, I 
kz100/92. 

30. “Meqenëse për kryerje të veprës penale të grabitjes kemi të bëjmë me sulmin ndaj 
vlerave -jetën dhe trupin- atëherë nuk janë plotësuar kushtet ligjore për 
konstruksionin e veprës së vazhduar të grabitjes, edhe pse ekziston lidhshmëria 
kohore në mes të kryerjes së veprës penale dhe rrethanave të cilat e bëjnë një 
tërësi, nëse veprat janë kryer ndaj të dëmtuarve të ndryshëm”. VSRH, I kz.317/02. 

31. Është me rëndësi të dihet se nuk është e mundshme konstrukti i një vepre të 
vazhduar tek vepra penale e grabitjes kur veprat penale janë kryer ndaj të 
dëmtuarve të ndryshëm. 

32. “Për aktivitetin kriminal në përbërje të grupit nuk kërkohet ndonjë shkallë më e 
lartë e organizimit të anëtarëve me qëllim të aktivitetit kriminal. Grupi mund të 
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jetë i përkohshëm apo i rastit dhe është e mjaftueshme që anëtarët e saj të jenë të 
lidhur me marrëveshje të përbashkët që të kryejnë aktivitete kriminale. Çka shihet 
nga disa vepra të kryera penale të cilat në një interval të shkurt kohor, në disa pjesë 
të ndryshme të qytetit, pak a shumë në të njëjtën përbërje, në të njëjtën mënyrë 
kanë kryer vepra, me ç’rast dy prej tyre janë paraqitur si udhëheqës të grupit”. 
VSRH, KZ 286/67. 

33. “Marrëveshja për të kryer grabitje në mes të dy kryerësve nuk mund të merret se 
vepra është kryer në përbërje të grupit, sepse përbërja e grupit duhet të jetë më së 
paku prej tre personave”. VSRH, I Kz 1877/69. 

34. Ka të drejt kur mbrojtësi i të akuzuarve potencon se grupi i personave definohet si 
grup i më së paku tre personave të cilët janë të bashkuar me qëllim që të kryejnë 
kohë pas kohe ose në një kohë të gjatë vepra penale, me ç’rast secili e jep 
kontributin e vet në kryerje të veprës penale. 

35. Në rastin konkret, të akuzuarve u vihet në barrë marrëveshja paraprake për ta kryer 
vetëm një vepër penale madje konkrete, në dispozitivin e aktgjykimit të 
kundërshtuar, të veprës së përshkruar, e jo sipas marrëveshjes paraprake për të 
kryer vepra të tilla penale. 

36. Për këtë arsye do të bënim me veprën penale nga neni 329 par. 1 KPK (neni 218 
par. 1 KP të Kroacisë), por meqenëse të akuzuarit gjatë kryerjes së veprës penale, 
e me qëllim që t’i marrin të hollat dhe sendet tjera e kanë përdorë pushkën 
automatike, nga e cila është shkrep një herë, sikurse rrjedhë nga vërtetimi i 
gjykatës së shkallës së parë, respektivisht nga dispozitivi dhe arsyetimi i 
aktgjykimit të kundërshtuar, është përmbushur elementi i dytë kualifikues i veprës 
penale të grabitjes nga paragrafi 3, andaj aktgjykimi i shkallës së parë nuk është 
ndryshuar në drejtim të cilësimit juridik të veprës penale. VSRH, I kz.323/99. 

37. “Meqë revolja frikësuese, sipas Ligjit mbi armët nuk paraqet armë të rrezikshme, 
pa marrë parasysh se ajo revole mund të shkaktojë ndjenjën e frikës dhe të 
rrezikut, me të drejtë, gjykata e shkallës së parë, veprimet e të akuzuarit juridikisht 
i ka cilësuar si grabitje nga neni 329 par. 1 KPK (par. 1 i nenit 218 të KP të 
Kroacisë) e jo të veprës penale nga par. 3 të nenit 329. 

38. Sipas Gjykatës Supreme, revolja frikësuese mund të jetë mjet i përshtatshëm për 
kanosje serioze që tek tjetri të shkaktojë ndjenjën e frikës dhe të rrezikut për 
integritetin trupor të tij, posaçërisht në rastin konkret të dëmtuarat nuk kanë qenë 
objektivisht në mundësi të çmojnë se është fjala për revole frikësuese, dhe me të 
drejtë gjykata e shkallës së parë kërcënimin e të akuzuarit e ka vlerësuar si serioz. 
Mirëpo, për të ekzistuar, vepra penale e kualifikuar nga neni 329 par. 3 KPK, është 
e nevojshme që kryerësi gjatë kryerjes së veprës penale të përdori ndonjë armë apo 
mjet të rrezikshëm. Atë armë ose mjet të rrezikshëm kryerësi duhet ta ketë me veti, 
në pushtetin e vet në kohën e kanosjes, çka do të thotë se kanosja tek vepra 
themelore e grabitjes, mu për shkak të përdorimit të armës apo mjetit të 
rrezikshëm, kryerësin e bën më të rrezikshëm, kjo për viktimën gjithsesi 
objektivisht është më e rëndë dhe më e rrezikshme, pa marrë parasysh ndjenjën 
subjektive të tij”. VSRH, I Kz 577/99; VRSH, I kz-469/01. 

39. “Tek grabitja me rrethana kualifikuese (nga neni 329 par. 3 KPK (neni 218 par. 2 
KP të Kroacisë) arma e përdorur duhet objektivisht të jetë e përshtatshme që me te, 
me të vërtetë të rrezikohet jeta apo trupi i personit të caktuar, çka nuk do të ishte 
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revolja e zbrazët nëse përdoret vetëm për kanosje, pastaj nuk do të ishte revolja e 
prishur, imitimi i revoles e revolja me gaz kur me te nuk mund të rrezikohet jeta 
ose trupi në mënyrën sikur po të ishte revolja e vërtet dhe në gjendje të rregullt. 
VSRH. Kz 337/99.633 

40. Të hollat e fituara me bixhoz, mashtrim, vjedhje apo me ndonjë veprim tjetër të 
kundërligjshëm mund të jenë objekt i kryerjes së veprës penale të grabitjes nga 
neni 329 KPK (neni 168 KPS) me kusht që të plotësohen edhe elementet tjera të 
kësaj vepre penale. Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Serbisë Kz. I 1279/75. 

 
 
Neni 330 [Shpërdorimi i pasurisë së huaj] 
 
1. Kushdo që me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për 

vete apo personit tjetër, e përvetëson pasurinë e cila i është besuar atij apo 
personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në një (1) vit.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga kujdestari, avokati 
apo ndonjë person tjetër që ka detyrim ligjor ndaj pronarit të pasurisë, kryesi 
dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.  

3. Nëse vlera e pasurisë së përvetësuar e tejkalon shumën prej dhjetëmijë 
(10.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në 
pesë (5) vjet.  

4. Nëse pasuria e përvetësuar ka vlerë kulturore, fetare apo historike; ka rëndësi 
të posaçme shkencore, teknike apo artistike; është pjesë e koleksionit publik, 
koleksionit privat të mbrojtur apo e ekspozitës publike; ose është monument 
natyral apo objekt i natyrës nën mbrojtje, kryesi dënohet me gjobë dhe me 
burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

5. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme përvetëson pasurinë e luajtshme të 
personit tjetër, të cilën ai e ka gjetur ose tek posedimi i së cilës ka arritur 
rastësisht, me qëllim që vetes ose personit tjetër t’i sjellë dobi pasurore të 
kundërligjshme, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në një (1) vit.  

6. Nëse vlera e pasurisë së përvetësuar është më pak se pesëdhjetë (50) Euro, 
kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.  

7. Ndjekja penale për veprën penale nga paragrafi 1. dhe 5. të këtij neni 
ndërmerret sipas propozimit.  

 
1. Kjo vepër penale konsiderohet se kryhet në rastet kur përvetësohet në mënyrë të 

kundërligjshme pasuria e luajtshme personit tjetër e cila i është besuar, ose 
kryerësi e ka gjetë, apo rastësisht ka arritur në posedim, e me qëllim për t’i sjell 
vetes apo tjetrit dobi pasurore. E përbashkëta e veprës penale të vjedhjes dhe 
veprës penale të shpërdorimit është se pasuria është e huaja dhe e luajtshme e cila 
merret me qëllim të përvetësimit të dobisë pasurore të kundërligjshme për veti ose 
për personin tjetër. Ndërsa dallimi në mes të këtyre dy veprave penale është se me 
vjedhje kryerësi vjen në mbajtje-posedim të pasurisë së luajtshme duke e marrë 
nga posedimi i personit tjetër, e tek shpërdorimi, pasuria e luajtshme gjendet në 
posedim te kryerësi dhe ai e përvetëson. Andaj, vepra penale e vjedhjes kryhet me 

                                                           
633 Baćić/ Pavlović; Komentar Kaznenog Zakona Htvatske, faqe 783-789. 
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marrjen e pasurisë së huaj të luajtshme me qëllim të përvetësimit, ndërsa vepra 
penale e shpërdorimit kryhet me përvetësimin e pasurisë së luajtshme e cila iu 
është besuar, ose e ka gjet apo ka arrit në posedim rastësisht, me qëllim të 
përvetësimit të dobisë së kundërligjshme pasurore për veti ose për personin tjetër. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Forma themelore e kësaj vepre penale e paraparë në paragrafin 1 kryhet në rastet 

kur personi me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm për vete apo për personin 
tjetër e përvetëson pasurinë e huaj e cila i është besuar. Në bazë të asaj se si 
pasuria, si objekt ndaj të cilit kryhet kjo vepër penale është gjendur tek kryerësi, 
mund t’i dallojmë: shpërdorimin e pasurisë e cila i është besuar kryerësit, 
shpërdorimin e pasurisë së luajtshme të huaj të cilën kryerësi e ka gjetur dhe 
shpërdorimi i pasurisë së huaj të luajtshme e cila kryerësit i ka ra rastësisht në 
dorë. 

2. Veprimi me të cilin kryhet kjo vepër penale është përvetësimi i pasurisë së huaj. 
Me këtë nënkuptojmë atë marrëdhënie të kryerësit ndaj pasurisë së huaj sikurse ajo 
është pronë e tij.  

3. Me shpërdorim nuk mund të fitohet e drejta pronësore ndaj pasurisë së luajtshme, 
por mbajtësi i saj sillet sikurse është pronar i saj.  

4. Tek kryerësi duhet të manifestohet dashja për përvetësimin e pasurisë e cila i është 
besuar.  

5. Përvetësimi i pasurisë mund të manifestohet në mënyra të ndryshme: me shitjen, 
dhënien e pasurisë e cila i është besuar tjetrit, me dhënie si dhuratë, si peng, duke e 
shpenzuar nëse pasuria është shpenzuese, duke e shkatërruar për shkak të 
përdorimit e të ngjashme.  

6. Pasuria për t’ iu besuar dikujt, ajo s’ pari duhet të jetë në posedim të atij personi, që 
do të thotë se nuk guxon të gjendet në posedim të personit tjetër, madje kryerësi ka 
mundësi faktike të disponoj me pasuri. Në këto raste kur personi i cili e ka mundësin 
e disponimit faktik, e cila është në mbajtje-posedim të personit tjetër, me 
përvetësimin e asaj pasurie e kryen veprën penale të vjedhjes, e jo të shpërdorimit. 
Pasuria nuk konsiderohet e besuar, sipas kuptimit të këtij neni edhe në rastet kur 
gjendet në mbajtje-posedim sipas ndonjë baze juridike me të cilën mund të fitohet e 
drejta pronësore, p.sh. sipas kontratës së shitblerjes, sipas kontratës mbi ndërrimin, 
sipas kontratës mbi dhuratën, kontratën mbi faljen etj. pa marrë parasysh se ai person 
në rastin konkret nuk mund ta fitojë të drejtën pronësore, p.sh. mos vlefshmëria e 
kontratës. Por, mbajtja e pasurisë së luajtshme dhe me këtë mundësia për 
përvetësimin e saj, pra kryerja e shpërdorimit, ekziston edhe në rastet kur pasuria e 
luajtshme iu është besuar kryerësit me atë lloji kontrate me të cilin fitohet e drejta e 
mbajtjes, por jo edhe e drejta e pronësisë, p.sh. kontrata mbi qiranë, mbi transportin, 
mbi depozitën, mbi pengun, dhënia e sendit për përpunim, për përmirësim e të 
ngjashme. Pra, pasuria konsiderohet e besuar nëse kryerësi i shpërdorimit në bazë të 
ndonjë baze juridike e ka fituar mbajtjen e sendit e me atë edhe mundësin e 
disponimit, respektivisht mundësinë e përvetësimit të atij sendi të besuar. Gjithsesi 
mbajtja (posedimi) duhet të fitohet në bazë të ndonjë pune të lejuar, sepse, nëse 
mbajtja e sendit respektivisht mundësia e disponimit faktik është fituar në mënyrë 
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kundërligjore, atëherë nuk konsiderohet se sendi i është besuar, dhe nuk mund të 
shpërdorohet, p.sh. mbajtja e sendit të fituar me vepër penale, me mashtrim, me 
kanosje etj. Si pasuri e besuar duhet konsideruar atë pasuri të dhënë në mbajtje 
kryerësit me qëllim të ruajtjes ose me urdhëresë se si të veprojë me atë pasuri. 

7. Pasuria mund t’i besohet tjetrit, jo vetëm nga pronari por edhe nga poseduesi dhe 
nga personi i cili e mbanë sendin. Si problem mund të paraqitet me sendet të cilat 
mund të ndërrohen të cilat iu janë dhënë në mbajtje ndonjë personi (p.sh, drithi, 
sheqeri, ari etj) të cilat nuk kanë shenja identifikuese në bazë të të cilave do të 
dalloheshin nga të tjerat, si për kah lloji, kualiteti, vlera etj, nuk mund të jenë 
objekt shpërdorimi, për veç nëse iu janë besuar kryerësit që të kthehen të njëjtat 
nga depozita apo pas përdorimit të caktuar. Mirëpo, këtë problem, ligjdhënësi e ka 
zgjidhë duke e përdorë në figurën e kësaj vepre penale në vend të sendit shprehjen 
- pasuri. 

8. Konsideroj se në përkufizimin e paragrafit 1 të këtij neni ekziston një huti kur 
thuhet “e cila i është besuar atij apo personit tjetër”. Fjalët “apo personit tjetër” 
ndoshta nuk duhet të jenë në këtë dispozitë ngase shpërdorimi ekziston vetëm ndaj 
pasurisë e cila i është besuar kryesit. Nëse pasuria i është besuar personit tjetër, e 
nëse ajo përvetësohet nga një person tjetër, atëherë do të kemi një vepër penale 
tjetër (vjedhje) e jo veprën penale të shpërdorimit.  

9. Në paragrafin 6 është paraparë forma e shpërdorimit të vlerës së vogël, ku vlera e 
pasurisë së përvetësuar është më pak se 50 Euro. 

10. Paragrafi 7 është dispozitë shpjeguese, në të cilën shpjegohet se procedura penale 
fillohet sipas propozimit sa i përket veprave penale të parapara në paragrafin 1 dhe 
5. Kurse për veprat penale nga paragrafi 3 dhe 4 i këtij neni procedura penale 
fillohet sipas detyrës zyrtare. Mirëpo nuk thuhet se si do të ndiqet vepra penale e 
paraparë në paragrafin 6. 

11. Veprat penale të posaçme të shpërdorimit janë paraparë në nenin 422 dhe 427. 
12. Kryerësi i shpërdorimit nga paragrafi 1 mund të jetë çdo person, përveç kujdestarit 

të personit në dëm të cilit kryhet shpërdorimi, sepse në këtë rast do të kemi 
shpërdorimin e paraparë në paragrafin 2 të këtij neni. 

13. Përgjegjësia penale e kryerësit të shpërdorimit bazohet në dashjen për 
përvetësimin e pasurisë e cila iu është besuar në mbajtje për çfarëdo baze të lejuar. 
Përveç dashjes tek kryerësi duhet të ekzistojë edhe qëllimi se me përvetësimin e 
pasurisë së huaj të sjellë dobi pasurore për veti apo për personin tjetër. Ky qëllim 
duhet gjithnjë të vërtetohet e që te shpërdorimi është e rëndësisë së veçantë, sepse 
pasuria e luajtshme veç gjendet tek kryerësi i veprës. Kjo është e rëndësishme që 
të vërtetohet edhe për shkak të dallimit në mes të. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë forma e rëndë e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet se ekziston në rastet kur përvetësohet pasuria nga ana e kujdestarit, 
avokatit apo ndonjë personi tjetër.  

2. Kjo formë e veprës penale mund të kryhet vetëm me dashje. 
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Paragrafi 3 
 
1. Në paragrafin 3 është përcaktuar forma tjetër e kualifikuar e shpërdorimit e cila 

konsiderohet se kryhet nëse vlera e pasurisë së përvetësuar kalon shumën pre 
10.000 euro. Vlera e pasurisë përcaktohet në bazë të vlerës së tregut në kohën e 
kryerjes së veprës. 

 
Paragrafi 4 

 
1. Në paragrafin 4 është paraparë forma e kualifikuar e kësaj vepre penale për shkak 

të vetive dhe cilësive të objektit me të cilin kryhet kjo vepër penale. Fjala është për 
pasurinë e cila ka vlerë të posaçme shkencore, kulturore apo historike. Pra, pasuria 
me vlerë të posaçme shkencore, kulturore, historike apo koleksionit publik ose 
privat të mbrojtur është element kualifikues i kësaj vepre penale, ngase ligjdhënësi 
për shkak të këtyre vlerave e shtrinë mbrojtjen penale më të fuqishme ndaj këtyre 
pasurive-sendeve. 

 
Paragrafi 5. 

 
1. Në paragrafin 5 është paraparë formë e privilegjuar e kësaj vepre penale. Kjo 

vepër penale konsiderohet se ekziston nëse kryerësi e përvetëson pasurinë e huaj të 
luajtshme të personit tjetër të cilën e ka gjetur ose e cila rastësisht i ka rënë në 
dorë. Si pasuri e cila i ka ra në dorë kryerësit rastësisht, konsiderohet ajo pasuri e 
cila është në posedim të kryerësit pa ndonjë bazë ligjore (kontratë, aktgjykim, 
vendim administrativ), por jo edhe në mënyrë kundërligjore, por në bazë të 
rrethanave të caktuara të rastit.  

2. Marrja e pasurisë së luajtshme e braktisur në posedim me qëllim të përvetësimit 
është e nevojshme të dallohet nga situata e cekur në par. 5 të nenit 330. Pushtimi 
është mënyrë e ligjshme e fitimit të pronësisë në sendet e huaja. Nuk konsiderohen 
pasuri e braktisur nëse është harruar diku, është e humbur apo është e fshehur. 

3. Në paragrafin 6 është paraparë forma e shpërdorimit të imët, kur vlera e pasurisë 
së përvetësuar nuk kalon shumën prej 50 Euro. 

4. Në paragrafin 7 është përcaktuar se për veprat penale nga paragrafi 1, ose 5 
procedura penale të fillohet sipas propozimit. 

5. Për të gjitha format e veprës penale kërkohet qëllimi që përbëhet nga vetëdija se në 
mënyrë kundërligjore përvetësohet pasuria e huaj në posedimin e të cilës kryerësi 
ka arritur sipas ndonjë baze e cila nuk është e kundërligjshme. 

6. Vepra penale konsiderohet e kryer me ndërmarrjen e cilitdo veprim të 
përvetësimit, pa marrë parasysh se a është realizuar dobi pasurore. 

7. Shtrohet pyetja se ku është dallimi në mes të veprës penale të shpërdorimit dhe 
përvetësimit gjatë ushtrimit të detyrës. Dallimi ka të bëjë me atë se te përvetësimi 
gjatë ushtrimit të detyrës kemi të bëjmë me pasurinë e cila është besuar në detyrë 
apo në kryerjen e detyrave të punës, e në rastin e shpërdorimit është fjala për 
pasurinë e luajtshme jashtë detyrës zyrtare apo punës. Përvetësimi gjatë ushtrimit 
të detyrës është lex specialis i shpërdorimit. 
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Praktika gjyqësore: 
 
1. Anëtari i shoqërisë së gjuetarëve, i cili kafshën e egër më parë të lënduar e mbyt dhe 

e përvetëson për vete, në vend se ta dorëzojë në shoqatën e gjuetarëve, kryen vepër 
penale të shpërdorimit nga neni 220 par. 1 Ligjit penale të Kroacisë (neni 330 par. 1 
të KPK). Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Bjellovar Kz. 874/84.  

2. Kur arkëtari në kioskën e bankës gabimisht e bën pagesën ndaj pronarit të 
xhirollogarisë rrjedhëse në shumën më të madhe se sa ka figuruar në kambialin e 
lëshuar, e dhënësi i kambialit atë shumë të kundërligjshme e përvetëson me qëllim 
që vetit t’i sjelli përfitim pasurore. Me këtë veprim lëshuesi i kambialit kryen veprën 
penale të shpërdorimit nga neni 170, par. 4 të Ligjit Penal të Serbisë. (neni 330, par. 
5 KPK). Gjykata e Qarkut në Beograd Kz. 72/80.  

3. Kur i akuzuari nga vetura e cila i është besuar për riparim i përvetëson veglat, kryen 
veprën penale të shpërdorimit nga neni 170 par. 1 Ligjit Penal të Serbisë (neni 330 par. 
1 KPK). Gjykata e Qarkut në Beograd Kz. nr. 2580/ 91.  

4. “Bujku i cili ka lidhë kontratë me ndonjë organizatë punuese, që me mjete të 
organizatës të mbajë dhe rrisë kafshë për therje pa asnjë marrëdhënie tjetër 
kontraktuese me atë organizatë lidhur me lidhshmërinë e punëve, drejtpërdrejt apo 
në mes të kooperativës bujqësore apo me ndonjë formë tjetër të bashkëpunimit, 
ashtu që ai nuk e fiton statusin e bashkëpunëtorit bujqësor, andaj nuk janë kafshët 
objekt i kontratës të cilat i janë besuar në punë pranë asaj organizate punuese.  

5. Andaj, kur një bujk i tillë i tjetërson kafshët të cilat sipas kontratës është dashur t’i 
dorëzojë në organizatën punuese, nuk kryen vepër penale përvetësim gjatë 
ushtrimit të detyrës nga neni 345 par. 1 të Kodit Penal të Kroacisë (neni 442 
KPK), mund të bëhet fjalë vetëm për veprën penale të shpërdorimit nga neni 330 
par. 1 KPK (neni 220 par. 1 KP të Kroacisë). Nëse kafshët i janë besuar për rritje 
me qëllim të therjes dhe elementet tjera të kësaj vepre penale, mund të bëhet fjalë 
edhe për veprën penale të mashtrimit sipas rastit konkret”, Kz. 1308/87-Gjykata e 
Qarkut në Bjellovar.  

6. “Vepër penale e shpërdorimit nga neni 330 par. 1 KPK (neni 220 par. 1 KP kroat) 
e jo mashtrim nga neni 335 KPK (neni 224 KP Kroatë) e ka kryer i akuzuari i cili 
në organizatën punuese ka shitë trupa arre dhe për to nga arka ka marrë 
kundërvlerën në të holla. Pas kësaj trupat kanë mbet në oborrin e tij sepse 
organizata nuk i ka bartë menjëherë dhe ata trupa pastaj ia ka shitë personit tjetër. 
Dëmi për organizatën është shkaktuar në momentin kur ata trupa pas blerjes nga 
organizata kanë mbetur në oborrin e tij. Pra, i janë besuar deri në dërgesën e tyre, 
ka filluar të disponojë si me të vetat, dhe në atë moment ka kryer veprën penale të 
shpërdorimit”. Gjykata e Qarkut në Bjellovar Kz. 654/91.  

7. Autori ka kryer vepër penale të shpërdorimit nga neni 220, par. 3 KP të Kroacisë 
(neni 330 par. 3 KPK) e jo vjedhje nga neni 216 KP të Kroacisë (neni 325 par. 1 
KPK). I akuzuari në oborrin e tij në largësi prej 15 km nga stalla e pronarit e ka 
vërejt një kafshë të cilën e ka lidhur në stallën e vet. Pronari e ka humbë 
detentionin (mbajtjen) ndaj kafshës e cila ka ikë për 15 km larg dhe për shkak të 
kësaj largësie ka pushuar mundësia reale se kafsha do të kthehet dhe do ta gjejë 
pronari i saj. I akuzuari, pra sendin e huaj të luajtshëm e ka përvetësuar në mënyrë 
të kundërligjshme ndaj të cilit ka pushuar detentioni (posedimi) i pronarit dhe nuk 
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e ka ditur se kush është pronari i sendit, kundërligjshëm e ka përvetësuar për t’i 
sjellë vetit dobi pasurore”. Gjykata e Qarkut në Bjellovar Kz. 281/96 

8. Dallimi në mes të veprës penale të shpërdorimit dhe veprës penale të vjedhjes 
qëndron edhe në çështjen se veprimi i kryerjes tek vjedhja përbëhet nga marrja, e 
tek shpërdorimi- të gjitha veprimet të cilat për kah përmbajtja paraqesin aktin e 
përvetësimit të pasurisë së huaj të luajtshme. Nëse fillojmë nga ajo se marrja është 
formë e posaçme e përvetësimit, atëherë shpërdorimi ndaj vjedhjes gjendet në 
marrëdhënie të formës së përgjithshme të veprës penale ndaj formës speciale të 
veprës penale-Zlatariq, II. 409634.  

 
 
Neni 331 [Marrja në posedim e pasurisë së luajtshme] 
 
1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme merr pasurinë e luajtshme të personit 

tjetër që ta mbajë në posedim të vetin pa qëllim të përvetësimit, dënohet me 
gjobë ose me burgim deri në (1) një vit.  

2. Tentativa për të kryer veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni është e 
dënueshme nëse ka të bëjë me tentativën për marrjen e automjetit nga personi 
tjetër.  

3. Procedura penale për veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni fillohet në 
bazë të propozimit, apo nëse pasuria është në pronësi ose nën administrimin e 
një organi publik sipas propozimit.  

 
1. Më parë kjo vepër penale është emërtuar “marrja apo përvetësimi i sendit të huaj të 

luajtshëm me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore”. Tani me këtë emërtim dhe 
përkufizim nuk ekziston qëllimi për përfitim të dobisë pasurore e as qëllimi për 
përvetësim të pasurisë së huaj të luajtshme. Me këtë normë inkriminohet vetëm 
marrja e kundërligjshme e pasurisë së luajtshme të personit tjetër që ta mbajë në 
posedim të vetin pa qëllim të përvetësimit. Vepra penale nga neni 331 par. 1 e 
inkludon edhe veprën e mëparshme të veçantë, marrja e automjetit me qëllim të 
përdorimit (Lex specialis).  

2. Lidhur me nocionin pasuri e luajtshme shih komentin lidhur me nenin 325.  
3. Për ekzistimin e veprës penale nga paragrafi 1, është e nevojshme që pasuria e 

huaj e luajtshme të mbahet në posedim. Posedimi mund të ushtrohet nga vetë 
kryerësi ose përmes personit tjetër.  

4. Në rastet kur dikush gjatë ushtrimit të detyrës apo gjatë punës e merr pasurinë e 
huaj të luajtshme dhe e mban në posedim, me qëllim që atë ta kthejë, me atë 
shërbehet, nuk kryen vepër penale nga neni 331 par. 1, por veprën penale 
përdorimi i pa autorizuar i pasurisë nga neni 427.  

5. Motivi i kryerjes së kësaj vepre penale nuk është e rëndësisë për ekzistimin e saj 
(p. sh. marrja e albumit familjar apo gjësendeve tjera të kujtimit me qëllim që t’i 
shkaktohen vuajtje psikike pronarit të tyre ose letrën e huaj me përmbajtje 
komprometuese ose marrja e automjetit vetëm që ta përdorë gjatë vikendit, etj.) 

6. Kur jemi tek marrja e automjetit, veprimi i kryerjes mund të jetë jo vetëm duke e 
vënë në lëvizje motorin e automjetit por edhe me çdo veprim tjetër me të cilin do 

                                                           
634 Baćić/ Pavlović; Komentar Krivičnog Zakona Hrvatske, faqe 794-795 
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të ndërpritej detantioni-posedimi i deritanishëm i automjetit, si p.sh. duke e tërheq, 
duke e shtyrë, duke e bartur me një automjet tjetër, etj. Sipas përkufizimit të 
mëparshëm, dhe sipas disa autorëve, marrja e automjetit është konsideruar vetëm 
atëherë kur mbajtja apo posedimi i poseduesit është ndërprerë duke e venë në 
lëvizje motorin e automjetit, sepse marrja e automjetit është marrë me qëllim të 
vozitjes. Ndërsa sipas përmbajtjes së këtij neni, marrja e automjetit nuk do të thotë 
marrje vetëm me qëllim të vozitjes, por mund të merret edhe për qëllime tjera 
përveç qëllimit për përvetësim.  

7. Nëse kryerësi e merr automjetin e huaj duke qenë i shtytur nga personi tjetër me 
qëllim të posedimit me lejen e kryerësit, atëherë kryerësi do të përgjigjet si kryerës 
i kësaj vepre penale, ndërsa përdoruesi i automjetit për shtytje.  

8. Për ekzistimin e bashkë ekzekutimit të kësaj vepre penale është me rëndësi 
marrëveshja dhe dashja e dy e më tepër personave që atë pasuri ta marrin dhe ta 
mbajnë në posedim pa qëllim të përvetësimit.  

9. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje, madje me dashje direkte. 
Dashja direkte përmban në vete vetëdijen e kryerësit të veprës penale se e merr 
pasurinë e huaj të luajtshme në mënyrë të kundërligjshme pa qëllim që atë ta 
përvetësojë.  

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2 është paraparë mundësia e ndëshkimit edhe për tentativë, por 

vetëm në rastet kur merret automjeti nga personi tjetër. Këtu janë rastet e 
përdorimit, shfrytëzimit të paligjshëm të automjetit të huaj.  

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3 rregullohet çështja e fillimit të procedurës penale. Sipas kësaj 

dispozite për veprën penale nga paragrafi 1, ndjekja penale fillohet në bazë të 
propozimit. Ndërsa në rastet kur është fjala për pasurinë e cila është në pronësi ose 
në administrim të një organi publik, ndjekja penale fillon sipas propozimit.  

2. Lidhur me dallimin e kësaj vepre penale dhe vjedhjes, shih komentet lidhur me 
veprën penale nga neni 329.  

 
Praktika gjyqësore: 

 
1. Kur të akuzuarit me depërtim kanë hyrë në banesën e të dëmtuarit dhe kanë marr 

një pushkë gjuetie me 40 copë fishekë gjuetie, por jo me qëllim të përvetësimit e 
as të përfitimit të dobisë pasurore në mënyrë të kundërligjshme, por e kanë marrë 
me qëllim që ta shfrytëzojnë në luftë, që edhe është bërë, i kanë kryer veprat 
penale në bashkim real, cenimi i paprekshmërisë së banesës dhe marrja e pasurisë 
së luajtshme nga neni 331 të KPK. VSRH I kz. 1032/92.  

2. “Kryerësit të cilët bashku dhe në të njëjtën kohë me personin tjetër, e me qëllim të 
përdorimit të automjetit, kanë hyrë në automjet dhe së bashku kanë shkuar duke 
ditur se automjeti nuk iu është besuar asnjërit prej tyre për vozitje, kanë vepruar 
me vetëdije dhe dashje për ta përdor automjetin e huaj dhe me këtë kanë kryer 
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veprën penale në bashkëveprim, marrja e sendit të huaj të luajtshëm nga neni 221 
par. 1 KP të Kroacisë (neni 331 par. 1 KPK).  

3. Nuk është e rëndësishme se njeri prej tyre nuk e ka hapë automjetin e as nuk e ka 
vozitur”. Gjykata e Qarkut në Zagreb Kz. 1413/80. 

4. “Nga rrethanat se i akuzuari me ftesë të të gjykuarve ka hyrë në veturë të cilën ata 
më parë e kanë marrë dhe ajo veturë është gjendur nga patrulla e policisë, nuk ka 
bazë për përfundim se i dyshuari ka ndërmarrë çfarëdo veprimi që do të kishte për 
qëllim marrjen e asaj veture, e cila tashmë paraprakisht ishte marrë dhe kjo rrethanë 
për të nuk ka qenë e njohur, nuk ka vepër penale nga neni 331 par. 1 KPK (neni 174 
KP. të Serbisë). Aktgjykimi i Gj. Qarkut në Beograd Kz-239/92.635 

                                                           
635 Ilia Simić, Përmbledhja e aktgjykimeve nga materia penale, Beograd 1994. 
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Neni 332 [Uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme] 
 
1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme uzurpon pronën e paluajtshme të 

personit tjetër apo një pjesë të saj, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy 
(2) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në një apo më shumë nga 
rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) 
vjet:  
2.1. nëse prona e paluajtshme e uzurpuar është pjesë e pyllit të mbrojtur, 

parkut të mbrojtur apo pyllit tjetër me destinim të posaçëm, tokës 
ndërtimore ose rrugës;  

2.2. nëse kryesi ka uzurpuar pronën e paluajtshme duke e ditur se pronë e 
tillë i është nënshtruar dëbimit me urdhër të gjykatës apo me urdhër ose 
vendim të ndonjë organi apo institucioni tjetër publik të themeluar në 
bazë të ligjit të zbatueshëm në Republikën e Kosovës.  

3. Kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet nëse është dënuar më 
parë për uzurpim të kundërligjshëm të pronës së paluajtshme ose nëse është 
dëbuar prej pronës së tillë të paluajtshme me vendim të gjykatës apo me 
urdhër apo vendim të ndonjë organi apo institucioni tjetër të themeluar në 
bazë të ligjit të zbatueshëm në Republikën e Kosovës.  

 
1. Kjo është vepër penale kundër pasurisë, me të cilën mbrohet pasuria e huaj e 

paluajtshme, (pasuria e një personi tjetër), nga pushtimi i kundërligjshëm, 
përkatësisht nga çdo veprim i pambështetur në ligj, me të cilin veprim pronari 
ligjor pengohet ose pamundësohet në shfrytëzimin e qetë të pasurisë së tij.  

2. Edhe pse kjo çështje mbrohet edhe me dispozitat e Ligjit të Procedurës 
Kontestimore, ngase pronari, në rast të çfarëdo shqetësimi në shfrytëzimin e pronës 
së tij, ka të drejtë që, në përputhje me këto dispozita, të kërkojë mbrojtje ligjore me 
padi për pengim posedimi. Për shkak të rrethanave të krijuara pas luftës dhe 
pushtimeve masive të pronave të huaja të braktisura, është paraqitur nevojë 
imediate që pronarëve të pronave të këtilla të paluajtshme t’u ofrohet mbrojtje edhe 
nëpërmjet së drejtës penale, me qëllim që abuzimi i këtillë me prona të huaja të 
parandalohet.636 

3. Nga paragrafi 1 i këtij neni rezulton se kjo vepër penale mund të kryhet me çdo 
veprim që ka për qëllim uzurpimin e paligjshëm të pronës së huaj – kur pushtimi i 
një prone të tillë, (futja në posedim e pronës së paluajtshme), nuk është bërë me 
pëlqimin e pronarit legjitim apo kur nuk është i mbështetur mbi ndonjë veprim 
ligjor juridik.  

4. Veprimi i kryerjes qëndron në uzurpimin e pronës së huaj të paluajtshme. Me 
uzurpim duhet kuptuar pushtimi i pronës së huaj të paluajtshme, që mund të 
shfaqet me veprime të ndryshme, (hyrja në objekte të destinuara për banim, mbi të 
cilat ende askush nuk ka fituar ndonjë nga të drejtat e banimit: të drejtën e 
shfrytëzimit, të drejtën banesore a të drejtën pronësore; hyrja në objekte të hapura, 
thurja, punimi i pronës së huaj, mbledhja e frutave nga punimi i këtillë i tokës, 
ngritja e objekteve- ndërtimi në pronat e tilla, etj).  

                                                           
636 Prof. dr. Ismet Salihu, E drejta Penale, pjesa e posaçme, Prishtinë 2009, f. 351.  



Fejzullah Hasani 

 930 

5. Objekt mbrojtës i kësaj vepre penale është prona e huaj e paluajtshme, qoftë me 
status të pronës private, shtetërore apo prona e kulteve fetare, ndërsa kultura mund 
të jetë e ndryshme, shtëpi –banesë banimi, të zbrazura që akoma askush nuk banon 
objekt- lokal afarist, objekte ndihmëse, garazh të hapura, tokë ndërtimore, 
bujqësore, pyll, kullosë, tokë sterile, rrugë etj.  

6. Edhe kjo vepër penale ka për objekt mbrojtjeje, përpos të tjerash, edhe banesat 
ende të pabanuara dhe objektet tjera të hapura, ngase, nëse bëhet fjalë për hyrje në 
banesën mbi të cilën dikush gëzon ndonjërën nga të drejtat sipas Ligjit për 
Marrëdhëniet banesore (të drejtën e shfrytëzimit, të drejtën e banimit a të drejtën e 
pronësisë), dhe për hyrje në objekte të mbyllura, atëherë bëhet fjalë për veprën 
penale të cenimit të paprekshmërisë së banesave të parashikuar nga neni 200 (166-
kodi i vjetër) i KPK.  

7. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
8. Për përgjegjësinë e kryesit është e nevojshme dashja e tij, që përfshin në vete 

vetëdijen e tij se po e pushton pronën e huaj, pa leje të pronarit legjitim, dhe kjo 
nënkupton se elementet e kësaj vepre penale janë konsumuar vetëm kur pushtimi i 
pronës është bërë pa pëlqimin e pronarit ose të afërmeve të tij; me këtë rast, nuk 
është e domosdoshme që pëlqimi të jetë vetëm formal, i shkruar, por mund të jetë 
edhe gojor.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Paragrafi 2 ka dy nënparagrafë; nënparagrafi 2. 1, i cili e bën cilësuese këtë vepër 

penale, për shkak të statusit të posaçëm që kanë pronat e pushtuara, siç janë: pjesët 
e pyllit të mbrojtur, parkut të mbrojtur a një pylli tjetër me destinim të posaçëm ose 
toka ndërtimore dhe nënparagrafin 2. 2, sipas të këtij nënparagrafi veprën penale e 
bënë të cilësuar, kur kryesi nuk kishte respektuar vendimet të gjykatës apo të 
organeve-institucioneve, që më parë kishin dhënë urdhër për dëbimin nga prona e 
cila ka qenë objekt uzurpimi.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Sipas paragrafit 3. Vepra penale nga paragrafi 1 merr primesa cilësuese (rënduese) 

nëse është kryer nga kryesi i cili edhe me parë ka qenë i dënuar për uzurpim të 
kundërligjshëm të pronës së paluajtshme ose nëse është dëbuar prej pronës së tillë 
me vendim të gjykatës apo me urdhër ose vendim të ndonjë organi apo institucioni 
tjetër të themeluar në bazë të ligjit në Republikën e Kosovës, d.m.th. kur bëhet 
fjalë për recidivist special ose për kryesin i cili nuk respekton vendimet e gjykatës 
apo institucioneve të autorizuara.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. “Kur i akuzuari përkundër masës së përkohshme të vendosur nga ana e gjykatës, 

është futur në pronën e të dëmtuarve dhe ka filluar të kultivojë në të, ka konsumuar 
të gjitha elementet e veprës penale, pushtimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme 
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të parashikuar nga neni 259 par. 1. të KPK, tani neni 332 par. 3. të KPK”637.  
2. I akuzuari i cili në ngastrën nr. 1750, komuna kadastrale Gjilan, e cila evidentohet 

si tokë ndërtimore, ka ndërtuar mur me material të fortë ndërtimor, ka konsumuar 
elementet e veprës penale marrja në posedim e tokës në pronësi shoqërore në 
mënyrë të paligjshme të parashikuar nga neni 259 A të Rregullores 2004/19638. 
(cilësimi i këtillë është i gabuar, ngase në rrethana të këtilla, bëhet fjalë për veprën 
penale pushtimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 259 par. 2, tani 332 
par. 2. 1 të KPK).  

 
 
Neni 333 [Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë] 
 
1. Kushdo që e asgjëson, dëmton apo e bën të papërdorshme pasurinë e personit 

tjetër në rrethana tjera nga ato të përcaktuara në nenin 334 të këtij Kodi, 
dënohet me burgim deri në një (1) vit. 

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton në dëm që tejkalon 
pesëmijë (5.000) Euro, kryesi dënohet me burgim prej një (1) vjet deri në tre 
(3) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni ka të bëjë me një send që ka 
vlerë kulturore, fetare apo historike; ka rëndësi të posaçme shkencore, teknike 
apo artistike; është pjesë e koleksionit publik, koleksionit privat të mbrojtur 
apo e ekspozitës publike; ose është monument natyral apo objekt i natyrës nën 
mbrojtje; ekspozohet në publik ose është send që shërben për përdorimin 
publik ose për dekorimin e sheshit, rrugës apo parkut, kryesi dënohet me 
gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet, pavarësisht dëmit të shkaktuar.  

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni është kryer për shkak të 
paragjykimeve ndaj kombësisë, gjuhës, besimit fetar ose mungesës së besimit 
fetar, ngjyrës së lëkurës, gjinisë, orientimit seksual, ose për shkak të afërsisë 
me persona me njërën nga këto karakteristika të mbrojtura, kryesi i veprës 
penale dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.  

 
Vërejtje 

 
1. Për dallim nga neni 260 i KPK të mëhershëm, ku emërtimi ligjor i veprës penale 

ishte “Dëmtimi i pasurisë së luajtshme”, tani kjo vepër penale ka një emërtim të 
ri,“Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë” e që konsiderojmë se është emërtim adekuat 
dhe më i avancuar se norma e mëhershme, ngase tani më këtë normë ligjore 
mbrohet si pasuria e luajtshme ashtu edhe pasuria e paluajtshme, për faktin se 
edhe pasuria e pa luajtshme është objekt dëmtimi me këtë vepër penale, bile në 
përmasa më të mëdha se ajo e luajtshme.  

2. Përpos riemërtimit, vepra penale ka pësuar edhe ndryshime përmbajtjesore, ngase 
jo vetëm që janë riformuluar dispozitivët e paragrafëve, që kanë ekzistuar, por 
normës i janë shtuar edh dy paragrafë cilësuese, d. m. th. neni 260 kishte dy 
paragrafë, ndërsa norma e re, neni 333 të KPPK, ka katër (4) paragrafë.  

                                                           
637 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Gjilan Ap. nr. 11/2007,datë 23.01.2007.  
638 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Gjilan Ap. nr. 72/09, datë 12.5.2009.  
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3. Vepra penale sipas paragrafit 1 të këtij neni qëndron në dëmtimin, asgjësimin ose 
bërjen të papërdorshëm të pasurisë së huaj.  

4. Objekt i veprës penale është pasuria e huaj, madje jo vetëm ajo e luajtshme por 
edhe ajo e paluajtshme.  

5. Termi pasuri e luajtshme (send i luajtshëm) duhet kuptuar sikurse te vepra penale e 
vjedhjes, (shih komentin për nenin 325).  

6. Termi pasuri e paluajtshme (send i paluajtshëm) duhet kuptuar konform së drejtës 
pronësore; sende të tilla janë, p. sh.: ndërtesat, urat, pemishtet, vreshtat, kopshtet, 
etj. Sendi mund të jetë i thjesht dhe i përbërë.  

7. Gjithashtu duhet bëhet fjalë për sendet e luajtshme në të cilat mund të shkaktohen 
ndryshime të caktuara në pikëpamje të substancës së tyre.  

8. Meqenëse me këtë vepër penale mbrohet e drejta pasurore e ndonjë personi, objekt 
i kësaj vepre penale, si rregull, mund të jetë ai send që ka vlerë të caktuar pasurore. 
Mirëpo sendi i tillë nuk është e domosdoshme të posedojë vlerë ekonomike, e 
veçmas vlerë monetare, mirëpo patjetër duhet për pronarin të paraqesë ndonjë 
interes, i cili mund të jetë i karakterit pasuror-juridik ose të paraqesë ndonjë interes 
vetëm afektiv-emocional, (p.sh. letra personale e djalit, prindit apo gruas së tij të 
vdekur).  

9. Sendi-pasuria duhet të jetë e huaj, (i një personi tjetër), në pronësi shtetërore, në 
pronësi të personave juridikë ose në pronësi të qytetarëve, ndërsa mund të gjendet 
te kryerësi i veprës, apo te një person tjetër.639 

10. Në kuptim të kësaj vepre penale, i huaj konsiderohet edhe ai send në të cilin 
kryerësi ka pjesë bashkëpronësie.640 

11. Veprimi i kryerjes është përcaktuar në mënyrë alternative dhe përfshin dëmtimin, 
asgjësimin apo bërjen të papërdorshëm të sendit të huaj, (të personit tjetër), 
ndërkaq kjo vepër penale konsiderohet e konsumuar, kur është shkaktuar dëmtimi, 
asgjësimi ose bërja e papërdorshme e pasurisë së huaj (sendit të huaj).  

12. Dëmtimi paraqet një veprim të tillë fizik në substancën e sendit që i zvogëlon 
përdorimin atij, pa marrë parasysh se a është ulur ose jo vlera e tij. Dëmtimi mund 
të shkaktohet me rritjen ose zvogëlimin e substancës së sendit, ndryshimin e dukjes 
së jashtme të tij dhe ndryshimin e gjendjes agregate, p.sh. kalimi nga gjendja e 
ngurtë në gjendje të lëngët (shkrirja e akullit). Dëmtimi mund të kryhet në mënyra 
të ndryshme dhe me mjete të ndryshme. Si veprim i kryerjes konsiderohet çdo 
veprim me të cilin është i mundur shkaktimi i dëmtimit të sendit, si p.sh. një 
dëmtim i tillë i substancës së sendit që ka zvogëluar përdorimin e tij për qëllimin 
për të cilin është destinuar ai. Dëmtimi, si rregull, kryhet me veprim, por, 
përjashtimisht, mund të kryhet edhe me mosveprim, p.sh. nëse kryerësi me 
kontratë ka marrë përsipër ta spërkasë me preparate kimike plantacionin e pemëve 
kundër dëmtuesve, por nuk e ka bërë këtë dhe, për pasojë, janë shkatërruar frytet.  

13. Asgjësimi i sendit është veprim i tillë fizik në substancën e sendit që e bën atë 
absolutisht të papërdorshëm për qëllimin për të cilin sendi është destinuar. Sendi 
mund të asgjësohet plotësisht ose vetëm në një pjesë të tij, (p.sh. janë rrëzuar 
vetëm anësoret e urës). Sendi mund të jetë i asgjësuar edhe atëherë kur, me 
dëmtimin e substancës së tij, sendi bëhet i papërdorshëm për ndonjërin nga 

                                                           
639 Dr. Ljubiša Lazarevič, E drejta penale pjesa e posaçme, Beograd,1988. F. 370 
640 Prof. dr. Ismet Salihu, E drejta penale pjesa e posaçme, Prishtinë 2009, faqe 353.  
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destinimet e tij, (p.sh. makina bujqësore multifunksionale bëhet e papërdorshme 
për ndonjërin nga funksionet e saj).  

14. Nga sa u tha rezulton se asgjësimi i tërësishëm apo i pjesshëm i sendit të thjeshtë 
ekziston vetëm nëse ai është shkaktuar si pasojë e dëmtimit të substancës së sendit.  

15. Sendi i përbërë mund të jetë i papërdorshëm për destinimin e tij edhe pa dëmtuar 
substancën e tij, si p. sh. me shkëputjen pjesëve të sendit, (heqjen e pjesëve të 
motorit), apo heqjen e ndonjë pjese nga tërësia, (heqja e ftohësit nga automobili), 
ashtu që ose është pamundësuar vendosja e tërësisë (kthimi në gjendjen e 
mëparshme) ose ai është vështirësuar në atë masë sa që deri në momentin kur sendi 
duhet të jetë i përdorshëm, ai nuk mund të montohet për ta kryer funksionin e tij.  

16. Prandaj, sendi është dëmtuar kur, me veprimin në substancën e tij, integriteti i 
sendi është asgjësuar pjesërisht. Sendi është asgjësuar, nëse, me veprimin në 
substancë, integriteti i tij është asgjësuar plotësisht. Sendi është bërë i 
papërdorshëm edhe kur integriteti i tij nuk është prekur, por ndonjëra nga cilësitë e 
tij objektivisht ka ndryshuar.  

17. Dëmtimi, asgjësimi apo bërja i papërdorshëm i sendit duhet të kryhet në mënyrë të 
kundërligjshme. Kundërligjshmëria mund të përjashtohet në rast të mbrojtjes së 
nevojshme, nevojës ekstreme dhe kur sendi dëmtohet me pëlqimin e pronarit.  

18. Vepra penale është kryer kur sendi është dëmtuar, është asgjësuar ose është bërë i 
papërdorshëm.  

19. Kryerësi është penalisht përgjegjës vetëm nëse ka vepruar me dashje, d.m.th. nëse 
ka qenë i vetëdijshëm se ndaj sendit po ndërmerr një veprim me të cilin mund ta 
dëmtojë, ta asgjësojë ose ta bëjë të papërdorshëm atë dhe nëse dëshiron ose 
pajtohet që një pasojë e tillë të shkaktohet. Për kryerjen e veprës së parashikuar 
nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk kërkohet ndonjë motiv i veçantë.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2. vepra penale bëhet e cilësuar, për shkak të lartësisë së dëmit që 

është shkaktuar për shkak të veprës penale nga paragrafi 1. dhe nëse vlera e dëmit 
është mbi 5.000 Euro.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Sipas paragrafit 3. veprën penale nga paragrafi 1, të këtij neni e bën të cilësuar, 

nëse pasuria e cila është dëmtuar ka vlera: kulturore, artistike, fetare apo historike, 
ka rëndësi shkencore të posaçme, artistike, që i përket koleksionit publik, 
koleksionit privat, send me vlerë natyrore nën mbrojtje etj. Për veprën penale nga 
paragrafi 3, mund të shqiptohet dënim me gjobë dhe me burgim deri në tri (3) vjet 
pavarësisht vlerës së dëmit, d.m.th. për këtë vepër ku objekt i veprës penale janë 
objektet me vlera të posaçme ligjdhënës ka parashikuar shqiptimin kumulativ të 
dënimit me gjobë dhe me burgim.  

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në paragrafin 2 është përcaktuar forma e cilësuar e kësaj vepre penale, kur kryerësi 

i saj e ka dëmtuar, asgjësuar apo e ka bërë të papërdorshëm sendin e huaj, duke 
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qenë i shtyrë nga motive etnike, racore, fetare, të gjinisë, të orientimit seksual a të 
gjuhës. Nga kjo rezulton se derisa në paragrafin 1 nuk kërkohet ndonjë motiv i 
veçantë për t’u konsumuar kjo vepër penale, në paragrafin 2, ndërkaq, kërkohet një 
motiv i veçantë. Në këtë drejtim duhet sqaruar se nuk bëhet çdoherë fjalë për 
veprën penale të parashikuar nga paragrafi 2 i këtij neni edhe nëse është dëmtuar 
pasuria që i përket personit të një grupi tjetër etnik, racor, fetar, gjuhësor ose me 
orientim tjetër seksual, kur pasuria e huaj (sendi) nuk është dëmtuar pikërisht për 
shkak të përkatësisë së pronarit.  

 
Raporti i kësaj vepre penale me veprat e tjera penale 

 
1. Është i mundur bashkimi mes kësaj vepre penale dhe veprës penale shkaktimi i 

rrezikut të përgjithshëm, parashikuar nga neni 365 par. 1 deri në par. 3, pastaj 
bashkimi me veprën penale rrezikimi i trafikut publik, nga neni, 378 par. 1 dhe 2 të 
KPK, p.sh. te veprat penale të rrezikimit të trafikut publik, i pandehuri personit të 
caktuar (këmbësorit), si pjesëmarrës trafiku, i ka shkaktuar lëndime të lehta 
trupore, por njëkohësisht, pasi ka devijuar nga rruga, e ka dëmtuar edhe serrën e 
dikujt, të mbjellë me të lashta, që ndodhej afër rrugës. Në një situatë të tillë do të 
bëhet fjalë për bashkim të veprës penale të rrezikimit të trafikut publik të 
parashikuar nga neni 365, par. 1 të KPK me veprën penale të dëmtimit të sendit të 
huaj të parashikuar nga neni 333 par. 1, të KPK. Mirëpo nuk është i mundur 
bashkimi mes veprës penale të parashikuar, nga neni, 333 të KPK dhe asaj të 
rrezikimit të trafikut të parashikuar nga neni. 365 par. 4 dhe 5 të KPK, ngase kjo 
vepër, në situata të tilla, konsumohet nga vepra penale e rrezikimit të trafikut 
publik, si vepër më e rëndë. Gjithashtu, nuk ekziston bashkimi mes kësaj vepre 
penale dhe veprave të tjera penale te të cilat dëmtimi ose asgjësimi i sendit të huaj 
paraqesin tipare të një vepre të tillë penale.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. “I akuzuari i cili duke e drejtuar mjetin e tij me shpejtësi tej masave të lejuara në 

vendbanim, e humb kontrollin e drejtimit të mjetit devijon nga rruga dhe e godet 
garazhin e të dëmtuari, në të cilën ndodhej edhe makina e tij dhe nga goditje 
furishme i shkakton dëm të konsiderueshëm në mjet dhe në objekt-garazh, me këtë 
ai ka konsumuar të gjitha elementet qenësore të veprës penale dëmtimi i pasurisë 
së luajtshme nga neni 260. par. 1 të KPK”.641 

2. “I akuzuari i cili ka hyrë në mënyrë të paligjshme në pronën e të dëmtuarve në të 
cilën ka kositur barin dhe ka prerë degët e pemëve, ka konsumuar të gjitha 
elementet e veprës penale dëmtimi i pasurisë së luajtshme, të parashikuar nga neni 
260, par. 1 të KPK.642 

3. “I akuzuari ka kryer veprën penale të dëmtimit të sendit të huaj të parashikuar nga 
neni 176 par. 1 të LPS në atë mënyrë që ka lëvruar fushën e futbollit”.643 

                                                           
641Gjykata e Qarkut në Gjilan Ap. nr. 20/07, datë 6. 02. 2007.  
642 Gjykata komunale në Gjilan, P. nr. 648/2006, datë 17. 11. 2006.  
643Aktgjykimi i Gjykatës Komunale Llazarevac, P. nr. 267/93 datë 14. 2. 1994, dhe aktgjykimi i Gjykatës së 
Qarkut Beograd, Ap. nr. 616/94, datë 22. 6. 1994 
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Neni 334 [Zjarrvënia] 
 
1. Kushdo që ndez zjarrin apo shkakton shpërthimin me qëllim të dëmtimit të 

pasurisë së personit tjetër, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre 
(3) vjet.  

2. Kushdo që ndez zjarrin apo shkakton shpërthimin me qëllim të dëmtimit apo 
asgjësimit të banesës së banuar ose veturës në shfrytëzim nga personi tjetër, 
dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni shkakton dëm pasuror në 
shumë prej njëzetmijë (20.000) Euro apo më shumë ose nëse vepra penale i 
shkakton tjetrit lëndim të rëndë trupor, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) 
deri në dhjetë (10) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekje, kryesi 
dënohet me së paku me dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.  

 
Vërejte kritike 

 
1. Meqenëse asgjësimi i pasurisë së huaj, në përgjithësi është rregulluar –mbrojtur 

me nenin 333 të KPK, edhe kur dëmtimi apo asgjësimi bëhet nëpërmjet zjarrit, këtu 
do të duhej të rregullohej vetëm zjarrvënia e qëllimshme e shtëpive, ndërtesave 
tjera për banim apo për shfrytëzim ekonomik, ose ndërtesat afariste dhe ndërtesave 
për përdorim publik, si formë e veçantë e mbrojtjes së pasurisë e veçmas të 
objekteve banesore.  

2. Kështu, siç është ndërtuar kjo normë juridike, veçmas paragrafi 1. do të krijojë 
probleme dhe vështirësi me rastin e zbatimit, d. m. th. do të paraqiten dilema se a 
duhet aplikuar nenin 333. par. 1 i cili parasheh dënim shumë më të butë - deri në 
një vit burgim apo këtë paragraf që parasheh dënim prej gjashtë (6) muajve deri 
në tri (3) vjet.  

3. Pastaj, në paragrafin 2 është ofruar mbrojtje vetëm për banesat e banuara dhe 
veturave, ndërsa jo shtëpive dhe banesave të tjera akoma të pabanuara.  

4. Ne vlerësojmë se kjo normë juridike, me rastin e amendamentimit të KPPK, duhet 
riformuluar dhe duhet ofruar mbrojtje e posaçme nga kjo formë e kryerjes e 
asgjësimit të pasurisë së huaj, vetëm objekteve ndërtimore.  

5. Ky lloj inkriminimi paraqet vepër krejtësisht të re në kodin tonë penal, (përndryshe 
rrallë haset në ligjet tjera penale). Kjo paraqet një vepër të veçantë dhe specifike, të 
veprës penale dëmtimi i pasurisë së huaj (sendit të huaj), andaj në këtë drejtim 
ekzistimin e saj edhe duhet interpretuar. Ndarja e saj dhe rregullimi i veçantë, 
megjithatë është e justifikueshme, jo vetëm për shkak të mënyrës specifike të 
kryerjes së saj, e cila shpesh bartë rrezikshmëri të pakufizuar, por edhe për atë se 
kjo formë e asgjësimit të pasurisë së huaj në periudhën e pas luftës është 
shndërruar në dukuri mjaft të shpeshtë dhe me këto vepra penale shkaktohen 
dëmtime të mëdha materiale. Këtu qëndron qëllimi i këtij inkriminimi (ratio legis), 
me të cilin dëshirohet forcimi i mbrojtjes së pasurisë.  

6. Forma themelore e veprës (par. 1.) kryhet kur vihet zjarri në pasurinë e huaj, 
pavarësisht çfarë statusi ka pasuria e tillë.  

7. Veprën penale nga paragrafi 1 ose 2 e bënë cilësuese, nëse për shkak të veprës 
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penale nga paragrafi 1 ose 2, i këtij neni shkakton dëm pasuror në shumë prej 
njëzetmijë (20. 000) euro apo më shumë ose nëse vepra penale i shkakton tjetrit 
lëndim të rëndë trupor.  

8. Ndërsa vepra penale nga paragrafi 3 merr atribute të formës së cilësuar të veprës 
penale nëse vënia e qëllimshme e zjarrit nga paragrafi 1 ose 2 i këtij neni, ka 
rezultuar me vdekje.  

9. Paragrafi 2, i këtij neni, mbrojtje të veçantë nga kjo formë e dëmtimit të pasurisë së 
huaj, u ofron banesave të banueshme ose veturave në shfrytëzim të personit tjetër.  

 
 
Neni 335 [Mashtrimi] 
 
1. Përveç siç parashihet në nenin 336 të këtij Kodi, kushdo që me anë të 

paraqitjes së rreme të fakteve apo duke fshehur faktet dhe me qëllim të 
përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten apo personin tjetër, 
ose për t’i shkaktuar dëm material personit tjetër, e mashtron apo vazhdon 
lajthimin e personit tjetër dhe me këtë e nxit një person që të kryej apo të mos 
kryej një veprim në dëm të pasurisë së tij apo të pasurisë së personit tjetër, 
dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me dobi pasurore të 
kundërligjshme ose shkakton dëme në vlerë prej dhjetëmijë (10.000) Euro apo 
më shumë, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri 
në pesë (5) vjet.  

3. Nëse qëllimi i mashtrimit është përfitimi i dobisë së kundërligjshme nga fondet 
publike, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në 
pesë (5) vjet.  

4. Nëse qëllimi i mashtrimit është përfitimi i dobisë së kundërligjshme nga banka, 
unioni kreditor apo institucioni tjetër financiar, kryesi dënohet me gjobë dhe 
me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

5. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton në dobi pasurore të 
kundërligjshme ose shkakton dëm që tejkalon pesëdhjetëmijë (50.000) Euro, 
kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet. 

6. Nëse vlera e dobisë së përfituar është më pak se pesëdhjetë (50) Euro, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj. 

 
1. Kodi i ri penal për dallim nga kodi i vjetër (neni 261) që kishte vetëm dy (2) 

paragrafë, parasheh gjashtë (6) paragrafë dhe përveç paragrafit gjashtë (6), për të 
gjitha format tjera të veprës penale, parasheh shqiptimin e dënimit kumulativ; me 
gjobë dhe me burgim.  

2. Legjislacion ynë penal parashikon një numër të madh inkriminimesh që kanë për 
bazë veprime mashtruese, të cilat, sipas disa elementeve të veçanta, klasifikohen në 
grupe të ndryshme të veprave penale. Përpos kësaj forme të mashtrimit, në këtë 
kapitull ekziston edhe mashtrimi lidhur me subvencionet, neni 336 (262) dhe 
mashtrimi lidhur me pranimin e fondeve nga Komuniteti Evropian, neni 337, 
ndërsa në grupet tjera të veprave gjenden, p.sh. të ashtuquajturat skema piramidale, 
paraqitja e llogarisë së rreme te veprat penale mashtrimi në detyrë, përdorimi i 
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dokumentit të rrejshëm në komunikimin juridik, (falsifikimi i dokumentit); dhënia 
e të dhënave të rrejshme për të ardhurat e realizuara ligjore te vepra penale fshehja 
e tatimit etj.  

3. Kjo vepër penale e mashtrimit ka të bëjë me mashtrimin pasuror dhe është e 
orientuar kundër pasurisë në përgjithësi, përkatësisht kundër të drejtave dhe 
interesave pasurore dhe paraqet veprën e përgjithshme të mashtrimit, e cila është 
subsidiare në raport me format e tjera të përmendura të mashtrimit.  

4. Shfrytëzimi i mashtrimit për realizimin e dobisë pasurore është një dukuri e 
shpeshtë në sjelljen e njerëzve, e cila nganjëherë prodhon vetëm pasoja civile – 
juridike, por fatkeqësisht jo rrallë paraqitet edhe si vepër penale. Të gjitha veprat 
penale të mashtrimit sot janë në ekspansion me modalitete të sofistikuara të 
kryerjes dhe në forma të reja të paraqitjes së tyre. Veprat penale të mashtrimit që 
lidhen me pasurinë nuk paraqesin vetëm sulm mbi pasurinë, por edhe mbi aftësinë 
psikike dhe intelektuale, si vlerë e veçantë personale dhe si atak i sigurisë në 
komunikimin juridik644. Kështu, viktimat e mashtrimit shpesh thonë se nuk u vjen 
keq që janë dëmtuar, por që janë mashtruar dhe kjo lë të kuptohet se te mashtrimi 
për pasuri nuk duhet të ketë çdoherë rëndësi primare. Një veti specifike e këtyre 
veprave penale qëndron në karakterin e raporteve mes kryerësit të veprës penale 
dhe viktimës. Viktima nuk është e vetëdijshme se ai është vetëm instrument në 
duart e kryerësit, i cili zbaton lojën e tij mashtruese për realizimin e qëllimit 
përfitues.  

5. Mashtrimi është një vepër penale e orientuar kundër pasurisë (së luajtshme dhe të 
paluajtshme), duke përfshirë edhe të drejtat dhe interesat pasurore.  

6. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale qëndron në paraqitjen e rrejshme të 
fakteve a duke i fshehur faktet.  

7. Me paraqitjen e rrejshme të fakteve nënkuptohet pohimi për ekzistimin e ndonjë 
fakti që nuk ekziston, përkatësisht paraqitja e fakteve ndryshe nga ajo që vërtet 
ekziston, (ajo që ekziston tregohet jo saktësisht). Fshehja e fakteve ekziston kur 
kryerësi, ndonjë person, e mashtron për mosekzistimin e fakteve ekzistuese apo e 
hesht ekzistimin e tyre, përkatësisht përmbajtjen e tyre, nëse ka ekzistuar detyrimi i 
tij që ato fakte t’i tregonte. Nga kjo rezulton se mashtrimi mund të kryhet edhe me 
mosveprim. Ndërkaq, te tregimi i rrejshëm, kryerësi e bind ndonjë person për 
ekzistimin e ndonjë fakti që nuk ekziston, d.m.th. te fshehja ai pengon personin që 
t’i mësojë faktet që vërtet ekzistojnë e të cilat janë relevante për pasjen në 
dispozicion të pasurisë së tij dhe pasurisë së huaj dhe të cilat do ta zmbrapsin nga 
pasojat e dëmshme në raport me këtë pasuri.  

 
Disa raste të mashtrimit 

 
1. Mënjanimi nga malli i shenjave që tregojnë kualitetin e dobët të tij ose falsifikimi i 

viteve të prodhimit, kërkimi i huave për shërim në botën e jashtme, edhe pse 
sëmundja nuk ekziston, mbledhja e ndihmave në emër të ndonjë organizate 
humanitare që nuk ekziston etj.  

2. Paraqitja e rrejshme ose fshehja e fakteve, ndërmerren me qëllim që personi të 
sillet në lajthim ose të mbahet në lajthim dhe në atë mënyrë të shtyhet që të veprojë 

                                                           
644 Dr. V. Kambovski,Kazneno pravo, Poseben del, Shkup 1997, f. 439 
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a të mos veprojë në dëm të pasurisë së tij apo pasurisë së huaj. Me veprimin e tij, 
kryerësi krijon përfytyrim të gabuar te personi për ndonjë fakt dhe ashtu e sjell në 
lajthim atë, ndërsa te mbajtja në lajthim kryerësi shfrytëzon ekzistimin e lajthimit 
dhe, me fshehjen e fakteve, ai lajthimin vetëm e vazhdon ose e forcon.  

3. Sjellja dhe mbajtja në lajthim duhet të jetë ndërmarrë me qëllim të realizimit të 
dobisë pasurore të kundërligjshme për vete a për tjetrin. Për ekzistimin e kësaj 
vepre penale, kërkohet që dobia pasurore të jetë realizuar në mënyrë të 
kundërligjshme, përkatësisht që kryerësi të mos ketë bazë ligjore për këtë, p.sh. 
nuk do të ekzistonte vepra penale e mashtrimit, nëse kreditori e ka shtyrë me 
mashtrim debitorin që t’ia kthejë borxhin.  

4. Në mes të paraqitjes së rrejshme, përkatësisht fshehjes së fakteve dhe sjelljes në 
lajthim, përkatësisht mbajtjes në lajthim duhet të ekzistojë lidhja shkakësore, që do 
të thotë se duhet vërtetuar se kryesi me paraqitjen e rrejshme apo me fshehjen e 
fakteve e ka sjellë personin tjetër në lajthim ose e ka mbajtur në lajthim. Sipas 
kësaj, vetëm shfrytëzimi i lajthimit, në të cilin person pasiv është ndodhur, nuk 
paraqet veprim të kryerjes.  

5. Veprimi me të cilin personi i mashtruar shtyhet dhe me të cilin ai e dëmton 
pasurinë e tij apo pasurinë e tjetrit, mund të jetë veprim apo mosveprim. Personi i 
mashtruar me mosveprim e dëmton pasurinë me humbje të mundësisë për të 
ndërmarrë diçka me cilën do ta kishte shmangur dëmin që i kërcënohej pasurisë, 
(personi i mashtruar humb mundësinë që ndaj debitorit të parashtrojë me kohë 
padi). Ndërkaq ndërmerr veprim me të cilin e dëmton pasurinë, por duke u 
ndodhur në lajthim, pa qenë i vetëdijshëm se çfarë pasojash për pasurinë mund të 
rezultojnë nga veprimi i ndërmarrë.  

6. Mashtrimi mund të kryhet si ndaj personave fizikë, ashtu edhe ndaj personave 
juridikë, organeve shtetërore në procedura administrative dhe procedura të tjera.  

7. Me një veprim të tillë, personit të mashtruar mund t’i dëmtohen të drejtat pasurore 
ose interesat pasurore, ndërsa te interesat që nuk kanë karakter pasuror kjo nuk 
ndodh, (p.sh. interesat personale familjare etj), sepse vepra penale e mashtrimit 
është vepër penale kundër pasurisë. Veprimi të cilin e ndërmerr personi i mashtruar 
duhet të shkaktojnë dëmtimin - zvogëlimin e pasurisë së personit të mashtruar apo 
pasurisë së dikujt tjetër.  

8. Pasoja e kësaj vepre penale qëndron në dëmtimin e pasurisë që kushtëzohet 
drejtpërsëdrejti nga veprimi i personit të mashtruar, ndërsa indirekt nga veprimi i 
mashtruesit. Pasoja e tillë mund të qëndroj në çdo zvogëlim të pasurisë, si në 
zvogëlimin e aktivit apo në rritjen e pasivit; pasoja mund të shkaktohet edhe si 
humbje e fitimit vetëm kur ekziston një kërkesë e bazuar juridike që fitimi të 
realizohet, por jo edhe kur një fitimi i tillë vetëm është i mundshëm.  

9. Ekziston edhe mendimi që fitim i humbur, i cili, në kuptimin civil-juridik, paraqet 
dëm, nuk mund të përfshihet në kuadër të nocionit të veprës penale të mashtrimit, 
për shkak të mungesës së dëmit real, përkatësisht zvogëlimit të pasurisë së njërit 
person (të mashtruarit) dhe realizimit të dobisë materiale të personit tjetër 
(mashtruesit).  

10. Me dëm nënkuptojmë vetëm dëmin ekonomik, dëmin që mund të shprehet me 
para, që ka çuar në zvogëlimin e vlerës së tërësishme të pasurisë së personit të 
dëmtuar. Lidhur me këtë paraqitet dilema nëse si pasojë e mashtrimit mund të 
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quhen edhe rastet kur është dëmtuar pasuria e realizuar me veprime të palejueshme 
dhe amorale, veçanërisht pasuria e fituar me vepër penale, p.sh. me vjedhje. Sipas 
një mendimi, vjedhësit nuk mund t’i merret pasuria me mashtrim. Sipas këtij 
mendimi, nga kontrata nule nuk mund të rezultojë asnjë kërkesë e natyrës pasurore, 
gjë që nënkupton se me një kontratë të tillë nuk mund të shkaktohet as dëmtimi i 
pasurisë së personit të mashtruar.  

11. Sipas mendimit të dytë, i cili niset nga parimi se nga vepra penale e mashtrimit 
është e mbrojtur çdo pasuri, në kuptimin ekonomik, ku përfshihet edhe mundësia e 
dispozicionit faktik të sendit i cili është vënë në dorë prej dikujt në mënyrë të 
paligjshme apo edhe me veprim të dënueshëm dhe, për pasojë, në kuptim të kësaj 
vepre penale mund të konsiderohet edhe dëmi material që i është shkaktuar një 
sendi të tillë të fituar në mënyrë të paligjshme, por edhe me punë të pamoralshme. 
Sipas këtij mendimi, edhe vjedhësi mund të jetë i mashtruar në raport me sendin e 
vjedhur.  

12. Mendimi i dytë konsiderohet i drejtë, sepse është në koherencë me qëndrimin e 
praktikës gjyqësore, sipas së cilës edhe vjedhësit mund t’i vidhet sendi të cilin ai 
më parë e ka vjedhë, ndërsa edhe mashtrimi, sikundër edhe vjedhja, janë vepra 
penale kundër pasurisë.  

13. Mashtrimi ekziston vetëm po qe se, për shkak të fshehjes së fakteve, është 
shkaktuar dëmi material me veprimin e ndërmarrë nga personi i mashtruar. Për 
këtë arsye, nuk ekziston mashtrimi kur shitësi në dyqanin e tij, me qëllim të 
tërheqjes së blerësve, e ka afishuar çmimin real të mallit dhe çmimin kinse të 
zbritur, i cili, në fakt, nuk përbënte zbritje. Në një situatë të tillë, nuk janë 
konsumuar elementet e veprës penale të mashtrimit, pasi blerësit kanë blerë mallin 
sipas çmimit ekzistues dhe në atë mënyrë nuk kanë qenë të dëmtuar materialisht, 
edhe pse mallin e kanë blerë duke qenë të mashtruar se kishin të bënin me gjoja 
ulje çmimesh. (Gjykata Supreme e Jugosllavisë, AP. nr. 54/06). Në rrethana të 
këtilla, eventualisht mund të bëhet fjalë për veprën penale të mashtrimit të 
blerësve.  

14. Pasojë e mashtrimit është shkaktimi i dëmit material dhe nuk është i mjaftueshëm 
vetëm rrezikimi i pasurisë, vetëm mundësia e shkaktimit të çfarëdo dëmi material.  

15. Ekzistojnë disa forma të kësaj vepre penale –e rëndomtë, e lehtë, e rëndë dhe e 
imët645.  

16. Mashtrimi, sipas par. 1, ekziston vetëm nëse është shkaktuar me qëllim të 
përfitimit të dobisë pasurore të kundërligjshme për vete a për dikë tjetër dhe vepra 
është konsumuar me ndërmarrjen e veprimit në dëm të pasurisë së tij apo në dëm të 
pasurisë së tjetrit, pa marrë parasysh nëse një qëllim i tillë është realizuar apo do të 
mund të realizohej, (d.m th. nuk është e domosdoshme që kryerësi të ketë realizuar 
dobi pasurore të kundërligjshme). Për këtë arsye, duhet bërë dallimi mes 
përfundimit të veprës penale nga aspekti formal dhe aspekti material, sepse ajo 
është e përfunduar nga aspekti material kur kryesi ka realizuar dobi materiale të 
kundërligjshme. Nga kjo rezulton se do të ekzistojë bashkëveprimi, (p.sh. ndihma), 
që ka pasuar pas përfundimit të veprës penale në aspektin formal. 

17. Tentativa te kjo vepër penale ekziston, kur kryerësi e ka filluar veprimi për ta sjellë 
në lajthim apo për ta mbajtur në lajthim personin tjetër dhe veprimi ka përfunduar 

                                                           
645 Dr. Ljubiša Lazarevič,E drejta penale, pjesa e posaçme, Beograd 1988,f. 363.  



Fejzullah Hasani 

 940 

d.m.th. personi tjetër është sjellë në lajthim apo është mbajtur në lajthim, mirëpo ai 
nuk ka ndërmarrë veprimin me të cilin do ta dëmtonte pasurinë e vet apo të tjetrit 
apo pavarësisht shkaqeve nuk ka ardhur deri te dëmtimi i pasurisë.  

18. Anën subjektive të veprës e përbën dashja direkte, d.m.th. duhet të ekzistojë 
vetëdija e kryerësit që personi tjetër po shtyhet me mashtrim të veprojë në dëm të 
pasurisë së tij apo të tjetrit dhe qëllimi i përfitimit të dobisë pasurore materiale të 
kundërligjshme.  

19. Qëllimi i përfitimit të dobisë pasurore të kundërligjshme duhet të ekzistojë në 
momentin e ndërmarrjes së veprimit të mashtrimit. Për këtë arsye, nuk ka 
mashtrim, p.sh. nëse blerësi i mallit me kredi vendos vetëm më vonë që kredinë të 
mos e paguajë dhe ashtu të realizojë dobi pasurore të kundërligjshme.  

 
Paragrafi 2 dhe 5. 

 
1. Forma e cilësuar e veprës ekziston, nëse përfitimi material apo dëmi i shkaktuar 

është dhjetëmijë (10.000) Euro apo më shumë (par. 2) përkatësisht pesëdhjetëmijë 
(50.000) Euro (par. 5) 

 
Paragrafi 3 dhe 4. 

 
1. Veprën penale themelore e bën cilësuese (par. 3 dhe 4) nëse mashtrimi është kryer 

ndaj institucioneve të caktuara financiare, nëse është kryer ndaj fondeve publike, 
objekt mashtrimi kanë qenë bankat, unioni financiar apo institucioni tjetër 
financiar.  

 
Paragrafi 6. 

 
1. Forma e lehtë e kësaj vepre penale ekziston kur kryerësi, ka përfituar dobi pasurore 

të kundërligjshme më pakë se pesëdhjetë (50) Euro, për këtë formë të lehtë të 
veprës penale është parashikuar dënim alternativ me gjobë ose me burgim deri në 
gjashtë (6) muaj.  

 
Vërejtje kritike për paragrafin 6. 

 
1. Kështu siç është ndërtuar paragrafi 6. do të sjell probleme për aplikim në praktikë, 

në situata të caktuara kur kryesi ka ndërmarrë veprime mashtruese, me qëllim të 
përfitimit të shumave shumë të mëdha të përfitimit material apo për të shkaktuar 
dëm shumë më të lartë, mirëpo për ndonjë rrethanë të krijuar që ai nuk ka mundur 
ta parashikojë, nuk ia ka arritur të realizojë përfitimin e pretenduar përkatësisht të 
shkaktojë dëmin e pretenduar, por ka fituar më pak se pesëdhjetë (50) Euro. U tha 
më lartë se vepra penale e mashtrimit, konsiderohet e kryer edhe atëherë kur 
qëllimi i kryesit nuk është realizuar, apo ka qenë i parealizueshëm.  

2. Ky paragraf (6) do të duhej të riformulohej ndryshe, d.m.th. do të duhej të ishte 
kësisoj: “kur kryesi ka realizuar përfitim material apo ka shkaktuar dëm më pak se 
pesëdhjetë (50) Euro, ndërsa ai veprimin e ka ndërmarr me qëllimtë të përfitojë 
këtë shumë, përkatësisht të shkaktojë këtë dëm”.  
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Praktika gjyqësore: 
 
1. Kur të akuzuarit në periudhën kohore prej nëntorit të vitit 2003 e deri më 

20.02.2004, me qëllim për t’i sjell vetes dobi pasurore të kundërligjshme kanë 
mashtruar 109 persona, me premtim se do t’u sigurojnë viza të përhershme përmes 
lidhjeve të martesave fiktive me shtetase zvicerane apo viza turistike duke i 
prezantuar si të dëmtuarit para organeve zvicerane si këngëtar apo biznesmen, të 
dëmtuarit i kanë shtyrë që të paguajnë 152.480 euro, 105.550 franga zvicerane dhe 
400 $, në dëm të pasurisë së tyre, kanë konsumuar elementet e veprës penale të 
mashtrimit në vazhdim të parashikuar nga neni 261. par. 2. të KPK (tani 335 -5). 
edhe pse veprat penale janë kryer ndaj të dëmtuarve të ndryshëm.646 

2. “Kur i akuzuari, të dëmtuarit nuk ia ka paguar borxhin në shumë prej 3.000 euro, 
në afatin e kontraktuar, në emër të çmimit të shitblerjes së automobilit, me këtë 
vetvetiu, nuk ka konsumuar elementet e veprës penale të mashtrimit nga neni 261 
të KPK (tani 335), sikundër ka konstatuar gjykata e shkallës së parë, përfundim të 
cilin e ka pranuar edhe gjykata e shkallës së dytë “I akuzuari edhe i dëmtuari 
njiheshin në mes vete, ishin shokë, çdo gjë dinin për njëri tjetrin d.m.th. i dëmtuari 
nuk ka mundur të vehet në lajthim me prezantimin e rremë apo me fshehjen e 
fakteve nga i akuzuari, për shkak të raporteve që ata kishin në mes vete, ndërsa 
fakti se ai nuk ia ka kthyer borxhin (pa u përmbushur në mënyrë kumulative 
elementet e veprës penale të mashtrimit) nuk do të thotë se ka kryer veprën penale 
të mashtrimit, ngase nuk është vërtetuar me asnjë provë qëllimi mashtrues i të 
pandehurit, në situatën e dhënë mund të bëhet fjalë për raport të civil juridik por jo 
për vepër penale.647 

3. “I akuzuari i cili të dëmtuarit i ishte paraqitur si pronar legjitim i automobilit “Golf 
4” dhe me të kishin arritur marrëveshje për shitblerjen e të njëjtit me çmimin prej 
25.000 DM, i kishte rregulluar dokumentacionin në Graçanicë, mirëpo ndërkohë 
kishte rezultuar se automobili kishte qenë i vjedhur dhe i ishte marr të dëmtuarit, 
në rrethana të tilla i akuzuari ka konsumuar të gjitha elementet qenësore të veprës 
penale të mashtrimit nga neni 261. par. 2 të KPK (tani 335)”.648 

4. “Kur i akuzuari në cilësinë e personit zyrtar (punëtor i shërbimit të ofiqarisë) nga e 
dëmtuara ka marrë një telefon nokia, me qëllim që atë ta regjistrojë, si banore të 
Kosovës, ka konsumuar të gjitha elementet e veprës penale, të marrjes së ryshfetit 
nga neni 343 par. 1. të KPK (tani 425), e jo veprës penale të mashtrimit, siç 
gabimisht ka gjetur gjykata e shkallës së parë”.649 

5. “Me rastin e kryerjes së veprës penale të mashtrimit nuk mund të sillet në lajthim 
personi juridik, por vetëm personi fizik i punësuar te personi juridik”.650 

6. “Qëllimi i të akuzuarit te vepra penale e mashtrimit mund të vërtetohet si nga 
veprimi para kryerjes së veprës penale, ashtu edhe nga veprimet e tij pas kryerjes 
së veprës penale”.651 

7. “Kur i akuzuari ka përcjellë shpalljet për veturat e zhdukura në televizion, i ka 
                                                           
646 Gjykata Supreme e Kosovës, Ap. nr. 174/2005, datë 25.10. 005 
647 Gjykata Supreme e Kosovës, Pkl. nr. 74/2010, datë 17. shtator 2010 
648 Gjykata e Qarkut në Gjilan P. nr. 10/2005, datë 6.07.2005 
649 Gjykata Komunale në Gjilan,, P. nr. 727/2006,datë 18.06.2007.  
650 Aktvendimi i Gjykatës së Qarkut Beograd, Ap. nr. 836/99 datë 7.9.2001.  
651 Aktgjykimi i GJSS, Ap. nr. 836/09,, datë 24.1.2001.  
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shënuar të dhënat e tilla e më pas i ka ftuar të dëmtuarit nëpërmjet telefonit dhe i 
ka informuar ata se ku gjenden veturat e tyre, duke kërkuar prej tyre para për këtë 
informatë dhe duke ua treguar vendin se ku duheshin lënë paratë dhe ku do të 
merrnin njoftimin për vendndodhjen e veturave të tyre, ka konsumuar elementet e 
veprës penale të mashtrimit”.652 

8. “I akuzuari ka kryer veprën penale të mashtrimit të parashikuar nga neni 157 par. 1 
të Ligjit Penal të Republikës së Malit të Zi, ashtu që me qëllim që t’i sjellë vetes 
përfitim të kundërligjshëm pasuror, me paraqitjen e rrejshme të fakteve, në kafene 
ka sjellë në lajthim kamarierin K. C, ashtu që, pasi kishte gjetur nën tavolinë 1000 
DM, e pyet të akuzuarin nëse ishin markat e tij dhe ai i përgjigjet se ishin të tij dhe 
se gjoja i kishin rënë nën tavolinë, duke e shtyrë kështu atë që, në dëm të pasurisë 
së të dëmtuarit P. A. i cili më parë ka qëndruar në tavolinën e njëjtë, t’ia dorëzojë 
paratë, duke i besuar se janë të tijat”.653 

9. “Kur personi përgjegjës, në momentin e lidhjes së kontratës, tregon se në 
xhirollogarinë e tij ka mjete, ndonëse vërtet nuk ka, konsumon të gjitha elementet e 
veprës penale të mashtrimit.654 

10. Bashkimi dhe raporti i mashtrimit dhe veprave tjera penale. 
11. Është i mundur bashkimi i veprës penale të mashtrimit dhe veprës penale të 

prezantimit të rremë të parashikuar nga neni 417 të KPK, falsifikimi i dokumentit 
(neni 434 i KPK), keqpërdorimi i detyrës ose i autorizimit zyrtar (neni 339) dhe 
falsifikimi i dokumentit zyrtar (neni 422 të KPK). Për shkak të raportit të 
specialitetit, (lex specialis drogat legi generali), nuk ekziston bashkim mes 
mashtrimit (si vepër themelore) dhe veprës penale dëmtimi i të drejtave të huaja 
(neni 344 të KPK), keqpërdorimi i autorizimeve në ekonomi (neni 290 i KPK), 
veprimtaria e pandërgjegjshme ekonomike (neni 285 të KPK), lëshimi i çeqeve pa 
mbulesë ose të rreme dhe keqpërdorimi i kartelave të bankës apo të kredisë (neni 
(307 të KPK), mashtrimi në detyrë (neni 426 të KPK).  

 
Disa raste praktike të bashkimit të kësaj vepre penale, me veprat tjera penale 

 
1. Me aktakuzë të pandehurit ishin ngarkuar se në panair kishin blerë kafshë me para 

të falsifikuara, duke kryer kështu në bashkim veprën penale të mashtrimit të 
parashikuar nga neni 224 i LPKr (Ligjit Penal të Kroacisë) dhe të falsifikimit të 
parasë të parashikuar nga neni 274 par. 2 të LPKr. Gjykata nuk e ka pranuar këtë 
cilësim juridik me arsyetimin se nuk mund të ekzistojë bashkim real i veprës 
penale të falsifikimit të parasë të parashikuar nga neni 274 par. 2 të LPKr dhe 
veprës penale të mashtrimit të parashikuar nga neni 224 par. 4 të LPKr, por bëhet 
fjalë për atë se me një veprim janë realizuar elementet e dy veprave penale, të cilat 
janë në aso raportesh reciproke dhe mund të zbatohet vetëm njëri nga elementet 
ligjore të veprës penale, ndërsa tjetra përjashtohet. Kjo nënkupton se, në rastin e 
dhënë, vepra penale e mashtrimit është inkluduar (përfshirë) në veprën penale të 
vënies në qarkullim të parasë së falsifikuar, si vepër penale më e rëndë dhe e cila 
ka mundësuar dhe ka lehtësuar realizimin e veprës penale vënia në qarkullim e 

                                                           
652 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Beograd, Ap. nr. 92/00 datë 31.05.2000.  
653 Aktgjykimi i Gjykatës së Lartë Bjello Pole, Ap. nr. 897/94 datë 14.12.1994.  
654 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Serbisë, Ap. nr. I 946/96.  
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parasë së falsifikuar. Nuk është kontestuese në teori dhe as në praktikën gjyqësore, 
gjë që i përgjigjet edhe vetë shprehjes së bashkimit fiktiv, se vepra penale e 
mashtrimit, si rregull, pason veprën kryesore dhe shërben si mënyrë e realizimit të 
saj.655 

2. Nuk përjashtohet bashkimi real i veprës penale të mashtrimit të parashikuar nga 
neni 224 të LPKr dhe veprës penale raste të veçanta të falsifikimit të parashikuara 
nga neni 313 par. 3. të LPKr, atëherë kur kryerësi pa autorizim merr çeqet e huaja 
dhe treguesin e xhirollogarisë, firmos si pronar i xhirollogarisë e më pas, me një 
çek të tillë, duke i heshtur faktet e tilla, realizon për vete e në dëm të pronarit të 
xhirollogarisë pagesën e mallit të blerë. Kjo do të thotë se, kur një vepër penale 
qëndron ndaj tjetrës në relacionin e mjetit ndaj qëllimit, nuk përjashton ekzistimin 
e bashkimit real.656 

3. Herbalisti, (që ka prodhuar produkte të ndryshme nga barishtet e malit) i cili, pa 
pasur autorizim, ua ka shitur qytetarëve çaj, yndyrë dhe lëngje, duke u thënë se 
përdorimi i këtyre produkteve do t’u ndihmonte atyre, edhe pse ato nuk u kanë 
ndihmuar, ka konsumuar bashkimin e veprës penale të mashtrimit të parashikuar 
nga neni 244 të LPKr me veprën penale të kuazi-mjekësisë, të parashikuar nga neni 
244 par. 2 të LPKr.657 

 
 
Neni 336 [Mashtrimi me subvencione] 
 
1. Kushdo që në lidhje me aplikimin për marrjen, vazhdimin ose modifikimin e 

kushteve për marrjen e një subvencioni, i paraqet organit kompetent të dhëna 
të pasakta apo jo të plota, e që është kusht për aprovimin, vazhdimin apo 
modifikimin e subvencionit, ose fsheh të dhënat e tilla në kundërshtim me 
detyrimin për të zbuluar të dhënat e tilla organit kompetent, dënohet me gjobë 
ose me burgim deri në pesë (5) vjet.  

2. Kushdo që përdor subvencionin e tillë në shkelje të ligjit ose për tjera qëllime 
nga ato për të cilat është dhënë subvencioni nga dhënësi i subvencionit, 
dënohet me gjobe ose me burgim deri në pesë (5) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton në dobi pasurore 
ose në dëm pasuror që tejkalon shumën prej njëzetepesëmijë (25.000) Euro, 
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

4. Për qëllim të këtij neni, shprehja “subvencion” do të thotë dobi nga fondet 
publike sipas ligjit të Republikës së Kosovës, që së paku pjesërisht jepet pa 
konsiderata që lidhen me tregun dhe që synon stimulimin e ekonomisë.  

 
1. Dispozita të shumta financiare dhe ekonomike rregullojnë çështjen e fitimit të 

kredisë, subvencioneve apo favoreve të tjera që janë mjaft të rëndësishme për 
shfrytëzuesit e tyre, para së gjithash për afarizmin e tyre ekonomik. Këto favore 
paraqesin vlerë të rëndësishme, sidomos kur mundësia e fitimit të këtyre favoreve 

                                                           
655 Gjykata Supreme e Kroacisë, I. Ap. nr. 71/96, datë 6 maj 1999 dhe vendimi i së njëjtës Gjykatë, I. Ap. 
321/97 nga 12. prill 2000 
656 Mendim juridik i Gjykatës Supreme të Kroacisë, datë 15 shkurt 1990.  
657 Gjykata e Zhupanisë Pozhegë, Ap. nr. 135-89,, datë 25 maj 1989.  
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është mjaft e kufizuar. Dhënia e këtyre favoreve, parimisht, është në funksion të 
realizimit të një politike të caktuar ekonomike dhe për këtë arsye me dispozita 
ligjore janë caktuar kushtet për fitimin e tyre, duke u përcaktuar me rreptësi 
qëllimet për të cilat ato mund të shfrytëzohen, prandaj shkelja e dispozitave të tilla, 
si me rastin e fitimit, ashtu edhe me rastin e shfrytëzimit të destinuar të tyre, marrin 
karakter të veprimtarisë kriminale. Për këtë arsye, me dispozitat e këtij neni 
shkeljet e këtyre dispozitave janë inkriminuar si vepra penale që paraqiten në tri 
forma.  

2. Me subvencione, në përgjithësi, nënkuptohet çdo punë monetare e cila në çfarëdo 
mënyre mund të implikojë intervenimin e shtetit në afarizmin ekonomik apo punët 
tjera, i cili intervenim mund të jetë i natyrës administrative, financiare apo 
ekonomike. Në kuptim të këtij inkriminimi, në esencë bëhet fjalë për subvencionet 
ekonomike, ku mjetet jepen me qëllim të ndihmesës së veprimtarisë të ndonjë dege 
ekonomike, mbajtja e nivelit të çmimeve të prodhimeve të caktuara, aplikimi i 
masave të caktuara me qëllim të avancimi të prodhimit etj. (p.sh. regresi, premitë, 
donacionet e dedikuara, mjetet për favorizimin e eksportit, etj.)  

3. Kjo vepër penale është formë specifike e veprës penale të mashtrimit, e cila 
gjithashtu kryhet me qëllim të përfitimit pasuror në mënyrë të kundërligjshme.  

4. Në kohën e tanishme, me termin subvencion nënkuptohet ndarja e mjeteve 
financiare ose e favoreve të tjera që jepen nga shteti me qëllim që t’i ndihmohet një 
dege të veprimtarisë ekonomike, si, p.sh. blegtorisë, bujqësisë, stimulimit të 
eksportit etj.  

5. Sipas nenit 336 par. 1. të Kodit Penal, këtë vepër penale e kryen kushdo që i jep 
organit kompetent informacion të pasaktë ose jo të plotë që është vendimtar për të 
dhënë subvencione, e fshehë këtë informacion në kundërshtim me një detyrim të 
tillë të autoritetit kompetent ose e shpërdoron një subvencion të tillë.  

6. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është përcaktuar në mënyrë alternative: 1, 
kur jepet informacion i pasaktë ose jo i plotë; 2, kur fshihet informacioni.  

7. Dhënia e informacionit të pasaktë ose jo të plotë mund të bëhet nga personi që 
ushtron një veprimtari afariste, e cila është e subvencionuar, me qëllim që organi 
kompetent t’ia ndajë subvencionin, edhe pse ai nuk i plotëson kushtet për një 
subvencion të tillë, p.sh. një nga kushtet për fitimin e një subvencioni për 
avancimin e blegtorisë ka qenë që kërkuesi i kredisë të ketë stallën e vet me 
kapacitet të caktuar, pastaj një sipërfaqe të caktuar toke, ndërkaq kryerësi, edhe pse 
nuk i posedon këto kushte, subvencionuesit i ofron të dhëna të rreme se kinse i 
posedon ato dhe me këtë realizon atë subvencion.  

8. Fshehja e informacionit shprehet në rastet kur personi që ushtron ndonjë veprimtari 
afariste nuk ia zbulon organit kompetent informacionin, d.m.th. fsheh 
informacionin me prezentimin e të cilit do të përjashtohej nga realizimi i 
subvencionit dhe në këtë mënyrë realizon favore ekonomike, p.sh. duke i fshehur 
faktet e ckatuara lirohet në tërësi apo pjesërisht nga detyrimet doganore apo nga 
ndonjë taksë tjetër, etj.  

9. Paragrafi 2. Sanksionon vetëm shpërdorimin e subvencionit, që shprehet në ato 
raste kur personi që ushtron ndonjë veprimtari afariste (ekonomike) që është 
subvencionuar, mjetet të cilat i ka fituar me subvencion i përdor për qëllime të 
tjera, p.sh. kur kryesi ka realizuar një subvencion për ngritjen e një fermë delesh, 
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ndërsa ai me këto mjete ndërton shtëpi etj.  
10. Forma e rëndë e kësaj vepre penale (3) konsumohet kur me veprën penale nga 

paragrafi 1. kryesi ka realizuar subvencionin që tejkalon 25.000 euro. Subjekt i 
kësaj vepre penale mund të jetë çdo person dhe vepra penale kryhet vetëm me 
dashje, që përfshin edhe vetëdijen se mjetet po shfrytëzohen në kundërshtim me 
qëllimin për të cilin janë dhënë.  

11. Objekt i mbrojtur i kësaj vepre penale janë mjetet e destinuara për subvencionim.  
12. Paragrafi 4.është dispozitë sqaruese e cila shpjegon shprehjen “subvencion” 
 
 
Neni 337 [Mashtrimi lidhur me pranimin e fondeve nga Komuniteti Evropian] 
 
1. Kushdo që qëllimisht përdor ose paraqet deklarata apo dokumente të 

rrejshme, të pasakta apo jo të plota dhe si rezultat i këtij veprimi pranon ose 
merr fonde në mënyrë të kundërligjshme nga buxheti i përgjithshëm i 
komunitetit evropian ose buxhetet e menaxhuara nga apo në emër të 
Komunitetit Evropian, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

2. Kushdo që fsheh të dhëna në shkelje të detyrimit të posaçëm për zbulimin e të 
dhënave të tilla dhe si rezultat i kësaj pranon apo mban në mënyrë të 
kundërligjshme fonde nga buxheti i përgjithshëm i komunitetit evropian ose 
buxhetet e menaxhuara nga apo në emër të komunitetit evropian, dënohet me 
gjobë ose me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet.  

3. Kushdo që përdor fondet nga buxheti i përgjithshëm i komunitetit evropian 
apo buxhetet e menaxhuara nga apo në emër të komunitetit evropian për tjera 
qëllime nga ato për të cilat janë dhënë, dënohet me burgim prej dy (2) deri në 
tetë (8) vjet.  

 
1. Ky është sanksionim i ri i cili nuk ka qenë i paraparë me kodin e mëparshëm penal 

dhe paraqet formë të posaçme të mashtrimit, te ky lloj sanksioni, objekt i veprës 
penale janë fondet që alokon Komuniteti Evropian. Pas luftës në Kosovë, 
Komuniteti Evropian ka ndarë fonde për destinime të ndryshme, këto fonde janë 
marrë nga përfituesit e ndryshëm, qofshin ata persona fizikë apo persona me 
statuse të ndryshme, organizata jo qeveritare etj, të cilat fonde jo rrallë herë janë 
fituar në mënyrë të kundërligjshme –me veprime mashtruese apo janë përdorur në 
kundërshtim me qëllimin për të cilin janë dhënë fondet e tilla. Për këtë arsye, kësaj 
forme të mashtrimit –abuzimit, ligjdhënësi ka tentuar t’i ofrojë mbrojtje të 
posaçme.  

2. Vepra penale nga paragrafi 1. I këtij neni konsumohet atëherë kur përfituesi i 
këtyre fondeve jep deklarata- informacion apo dokument të pasaktë ose jo të plotë, 
me qëllim që organi kompetent nga Komuniteti Evropian t’ia ndajë fonde, edhe 
pse ai nuk i plotëson kushtet për një përfitim (fond) të tillë. 2. Vepra penale nga 
paragrafi 2. konsumohet në atë mënyrë që kryesi me fshehjen e informacionit nuk 
ia zbulon organit kompetent të Komunitetit Evropian informacionin, d.m.th. fsheh 
informacionin me prezantimin e të cilit do të përjashtohej nga realizimi i fondeve 
dhe në këtë mënyrë në mënyrë të kundërligjshme realizon apo i mbanë fondet e 
tilla.  
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3. Paragrafi 3. Sanksionon vetëm shpërdorimi fondeve, e cila shprehet në ato raste 
kur përfituesi i këtyre fondeve, mjetet të cilat i ka fituar nga Komuniteti Evropian i 
përdor për qëllime të tjera.  

4. Subjekt i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person dhe vepra penale kryhet 
vetëm me dashje, që përfshin edhe vetëdijen se fondet po merren në mënyrë të 
kundërligjshme dhe po shfrytëzohen në kundërshtim me qëllimin për të cilin janë 
dhënë.  

 
 
Neni 338 [Keqpërdorimi i sigurimit] 
 
1. Kushdo që me qëllim të arkëtimit të parave apo benefiteve të sigurimit nga 

siguruesi, e asgjëson, dëmton apo fsheh pasurinë e siguruar nga asgjësimi, 
dëmtimi, humbja apo vjedhja e tillë dhe pastaj e lajmëron apo e lajmëron 
rrejshëm asgjësimin, dëmtimin, humbjen apo vjedhjen e tillë, dënohet me 
gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që me qëllim të arkëtimit të parave apo benefiteve të sigurimit për 
lëndim trupor apo dëmtim të shëndetit, lajmëron rrejshëm lëndimin apo 
dëmtimin, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.  

3. Kushdo që me qëllim të arkëtimit të parave të sigurimit për lëndim trupor apo 
dëmtim të shëndetit, i shkakton vetes lëndimin apo dëmtimin e tillë dhe pastaj 
lajmëron lëndimin apo dëmtimin, dënohet me gjobë dhe me burgim prej 
gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet. 

 
1. Me rëndësi të veçantë për sferën e sigurimeve është që të respektohet kërkesa e 

paraqitjes së vërtetë të fakteve dhe rrethanave relevante për aktivizimin e sigurimit, 
që nënkupton se dëmi është shkaktuar. Po të mos ekzistonin rregulla të rrepta dhe 
të qarta që duhen respektuar, atëherë sfera e sigurimeve, që është me rëndësi të 
madhe për ekonominë dhe sigurinë materiale të qytetarëve, do të shndërrohej në 
një fushë me mashtrime masive, në ç’rast të dëmtuar të vërtetë do të ishin të gjithë 
të siguruarit e ndërgjegjshëm dhe shoqëritë siguruese. Ky inkriminim, i cili në 
realitet paraqet një formë të veçantë të mashtrimit, është futur në KPK nga viti 
2003 (neni 263), (sipas zgjidhjeve të miratuara në disa legjislacione, siç është, p.sh. 
ai austriak) dhe ka për qëllim pengimin e veprimeve të tilla në këtë fushë.  

 
Paragrafi 1 

 
1. Sipas paragrafit 1, këtë vepër penale e kryen ai që, me qëllim që nga kompania – 

shoqëria e sigurimeve të arkëtojë shumën e sigurimit të kontraktuar, e asgjëson, e 
dëmton ose e fsheh sendin, pasurinë apo objektin e siguruar nga rreziqet e 
ndryshme dhe më pas e paraqet dëmin me qëllim të arkëtimit të shumës së 
kontraktuar, gjë që paraqet keqpërdorim të llojit të vet të sigurimit. Kryerja e 
veprës penale është e motivuar nga arkëtimi i sigurimit, përkatësisht përfitimi i 
dobisë materiale të kundërligjshme nga kompania e sigurimeve.  

2. Intenca e këtij inkriminimi është pengimi i arkëtimit të dëmeve të sajuara (fiktive), 
të cilat më së shpeshti paraqiten te sigurimet nga fatkeqësitë.  
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3. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është asgjësimi, dëmtimi, humbja ose 
vjedhja e pasurisë që është siguruar, p.sh. te sigurimi i plotë, (i ashtuquajturi full 
casco) i automobilit kur kryhet me qëllim përplasja e automobilit të siguruar, pastaj 
ndezja e shtëpisë së siguruar paraprakisht, etj.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 2. përfshin rastet e arkëtimit të rrejshëm 

të sigurimeve për sigurime jetësore, ku i siguruari paraqet rrejshëm lëndimin trupor 
apo dëmtimin e shëndetit edhe pse lëndimi-dëmtimi i tillë realisht nuk ka ngjarë.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 3, përfshin rastet kur kryesi me qëllim të 

arkëtimit të rrejshëm të sigurimeve për sigurime jetësore, lëndon veten dhe pastaj e 
lajmëron lëndimin-dëmtimin.  

2. Si te vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1, edhe këtu bëhet fjalë për dëme të 
sajuara (fiktive), përkatësisht me paraqitje të rrejshme të tyre. Kjo formë e 
mashtrimit shpeshherë është e lidhur me korrupsionin mjekësor dhe mungesën e 
moralit profesional.  

3. Të tri format e kësaj vepre penale kryhen me paraqitje të dëmit pavarësisht nga 
arkëtimi i tij. Kryerës i veprës penale është personi që ka statusin e të siguruarit, 
ndonëse në ligj është përdorur gabimisht fjala kushdo, sepse do të duhej të fillonte 
me kush. Vepra mund të kryhet vetëm me dashje direkte, me ekzistimin e qëllimit 
të veçantë (dolus specialis) dhe ky është arkëtimi i shumës së sigurimit të 
kontraktuar.  

 
 
Neni 339 [Hyrja në sistemet kompjuterike] 
 
1. Kushdo që pa autorizim dhe me qëllim që të përfitojë në mënyrë të 

kundërligjshme dobi pasurore për vete apo personin tjetër apo që t’i shkaktojë 
dëm personit tjetër, ndryshon, publikon, shlyen, asgjëson apo shkatërron të 
dhënat apo programet kompjuterike ose në ndonjë mënyrë tjetër hyn në 
sistemin kompjuterik të tjetrit, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në (3) 
tre vjet. 

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me dobi pasurore që 
tejkalon shumën prej dhjetëmijë (10.000) Euro ose me dëm material që 
tejkalon shumën prej dhjetëmijë (10.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe 
me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 

 
1. Për dallim nga neni 264 i KPK, i cili për këtë vepër penale parashihte në mënyrë 

alternative dënimin me gjobë ose me burgim, neni i tanishëm (339) parasheh 
kumulativisht dënimin me gjobë dhe me burgim.  

2. Kjo vepër penale paraqet formën e të ashtuquajturit kriminalitet kompjuterik. Me 
këtë inkriminim ruhet dhe sigurohet shfrytëzimi i papenguar i të dhënave adekuate 
kompjuterike apo programeve.  
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3. Kompjuteri dhe shfrytëzimi i tij në shumë lëmenj të jetës përbën një ndër zbulimet 
më të mëdha në dy dekadat e fundit të shekullit XX. Përfitimet dhe favoret e 
përdorimit të tij në informatikë, ekonomi, shkencë etj. janë shumë të mëdha për 
çdo individ dhe për mbarë njerëzimin. Mirëpo me keqpërdorimin e tij mund të 
kryhen edhe shumë vepra penale, madje shumë të rënda.  

4. Sipas natyrës së tyre, disa nga veprat penale që bëjnë pjesë në kriminalitetin 
kompjuterik, për nga elementet e tyre, janë të përafërta me veprën penale të 
dëmtimit të pasurisë së huaj dhe me veprën penale të mashtrimit, nëse kryhen me 
qëllim të njëjtë.  

5. Vepra penale e parashikuar nga ky nen ka dy forma. Në paragrafin 1 është 
parashikuar forma themelore e saj, kurse në paragrafin 2 forma e rëndë, e cila i 
merr këto atribute varësisht nga mjetet të cilat janë përdorur, masa e dobisë 
pasurore të përfituar apo masa e dëmit të shkaktuar me veprën penale të 
parashikuar nga paragrafi 1.  

6. Veprën penale të parashikuar nga paragrafi 1 e kryen ai që në mënyrë të 
paautorizuar dhe me qëllim që vetes ose një personi tjetër i sjellë dobi pasurore të 
paligjshme ose do t’i shkaktojë dëme personit tjetër, ndryshon, publikon, shlyen, 
asgjëson a shkatërron të dhënat kompjuterike, programet kompjuterike a në 
çfarëdo mënyre tjetër hyn në sistemin kompjuterik.  

7. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është përcaktuar në mënyrë alternative 
dhe kjo konsumohet me ndërmarrjen e cilido nga veprimet e përshkruara më lart. 
Në esencë, bëhet fjalë për veprime të ndryshme qëllimi i të cilave është 
pamundësimi i shfrytëzimit të papenguar të të dhënave dhe programeve 
kompjuterike. Parimisht, veprimi ndërmerret fshehtas, p.sh. dërgimi i të 
ashtuquajturve viruseve kompjuterikë e të ngjashme, ndërsa mund të kryhet edhe 
me ndërrimin e të dhënave dhe programeve kompjuterike, përkatësisht me 
asgjësimin e tyre, p.sh. shlyerjen e të dhënave. Me këtë vepër janë inkriminuar 
publikimi i paautorizuar i të dhënave dhe programeve kompjuterike. Kjo vepër 
penale konsumohet edhe kur të dhënat dhe programet kompjuterike janë të 
mbrojtura, por edhe kur ato nuk janë të mbrojtura.  

8. Për të ekzistuar kjo vepër penale, veprimet e përshkruara më lartë duhet të 
ndërmerren pa pasur autorizim për to. Veprimi i kundërligjshëm është element 
konstituiv i veprës; përpos kësaj, është e nevojshme që veprimet të jenë ndërmarrë 
me qëllim të posaçëm: përfitimi për vete apo për tjetrin të dobisë pasurore të 
kundërligjshme ose me qëllim të dëmtimit të tjetrit.  

9. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
10. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje.  
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 është parashikuar forma e rëndë e kësaj vepre penale, e cila 

konsiderohet se ekziston kur me hyrjen e paautorizuar në sistemin kompjuterik, 
kryerësi realizon dobi pasurore ose tjetrit i shkakton dëm material që tejkalon 
10.000 euro.  
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Neni 340 [Detyrimi] 
 
1. Kushdo që me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për 

vete apo personin tjetër, përdor forcën apo kanosjen serioze për të detyruar 
personin tjetër të kryej apo të mos kryejë ndonjë veprim në dëm të pasurisë së 
tij apo të personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj 
deri në pesë (5) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga kryesi i cili vepron si 
anëtar i grupit; kryhet me përdorimin e armës apo mjetit të rrezikshëm; ose 
vepra penale rezulton me dobi pasurore në shumën që tejkalon dhjetëmijë 
(10.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në 
dhjetë (10) vjet.  

 
1. Me këtë vepër penale rrezikohet liria e vendosjes, veprimi i lirë. Vepra penale ka 

karakter të përgjithshëm ngase përmban elemente të përgjithshme të nocionit 
juridiko- penal të dhunës. Kjo vepër penale ka karakter subsidiar, sepse do të bëhej 
fjalë për këtë inkriminim vetëm atëherë kur një sjellje e caktuar nuk përmban 
elemente të ndonjërës nga veprat e tjera penale që kryhen me përdorimin e forcës 
ose kanosjes.  

2. Vepra penale e detyrimit qëndron në detyrimin e tjetrit me forcë apo me kanosje 
serioze që të veprojë apo të mos veprojë.  

3. Veprimi i kryerjes së veprës penale është detyrimi i ndonjë personi për një veprim 
apo mosveprim të caktuar e që nënkupton ndikimin e dhunshëm në vullnetin e 
ndonjë personi, realizimi te tjetri i vendimit të imponuar përkitazi me një sjellje të 
caktuar. Një vendimi i tillë nuk është vullnet i lirë i shprehur i atij personi, dhe me 
një detyrim të tillë ai nuk pajtohet.  

4. Si mjete të detyrimit ligjdhënësi thekson forcën dhe kanosjen serioze.  
5. Me forcë nënkuptojmë zbatimin e forcës fizike ndaj ndonjë personi me qëllim të 

mposhtjes së rezistencës. Forca, në kuptim të këtij inkriminimi, do të ekzistojë 
edhe në situatat kur nuk ekziston ndikimi fizik mbi viktimën, por veprimet e 
ndërmarra janë të tilla që prodhojnë ndikim fizik mbi viktimën –prodhojnë efekt të 
cilin ai e ndien si një të keqe trupore, si dhunë fizike, (veprimi i caktuar mbi 
sendet, pasurinë e ndonjë personi, p.sh. pronari i banesës (qiradhënësi) i shkyç 
rrymën qiramarrësit në stinën e dimrit, duke ditur që ai ngrohet me rrymë elektrike, 
për ta detyruar të dalë nga banesa).  

6. Dhuna absolute (vis absoluta) ekziston kur forca është e një intensiteti të tillë që 
përjashton çdo rezistencë, kur është e pa rezistueshme. Dhuna kompulsive (vis 
compulsiva) ekziston në situatat kur dhuna e përdorur është e atillë që i lejon 
mundësinë viktimës që të mos i nënshtrohet kryerësit; ajo është dhuna me ndikim 
fizik dhe trupor, me të cilën synohet që viktima të orientohet në drejtim të caktuar 
(p.sh. drejt mundimit).  

7. Me termin dhunë nënkuptojmë edhe aplikimin e hipnozës ose të mjeteve joshëse, 
me qëllim që dikush, kundër vullnetit të vet, të sillet në gjendje të pavetëdijshme a 
të paaftësohet për rezistencë. Dhuna mund të ndërmerret ndaj personit që detyrohet 
për ndonjë veprim apo ndaj anëtarëve të tij të afërm, farefisit, prindërve, fëmijëve 
të partnerit bashkëshortor, mikut, etj. Duhet të bëhet fjalë për dhunën që ka një 
kualitet të caktuar, dhunë që është e një intensiteti të tillë që mund ta detyrojë 
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personin e caktuar ndaj të cilit është orientuar ajo të ndërmarrë veprime ose 
mosveprime, me ç’rast përshtatshmëria e dhunës vlerësohet duke i marrë parasysh 
të gjitha rrethanat e rastit konkret.  

8. Kërcënimi është vënia në dijeni e ndonjë të keqeje një personi të caktuar, në qoftë 
se kjo do t’i ndodhë personit të detyruar, (kërcënimi i drejtpërdrejtë), qoftë një 
personi të afërm të tij, (kërcënimi i tërthortë). Kërcënimi duhet të jetë serioz, 
përkatësisht që ai, në bazë të karakterit dhe rrethanave në të cilat është shprehuri, 
objektivisht të jetë i përshtatshëm që te personi i detyruar të shkaktojë ndjenjën e 
mundësisë së realizimit të kërcënimit dhe të ndikojë në vullnetin e këtij personi në 
drejtim të një sjelljeje të caktuar të tij. Kërcënimi, në kuptim të këtij inkriminimi, 
do të jetë juridikisht relevant edhe në situatën kur objektivisht nuk është serioze 
nëse, nisur nga rrethanat e rastit, personi ndaj të cilit ishte drejtuar ka pasur arsye të 
bazuar të besojë në seriozitetin e kërcënimit, (për shembull, kërcënimi me vdekje 
me revole të zbrazët).  

9. Dhuna dhe kërcënimi serioz duhet të jenë orientuar drejt detyrimit të ndonjë 
personi për një veprim ose mosveprim të caktuar. Midis dhunës e kërcënimit dhe 
ndërmarrjes së një veprimi të caktuar në dëm të pasurisë duhet të ekzistojë lidhja 
shkakësore.  

10. Qëllimi konkret i detyrimit që realizohet me këtë vepër penale mund të jetë i 
ndryshëm dhe mund të ketë të bëjë me pasuri të luajtshme ose me pasuri të 
paluajtshme.  

11. Vepra penale e detyrimit konsumohet vetëm në ato situata kur kryerësi ka pasur 
për qëllim që t’i sjellë vetes ose tjetrit dobi pasurore të kundërligjshme; pa këtë 
qëllim nuk ka vepër penale të detyrimit as atëherë kur personi tjetër është detyruar 
që diçka të veprojë në dëm të interesit të pasurisë së vet ose të pasurisë së një 
personi tjetër.  

12. Detyrimi, p.sh. mund të qëndrojë në heqjen dorë nga trashëgimia, heqjen dorë nga 
kërkesat, në blerjen e mallit me çmim që është dukshëm më i lartë nga ai i tregut, 
heqjen dorë nga blerja e ndonjë malli me çmime më të volitshme me qëllim që këtë 
ta blejë kryerësi, etj.  

13. Detyrimi shpesh mund të kryhet me qëllim që personi tjetër, (jo kryerësi i veprës), 
të realizojë në atë mënyrë dobi pasurore të kundërligjshme, (p.sh. detyrimi i dikujt 
që të heq dorë nga trashëgimia në dobi të trashëgimtarit tjetër, detyrimi i viktimës 
që pasurinë e tij t’ia shesë dikujt me një çmim shumë të ulët apo që t’ia dorëzojë 
dikujt ndonjë tokë, etj.).  

14. Për ekzistimin e veprës penale është e nevojshme që, për shkak të përdorimit të 
dhunës dhe kërcënimit, të jetë ndërmarrë ndonjë veprim nga ana e personit pasiv 
që ka çuar në dëm pasuror. Për ekzistimin e kësaj vepre nuk është e domosdoshme 
që kryerësi për vete apo për tjetrin të ketë realizuar dobi pasurore të 
kundërligjshme. Për këtë arsye, përdorimi i dhunës apo i kërcënimit me qëllim të 
ndërmarrjes së ndonjë veprimi të dëmshëm për pasurinë e të dëmtuarit paraqet 
vetëm tentativë, por jo edhe përfundim të veprës penale të detyrimit, nëse nuk 
është shoqëruar me veprime të vetë të dëmtuarit.  

15. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
16. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte, në të cilën duhet të 

ekzistojë edhe qëllimi për përfitim të dobisë pasurore të kundërligjshme.  
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Paragrafi 2. 
 
1. Forma e rëndë e kësaj vepre penale është parashikuar në paragrafin 2 dhe ajo 

konsiderohet se ekziston, nëse me rastin e kryerjes së veprës penale të parashikuar 
nga paragrafi 1, kryerësi ka vepruar si anëtar i grupit, duke përdorur armë ose mjet 
të rrezikshëm apo kur me kryerjen e kësaj vepre është realizuar dobi pasurore e 
konsiderueshme, d.m.th. veprën e bën të cilësuar qoftë mënyra se si është kryer 
vepra penale (duke përdorur armë, mjet të rrezikshëm ose në grup), qoftë masa 
(sasia) e dobisë pasurore të realizuar me vepër penale.  

2. Për veprën penale nga paragrafi 1, mund të shqiptohet dënim me gjobë dhe me 
burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet, ndërsa për formën e cilësuar të 
veprës penale është parashikuar dënimi me gjobë dhe me burgim prej një deri në 
dhjetë vjet. Nga kjo rezulton se për dallim nga neni 267 i cili parashihte dënimin 
me gjobë dhe me burgim në mënyrë alternative, neni i tanishëm parasheh në 
mënyrë kumulative dënimin me gjobë dhe me burgim.  

 
Praktika gjyqësore 

Ligji më i favorshëm 
 
1. Gjykata e Qarkut në Gjilan, i ka shpallë fajtorë, të akuzuarit, për shkak të veprës 

penale të detyrimit në tentativë, të parashikuar nga neni 267. par. 2. lidhur me 
nenin 20 të KPK, Gjykata Supreme e Kosovës duke i miratuar ankesat e 
mbrojtësve të të akuzuarve, ka ndryshuar aktgjykimin e ankimuar, përkitazi me 
cilësimin juridik dhe vendimin për dënimin dhe veprimet e të akuzuarve i ka 
kualifikuar si vepër penale e shtrëngimit në tentativë të parashikuar nga neni 149 të 
LPK (Ligji penal i Kosovës), lidhur me nenin 19 të LPJ, me këtë arsyetim: Të 
akuzuarit veprimet inkriminuese i kanë ndërmarr në vitin 2003, kur në fuqi ishte 
LPK, i cili edhe pse për nga emërtimi dallon me nenin e tanishëm 267 të KPK, 
d.m.th. sipas neni 149 të LPK, vepra emërtohej si shtrëngim, ndërsa sipas nenit 266 
të KPK si detyrimi, përshkrimi ligjor i veprës penale sipas LPK dhe KPK është i 
njëjtë e që pa mëdyshje shpie në përfundim se bëhet fjalë për të njëjtën vepër 
penale. Neni 149 i LPK, në fillim kishte par. 1. dhe 2. që nuk dallonin në asnjë 
aspekt e as përkitazi me dënimin e paraparë, me nenin 267 të KPK i cili gjithashtu 
ka dy paragrafë, mirëpo në vitin 1993 nenin 149 i LPK, ka pësuar ndryshime, dhe 
ka ngelur vetëm paragrafi 1 ndërsa paragrafi 2 është hequr, nga kjo rezulton se 
LPK i cili ishte në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, është më i favorshëm 
për të akuzuarit, pasi që parasheh, dënim me burg prej tre muajsh deri në pesë 
vjet.658 Për arsyet e paraqitura, kjo Gjykatë, ndryshoi aktgjykimin e ankimuar, dhe 
konform nenit 2. të KPK, veprimet e të akuzuarve, i cilësoi si vepër penale nga 
neni 149 të LPK, si ligj më i favorshëm për të akuzuarit.659 

2. “Të akuzuarit kishin themeluar një biznes të përbashkët me të dëmtuarin dhe 
meqenëse i dëmtuari nuk kishte pasur mundësi financiare ta paguaj doganën e 
mallit që po importohej nga Vojvodina, këtë e kishin bërë të akuzuarit, kinse me 
paratë që i kishin marr nga dikush tjetër me fajde, në shumë prej 17.000 euro, dhe 

                                                           
658 LPK, “GZ. KAK,nr. 20, datë,29. qershor 1977”.  
659 Gjykata Supreme e Kosovës Ap. nr. 320/2004, datë 12.05.2004.  
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kishin kërkuar, që këtë shumë ta paguaj i dëmtuari, por me qenë se ai s’kishte 
mundur ta paguante këtë shumë e cila i ishte rritur për çdo ditë vonese, një ditë e 
kishin rrëmbyer, e kishin dërguar në stallën e njërit nga të akuzuarit e kishin 
zhveshur lakuriq dhe e kishin rrahur e kërcënuar dhe e kishin liruar, e meqenëse i 
dëmtuari s’kishte mundur tua paguaj shumën e parave që ata po i kërkonin, ishte 
detyruar që të shkojë në gjykatën komunale të lidh kontratë me djalin e njërit të 
akuzuarit ku pasurinë e paluajtshme ia kishte bartë atij. Me këtë kanë konsumuar 
elementet e veprës penale të detyrimit, të parashikuar nga neni 267. par. 2. të 
KPK”.660 

3. “Kur i akuzuari ka tentuar me kërcënim permanent ta detyrojë të dëmtuarin që atij 
t’i paguaj një sasi të madhe të parave, mirëpo vepra ka ngelur në tentativë, për 
shkak se është zbuluar në rrugë operative, nga organet policore, para se të 
realizonte qëllimin e tij - para se t’i merrte paratë nga i dëmtuari, i cili i kishte 
përgatitur për t’ia dorëzuar, ka konsumuar të gjitha elementet e veprës penale të 
detyrimit në tentativë të parashikuar nga neni 267. par. 2. të KPK”. Përfundimi i 
gjykatës së shkallës së parë për këtë vepër penale tentativa nuk është e dënueshme, 
me arsyetim se minimumi i veçantë, i dënimit te kjo vepër penale është një vit 
burgim, ndërsa tentativa sipas ligjit është e dënueshme vetëm po qe se për veprën e 
tentuar minimumi i dënimit të posaçëm është tri e më tepër vite burgim, është i 
gabuar, ngase për të gjitha veprat penale për të cilat mund të shqiptohet dënim me 
tri vjet apo më tepër burgim, tentativa është e ndëshkueshme (neni 20 i KPK), 
ndërsa për veprën e tentuar mund të shqiptohet dënimi me 10 vjet burgim”. 661 

4. “Marrja me dhunë, përkatësisht me detyrim e parave hua nga tjetri paraqet përfitim 
pasuror të kundërligjshëm, duke detyruar tjetrin që të veprojë diçka në dëm të 
pasurisë së tij dhe, në rrethana të tilla, formohen të gjitha elementet e veprës penale 
të detyrimit të parashikuara nga neni 261 par. 1 të LPKr (Ligjit Penal i Kroacisë)”. 
662 

5. “Është kryer vepra penale e detyrimit e parashikuar nga neni 146 par. 1 të LPKr 
dhe jo vepra penale e grabitjes e parashikuar nga neni 132 par. 2, kur i akuzuari u 
është afruar në park dy pesëmbëdhjetëvjeçarëve, të cilët po qëndronin ulur në 
ndenjëse dhe u ka kërkuar para atyre, kurse këta i kanë dhënë - secili nga 0,10 
dinar, po ai ka kërkuar më shumë para dhe njëri prej tyre i jep një shumë të 
pacaktuar parash ndërsa tjetri 0,20 dinarë. I akuzuari, me fjalë dhe me gjeste 
konkludente, (duke i shtrirë duart), ka kërkuar dy herë para nga të dëmtuarit, por 
kjo nuk mund të konsiderohet kërcënim për sulm të drejtpërdrejtë mbi jetën dhe 
trupin, po vetëm një kërcënim serioz, ngase i akuzuari nuk i ka kërcënuar ata me 
asnjë mjet dhe as që ka ndërmarrë ndonjë veprim nga i cili do të mund të 
përfundohej se ai të dëmtuarve ua ka vënë në dukje sulmin mbi jetën a trupin e 
tyre,”.663 

 

                                                           
660 Gjykata e Qarkut në Mitrovicë, P. nr. 517/2005, datë 11.10.2007 
661 Gjykata Supreme e Kosovës Ap. nr. 6/2006 datë 21.09.2006 
662 GJSKr, I Ap. nr. 26, dhjetor 1974 
663 GJSKr. I Ap. nr. 68, maj1992.  
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Neni 341 [Shantazhi] 
 
1. Kushdo që me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për 

vete apo personin tjetër, kanos personin tjetër se do të zbulojë diç në lidhje me 
të apo personat e afërm të tij që do të dëmtojë nderin apo autoritetin e tyre dhe 
në këtë mënyrë e detyron personin e tillë të kryej apo të mos kryejë ndonjë 
veprim në dëm të pasurisë së tij apo të personit tjetër, dënohet me gjobë dhe 
me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga kryesi i cili vepron si 
anëtar i grupit apo kryhet me përdorim të armës apo mjetit të rrezikshëm ose 
vepra penale rezulton me dobi pasurore të kundërligjshme në shumën që 
tejkalon dhjetëmijë (10.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim 
prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

 
1. Për dallim nga neni 268 i KPK të vjetër, neni 341 i Kodit të ri penal, parasheh 

shqiptimin kumulativ të dënimit me gjobë dhe me burgim, pastaj në paragrafin 1, 
ka rritur minimumin e posaçëm nga tre (3) muaj në gjashtë (6) muaj.  

2. Vepra penale e shantazhit qëndron në përdorimin e kërcënimit ndaj ndonjë personi 
se ndaj tij ose personit të afërm do të zbulojë diçka që mund të dëmtojë nderin ose 
autoritetin e tij, duke e detyruar kështu që ai të veprojë ose të mos veprojë në dëm 
të pasurisë së vet ose pasurisë së tjetrit dhe krejt këtë me qëllim të përfitimit të 
dobisë pasurore të kundërligjshme. Vepra përfshin edhe rikuperimin e borxhit nëse 
ky është marrë me detyrim. Me elemente të këtilla të caktuara, shantazhi paraqitet 
si formë speciale e detyrimit. Dallimi qëndron në atë se te shantazhi nuk zbatohet 
dhuna, por një formë e veçantë (sui generis) e kërcënimit, i cili drejtohet në të 
keqen saktësisht të identifikuar – viktimës kërcënohet se kundër tij ose të afërmve 
të saj do të zbulojë diçka që mund të dëmtojë nderin dhe autoritetin. Kërcënimi 
mund të bëhet me fakte të vërteta ose të pavërteta.  

3. Për ekzistimin e veprës penale të shantazhit është relevante nëse kërcënimi, si i 
tillë, mund të dëmtojë nderin dhe autoritetin e personit tjetër dhe nëse ai, i 
vështruar objektivisht, është i përshtatshëm për ta detyruar personin pasiv për 
veprim a mosveprim të dëmshëm. Për këtë arsye, kjo vepër do të ekzistonte edhe 
kur kërcënohet me të pavërteta të sajuara, të cilat nuk do të ishte e lehtë të 
kundërshtoheshin, (edhe pse në praktikën gjyqësor ndeshim edhe qëndrime se 
kërcënimi te kjo vepër penale duhet të jetë i vërtetë, ngase në të kundërtën do të 
bëhej fjalë për detyrimin). Faktet me të cilat viktima kërcënohet mund të jenë të 
natyrave të ndryshme, si: rrethana nga jeta personale dhe familjare, raporte me 
njerëzit tjerë, veprimtari profesionale a rrethana të tjera, zbulimi i të cilave të 
dëmtuarit a personave të afërm të tij mund t’ua dëmtonte nderin ose autoritetin, si, 
p.sh. kërcënimi se do të zbulohet kryerja e veprës penale, ndërprerja e shtatzënisë, 
ndonjë sjellje amorale etj. Ajo me të cilën kryerësi kërcënohet duhet të jetë e 
konkretizuar, sepse kjo vepër penale nuk do të ekzistonte, nëse në mënyrë të 
përgjithshme kërcënohet se do të paraqitet diçka negative për tjetrin.  

4. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
5. Anë subjektive e veprës penale është dashja direkte; përpos kësaj, është e 

nevojshme që të ekzistojë edhe qëllimi për realizimin e dobisë pasurore të 
kundërligjshme.  
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6. Për ekzistimin e veprës penale nuk është e domosdoshme që kryerësi të realizojë 
dobi pasurore të kundërligjshme, sepse vepra penale është kryer, kur personi i 
detyruar ka bërë, apo ka lënë diçka pa bërë në dëm të pasurisë së tij a pasurisë së 
tjetrit. Tentativa ekziston në momentin e adresimit të kërcënimit edhe kur nuk 
është realizuar qëllimi i kërcënimit, d.m.th. edhe atëherë kur i dëmtuari nuk ka 
vepruar, përkatësisht ka lënë pa vepruar në dëm të pasurisë së tij apo pasurisë së 
tjetrit.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është parashikuar forma e rëndë e kësaj vepre penale, e cila 

ekziston nëse kjo vepër është kryer nga kryerësi që vepron si anëtar i grupit, duke 
përdorur ndonjë armë ose mjet të rrezikshëm ose kur është realizuar një dobi e 
madhe pasurore që tejkalon dhjetëmijë (10.000) Euro.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. “Kur i akuzuari i cili nëpërmjet sms (mesazhit me telefon) i është kërcënuar të 

dëmtuarës, se nëse nuk ia sjell atij 500 euro, do t’a zbulojë lidhjen e saj, lidhjen në 
mes të babit dhe të dëmtuarës, gjë që e detyron të dëmtuarën që të akuzuarit t’ia 
jep 500 euro, ka konsumuar të gjitha elementet e veprës penale të shantazhit të 
parashikuara nga neni 268. par. 1. (tani neni 341) të KPK”.664 

 
 
Neni 342 [Keqpërdorimi i besimit] 
 
1. Kushdo që gjatë përfaqësimit apo kujdesit për interesat pasurore të personit 

tjetër nuk i përmbush detyrimet e tij ose i keqpërdor autorizimet e tij me 
qëllim që vetes apo personit tjetër t’i sjellë dobi pasurore të kundërligjshme 
apo t’i shkaktojë dëm personit interesat pasurore të të cilit ai i përfaqëson ose 
pasuria e të cilit është nën kujdesin e tij, dënohet me gjobë dhe me burgim prej 
tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga kujdestari, avokati 
apo ndonjë person tjetër që ka detyrim ligjor ndaj pronarit të pasurisë, kryesi 
dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

 
1. Për dallim nga neni 269 i KPK të vjetër, neni 342 i Kodit të ri penal, parasheh 

shqiptimin kumulativ të dënimit me gjobë dhe me burgim, pastaj në paragrafin 1. 
ka përcaktuar minimumin e posaçëm prej tre (3) muaj, në paragrafin 2. ka rritur 
minimumin e posaçëm nga tre (3) muaj në gjashtë (6) muaj.  

2. Vepra penale qëndron kur dikush, duke i përfaqësuar interesat pasurore të ndonjë 
personi apo duke u përkujdesur për pasurinë e tij, nuk i përmbush detyrimin e tij, 
apo i keqpërdor autorizimet e dhëna, me qëllim që në këtë mënyrë të realizojë për 
vete apo tjetrin ndonjë dobi pasurore të kundërligjshme ose të dëmtojë personin 
interesat e të cilit i përfaqëson apo për pasurinë e të cilit kujdeset.  

                                                           
664 Gjykata e Qarkut në Prizren,, P. nr. 78/2010, datë 5.08.2010 
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3. Veprimi i kryerjes është mos përmbushja e detyrimeve ose keqpërdorimi i 
autorizimeve me rastin e përfaqësimit të interesave pasurore ose përkujdesjes për 
pasurinë e ndonjë personi. Detyrimi dhe autorizimet mund të rrjedhin vetëm nga 
obligimet ligjore dhe kontraktuese.  

4. Mos përmbushja e detyrimeve ekziston atëherë kur kryerësi nuk i ndërmerr ato 
veprime që janë kontraktuar, që janë të pritura, të cilat rezultojnë nga ligji, me 
qëllim të mbrojtjes së interesave pasurore a pasurisë së ndonjë personi. 
Keqpërdorimi i autorizimeve është forma më e rëndë e kësaj vepre dhe ajo 
ekziston kur kryerësi i shfrytëzon autorizimet që i ka lidhur me përfaqësimin e 
interesave pasurore ose përkujdesjen për pasurinë, ashtu që ndërmerr veprime të 
cilat nuk janë në interes të personit të cilin e përfaqëson.  

5. Për ekzistimin e kësaj vepre penale është i domosdoshëm qëllimi i përfitimit, për 
vete a për tjetrin, të ndonjë dobie pasurore ose i dëmtimit të interesave të personit, 
të cilat i përfaqëson.  

6. Vepra konsiderohet se është kryer me rastin e mos përmbushjes së detyrimeve ose 
keqpërdorimit të autorizimit lidhur me përfaqësimin e interesave pasurore të 
ndonjë personi. Për ekzistimin e kësaj vepre nuk është i domosdoshëm edhe 
realizimi i qëllimit – që për vete apo për personin tjetër të jetë realizuar ndonjë 
dobi pasurore apo t’i ketë shkaktuar dëm personit, interesat e të cilit i ka 
përfaqësuar.  

7. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm personi që është i autorizuar t’i 
përfaqësojë interesat e ndonjë personi apo të përkujdeset për pasurinë e tij.  

8. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte.  
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2. është parashikuar forma e cilësuar e kësaj vepre penale, e cila 

konsiderohet se ekziston në rastet kur keqpërdorimin e besimit e kryen kujdestari 
ose avokati. Rrethanë e cilësuar e kësaj forme të veprës penale është cilësia-statusi 
i posaçëm i kryerësit dhe dobia pasurore që është përfituar me vepër penale.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. “I akuzuari i cili si autorizuar me prokurë i të dëmtuarit, për t’ia shitur pasurinë e 

paluajtshme të tij, ia kishte shitur pasurinë blerësit i kishte kryer të gjitha 
transaksionet rreth shitblerjes e kishte pranuar edhe çmimin e shitblerjes por paratë 
e shitblerjes nuk ia kishte dorëzuar pronarit të pasurisë (dhënësit të autorizimit) por 
i kishte ndalur dhe shfrytëzuar për vete, ka konsumuar elementet e veprës penale 
keqpërdorimi i besimit i parashikuar nga neni 269. par. 1. të KPK”.665 

2. “Kryen vepër penale të keqpërdorimit të besimit të parashikuar nga neni 145 par. 2 
të LPKr personi që pranon të jetë kujdestar për raste të veçanta i xhaxhait të tij, i 
cili jeton në Australi, adresa e të cilit është e njohur, e më pas, në kontestin civil të 
cilin e ka iniciuar i ati i atij personi kundër xhaxhait, si person me adresë të 
panjohur, për pranimin e pronësisë mbi paluajtshmërinë e cila është kontestuese, 

                                                           
665 Gjykata Komunale në Prizren, P. nr. 866/08, datë 14. 0. 2008.  
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pranon kërkesëpadinë e paditësit dhe heq dorë nga e drejta e ankesës” 666 
3. “Kur i pandehuri, me autorizim të veçantë të të dëmtuarve, tërheq nga arka e 

shërbimit të pagesave shumën e caktuar sipas aktgjykimit të ekzekutueshëm të 
gjykatës komunale dhe gjysmën e kësaj shume e mban dhe e shpenzon për blerjen 
e veturës, me këtë ai, duke i përfaqësuar interesat e personit tjetër, i ka keqpërdorur 
autorizimet me qëllim që t’i sjellë vetes dobi pasurore”. 

4. “Babai, i cili tërheq shtesat për fëmijë dhe nuk ua dorëzon ato fëmijëve që i mbanë, 
edhe pse ka qenë i detyruar ta bëjë këtë, duke u prezantuar rrejshëm se nuk ka punë 
të përhershme, kryen veprën penale të keqpërdorimit të besimit”. 

5. “Nga arsyetimi rezulton se i pandehuri, në periudhën prej vitit 1984 deri në vitin 
1994, ka tërhequr shtesat e fëmijëve nga fondet sociale zvicerane, por nuk ua ka 
dorëzuar ato fëmijëve, edhe pse ishte i detyruar ta bënte këtë, dhe as që i ka 
njoftuar ata për të drejtën e tyre për shtesa në këtë periudhë, në rrethana të këtilla, 
dashja e të akuzuarit ishte që shumën e tërhequr ta mbajë për vete”. 667 

  
 
Neni 343 [Fajdeja] 
 
1. Kushdo që për vete apo për personin tjetër pranon ose kontrakton një shumë 

dukshëm joproporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin 
tjetër, duke shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare të personit të tillë, 
gjendjen e rëndë të banimit, varfërinë, papërvojën ose paaftësinë për të 
gjykuar, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë 
(5) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me humbje financiare 
në shumë prej më tepër se dhjetëmijë (10.000) Euro ose nëse kryesi ka 
realizuar dobi pasurore në shumë që tejkalon dhjetëmijë (10.000) Euro, kryesi 
dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me humbje financiare 
në shumë prej më tepër se njëzetepesëmijë (25.000) Euro ose nëse kryesi ka 
realizuar dobi pasurore në shumë që tejkalon njëzetepesëmijë (25.000) Euro, 
kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) 
vjet.  

 
1. Fajdeja, (në formën më të rëndë të saj, e njohur edhe si rrjepje e lëkurës), paraqet 

një dukuri mjaft të vjetër, e cila qëndron në shfrytëzimin e një situate të vështirë 
materiale apo të një situate të ngjashme të një personi nga ana e kryerësit, i cili, për 
paratë apo ndonjë send tjetër të shpenzueshëm të dhënë hua ose për kryerjen e 
ndonjë shërbimi, kontrakton dobi pasurore që është në shpërpjesëtim të madh me 
vlerën e dhënë pasurore a me shërbimin e kryer.  

2. Kjo vepër penale më së shpeshti kryhet me dhënien e parave në formë huaje me 
afate të shkurtra e me kamata të larta, të cilat rriten në mënyrë marramendëse nëse 
nuk kthehen në kohë, duke përfunduar shpeshherë me pasoja tragjike. Realizimi i 
fitimeve në këtë mënyrë është në kundërshtim me normat themelore morale të 

                                                           
666 Gjykata e Qarkut Bjellovar, Ap. nr. 327/92, datë 16 korrik 1995.  
667 Vendimi i Gjykatës së Qarkut Pozherevac, Ap. nr. 285/97, datë 25.IX.1997 



Fejzullah Hasani 

 957 

shoqërisë, sepse kryerësi shfrytëzon gjendjen e vështirë materiale ose një situatë të 
ngjashme të personit tjetër, me qëllim që në mënyrë fare të lehtë dhe pa asnjë 
angazhim, të realizojë përfitim material të madh, i cili përbën edhe arsyen 
themelore për inkriminimin e tij. Realizimi i këtillë i fitimeve është mjaft i 
pranishëm në shoqërinë kosovare, veçanërisht në periudhën e pasluftës, kur 
njerëzit hallexhinj detyrohen të hyjnë në aranzhime të tilla që shpeshherë i sjellin 
ata në situata pa rrugëdalje.  

3. Kjo vepër penale, për nga natyra e saj, bie në bashkëkryerje të domosdoshme, jo të 
drejtë. Në formulimin ligjor përfshihen shumë persona, por është i dënueshëm 
vetëm njëri nga ata, ndërsa tjetrit ligji i ofron mbrojtje (të ashtuquajturat vepra 
penale unilaterale). Në raste të tilla dënohet vetëm fajdexhiu, ndërsa ana tjetër, 
edhe kur e ka nxitur vetë kryerësin e veprës, nuk mund të përgjigjet as si 
bashkëpjesëmarrës, as si bashkëkryerës, sepse qëllimi i këtij inkriminimi është që 
këtij t’i ofrohet mbrojtje.  

4. Vepra qëndron në dhënien hua të parasë a sendeve të tjera të shpenzueshme ose në 
kryerjen e ndonjë shërbimi ndonjë personi, për çka pranon a kontrakton për vete 
ose për tjetrin përfitim jo proporcional material, duke shfrytëzuar gjendjen 
materiale, situatën e rëndë, nevojën, përvojën e pamjaftueshme, mendjelehtësinë 
apo aftësinë e ulët të tij për të gjykuar.  

5. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është pranimi a kontraktimi i përfitimit jo 
proporcional material lidhur me huan apo shërbimin e kryer. Kontraktimi 
nënkupton arritjen e pëlqimit mes personit që jep para apo sendin hua ose që kryen 
ndonjë shërbim dhe personit i cili merr hua apo shërbim, lidhur me lartësinë e 
përfitimit material, të cilin dhënësi i huas do ta marrë për huan e dhënë apo 
shërbimin e kryer. Një dobi e tillë mund të jetë e ndryshme dhe ajo mund të jetë në 
para, në sende të caktuara të shpenzueshme dhe të pashpenzueshme, shlyerje 
borxhi, kryerje e punës etj.  

6. Elementi më i rëndësishëm i kësaj vepre penale qëndron në shfrytëzimin ose, më 
saktë, në keqpërdorimin nga ana e kryerësit të një situate të caktuar ose të një 
gjendjeje në të cilën gjendet subjekti pasiv (viktima e veprës). Ato janë para së 
gjithash situatat që kanë të bëjnë me gjendjen e vështirë materiale të viktimës ose 
me ndonjë gjendje tjetër të vështirë, (p.sh. që ka të bëjë me banimin, sëmundjen, 
arritjen për pagesë të një borxhi të madh etj.), përvojën e pamjaftueshme, 
mendjelehtësinë a aftësinë e zvogëluar për të gjykuar. Karakteristikë e tri rasteve të 
para është se i dëmtuari gjendet në situata të tilla që nuk i lejojnë mundësi të tjera 
të zgjedhjes; ai është i detyruar të pranojë huan apo shërbimin me kushte shumë të 
pafavorshme, (pranimi i huas me qëllim të kthimit të borxhit të arritur, me kamata 
shumë të pafavorshme për të, shitja e sendeve me çmim shumë më të ulët sesa 
vlera e tyre reale për të paguar borxhin e kërkueshëm, pagesa e shërbimeve të imta 
me lartësi jashtëzakonisht të madhe, pasi që nuk ka rrugëdalje tjetër nga një situatë 
e tillë etj.). Shfrytëzimi i përvojës së pamjaftueshme, mendjelehtësisë a zvogëlimit 
të aftësisë për të gjykuar, si rrethana në të cilat kontraktohet përfitimi jo 
proporcional material, ekziston kur keqpërdoret dija jo e mjaftueshme, papjekuria a 
zvogëlimi i mundësisë për të gjykuar e personit të cilit i jepet huaja ose i kryhet 
shërbimi (p.sh. shfrytëzimi i rrethanave të tilla nga ana e avokatit ose mjekut me 
klientë dhe kontraktimi i përfitimit jo proporcional material për ndihmën e dhënë).  
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7. Si përfitim jo proporcional material (kamata) konsiderohet ajo dobi materiale e 
kontraktuar që merret a kontraktohet për marrjen e huas apo për shërbimin e kryer, 
e cila është shumë më e lartë sesa ajo që zakonisht merret për hua ose për shërbime 
të tilla të ofruara. Jo proporcionaliteti i dobisë materiale vlerësohet në bazë 
rrethanave të cilat janë relevante në çdo rast konkret, kur merren parasysh 
veçanërisht: vlera e parasë a e sendit që jepet hua ose vlera e shërbimit të kryer, 
afati i kthimit të huas, norma e kamatës që është e natyrshme apo e parashikuar për 
raste të tilla etj. Meqenëse kjo vepër penale përfshin kontraktimin e dobisë 
pasurore edhe për tjetrin, ajo nënkuptohet edhe veprimin ndërmjetësues, d.m.th. 
kryerja e punëve të fajdesë për llogari të një personi tjetër.  

8. Në situatën kur huamarrësi paraprakisht ka vendosur që të mos i përmbush 
detyrimet ndaj huadhënësit (fajdexhiut), ekziston konsumim i dyanshëm i veprave 
penale: nga ana e huamarrësit - vepra penale e mashtrimit, ndërsa nga ana e 
huadhënësit- kontraktimi i përfitimit jo proporcional.  

9. Vepra është e kryer kur, duke shfrytëzuar ndonjërën nga gjendjet e përshkruara më 
parë ose rrethana, për huan e dhënë dhe për shërbimin e kryer- merret, 
kontraktohet përfitim material jo proporcional (edhe pse në ligj përkatësisht në 
këtë dispozitë ligjore nuk është shënuar fjala materiale fjala është për përfitim jo 
proporcional material). Për t’u konsumuar kjo vepër penale nuk është e 
domosdoshme që huadhënësi të ketë realizuar përfitimin pasuror të kontraktuar 
(nga formulimi ligjor rezulton se kjo vepër penale konsumohet edhe vetëm me 
kontraktimin e dobisë pasurore jo proporcionale, pa marrë parasysh nëse 
huadhënësi ka realizuar ose jo përfitimin pasuror të kontraktuar). Te kjo vepër 
penale është e mundur edhe tentativa, e cila ekziston në rastet kur është kërkuar 
fitimi jo proporcional pasuror, por nuk është kontraktuar ende.  

10. Sipas nenit 141 të Ligjit për marrëdhëniet detyrimore, kontrata është nule kur 
dikush duke shfrytëzuar gjendjen e nevojës ose gjendjen e vështirë materiale të 
tjetrit përvojën e pamjaftueshme të tij, mendjelehtësinë, kontrakton përfitim 
material për vete apo për tjetrin i cili është në shpërputhje të madhe me atë që ai 
ia ka dhënë personit të tillë. 668 

11. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
12. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje, e cila përfshin në vete edhe 

vetëdijen e kryerësit se po e shfrytëzon gjendjen e vështirë të subjektit pasiv për të 
marrë a për të kontraktuar fitim pasuror jo proporcional.  

 
Paragrafi 2 dhe 3. 

 
1. Forma e cilësuar e kësaj vepre penale është parashikuar në paragrafin 2. Veprën e 

bën cilësuese sipas paragrafit 2, shuma e përfitimit që është realizuar dhe shuma e 
dëmit që i është shkaktuar të dëmtuarit, e që duhet të tejkaloj dhjetëmijë (10.000) 
përkatësisht 25.000 Euro.  

  

                                                           
668 Shih Ligjin për Marrëdhëniet e Detyrimeve nr. 04/L-077,10. maj. 2012.  
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Praktika gjyqësore 
 
1. “Të akuzuarit duke shfrytëzuar gjendjen e vështirë materiale të dëmtuarit, lidhin 

një kontratë gojore me të dhe i japin 20.000 euro, me kamatë mujore prej 10%, 
vetëm nga kamata që ata e rrisnin arbitrarisht, për një kohë të shkurtër, arrin nga ai 
të marrin 15.300 euro dhe kur i dëmtuari nuk ishte në gjendje që atyre tua paguaj 
as kryegjënë e as kamatën që të akuzuarit e llogaritnin për çdo ditë vonese, ata e 
kërcënuan disa herë, për ta rrëmbyer një ditë, e dërgojnë në një vend të caktuar, e 
lidhin e maltretojnë psikikisht e fizikisht, deri sa e detyrojnë që ai të nënshkruaj një 
autorizim me të cilin me dhunë ka autorizuar njërin nga të akuzuarit që ky ta shes 
shtëpinë dhe këtë autorizim e ka vërtetuar në gjykatën kompetente. I akuzuari 
kështu edhe vepron, e shet shtëpinë, mirëpo të hollat nuk ia japin të dëmtuarit por 
tërë çmimin shitblerës e ndalin kinse në emër të borxhit kryesor dhe kamatës që 
sipas tyre kishte arritur 80.000 euro. Me këtë ata kanë konsumuar elementet e 
veprës penale kontraktimi i përfitimit jo proporcional nga neni 270 të KPK dhe 
elementet e veprës penale të detyrimit, të parashikuar nga neni 267. par. 2. të 
KPK”.669 

2. “I akuzuari i cili duke shfrytëzuar gjendjen e vështirë financiare në të cilën ishte 
gjendur i dëmtuar i kishte dhënë hua 2000 euro, me kamatë mujore prej 400 euro 
dhe kamatën ia kishte marrë duke iu kanosur, ka konsumuar të gjitha elementet e 
veprës penale kontraktimi i përfitimit joproporcional të parashikuar nga neni 270. 
të KPK”.670 

3. “Gjykata e Qarkut në Sisak, (Republika e Kroacisë), me aktgjykimin P-131/77, e 
ka liruar nga akuza të akuzuarin, me arsyetimin se kur i akuzuari ka marrë para hua 
nga fajdexhiu me qëllim që të mos ia kthejë jo vetëm kamatën jo proporcionale të 
kontraktuar por as borxhin kryesor (kryegjënë), nuk ka konsumuar veprën penale 
të mashtrimit, sepse, me kontraktimin e dobisë pasurore jo proporcionale, 
huadhënësi (fajdexhiu) ka ardhur në konflikt me ligjin dhe, në raste të tilla, kemi të 
bëjmë me konfliktin e dy të padrejtave (konflikti i dy pa ligjshmërive), në të cilat 
fajdexhiu i dëmtuar ka humbur të drejtën e mbrojtjes ligjore.671 

4. Gjykata Supreme e Republikës së Kroacisë nuk e ka pranuar një qëndrim të tillë të 
Gjykatës së Qarkut të Sisakut, me këtë arsyetim: I dëmtuari, si huadhënës 
(fajdexhi) nuk do të gëzonte mbrojtje juridike për realizimin e kërkesave të tij 
pronësore-juridike, meqenëse bëhet fjalë për kontratë nule; ai nuk ka të drejt të 
kërkojë në rrugë gjyqësore përmbushjen e detyrimeve të kontraktuara, (neni 141 i 
Ligjit mbi marrëdhëniet detyrimore lidhur me nenin 140 par. 2 të ligjit të cituar). 
Mirëpo, kur është fjala për mbrojtjen juridiko-penale, synimi i ligjit është mbrojtja 
e pasurisë private nga atakimi, i cili përfshin edhe përfitimin e kundërligjshëm 
pasuror që huamarrësi e ka realizuar përmes mashtrimit nga fajdexhiu. Parimisht, 
një qëndrim i këtillë, në njërën anë, e privon nga e drejta për mbrojtje ligjore 
fajdexhiun e gjithashtu e vë në diskutim përgjegjësinë e tij penale, ndërsa, në anën 
tjetër, me ndjekje penale mundëson vendosjen e drejtpeshimit juridik të cenuar 
përmes marrjes (sekuestrimit) të dobisë materiale të huamarrësit qëllimkeq. Sipas 

                                                           
669 Gjykata e Qarkut në Mitrovicë, P. nr. 517/2005, datë 11.10.2007 
670 Gjykata Komunale në Prizren, P. nr396/08, datë 10.07.2008.  
671 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Sisak, P. nr. 131-77 
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këtij vendimi rezulton se në situata të tilla, konsumohen dy vepra penale: vepra 
penale e mashtrimit nga huamarrësi qëllimkeq dhe vepra penale e kontraktimit të 
dobisë pasurore jo proporcionale nga huadhënësi (fajdexhiu).672 

5. “Kryen vepër penale të kontraktimit të dobisë pasurore joproporcionale të 
parashikuar nga neni 142 par. 1 të LPRKr i pandehuri, i cili personave fizikë u ka 
dhënë hua deviza (marka gjermane), duke kontraktuar kamatën mujore prej 20%, 
të cilën huamarrësit e kanë paguar në mjete devizore, duke realizuar brenda vitit 
20% mbi mjetet e angazhuara. Është fakt se në periudhën e inkriminuar është 
shënuar një inflacion i madh, që ka zhvlerësuar paranë edhe deri në 30%, mirëpo 
devalvimi ka të bëjë vetëm me valutën vendore, por jo edhe me paranë e huaj, 
veçmas me markën gjermane. Në kreditë e lejuara për mjetet devizore me detyrim 
kthimi me të njëjtën valutë, bankat kanë llogaritur shkallën e kamatës vjetore prej 
13 deri në 15%, gjë që do të thotë se fitimet normale te kreditë e akorduara me 
mjete devizore për një muaj janë sjellë prej 1,8% deri 1,25%. Kur i pandehuri ka 
kontraktuar kamatën mujore, e cila është dukshëm më e lartë se kamata bankare 
normale vjetore mbi mjetet devizore, kontratat e tilla konsiderohen kontrata 
fajdesh dhe realizimi i kamatave të tilla përbën përfitim jo proporcional në kuptim 
të nenit 142 par. 1 të LPRKr”.673 

 
 
Neni 344 [Dëmtimi i të drejtave pronësore të personit tjetër] 
 
1. Kushdo që me qëllim të pengimit të realizimit të së drejtës pronësore, 

tjetërson, asgjëson ose merr sendin në pronën e tij, në të cilën personi tjetër ka 
të drejtën e pengut, hipotekës apo të drejtën e shfrytëzimit dhe me këtë i 
shkakton dëm personit të tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) 
vjet.  

2. Kushdo që me qëllim që të pengojë pagesën e borxhit kreditorit, gjatë 
ekzekutimit të detyrueshëm tjetërson, asgjëson ose fsheh pjesë të pasurisë dhe 
me këtë dëmton kreditorët, dënohet sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

3. Kushdo që me qëllim që të pengojë pagesën e borxhit kreditorit, pranon 
kërkesa të rreme mbi pasurinë, lidh kontratë të rreme apo në ndonjë mënyrë 
tjetër e përkeqëson gjendjen e tij materiale dhe me këtë zvogëlon mundësinë 
që kreditorët e tij të realizojnë borxhin, dënohet me dënimin nga paragrafi 1. i 
këtij neni.  

 
1. Neni 271 i Kodit të vjetër kishte dy paragrafë, ndërsa i riu përmban tre (3) 

paragrafë.  
2. Formën e parë të veprës e kryen ai që, me qëllim që të pengojë realizimin e të 

drejtave mbi një send, tjetërson, asgjëson, dëmton apo merr sendin e tij mbi të cilin 
tjetri e ka të drejtën e hipotekës a të drejtën e shfrytëzimit dhe kështu e dëmton atë.  

3. Veprimi i kryerjes qëndron në tjetërsimin, asgjësimin ose dëmtimin e sendit mbi të 
cilin një tjetër person ka të drejtën e hipotekës a të drejtën e shfrytëzimit. Fjala 
dëmtim ose asgjësim duhet marrë ashtu siç është përcaktuar te vepra penale 

                                                           
672 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kroacisë, I. Ap. nr. 64/78, datë 26.4.1979 
673 Gjykata e Zhupanisë Bjellovarr, Ap. -327/1997, datë 9.9.1997.  
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asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë, (shih komentin për nenin 333), ndërsa tjetërsimin 
duhet kuptuar si bartje e së drejtës së pronësisë përmes lidhjes së ndonjë pune 
juridike, p.sh. me kontratë për faljen ose kontratë të shitblerjes etj.  

4. Objekt i veprës penale, (i ashtuquajturi objekt gramatik), është sendi ndaj të cilit 
ndërmerret përmbarimi, ndërsa objekt mbrojtës, (i ashtuquajturi objekt sulmues) 
është e drejta e hipotekës ose e drejta e shfrytëzimit të sendit.  

5. Për ekzistimin e veprës penale është e nevojshme që sendi i caktuar të jetë pronë e 
kryesit të veprës penale, ai mund të jetë i luajtshëm ose i paluajtshëm, Kjo është 
arsye që asgjësimi ose dëmtimi sendit të tillë nuk paraqitet si vepër penale dëmtimi 
i sendit të huaj, Kuptimi dhe esenca e kësaj vepre penale nuk është mbrojtja e 
pronësisë së sendit, por mbrojtja e të drejtës së hipotekës apo të drejtën e 
shfrytëzimit të sendit.  

6. Veprimet e caktuara kryerësi i ndërmerr me qëllim që të pengojë realizimin e të 
drejtës së hipotekës, përkatësisht të drejtës së shfrytëzimit.  

7. Për ekzistimin e kësaj vepre është e nevojshme që, për shkak të veprimit të 
kryerjes, të ketë ndodhur dëmtimi i personit të cilit i takon e drejta e hipotekës ose 
e drejta e shfrytëzimit. Dëmtimi ekziston atëherë kur, për shkak të veprimit të 
kryerësit, kreditori është sjellë në një situatë që të mos mund t’i realizojë, 
(plotësisht a pjesërisht), të drejtat e tij të siguruara me hipotekë ose të drejtën e 
shfrytëzimit apo kur atë të drejtë nuk ka mundur ta realizojë me kohë.  

8. Paraqitja e dëmtimit është pasojë e kësaj vepre penale, edhe pse ekzistojnë 
mendime se dëmtimi është kusht objektiv i këtij inkriminimi.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma e dytë e kësaj vepre penale është parashikuar në paragrafin 2. dhe ajo 

konsiderohet se kryhet kur ndokush, me qëllim të pengimit të pagimit të borxhit të 
kreditorit gjatë ekzekutimit të dhunshëm, bart, shkatërron ose fsheh pjesë të 
pasurisë dhe me këtë dëmton kreditorët.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Vepra penale na paragrafi 3. kryhet nëse debitori pranon kërkesa fiktive mbi 

pasurinë, lidhë kontrata të rreme apo në ndonjë mënyrë e përkeqëson gjendjen e tij 
materiale dhe zvogëlon mundësinë që kreditori të realizojë borxhin.  

2. Konsideroj se paragrafi 3. është i tepërt, ngase këtë situatë e rregullon paragrafi 2. 
meqë bëhet fjalë për ngarkesë fiktive, tjetërsim fiktiv me qëllim të pamundësojë 
debitorin që në pasurinë e tillë të realizojë kërkesat e tij, e të gjitha këto mbulohen 
me paragrafin 2.  

3. Objekt i mbrojtur te kjo vepër penale janë të drejtat e kreditorit në procedurën e 
përmbarimit të dhunshëm. Kryerës i kësaj vepre penale gjithmonë është debitori, 
ndërsa i dëmtuar është kreditori.  

4. Veprimi i kryerjes te kjo formë e veprës penale mund të jetë asgjësimi, dëmtimi a 
tjetërsimi i pjesëve të pasurisë së vet, (këto janë veprime që mund të kryhen edhe 
te vepra penale nga paragrafi 1), por, përpos kësaj, edhe fshehja e pjesëve të 
pasurisë. Me fshehje duhet kuptuar fshehja pa tjetërsimin e saj, sikundër do të 
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ishte: lënia e sendit në vend të fshehur, dorëzimi i sendit tjetërkujt, moskallëzimi i 
ndonjë të drejte të fituar pronësore etj. Veprimi i fshehjes, si rregull, ndërmerret 
ndaj sendit të luajtshëm.  

5. Kjo vepër penale ekziston kur veprimet e kryerjes, të përmendura më lart, 
ndërmerren me qëllim të pengimit të realizimit të kërkesave të kreditorit në 
procedurën e përmbarimit të dhunshëm. Për ekzistimin e veprës penale është e 
nevojshme që, për shkak të veprimeve të ndërmarra, kreditori të jetë dëmtuar. 
Kreditori është dëmtuar kur nuk mund të realizojë plotësisht a pjesërisht kërkesat e 
tij ose nuk mund t’i realizojë me kohë ato.  

6. Kjo vepër penale është e ngjashme me veprën penale të parashikuar nga paragrafi 
1, nga e cila dallohet për faktin se këtu kemi të bëjmë me sendet që ndodhen te 
kryerësi, në posedim të tij, ndërsa te forma e parë, sendet e kryerësit ndodhen te një 
person tjetër, të drejtat e të cilit dëmtohen. Te vepra e parë bëhet fjalë për të drejtat 
mbi sendet, (e drejta e pengut ose e drejta e shfrytëzimit), ndërsa te forma e dytë 
bëhet fjalë për kërkesat që kanë kreditorët ndaj pasurisë së kryerësit dhe jo për të 
drejtën e lidhur për sendin, sikundër është fjala te forma e parë e veprës penale.  

7. Për dallim nga vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1, objekt i kësaj vepre 
penale nuk është e domosdoshme të jetë vetëm sendi, si i tillë, por edhe e tërë 
pasuria, përkatësisht të drejtat dhe interesat pasurore, (p.sh. heqja dorë nga 
trashëgimia, dhënia e dhuratave etj.), kjo vepër penale mund të ekzistojë edhe në 
rastet kur kryerësi fsheh apo asgjëson një dokument të caktuar, i cili shërben për 
realizimin e të drejtave të caktuara, siç janë, p.sh. çeku, detyrimet e huave, dëftesat 
etj.  

8. Kryerës te dy format e kësaj vepre penale mund të jetë vetëm pronari i sendit, (par. 
1), përkatësisht pasurisë, (par. 2). Për përgjegjësinë penale te dy format e veprës 
penale është e domosdoshme dashja.  

9. Te vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1, dashja përfshin, përveç të tjerash, 
edhe vetëdijen e kryerësit për ekzistimin e të drejtës së hipotekës a të drejtës së 
shfrytëzimit si dhe vetëdijen se me veprimet e ndërmarra mund të dëmtohet 
kreditori. Te forma e dytë e kësaj vepre penale dashja e kryerësit përfshin, përveç 
të tjerash, edhe vetëdijen se është iniciuar procedura e përmbarimit të dhunshëm 
dhe se me veprimet e ndërmarra mund ta dëmtojë kreditorin. Përpos kësaj, në të dy 
rastet duhet të ekzistojë edhe vetëdija e kryesit për t’i penguar të drejtat e 
kreditorit.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. “I akuzuari i cili me qëllim të pengimit të realizimit të kërkesave pasurore nga ana 

e kreditorit “Raiffeisen Bank” ka tjetërsuar mallin dhe produktet tjera, të cilat në 
bazë të kontratës mbi pengun, ishin lënë peng, me qëllim të sigurimit të kredisë, ka 
konsumuar të gjitha elementet e veprës penale dëmtimi i të drejtave të personit 
tjetër nga neni 271 par. 1. (tani 344/1), të KPK”.674 

 
 

                                                           
674 Gjykata Komunale në Gjilan,, P. nr. 454/06, datë 13.11.2006 
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Neni 345 [Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen 
  e veprës penale] 

 
1. Kushdo që blen, pranon, fsheh apo në ndonjë mënyrë tjetër siguron ose fsheh 

sendin apo pasurinë për të cilën e di se është përfituar me kryerjen e veprës 
penale, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që blen, pranon, fsheh apo në ndonjë mënyrë tjetër siguron ose fsheh 
sendin apo pasurinë për të cilën ka mundur ta dijë se është përfituar me 
kryerjen e veprës penale, dënohet me burgim deri në një (1) vit.  

3. Nëse sendi apo pasuria ka vlerë më tepër se pesëmijë (5.000) Euro, kryesi 
dënohet me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet.  

 
1. Kemi të bëjmë me fshehjen e cila, sipas natyrës së saj, është aksesore, ngase 

prezumon një vepër tjetër, e cila kryhet dhe vazhdon pas të parës (auxilium post 
delictum). Me veprën e fshehjes përkrahet dhe vazhdohet gjendja e 
kundërligjshme, e cila është krijuar me veprën e mëparshme. Ajo lidhet 
objektivisht me veprën e mëparshme, por, në kuptimin penalo-juridik, nuk paraqet 
bashkëpjesëmarrje, ngase ndërmerret pas përfundimit të veprës së mëparshme. 
Mirëpo, nëse fshehja ka qenë paraprakisht e premtuar, kryerësi i fshehjes do të jetë 
ndihmës, (rastet e ndihmës psikologjike), në veprën e mëparshme, (p.sh. të 
vjedhjes), dhe do të përgjigjet për bashkë-pjesëmarrje për atë vepër (nuk ka 
bashkim me veprën penale të fshehjes).  

2. Esenca e veprës është pranimi apo fshehja e sendit, i cili është vënë në dorë me 
kryerjen e veprës penale. Ajo mund të paraqitet në dy forma: a) pranimi i mallrave 
të vjedhura (fshehja e sendit) për të cilin dihet se është fituar me vepër penale dhe 
b) pranimi i mallrave të vjedhura (fshehja e sendit) prejardhja e të cilit nuk është e 
njohur për kryerësin.  

3. Forma themelore e veprës (par. 1) ekziston kur dikush sendin, për të cilin e di se 
është përfituar me vepër penale ose atë që është fituar me një send të tillë të shitur 
apo të këmbyer, e blen, e pranon si hipotekë apo në ndonjë mënyrë tjetër e siguron 
ose e fsheh.  

4. Objekt i veprës penale janë sendet që janë fituar me vepër penale ose ajo që është 
fituar me shitjen apo këmbimin e sendeve të tilla. Fjalën send këtu duhet kuptuar 
në një formë më të gjerë sesa te vepra penale e vjedhjes, ngase këtu, përpos 
sendeve të luajtshme, përfshihen edhe sendet e paluajtshme të fituara me vepër 
penale (p.sh. shtëpia apo toka e fituar me veprën penale të fajdesë), si dhe sendi që 
është vënë në dorë me shitjen, këmbimin apo përpunimin e sendit të fituar me 
vepër penale, (ari, argjendi, valuta e huaj apo ndonjë send tjetër i blerë me para të 
vjedhura). Është e domosdoshme që sendi të jetë fituar me vepër penale e jo me 
ndonjë veprim tjetër të ndëshkueshëm, siç është delikti ekonomik apo kundërvajtja. 
Kontestuese është se a mund të jetë çdo vepër penale me të cilën kryerësi mund të 
përfitojë ndonjë send, apo vetëm veprat kundër pasurisë. Natyra e veprës penale të 
fshehjes më tepër i përgjigjet qëndrimit se atë e përbëjnë edhe veprat e tjera me të 
cilat përfitohet një send i caktuar, përkatësisht të gjitha veprat e tilla, siç janë, p.sh. 
fshehja e parasë së fituar me vepër penale të shpërdorimit, mashtrimit në detyrë etj.  

5. Për të ekzistuar vepra penale e mashtrimit është relevante, nëse personi që ka fituar 
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sendin me vepër penale është penalisht përgjegjës, është dënuar, është liruar nga 
dënimi, se si ndiqet për atë vepër penale apo është arritur afati i parashkrimit etj.  

6. Nga esenca e veprës rezulton se veprimi i kryerjes përfshin çdo veprim që ka për 
synim që sendi i përfituar me vepër penale të mbetet i pazbuluar, përkatësisht që të 
mundësohet qarkullimi i tij. Në ligj janë të përcaktuara në mënyrë alternative 
veprimet e kryerjes, si: blerja, pranimi në hipotekë, përfitimi në një mënyrë tjetër, 
fshehja dhe shpërndarja. Me përfitim në një mënyrë tjetër nënkuptohet çdo mënyrë 
tjetër, përpos mënyrave të përmendura, (p.sh. marrja si dhuratë etj.), pastaj 
stërshitja, kërkimi blerësve, ndërrimi me sende të tjera etj.  

7. Kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje të drejtpërdrejtë, që nënkupton dijeninë e 
kryerësit se sendi është vënë në dorë me vepër penale.  

8. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, përpos kryerësit dhe bashkë 
kryesit të veprës penale me të cilin është përfituar sendi.  

 
Paragrafi 2 

 
1. Forma e lehtë e veprës penale (par. 2) ekziston kur kryerësi nuk ka ditur se bëhet 

fjalë për një send të përfituar me vepër penale. Baza për përgjegjësinë e tij për këtë 
vepër penale qëndron aty se kryerësi ka mundur të dijë, d.m.th. te vepra penale nga 
paragrafi 1. kryerësi e di se sendi është përfituar me vepër penale, ndërsa për 
veprën penale nga paragrafi 2. këtë fakt kryerësi nuk e di, por ka mundur ta dijë. 
Këtu bëhet fjalë për të ashtuquajturën formë e përzier e fajit që përfshin, përpos 
pakujdesisë, edhe dashjen eventuale. Mundësia e dijenisë te kjo vepër penale 
përfshin shkallë të ndryshme të raportit psikik ndaj veprës, duke përfshirë edhe 
dashjen eventuale. Kështu, p.sh. duke blerë sendin në rrugë me çmim shumë të 
ulët, kryerësi, ndonëse dyshon se sendi është fituar me vepër penale, megjithatë e 
blen atë. Ekzistimi i mundësisë për të pasur dijeni se sendi është përfituar me vepër 
penale, është një çështje faktike dhe ajo vlerësohet në bazë të rrethanave të çdo 
rasti konkret, (vlera e objektit dhe çmimi shitjes, personi që e shet sendin, vendi 
dhe mënyra e shitjes etj.).  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Veprën penale nga paragrafi 3. e bën cilësuese vlera e sendeve të siguruara me 

vepër penale, d.m.th nëse vlera e sendeve është më tepër se pesëmijë (5.000) Euro.  
 

Praktika gjyqësore 
 
1. “I akuzuari i cili kishte blerë nga të pandehurit NN. një sasi ari, me një çmim shumë 

të ulët që s’përkonte as për së afërmi me çmimin real-çmimin e tregut, për të cilat 
kishte dijeni se janë të vjedhura, ka konsumuar të gjitha elementet e veprës penale 
pranimi i mallrave të vjedhura, të parashikuara nga neni 272. par. 1. të KPK”.675 

2. “ Kur është vërtetuar se e akuzuara paratë, të cilat më parë i kishte përvetësuar një 
person tjetër, i ka sjellë në banesën e saj, ajo ka konsumuar të gjitha elementet e 
veprës penale të fshehjes të parashikuar nga neni 150 par. 1 të LPKr e jo elementet 

                                                           
675 Gjykata Komunale në Suharekë, P. nr. 238/08, datë 23.03.2009 
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e veprës penale keqpërdorim i pozitës apo autorizimeve në ndihmë të parashikuar 
nga neni 222 të LPKr. ”Me këtë arsyetim: ndihma është një veprim i tillë me të 
cilin me qëllim kontribuohet në kryerjen e veprës penale, që nënkupton premtimin 
paraprak të fshehjes së veprës penale, për çka nuk bëhet fjalë në rastin konkret. 
Është vërtetuar se e akuzuara, sipas marrëveshjes së mëvonshme me të akuzuarin e 
dytë nga sirtarët e tavolinës së punës së tij ka marrë dhe ka dërguar në banesën e 
saj paratë, të cilat i akuzuari më parë i kishte përvetësuar vetë, pa pjesëmarrjen e të 
akuzuarës, (pa kontributin e saj)”.676 

3. “I akuzuari ka mundur të dijë se sendet që i ka përfituar janë objekt i veprës 
penale, duke u nisur nga fakti se ato i kishte marrë nga personi të cilin e kishte 
njohur në burg”.677 

4. “Për ekzistimin e veprës penale të fshehjes të parashikuar nga neni 144 të LPRKr, 
është jo relevante se me çfarë vepre penale është përfituar sendi që blihet dhe a 
është vërtetuar kjo me aktgjykim të plotfuqishëm. Vetëm në rastet kur me 
aktgjykim të plotfuqishëm është vërtetuar se nuk ka prova që shitësi ta ketë 
përfituar sendin me vepër penale, do të vihet në dyshim ekzistimi i veprës penale të 
fshehjes. Me aktgjykim refuzues, i cili është marrë ndaj shitësit vetëm është 
vërtetuar se nuk ka prezumime procedurale për zhvillimin e procedurës penale, por 
nuk është vërtetuar nëse shitësi kishte përfituar ose jo sendin pa autorizim.”678 

 
  
Neni 346 [Plaçkitja e mjeteve motorike] 
 
1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme, hyn apo qëndron në veturën e 

personit tjetër apo nuk largohet nga vetura pas kërkesës së tillë të personit të 
ligjshëm apo të autorizuar, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet. 

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në një apo më shumë nga 
rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet, 
nëse:  
2.1. në atë kohë në veturë kanë qenë të pranishëm një apo më shumë 

persona;  
2.2. kryesi është i armatosur me armë, mjet të rrezikshëm apo ndonjë send 

tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor apo dëmtim të rëndë 
të shëndetit; ose  

2.3. kryesi kanos ose lëndon personin tjetër gjatë kryerjes së veprës.  
3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar në 

keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim prej 
gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

 
Vërejtjet kritike 

 
1. Konsiderojmë se vepra penale gabimisht është emërtuar plaçkitje, ngase shprehja 

plaçkitje nuk është fare në koherencë me përshkrimin e veprës penale nga ky nen 

                                                           
676 Gjykata Supreme e Kroacisë I Ap. nr. -3/84 datë 10. prill 1986.  
677 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Beograd, Ap. nr. 683/03, datë 25.03.2003.  
678 Gjykata e Zhupanisë Bjellovar. Ap. -74/1996 datë 4.04.1996 
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(me çështjen se çka kjo normë sanksionon), shprehja plaçkitje përkon me veprën 
penale të vjedhjes së rëndë, vjedhjeve grabitqare apo grabitjeve e cila i merr 
primesat e plaçkitjes, për shkak të rrethanave në të cilat është kryer, pastaj numrin 
e veprave penale dhe statusi i pasurisë e cila është vjedhur apo është grabitur.  

2. Gjithashtu nuk është qartësuar qëllimi i hyrjes për të qëndruar, për ta përdorë për 
ngasje etj. Nga kjo rezulton e domosdoshme, që me rastin e amandamentimit të 
KPK, ky nen të emërtohet si “marrja e automjetit të huaj” apo në kuadër të veprës 
penale marrja në posedim e pasurisë së huaj (neni 331) të ndërtohet një paragraf 
ku do të sanksionojë marrjen e mjetit të huaj, nëse dëshirohet t’i ofrohet mbrojtje e 
posaçme këtij objekti.  

3. Kështu siç është ndërtuar norma ligjore nga paragrafi 1, kjo formë e veprës penale 
konsumohet vetëm me hyrjen apo qëndrimi në mjetin (automobilin) e huaj në 
mënyrë të kundërligjshme (pa lejen e pronarit legjitim) apo mos largimi nga mjeti i 
tillë, përkundër kërkesës së pronarit të ligjshëm, d.m.th. paragrafi 1. ka sanksionuar 
vetëm hyrjen në mjet dhe qëndrimin në të, nuk ka sanksionuar vënien në lëvizje të 
mjetit dhe shfrytëzimin e tij për ngasje.  

4. Ligji penal i Kosovës që ishte në aplikim deri në vitin 2004, këtë vepër penale e ka 
emërtuar si “marrja e automjetit të huaj me qëllim të përdorimit për ngasje (neni 
143 i LPK)” dhe kështu do duhej të ishte edhe tani, ngase me këtë normë mëtohet 
t’i ofrohet mbrojtje ligjore pronarit legjitim, nga shfrytëzimi arbitrar, për ngasje të 
mjetit të tij.679 

5. Kështu e kanë të emërtuar të gjitha ligjet e regjionit, me përjashtim të Ligjit penal 
të Kroacisë i cili në nenin 221. të cilën e ka emërtuar si marrja e sendit të huaj të 
luajtshëm, ndërsa në paragrafin 3, sanksionon marrjen e mjetit (automobilit) pa 
qëllim përvetësimi.680 

6. Kjo vepër penale është e ngjashme me veprën penale të vjedhjes (neni 325) dhe 
veprës penale marrja në posedim e pasurisë huaj (neni 331). Dallimi në mes të 
kësaj vepre penale (nga paragrafi 1) dhe veprës penale të vjedhjes, qëndron në atë 
se te vjedhja e mjetit (automobilit), supozohet se marrja e automjetit është bërë me 
qëllim të përvetësimit të dobisë pasurore të kundërligjshme, duke përvetësuar 
mjetin (automobilin), ndërsa ky qëllim nuk ekziston te marrja e mjetit 
(automobilit) (edhe pse kjo nuk është thënë në mënyrë eksplicite, në normën 
ligjore që ka sanksionuar këtë vepër penale). Dallimi nga vepra penale, marrja në 
posedim e pasurisë së huaj (neni 331) qëndron në atë se sendi merret për ta 
poseduar por pa qëllim për ta përvetësuar, ndërsa vepra penale e përcaktuar në këtë 
nen, do duhej të kryhet vetëm me qëllim të shërbimit me mjet (automobil) (e 
ashtuquajtura furtum usus) (u tha më lartë se norma ligjore, nuk e ka qartësuar 
qëllimin e hyrjes dhe qëndrimin e kundërligjshëm në mjetin e huaj).  

7. Veprimi i kryerjes te vepra penale nga paragrafi 1, është “hyrja dhe qëndrimi”, 
ndërsa objekt hyrje dhe qëndrimi është “mjeti i huaj (automobili)”. Për veprën 
penale nga paragrafi 1. parashihet dënim me burgim deri në tre (3) vjet.  

 

                                                           
679 LPK, “GZ. KAK,nr. 20, datë,, 29. qershor 1977”.  
680 Sih nenin 221-2. Ligjit Penal të Kroacisë. ”Narodna Novina, 1. tetor 2004” 
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Paragrafi 2. 
 
1. Forma e cilësuar e veprës penale për të cilën është parashikuar dënim me burgim 

prej një (1) deri në pesë (5) vjet, është parashikuar në paragrafin 2. e cila vepër 
penale konsumohet- nëse kryesi hynë në veturë kur aty kanë qenë më shumë 
persona (2. 1); kryesi është i armatosur me armë, mjet të rrezikshëm apo ndonjë 
send tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor apo dëmtime të shëndetit 
(2. 2); ose kryesi kanos ose lëndon personin tjetër gjatë kryerjes së veprës (2. 3).  

 
Bashkëkryerja 

 
1. Përkitazi me bashkëkryerjen te vepra penale marrja e automjetit të huaj, një 

gjykatë kroate shprehet: “Kryesi i cili së bashku dhe njëkohësisht me personin 
tjetër, me qëllim të shfrytëzimit të mjetit (automobilit) për ngasje, ka hyrë në mjet 
dhe është vozitur me të (ka qëndruar në ulësen e bashkë vozitësit-nuk e ka ngarë 
atë), ndërsa e ka ditur se mjeti i personit të tillë, nuk i është besuar për ngasje, ka 
vepruar me dashje dhe me vetëdije që mjetin e huaj ta përdor për ngasje (cun 
animo auctoris) dhe me këtë si bashkëkryerës ka konsumuar elementet qenësore të 
veprës penale, marrja e sendit të huaj të luajtshëm nga neni 221. par. 2. të LPKr. 
(ligji penal kroat) dhe është jo relevante se kryesi personalisht nuk e kishte hapur 
mjetin (automobilin), përkatësisht nuk e kishte ngarë atë”.681 

                                                           
681 Gjykata e Zhupanisë, Zagreb. Ap. nr. 27. dhjetor 1980. Shih Valentin Vouk, Krivični zakon Republike 
Hrvatske, 1992. f. 188.  
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Kapitulli XXVIII: Veprat penale kundër mjedisit, kafshëve, bimëve dhe objekteve  

     kulturore 
  
 
1. Nga titulli i këtij kapitulli rezulton se në të janë përfshirë veprat penale me katër 

objekte mbrojtëse të lidhura, por të ndryshme.  
2. Nga veprat penale të këtij kapitulli, veprat e para kundër mjedisit janë veprat 

penale të parashikuara nga neni, 347 (ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit); 
neni 348 (mbajtja e paligjshme e substancave dhe mbeturinave të rrezikshme).  

3. Grupin e dytë e përbëjnë veprat penale objekt i mbrojtur i të cilave janë kafshët 
dhe bota bimore. Në thelb, fjala është për veprat penale me të cilat mbrohet jeta, 
shëndeti dhe mirëqenia e kafshëve, si dhe bota bimore. Këtë grup e përbëjnë veprat 
penale të parashikuara nga neni 351 (prodhimi, shitja dhe vënia në qarkullim e 
materieve të dëmshme për mjekimin e kafshëve); neni 352 (dhënia e ndihmës 
veterinare në mënyrë të pandërgjegjshme); neni 354 (mosrespektimi i urdhrave për 
luftimin e sëmundjeve të kafshëve dhe të bimëve); neni 355 (ndotja e ushqimit dhe 
ujit të kafshëve); neni 356 (shkatërrimi i botës bimore me mjete të dëmshme); neni 
357 (shkretimi i pyjeve); neni 358 (vjedhja e pyllit); neni 359 (gjuetia e 
kundërligjshme); neni 360 shitja ose nxjerrja jashtë Kosovës e trofeve të kafshëve 
të egra); neni 362 (peshkimi i kundërligjshëm).  

4. Në grupin e tretë bëjnë pjesë veprat penale që kanë si objekt të mbrojtur 
monumentet, përkatësisht objektet me vlerë kulturore dhe parashikohen nga neni 
363 (dëmtimi, shkatërrimi dhe nxjerrja e paautorizuar e monumenteve ose 
objekteve të mbrojtura jashtë Kosovës) dhe neni 364 (punimet e paautorizuara dhe 
përvetësimi i monumenteve kulturore).  

5. Bota bimore dhe shtazore, si objekt i drejtpërdrejtë i mbrojtur i veprave penale 
kundër bujqësisë dhe pyllit, si objekt i drejtpërdrejtë i mbrojtur i veprave penale 
kundër të mirave natyrore, janë vetëm forma apo komponentë të mjedisit, prandaj 
mund të thuhet se të gjitha veprat penale të përfshira në këtë kapitull si objekt të 
mbrojtur e kanë mjedisin, ngase një mjedis i ruajtur dhe i shëndoshë është 
parakusht për jetën, shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve.  

6. Dispozitat e shumicës së këtyre veprave penale ka karakter blanket, ashtu që me 
rastin e zbatimit të tyre ato duhen plotësuar me norma të përmbajtura në dispozitat 
e ligjeve: për mbrojtjen e mjedisit, për veterinarinë, për ruajtjen e shëndetit të 
bimëve, për qarkullimin e helmeve, për pyjet, për gjuetinë, për peshkimin, për 
trashëgiminë kulturore, trashëgiminë historike dhe natyrore, etj.  

7. Shumica e veprave penale kundër mjedisit, bujqësisë dhe të mirave natyrore kanë 
të bëjnë me të ashtuquajturat vepra të përgjithshme, ngase kryerës i tyre mund të 
jetë çdo person; vetëm disa vepra të këtij kapitulli janë vepra penale speciale, siç 
është vepra penale e parashikuar nga neni 352.  

8. Për nga pasojat, disa nga këto vepra janë delikte të rrezikimit abstrakt, (p.sh. vepra 
penale e parashikuar nga neni 348, neni 354); disa janë të rrezikimit konkret, (p.sh. 
veprat penale të parashikuara nga neni 347, neni 351, 354) dhe disa të tjera janë 
delikte të dëmtimit, (p.sh. veprat e parashikuara nga neni 358, neni 357).  
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9. Baza e mbrojtjes penale juridike e mjedisit të njeriut dhe të natyrës në përgjithësi 
gjendet te burimet juridike të brendshme dhe ndërkombëtare. Burimet e brendshme 
janë Kushtetuta dhe një mori ligjesh e aktesh nënligjore, të cilat i referohen 
mbrojtjes së mjedisit. Ndërkaq, në planin ndërkombëtar rëndësi të veçantë kanë 
konventat dhe aktet e tjera të Kombeve të Bashkuara dhe të organizatave rajonale, 
siç janë Këshilli i Evropës dhe Unioni Evropian.  

10. Më 4.11.1998, Këshilli i Evropës në Strasburg ka miratuar Konventën për 
mbrojtjen e mjedisit përmes të drejtës penale. Me Konventë shtetet anëtare 
obligohen të ndërmarrin masa të nevojshme, duke i parashikuar në të drejtën 
nacionale si vepra penale: depozitimin, emetimin ose futjen në ajër, tokë ose ujë të 
materieve apo rrezeve jonizuese që shkaktojnë vdekje a dëmtim serioz të ndonjë 
personi apo që krijojnë rrezik të madh duke shkaktuar pasoja të tilla; depozitimin, 
emetimin ose futjen e paligjshme në ajër, tokë ose ujë të materieve a rrezeve 
jonizuese që shkaktojnë ose që janë të përshtatshme të shkaktojnë keqësim të 
përhershëm apo vdekje a dëmtim serioz të ndonjë personi ose dëm të 
konsiderueshëm material ndaj monumenteve të mbrojtura, objekteve të tjera të 
mbrojtura, kafshëve dhe bimëve; depozitimin, përpunimin, transportimin, 
eksportimin ose importimin e kundërligjshëm të mbeturinave që shkaktojnë ose 
janë të përshtatshme të shkaktojnë vdekjen apo lëndimin serioz të ndonjë personi, 
dëm të konsiderueshëm të ajrit, tokës, ujit, kafshëve a bimëve; përdorimin jo të 
drejtë të pajisjeve me të cilat zhvillohen aktivitete të rrezikshme dhe me të cilat 
shkaktohen apo është e përshtatshme të shkaktohet vdekja a lëndimi serioz i ndonjë 
personi, dëmtimi i ajrit, tokës, ujit, kafshëve a bimëve; prodhimin, përpunimin, 
depozitimin, transportimin, importimin a eksportimin e materialit nuklear ose 
materieve të tjera të rrezikshme radioaktive, të cilat shkaktojnë a janë të 
përshtatshme të shkaktojnë vdekjen apo lëndimin e ndonjë personi, apo dëme në 
ajër, në tokë, në ujë, në kafshë apo në bimë, kur veprimet e tilla janë shkaktuar me 
dashje.682 

11. Shtetet anëtare janë të obliguara të ndërmarrin edhe masa të nevojshme, duke i 
parashikuar si vepra penale veprimet e përshkruara më lartë edhe kur ato veprime 
janë kryer nga pakujdesia. Gjithashtu është vendosur edhe detyrimi i shteteve 
anëtare që të parashikojnë si vepër penale ose si kundërvajtje administrative, qoftë 
e kryer me dashje, qoftë nga pakujdesia: vendosja e kundërligjshme; emetimi ose 
futja e materieve apo e rrezeve jonizuese në ajër, në tokë apo në ujë; shkaktimi i 
kundërligjshëm i zhurmës; vendosja e kundërligjshme, përpunimi, depozitimi, 
transportimi, eksportimi a importimi i mbeturinave; manipulimi i kundërligjshëm i 
pajisjeve; prodhimi, përpunimi, përdorimi, transportimi, eksportimi a importimi i 
kundërligjshëm i materialeve nukleare, i materieve të tjera radioaktive dhe i 
kimikateve të rrezikshme; shkaktimi i ndryshimeve të kundërligjshme të 
komponentëve të parkut nacional, të rezervateve natyrore, hapësirave të mbrojtura 
ujore ose hapësirave të tjera të mbrojtura; posedimi, mbajtja, dëmtimi, vrasja ose 
tregtia e kundërligjshme e bimëve, egërsirave a llojeve të kafshëve të mbrojtura.  

 
 

                                                           
682 Shih Konventën për mbrojtjen e mjedisit të Këshilli të Evropës, miratuar më 4.11.1998, në Strasburg.  
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Neni 347 [Ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit] 
 
1. Kushdo që duke shkelur ligjin, bën ndotjen ose degradimin e ajrit, ujit apo 

tokës ose shfrytëzon jashtë mase burimet natyrore, dënohet me gjobë ose 
burgim deri në dy (2) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me dëmtimin e 
shëndetit të një numri të madh të njerëzve apo me asgjësimin e plotë ose të 
pjesërishëm të botës shtazore, bimore ose të rezervave të ujit të pijshëm apo 
me ndonjë dëmtim tjetër të mjedisit me pasoja të rënda, apo me shtimin e 
nivelit të ndotjes në shkallë kritike, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim 
deri në pesë (5) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me dëmtimin e 
shëndetit të një numri të madh të njerëzve apo me asgjësimin e plotë ose të 
pjesërishëm të botës shtazore, bimore ose të rezervave të ujit të pijshëm apo 
me ndonjë dëmtim tjetër të mjedisit me pasoja të rënda, apo me shtimin e 
nivelit të ndotjes në shkallë kritike, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim 
deri në dy (2) vjet.  

5. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me dëmtim apo me 
shkatërrim të papërmirësueshëm të mjedisit ose me rrezikimin e pasurive të 
mbrojtura natyrore, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri 
në tetë (8) vjet.  

6. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me dëmtim apo me 
shkatërrim të papërmirësueshëm të mjedisit ose me rrezikimin e pasurive të 
mbrojtura natyrore, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) 
muaj deri në pesë (5) vjet.  

 
1. Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit i garanton të drejtën çdo personi për një mjedis 

ekologjikisht të pranueshëm dhe të shëndoshë, si e drejtë themelore kushtetuese. 
Çdo qenie njerëzore ka të drejtë për jetë në një rreth të përshtatshëm, për shëndet 
dhe mirëqenie dhe nga kjo rezulton edhe detyrimi individual apo kolektiv për 
mbrojtje dhe përmirësim të mjedisit për mirëqenien e brezave të tanishëm dhe të 
ardhshëm.  

2. Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit, me nocionin mjedis nënkuptohen 
komponentët mjedisorë të një sistemi të caktuar, proceset dhe struktura e mjedisit. 
Me ligj është përcaktuar se “komponentë të mjedisit“ janë toka, ajri, uji, biosfera, 
si dhe mjedisi i ndërtuar (artificial), i cili është krijuar si rezultat i aktivitetit të 
njeriut, që është pjesë përbërëse e mjedisit.  

3. Veprimi i kryerjes së veprës penale nga paragrafi 1 i këtij neni është përcaktuar si 
ndotje e ajrit, tokës, ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore, lumenjve, detit, fundit 
të detit, nëntokës detare, harmonisë gjenetike natyrore dhe llojllojshmërisë 
biologjike.  

4. Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit, me ndotje nënkuptojmë çdo veprim me të 
cilin direkt apo indirekt, si rezultat i aktivitetit njerëzor, emetohen substanca, 
vibracione, energji, erë apo zhurma në ajër, në tokë, në ujë, të cilat mund të jenë të 
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dëmshme për shëndetin e njeriut, pasurinë apo kualitetin e jetës në ambient.  
5. Rrezikimi i mjedisit apo komponentëve të tij mund të bëhet edhe në mënyra të 

tjera, siç janë, p.sh. puna me substanca të rrezikshme, (me përdorimin, 
eksploatimin, depozitimin, transportimin e tyre etj.), pa i ndërmarrë masat e 
parashikuara mbrojtëse dhe të sigurimit.  

6. Vëllimi i mbrojtjes penalo-juridike të mjedisit që ofron ky inkriminim duhet 
vlerësuar duke pasur parasysh rëndësinë që kanë disa komponentë të mjedisit, të 
cilët shprehimisht vihen në dukje në këtë dispozitë, mbrojtja e të cilëve jepet në 
Ligjin për Mbrojtjen e Ambientit, Ligjit për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja, Ligjin 
për Mbrojtjen e Natyrës dhe Ligjin për Ujërat e Kosovës. Kështu, për shembull, 
me Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit është përcaktuar se mbrojtja e ajrit përfshin 
ruajtjen e atmosferës në tërësi, me të gjitha proceset e saj, ruajtjen e strukturës së 
saj dhe elementeve klimatike, ndërsa ruajtja e tokës përfshin sipërfaqen tokësore 
dhe shtresat nëntokësore të tokës.683 

7. Sipas Ligjit për Ujërat e Kosovës, nën mbrojtjen e tij janë vënë liqenet, lumenjtë 
me rrjedhje të përhershme a me rrjedhje periodike si dhe rrjedhat e ujit që 
formohen si rezultat i devijimit, të ndonjë rrjedhje ujore natyrore apo pozitës së tij 
natyrore, ndërsa ujëra jo rrjedhëse, jo qarkullues (statike), janë liqenet natyrore, 
duke përfshirë edhe liqenet që paraqiten kohë pas kohe, basenet ujore, duke i 
përfshirë edhe ato që formohen si rezultat i vendosjes së digave në ujërat ekzistues, 
pastaj hurdhat e ndryshme për kultivimin e peshqve. Ujërat nëntokësore janë ujëra 
që rrjedhin lirshëm nën sipërfaqen e tokës, ujërat minerale, ujërat termale dhe ato 
termo- minerale.684 

8. Me Ligjin për Mbrojtjen e Natyrës është caktuar se me llojllojshmëri biologjike 
nënkuptojmë diversitetin biologjik mes organizmave të gjallë nga të gjitha burimet, 
duke përfshirë ndër të tjera ekosistemet tokësore, detare dhe ekosistemet e tjera 
ujore, si dhe komplekset ekologjike të cilave u takojnë ato.685 

9. Që një veprim i ndotjes së komponentëve të caktuar të mjedisit të paraqesë veprim 
të kryerjes së kësaj vepre penale, ai duhet të jetë ndërmarrë me shkelje të 
dispozitave që rregullojnë ndërmarrjen e atyre veprimeve. Nga kjo rezulton se 
vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni ka karakter blanket, ngase, me rastin e 
zbatimit të dispozitivit të saj, duhet plotësuar me dispozita që kanë të bëjnë me 
mbrojtjen e mjedisit.  

10. Pasojë e veprës penale është ndotja e ajrit, tokës, ujërave rrjedhëse, ujërave statike 
(të ndenjura) apo ujërave nëntokësore, të përrenjve, të detit, të fundit të detit, të 
tokës nëndetare ose rrezikimi i pastërtisë së ajrit, tokës, ujit, lumenjve a detit, 
fundit të detit dhe tokës nëndetare, apo harmonisë gjenetike natyrore të diversitetit 
biologjik. Për ekzistimin e veprës penale është e nevojshme që pasojat të jenë 
shkaktuar në një sipërfaqe të gjerë dhe në masën që mund t’i përkeqësojë kushtet e 
jetës së njerëzve a të kafshëve apo të rrezikojë ekzistencën e pyjeve, bimëve etj.  

11. Vepra penale konsiderohet e kryer në rastet kur në kundërshtim me ligjin kryesi 
bën ndotjen apo degradimin e ajrit, ujit ose tokës apo shfrytëzon jashtë mase 
burimet natyrore. Gjithashtu, kjo vepër konsiderohet e kryer edhe kur mjedisi të 

                                                           
683 Shih Ligjin për mbrojtjen nga ndotja, nr. 2004/30, datë 28.07.2004.  
684 Shih Ligjin për Ujërat2004/24, datë 8.07.2004.  
685 Ligji për mbrojtjen e natyrës,02/L-18, datë 23.03.2005.  
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jetë degraduar apo kur burimet natyrore të jenë shfrytëzuar jashtë mase, 
(eksploatimi jashtë mase i lumenjve –inerteve, gjë që të ketë sjellë si pasojë 
ndërrimin e rrjedhës natyrore të lumenjve, duke paraqitur rrezik permanent nga 
përmbytjet). 

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2. është sanksionuar edhe kur vepra penale nga paragrafi 1. kryhet 

nga pakujdesia.  
2. Kryerës i veprës penale mund të jetë çdo person.  
3. Vepra penale mund të kryhet me dashje dhe nga pakujdesia.  
 

Paragrafi 3 dhe 4. 
 
1. Në paragrafin 3 dhe 4, është parashikuar një formë e rëndë e kësaj vepre penale, e 

cila konsiderohet e kryer kur vepra penale nga paragrafi 1 shkakton dëmtim të 
shëndetit të një numri të madh të njerëzve apo asgjësim të plotë ose të pjesshëm të 
botës shtazore e bimore ose të rezervave të ujit të pijshëm, ndonjë dëmtim tjetër të 
mjedisit me pasoja të rënda, shton nivelin e ndotjes në shkallë kritike a në masë 
kritike ose dëmtim kritik të mjedisit.  

2. Në rastet kur vepra penale nga ky paragraf është kryer me dashje (3), kryerësi 
dënohet me gjobë dhe burgim deri në pesë vjet, ndërsa nëse kjo vepër penale është 
kryer nga pakujdesia (4), kryerësi dënohet deri në dy vjet.  

 
Paragrafi 5 dhe 6. 

 
1. Në paragrafin 5 dhe 6. është parashikuar një formë edhe më e rëndë e kësaj vepre 

penale, e cila konsiderohet e kryer kur vepra penale nga paragrafi 1 e këtij neni të 
ketë shkaktuar dëmtim apo shkatërrim të pariparueshëm të mjedisit ose të ketë 
rrezikuar pasuritë e mbrojtura natyrore.  

2. Konsiderojmë se me rastin e amendamentimit të Kodit Penal të Kosovës edhe kjo 
dispozitë ligjore duhet të riformulohet tërësisht, pasi që në shumë aspekte është 
konfuze, sidomos paragrafët 5 dhe 6 të KPK, ngase është e palogjikshme që të jetë 
rënduese kur bota bimore të jetë asgjësuar në përmasa të papërmirësueshme e të 
mos jetë rënduese kur, për shkak të veprimeve të ndotjes së mjedisit, është dëmtuar 
shëndeti i një numri të madh njerëzish (dënimi është më i butë kur një numri të 
madh të njerëzve u është dëmtuar shëndeti (par. 3), se sa kur kemi dëmtim të 
papërmirësueshëm të mjedisit par. 5).  

3. Gjithashtu është e paqartë se përse nuk është parashikuar si dispozitë cilësuese kur 
ndonjë person të ketë vdekur për shkak të veprimeve të parashikuara nga paragrafi 
1 i këtij neni, (në praktikë raste të tilla kanë ndodhur).  
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Neni 348 [Mbajtja e paligjshme e substancave dhe e mbeturinave të rrezikshme] 
 
1. Kushdo që duke shkelur ligjin, hedh, trajton, depoziton, transporton, 

eksporton ose importon substanca të rrezikshme apo mbeturina që mund të 
shkaktojnë vdekjen ose lëndimin e rëndë trupor të ndonjë personi ose dëm 
substancial material të cilësisë së ajrit, tokës, ujit, kafshëve, bimëve ose 
pasurisë, dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që duke shkelur ligjin hedh, trajton, depoziton, transporton, 
eksporton ose importon substanca apo mbeturina radioaktive që mund të 
shkaktojnë vdekjen ose lëndimin e rëndë trupor të ndonjë personi ose dëm 
substancial material të cilësisë së ajrit, tokës, ujit, kafshëve, bimëve ose 
pasurisë, dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet. 

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.  

5. Nëse vepra nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekje ose lëndim të 
rëndë trupor të ndonjë personi ose me dëm substancial material të pasurisë, 
kafshëve apo bimëve ose me keqësimin substancial material të cilësisë së ajrit, 
ujit ose tokës, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

6. Nëse vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me vdekje ose lëndim 
të rëndë trupor të ndonjë personi ose me dëm substancial material të pasurisë, 
kafshëve apo bimëve ose me keqësimin substancial material të cilësisë së ajrit, 
ujit ose tokës, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim prej një (1) deri në tetë 
(8) vjet.  

 
1. Manipulimi, përkatësisht administrimi i paligjshëm i substancave dhe mbeturinave 

të rrezikshme është vepër speciale, në krahasim me veprën penale të ndotjes së 
mjedisit. Për nga pasojat, kjo vepër penale është e njëjtë, por për nga intensiteti i 
rrezikimit të shëndetit dhe jetës së njeriut, për nga degradimi i natyrës është më e 
rëndë dhe pasojat janë më të mëdha.  

2. Me Konventën për mbrojtjen e mjedisit, shtetet anëtare janë të obliguara që 
nëpërmjet të së drejtës penale, të parashikojnë si vepra penale: hedhjen, 
depozitimin, transportimin ose importimin e kundërligjshëm të substancave të 
rrezikshme, që shkaktojnë apo mund të shkaktojnë vdekjen a dëmtimin e shëndetit 
të ndonjë personi ose keqësimin thelbësor të cilësisë së ajrit, tokës, ujit, kafshëve, 
bimëve etj.  

3. Me Ligjin për administrimin e mbeturinave është parashikuar që çdo aktivitet dhe 
veprim kundrejt mbeturinave duhet të ndërmerret ashtu që të ketë ndikim të 
papërfillshëm mbi mjedisin dhe shëndetin e njerëzve, të mos rrezikojë shëndetin e 
njerëzve dhe të mos e ndot mjedisin.686 

4. Me inkriminimin e përmbajtur në këtë nen sigurohet mbrojtja penale-juridike e 
mjedisit, pastaj jeta dhe shëndeti i njerëzve dhe i kafshëve nga aktiviteti i parregullt 
dhe i rrezikshëm kundrejt mbeturinave.  

                                                           
686 Shih: Ligji për mbeturinat, nr. 02/L-30, datë. 22.07.2005 
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5. Objekt veprimi i kësaj vepre penale janë substancat dhe mbeturinat e rrezikshme. 
Si të tilla konsiderohen sendet apo lëndët që kanë veti, elemente helmuese, 
shpërthyese, ndezëse, infektive, kancerogjene, që lirojnë gazra helmuese, etj.  

6. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale në paragrafin 1 është përcaktuar në 
mënyrë alternative si hedhje, trajtim, depozitim, transportim, eksportim ose 
importim i substancave ose mbeturinave të rrezikshme, apo çdo veprim tjetër i 
rrezikshëm me këto substanca –mbeturina me të cilat mund të shkaktohet vdekja 
apo lëndimi i rëndë trupor i ndonjë personi ose keqësimi thelbësor i cilësisë së 
ajrit, tokës, ujit, kafshëve, bimëve ose pasurisë.  

7. Kjo vepër penale konsiderohet e kryer me ndërmarrjen e veprimeve të 
parashikuara nga paragrafi 1 edhe atëherë kur nuk është shkaktuar një pasojë 
konkrete, d.m.th. me këtë paragraf është sanksionuar edhe rrezikimi abstrakt i 
mjedisit.  

8. Që veprimet e këtilla të vihen nën këtë normë juridike, është e nevojshme që ato të 
jenë ndërmarrë në kundërshtim me dispozitat me të cilat rregullohen aktivitetet 
kundrejt këtyre substancave.  

9. Këtë formë të veprës penale mund ta kryej çdo person; ajo kryhet me dashje dhe 
nga pakujdesia.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 parashikohet një formë më e rëndë e kësaj vepre penale e cila 

konsiderohet e kryer nëse ndokush, duke shkelur Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit 
hedh, trajton, depoziton, transporton, eksporton ose importon substanca apo 
mbeturina radioaktive, të cilat mund të shkaktojnë vdekjen apo lëndimin e rëndë 
trupor të ndonjë personi ose keqësimin thelbësor të cilësisë së ajrit, tokës, ujit, 
kafshëve, bimëve a pasurisë.  

2. Për dallim nga vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1, te kjo formë e cilësuar e 
veprës penale bëhet fjalë për substanca a mbeturina radioaktive, të cilat, në 
krahasim me substancat dhe mbeturinat e parashikuara në paragrafin 1, janë shumë 
më të rrezikshme dhe me mundësi për pasoja shumë më të dëmshme, sepse këtu 
bëhet fjalë për substanca dhe mbeturina radioaktive.  

3. Edhe kjo formë e rëndë e veprës penale është e karakterit blanket dhe me rrezikim 
abstrakt, ngase konsiderohet e kryer me vetë ndërmarrjen e ndonjë veprimi 
alternativ që e parashikon ligji dhe kur vërtetohet se një veprim i tillë ka mundur të 
prodhojë efekte negative për njerëzit dhe mjedisin.  

4. Kjo formë e rëndë e kësaj vepre penale mund të kryhet nga çdo person dhe kryhet 
me dashje dhe nga pakujdesia.  

 
Paragrafi 3 dhe 4. 

 
1. Në paragrafin 3 dhe 4 të këtij neni janë sanksionuar edhe pakujdesia te veprat 

penale nga paragrafi 1.  
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Paragrafi 5 dhe 6 
 
1. Në paragrafin 5 dhe 6 janë parashikuar format edhe më të rënda të këtij 

inkriminimi, të cilat konsiderohen të kryera kur vepra e parashikuar nga ky nen 
shkakton vdekjen ose dëmtimin e rëndë të shëndetit të personit ose me dëm 
substancial material të pasurisë, kafshëve, bimëve apo keqësimin e cilësisë së ajrit, 
tokës ose ujit.  

2. Konsiderojmë se edhe kjo dispozitë ligjore, me paragrafët që e shoqërojnë, në 
shumë aspekte është e paqartë dhe përmban ndërtime të palogjikshme, të cilat nuk 
përkojnë me teknikat e ndërtimit të një norme juridike, veçanërisht kur bëhet fjalë 
për dënimin e parashikuar, pasi që ky nuk është koherent me shkallën e 
rrezikshmërisë shoqërore që paraqet e mira e mbrojtur juridike konkrete, p.sh. në 
paragrafin 5 theksohet se, nëse për shkak të veprave penale të parashikuara nga ky 
nen, shkaktohet vdekja ose dëmtimi i rëndë i shëndetit të personit ose dëmtimi i 
pasurisë, kafshëve, bimëve apo keqësimi i cilësisë së ajrit, tokës ose ujit, për 
veprën penale të parashikuar nga paragrafi 1 ose 2 të këtij neni kryerësi dënohet 
me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet, kurse për 
veprën penale të parashikuar nga paragrafi 3 dënohet me gjobë ose me burgim prej 
një (1) deri në tetë (8) vjet, që do të thotë se, edhe kur si pasojë e kësaj vepre 
penale ndodh vdekja e ndonjë personi, ngordhja e kafshëve, dëmtimi i bimëve, i 
pasurisë, dënimi është i njëjtë, gjë që paraqet një absurd të vërtetë, ngase sipas 
dënimit të parashikuar, edhe kur vdesin njerëz, edhe kur ngordhin kafshët, 
rrezikshmëria dhe dënimi rezulton të jetë i njëjtë!!! 

3. Me rastin e amendamentimit të Kodit Penal, kjo dispozitë duhet të ndryshohet në 
tërësi, për arsye se është dashur të sanksionohet vetëm administrimi i mbeturinave, 
duke përfshirë jo vetëm rrezikun abstrakt por edhe rrezikun konkret, (kur ndonjë 
nga veprimet alternative të parashikuara në këtë nen mund të rrezikojë mjedisin 
dhe komponentët e tij, veprime këto që kanë shkaktuar rrezikun konkret).  

4. Nga praktika gjyqësore 
5. “Gjykata e Zhupanisë në Bjellovar, (Republika e Kroacisë), ka sjell përfundimin se 

ka kryer veprën penale të rrezikimit të mjedisit me mbeturina i akuzuari, i cili, si 
pronar dhe drejtor i mini-qumështores, ka organizuar punën e saj në kundërshtim 
me Ligjin për Ujërat dhe Ligjin për Mbeturinat dhe, pa u pajisur me leje për 
hedhjen e ujërave me cilësi të ndryshuar ose ujërave të zeza, si dhe në kundërshtim 
me aktvendimin e Inspektoratit për ndalimin e hedhjes së ujërave të zeza në 
kanalin ndanë rrugës dhe më tej në kanalin përcjellës që kalon nëpër ngastra 
kadastrale, në periudhën 1995 deri në fund të 1996 ka vazhduar të hedhë ujëra, 
ndonëse e dinte se, kimikatet që janë pjesë përbërëse e ujërave të zeza, shkaktojnë 
kundërmim të rëndë dhe ndotje të lartë të parcelave përreth dhe të ujërave 
nëntokësore, gjë që ka bërë të pamundur kultivimin e çfarëdo kulture në tokat 
bujqësore përreth, në sipërfaqe prej së paku një akre (0,4 ha)”.687 

 
 

                                                           
687 Aktgjykimi i Gjykatës së Zhupanisë Bjellovar, Ap. nr. 340/02 datë 24.10.2002.  
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Neni 349 [Lejimi i kundërligjshëm i ndërtimit apo drejtimit të fabrikave 
  dhe instalimeve që ndotin mjedisin] 

 
1. Kushdo që duke shkelur ligjin mbi mbrojtjen e mjedisit, lejon ndërtimin apo 

instalimin e fabrikës ose drejton apo menaxhon fabrikën ose instalimin në të 
cilën kryhet veprimtari e rrezikshme dhe me këtë rrezikon të shkaktojë 
vdekjen apo lëndimin e rëndë trupor të ndonjë personi, ndotë mjedisin, ajrin, 
tokën apo ujin ose shkakton dëm në shumë prej pesëmijë (5.000) Euro apo më 
shumë të kafshëve, bimëve ose pasurisë, dënohet me gjobë ose me burgim deri 
në tre (3) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

3. Kushdo që duke shkelur ligjin lejon ose aplikon teknologjinë që ndot mjedisin 
ose territorin në shkallë të madhe, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 
(3) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me asgjësimin e plotë 
ose të pjesërishëm të botës shtazore, bimore ose ndotjen në shkallë të madhe 
për të cilën nevojitet kohë e gjatë ose shpenzime të mëdha për ta sanuar, kryesi 
dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

5. Kur shqipton dënimin për vepër penale nga ky nen, gjykata mund ta detyrojë 
kryesin që të ndërmerr masa të caktuara për mbrojtjen, ruajtjen dhe 
përmirësimin e mjedisit jetësor.  

 
1. Inkriminimi i parashikuar në këtë nen siguron mbrojtjen penalo-juridike të mjedisit 

nga pasojat e rënda që mund të shkaktohen nga instalimet e rrezikshme.  
2. Edhe kjo vepër është e karakterit blanket, pasi që në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit 

është përcaktuar qartë se cilat fabrika – pajisje paraqesin rrezik për mjedisin dhe 
komponentët e tij. Materie ose gazra të rrezikshme, të cilat lirohen gjatë procesit të 
prodhimit në fabrika a pajisje, konsiderohen materiet ose gazrat toksike, materiet 
kancerogjene, materiet ndezëse etj. p.sh. në nenin 20 të Ligjit Për Mbrojtjen e 
Mjedisit thuhet: Një person, ndërmarrje apo autoritet publik që planifikon të ndërtojë 
një objekt industrial, të përpunimit, punë të madhe apo projekt, në qoftë se një 
projekt i tillë, ka potencial të bëj dëm mjedisor, njëherë do të duhet të bëjë një 
vlerësim të ndikimit në mjedis (VNM) dhe të njëjtën t’ia parashtrojë Ministrisë me 
parafrazim të gjetjeve të vlerësim të ndikimit në mjedis (VNM-së).  

3. Një person, ndërmarrje apo autoritet publik që planifikon të modifikojë operimin e 
një objekti industrial apo për përpunim, në rast se kjo paraqet një rrezik potencial 
për të rritur apo zmadhuar shkarkimin ose shpërndarjen, njëherë duhet të bëjë 
vlerësimin e ndikimit në mjedis (VNM-në) dhe pastaj ta parashtrojë të njëjtën në 
Ministri, raportin e parafrazuar, të gjeturat dhe vlerësimin.  

4. Në vlerësimin e ndikim në mjedis (VNM) nuk do të kërkohet në rast të ndërtimit 
apo modifikimit të ndërtesave rezidenciale, komerciale jo-industriale brenda 
rajoneve të përshkruara për një ndërtim të tillë nga plani hapësinor në fuqi.  

5. Qeveria, pasi që ka marrë propozimin nga Ministria, do të nxjerr një akt plotësues 
normativ për të themeluar, në pajtim me nenin 21, një listë që specifikon (i) llojet e 
objekteve industriale për përpunim, projektet dhe punët për të cilat kërkohet 
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vlerësimin e ndikimit në mjedis VNM dhe raporti i vlerësimin e ndikimit në mjedis 
(VNM), dhe (ii) llojet e modifikimeve mbi objektet industriale për përpunim, 
projektet apo punë për përfundimin e të cilave kërkohet vlerësimi i ndikimit në 
mjedis (VNM) dhe raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM).688 

6. Këtë vepër penale e kryen një rreth i caktuarve i kryesve e ata mund të jenë: 
personi kompetent i cili jep për ndërtimin apo instalimin e fabrikës, udhëheqësi ose 
drejtuesi i një fabrike a pajisjeje të rrezikshme, ku kryhet aktivitet i rrezikshëm. Pra 
ai, duke mos respektuar Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit, shkakton pasojën 
konkrete që rrezikon me vdekjen ose lëndimin e rëndë trupor të ndonjë personi ose 
ndotjen e ajrit, tokës, ujit ose shkakton dëm në shumë prej pesëmijë (5.000) Euro.  

7. Vepra quhet e kryer vetëm po të jetë shkaktuar nga rreziku apo një dëm konkret, 
d.m.th. me këtë inkriminim nuk është sanksionuar rreziku abstrakt.  

8. Kjo vepër penale kryhet me dashje dhe nga pakujdesia, por në raport me pasojën e 
rëndë, kryerësi vepron me pakujdesi.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3. është parashikuar forma e cilësuar e kësaj vepre penale, e cila 

konsumohet në situatën kur kryesi në kundërshtim me ligjin lejon ose aplikon 
teknologji që ndotë mjedisin ose territorin në shkallë të madhe. Kur konsiderohet 
që ambienti është ndotur në shkallë alarmante dhe të dënueshme se është çështje 
faktike, etj. në çdo rast konkret duhet ta vërtetojë gjykata.  

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në paragrafin 4 është parashikuar një formë e cilësuar e veprës penale nga 

paragrafi 3. e cila vepër konsumohet nëse për shkak të aplikimit të teknologjisë 
ndotëse në kundërshtim me ligjin, shkaktohet asgjësim i plotë ose i pjesshëm i 
botës shtazore, bimore ose ndotjen në shkallë të madhe për të cilën nevojitet kohë e 
gjatë ose shpenzime të mëdha për ta sanuar.  

 
Paragrafi 5. 

 
1. Ligji ka paraparë mundësinë që nëse gjykata i shqipton kryesit dënimin për vepër 

penale nga ky nen, do ta detyrojë kryesin që të ndërmerr masa të caktuara për 
mbrojtjen, ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor.  

 
 
Neni 350 [Dëmtimi i objekteve dhe pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit] 
 
1. Kushdo që dëmton, shkatërron, heq apo në mënyrë tjetër i bënë të 

papërdorshme objektet apo pajisjet për mbrojtjen e mjedisit, dënohet me 
gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

                                                           
688 Shiko nenin 20 të Ligjit Për mbrojtjen e Mjedisit,16. janar 2003.  
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3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me ndotjen e ajrit, ujit 
apo tokës në shkallë të madhe apo territorit të gjerë, kryesi dënohet me gjobë 
dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me ndotjen e ajrit, ujit 
apo tokës në shkallë të madhe apo territorit të gjerë, kryesi dënohet me gjobë 
ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

5. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. dhe 3. i këtij neni rezulton me asgjësimin e 
plotë ose të pjesërishëm të botës shtazore, bimore ose ndotjen në shkallë të 
madhe të cilën nevojitet kohë e gjatë ose shpenzime të mëdha për ta sanuar, 
kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

6. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. dhe 4. i këtij neni rezulton me asgjësimin e 
plotë ose të pjesërishëm të botës shtazore, bimore ose ndotjen në shkallë të 
madhe të cilën nevojitet kohë e gjatë ose shpenzime të mëdha për ta sanuar, 
kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) 
vjet.  

7. Kur shqipton dënimin për vepër penale nga ky nen, gjykata mund ta detyrojë 
kryesin që të ndërmerr masa të caktuara për mbrojtjen, ruajtjen dhe 
përmirësimin e mjedisit jetësor.  

 
1. Komenti i nenit 349 vlen edhe për këtë nen, për dallim se edhe ky inkriminim i 

siguron mbrojtje të mjedisit, por për dallim nga neni 349, këtu behte fjalë për 
dëmtimin objekteve dhe pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit.  

2. Forma themelore e kësaj vepre penale parasheh disa mënyra alternative të kryerjes 
së veprës penale siç është: dëmtimi, shkatërrimi, heqja apo në ndonjë mënyrë tjetër 
bërja e papërdorshme të objekteve apo pajisjeve që janë të destinuara për mbrojtjen 
e mjedisit. Çka konsiderohet dëmtim, shkatërrim, apo bërja e papërdorshme shih, 
neni 333 të KPK.  

3. Forma cilësuese e kësaj vepre penale është paraparë në nenin 3 dhe 5. kur e vepra 
penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me ndotjen e ajrit, ujit apo tokës në 
shkallë të madhe apo territorit të gjerë, si dhe paragrafi 5. kur vepra penale nga 
paragrafi 1. dhe 3. i këtij neni rezulton me asgjësimin e plotë ose të pjesshëm të 
botës shtazore, bimore ose ndotjen në shkallë të madhe të cilën nevojitet kohë e 
gjatë ose shpenzime të mëdha për ta sanuar.  

4. Në paragrafin 4 dhe 6 të këtij neni është paraparë forma e cilësuar e kësaj vepre 
penale por e kryer nga pakujdesia.  

 
Paragrafi 7. 

 
1. Ligji ka paraparë mundësinë që nëse gjykata kryesit i shqipton dënimin për vepër 

penale nga ky nen, ta detyrojë kryesin që të ndërmerr masa të caktuara për 
mbrojtjen, ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor.  
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Neni 351 [Prodhimi, shitja dhe vënia në qarkullim e materieve të dëmshme 
   për mjekimin e shtazëve] 

 
1. Kushdo që prodhon me qëllim që t’i shesë apo t’i vë në qarkullim materiet për 

mjekimin apo për parandalimin e sëmundjeve të shtazëve apo shpendëve, kur 
materiet e tilla janë të dëmshme për jetën apo shëndetin e tyre, dënohet me 
gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me ngordhjen e një 
numri të madh të shtazëve apo të shpendëve, kryesi dënohet me gjobe dhe me 
burgim prej tre (3) muaj deri në (3) tre vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

 
1. Objekt i mbrojtur i kësaj vepre penale është jeta dhe shëndeti e kafshëve.  
2. Formën themelore të kësaj vepre penale e kryen ai që prodhon me qëllim të shitjes 

ose vënies në qarkullim mjete për të kuruar ose për të penguar sëmundjet te 
kafshët, të cilat janë të rrezikshme për jetën dhe shëndetin e tyre.  

3. Veprimi i kryerjes së këtyre veprave është përcaktuar në mënyrë alternative, si 
prodhim, shitje apo vënie në qarkullim e mjeteve për kurimin ose pengimin e 
sëmundjeve të kafshëve, të cilat janë të rrezikshme për jetën dhe shëndetin e tyre.  

4. Me prodhim të mjeteve kuruese të kafshëve nënkuptohet ndërtimi dhe përgatitja, 
por edhe ndërtimi dhe përgatitja e substancave që shërbejnë për prodhimin e 
mjeteve kuruese. Prodhimi i mjeteve kuruese ose mjeteve për pengimin e 
sëmundjeve të kafshëve, të cilat janë të rrezikshme për jetën dhe shëndetin e tyre, 
paraqesin veprim kryerës të kësaj vepre penale vetëm nëse ato bëhen me qëllim të 
shitjes.  

5. Vënia në qarkullim e mjeteve kuruese përfshin veprimin me të cilin mjetet e tilla 
barten nga prodhuesi deri te shfrytëzuesi i fundit. Mënyra më e shpeshtë e vënies 
në qarkullim të ndonjë prodhimi është shitja e tij, ndërsa mënyra tjetër e 
mundshme e vënies së tij në qarkullim janë, p.sh. shkëmbimi me ndonjë objekt 
tjetër apo falja e tij.  

6. Objekt veprimi janë mjetet kuruese ose mjetet për pengimin e sëmundjeve të 
kafshëve, të cilat janë të rrezikshme për jetën dhe shëndetin e tyre.  

7. Konsiderojmë se termit “mjete për kurimin dhe pengimin e epidemive të kafshëve” 
i duhet dhënë një kuptim më i gjerë, ashtu që ai të përfshijë barnat dhe mjetet 
veterinare e medicinale. Barna në kuptim të Ligjit për barnat që përdoren në 
veterinari, janë substancat apo substancat e përziera dhe prodhimet tjera të cilat, 
kur përdoren në organizmin e kafshëve në sasi të caktuara dhe në kushte të 
caktuara, shërbejnë për diagnostikimin, pengimin, lehtësimin dhe shërimin e 
sëmundjeve dhe simptomave të sëmundjes. Në këtë kuptim, barna janë, p.sh. 
barnat e gatshme, lënda e parë e barnave, substancat kuruese që shërbejnë për 
përpunimin e barnave të gatshme, prodhimet biologjike, pastaj vaksinat, serumet, 
imunoglobulina, imunomodulatori, mjetet biologjike diagnostikuese, gjaku dhe 
derivatet e gjakut etj. Mjete diagnostikuese veterinare, në kuptim të ligjit të cituar 
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më lart, konsiderohen: fashat, mjetet për qepjen e plagëve dhe pengimin e 
gjakderdhjes, pajisjet që përdoren në punë me kafshët (gjilpërat, shiringat, mjetet 
për infuzion, sondat etj.), prodhimet për shënimin e kafshëve dhe mjetet 
diagnostikuese.  

8. Bëhet fjalë për mjetet për kurimin ose pengimin e epidemive te kafshët, që 
përbëjnë rrezik për jetën dhe shëndetin e tyre, nëse përdorimi i tyre mund të 
shkaktojë ngordhjen, shkatërrimin apo përkeqësimin e shëndetit të kafshëve.  

9. Pasojë e veprës penale është rrezikshmëria abstrakte për jetën dhe shëndetin e 
kafshëve dhe vepra penale konsiderohet e kryer me ndërmarrjen e veprimit të 
kryerjes.  

10. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
11. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 mund të kryhet vetëm me dashje, e cila 

duhet të përfshijë vetëdijen për atë se janë duke u prodhuar për shitje a vënie në 
qarkullim mjete të tilla për kurimin ose pengimin e epidemive te kafshët, të cilat 
janë të rrezikshme për jetën dhe shëndetin e tyre.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është parashikuar forma e cilësuar e veprës penale të parashikuar 

nga paragrafi 1; ajo ekziston nëse me veprën penale të parashikuar nga paragrafi 1 
i këtij neni është shkaktuar ngordhja e një numri të madh të kafshëve. Fakti se a 
bëhet fjalë për ngordhjen e një numri të madh të kafshëve është një çështje faktike, 
të cilën gjykata e zgjidh në çdo rast konkret, duke pasur parasysh, para së gjithash, 
llojin e kafshëve që kanë ngordhur.  

2. Për përgjegjësinë e kryerësit të kësaj forme të cilësuar të veprës, kërkohet 
pakujdesia në raport me pasojën e rëndë.  

3. Në paragrafin 3 dhe 4. është parashikuar kur forma themelore (1) dhe forma e 
cilësuar (2) janë kryer nga pakujdesia.  

 
 
Neni 352 [Dhënia e ndihmës veterinare në mënyrë të pandërgjegjshme] 
 
1. Veterinari apo ndihmësi i autorizuar i veterinarit i cili me rastin e dhënies së 

ndihmës veterinare haptazi përshkruan ose aplikon mjetin e papërshtatshëm 
apo mënyrën jo të rregullt të mjekimit ose nuk përdor masat përkatëse 
higjienike apo në përgjithësi shkel rregullat e profesionit të veterinarisë gjatë 
procesit të mjekimit dhe me këtë shkakton sëmundjen, keqësimin e sëmundjes 
apo ngordhjen e shtazës, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me ngordhjen e një 
numri të madh të shtazëve apo të shpezëve, kryesi dënohet me burgim prej tre 
(3) muaj deri në tre (3) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me ngordhjen e një 
numri të madh të shtazëve apo të shpezëve, kryesi dënohet me gjobë ose me 
burgim deri në një (1) vjet.  
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1. Kafshët konsiderohen si komponentë të mjedisit, për të cilën arsye janë 
parashikuar në kapitullin e veprave penale kundër mjedisit dhe me këtë inkriminim 
mbrohet mirëqenia e kafshëve, përkatësisht jeta dhe shëndeti i tyre.  

2. Sipas Ligjit për Veterinarinë, mbrojtja e jetës së kafshëve, e cila është vetëm një 
nga format e veprimtarisë veterinare, përfshin një numër të madh masash, siç janë, 
p.sh.: zbulimi, pengimi i dukurive, luftimi dhe çrrënjosja e epidemive, sëmundjet 
parazitare dhe sëmundjet tjera, pengimi dhe zbulimi i ndotjes së kafshëve dhe 
prodhimi i prejardhjeve shtazore, ndotësve me prejardhje biologjike, kimike dhe 
radiologjike, mjekimi i kafshëve të sëmura, ndërmarrja e veprimeve kirurgjikale 
ndaj kafshëve, sigurimi i rregullt i shumëzimit të kafshëve, pengimi i çrregullimit 
të pllenimit, sigurimi i kushteve zoo-higjienike dhe kushteve të tjera shëndetësore 
të zhvillimit dhe shfrytëzimit të kafshëve, ruajtja e shëndetit dhe ushqyerjes së 
rregullt, kujdesi dhe mbajtja e kafshëve, furnizimi me barna veterinare para ofrimit 
të drejtpërdrejtë të shërbimeve të mbrojtjes së shëndetit të kafshëve, dezinfektimi, 
dezinfektimi dhe deratizimi, dekontaminimi radiologjik i kafshëve, etj.  

3. Nga që u parashtruan më sipër del se ofrim i ndihmës veterinare mund të 
konsiderohet ndërmarrja e cilësdo nga masat e mbrojtjes së kafshëve, të parashikuar 
me ligj. Mjekim i kafshëve mund të konsiderohen vetëm ato veprime që ndërmerren 
me qëllim të diagnostikimit të sëmundjeve ose zbatimin e terapisë së saj.  

4. Me Ligjin për Veterinarinë është parashikuar gjithashtu se punët e drejtpërdrejta të 
veterinarisë, ku përfshihet edhe mbrojtja e kafshëve, i kryejnë punonjësit e 
veterinarisë: mjeku i mjekësisë veterinare, tekniku veterinar dhe tekniku mjekësor, 
ndërsa punët e specializuara, siç janë diagnostikimi dhe ekspertizat e ndryshme 
kryhen nga ekspertë përkatës të shkencave të tjera. Me Ligj është përcaktuar 
shprehimisht që punët e diagnostikimit, lëshimin e recetave, kurimin, intervenimet 
kirurgjikale të lindjes dhe intervenimet tjera te kafshët, kontrollit dhe ekzaminimit 
veterinar, si dhe punët tjera të shëndetit publik i kryejnë vetëm mjekët e mjekësisë 
veterinare. Punët e natyrës teknike, siç janë pllenimi artificial, dezinfektimi dhe 
deratizimi, si dhe punët e higjienës dhe punët tjera veterinare që nuk janë të 
rezervuara për mjekun e mjekësisë veterinare, i kryen tekniku veterinar, sipas 
urdhrit të mjekut veterinar dhe sipas rregullave të shkencës. Tekniku mjekësor 
veterinar kryen punë ndihmëse në veterinari, sipas udhëzimeve dhe nën 
mbikëqyrjen e mjekut veterinar.  

5. Sikurse shihet, edhe pse në Ligj si kryerës i kësaj vepre penale përmenden 
veterinari a ndihmësi i autorizuar i veterinarit, kur bëhet fjalë për veprimet e 
kryerjes që konsistojnë në kurimin e pandërgjegjshëm të kafshëve, kryerës i kësaj 
vepre penale do të duhej të ishte vetëm veterinari, përkatësisht mjeku i mjekësisë 
veterinare, ndërsa ndihmësi i veterinarit do të duhej të përgjigjej vetëm nëse zbaton 
masa të papërshtatshme me rastin e dhënies së ndihmës veterinare për të cilën 
është i autorizuar me ligj, d.m.th. ato veprime që, sipas ligjit, ai mund t’i 
ndërmarrë, siç janë: shërbimi i mbarsjes, dezinfektimit dhe deratizimit dhe punët e 
tjera që nuk janë të rezervuara për mjekun e veterinarisë. Për këtë arsye është e 
nevojshme të sanksionohet edhe vepra penale ushtrimi i paautorizuar i shërbimeve 
veterinare, e cila do të kryhej kur dikush, pa poseduar përgatitje profesionale, 
përkatësisht pa autorizim, ndërmerr ato veprime që me ligj ka të drejt t’i ndërmarrë 
vetëm mjeku veterinar, (ku do të përfshihej edhe personeli tjetër i veterinarisë – 
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teknikët e ndryshëm, që nuk kanë përgatitje profesionale për mjekimin e kafshëve, 
por vetëm për ofrimin e ndihmës veterinare).  

6. Veprimet e kësaj vepre penale janë përcaktuar në mënyrë alternative si aplikim i 
mjeteve të papërshtatshme, mënyrë jo e rregullt mjekimit me rastin e ofrimit të 
ndihmës veterinare dhe si shkelje e rregullave të profesionit të veterinarisë gjatë 
procesit të mjekimit.  

7. Duke pasur parasysh se dy nga alternativat e para të kryerjes së kësaj vepre penale 
janë të lidhura me njëra-tjetrën, caktimi ose aplikimi i mjeteve qartazi të 
papërshtatshme, vlen si për veprimet e ofrimit të ndihmës veterinare, ashtu edhe 
për veprimin e mjekimit. Si mjete të ofrimit të ndihmës veterinare duhen 
konsideruar substancat e ndryshme, përbërësit dhe solucionet që aplikohen me 
rastin e ndërmarrjes e të gjitha masave për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve e jo 
vetëm ato të mjekimit. Pra, si mjete të ofrimit të ndihmës veterinare, përpos 
barnave dhe mjeteve të tjera që futen në organizmin e kafshëve me qëllim të 
diagnostikimit, duhen konsideruar, p.sh. edhe mjetet për dezinfektim, deratizim, 
dekontaminim radiologjik, instrumentet e mbarsjes artificiale të kafshëve, etj.  

8. Me mënyrën e kurimit nënkuptojmë procedurat, përkatësisht metodat e mjekimit 
(p.sh. mjekimi me medikamente ose mjekimi në rrugë kirurgjikale).  

9. Ligji si veprim të kryerjes së kësaj vepre penale ka përcaktuar caktimin ose aplikimin 
e mjeteve qartazi të papërshtatshme të ofrimit të ndihmës veterinare ose mënyrën jo 
të rregullt të mjekimit. Kjo vepër penale ka karakter blanket, ngase vlerësimi për 
papërshtatshmërinë e mjeteve të ofrimit të ndihmës juridike, përkatësisht për 
mënyrën jo të rregullt të mjekimit mund të bëhet vetëm me krahasimin e mjeteve të 
caktuara, përkatësisht të aplikuara me mjetet apo mënyrat që është dashur të 
caktohen apo të aplikohen sipas dispozitave përkatëse dhe standardeve veterinare, 
përkatësisht rregullave të shkencës së veterinarisë dhe profesionit.  

10. Bazuar në faktin se Ligji si veprim i kryerjes së kësaj vepre penale parashikon 
caktimin ose aplikimin e mjeteve qartazi të papërshtatshme në ofrimin e ndihmës 
veterinare ose mënyrën jo të rregullt të mjekimit, kjo vepër do të konsumohej 
vetëm kur ata janë shmangur në masë të madhe nga dispozitat dhe standardet 
veterinare, përkatësisht nga rregullat e shkencës së veterinarisë që kanë të bëjnë me 
ofrimin e ndihmës veterinare. Vlerësimi i përshtatshmërisë së caktimit dhe 
aplikimit të mjeteve a mënyrës së mjekimit do të varej nga shumë rrethana, pra 
edhe nga ajo se cilat mjete dhe mënyra në situatën e dhënë kanë qenë në 
dispozicion të veterinarit a ndihmësit të autorizuar të veterinarit dhe, në raste të 
tilla, është i domosdoshëm mendim i ekspertit të veterinarisë.  

11. Si veprimi i dytë i përcaktuar alternativ i kësaj vepre penale është, në përgjithësi, 
veprimi i pandërgjegjshëm me rastin e mjekimit. Ai mund të shprehet si veprim 
apo mosveprim, (p.sh. moszbatimi i masave të parashikuara për sterilizimin e 
instrumenteve), dhe, sipas përmbajtjes së tij, paraqet një veprim që nuk është në 
pajtim me dispozitat dhe standardet veterinare.  

12. Pasojë e veprës penale është shkaktimi i sëmundjes, përshkallëzimi i sëmundjes 
ose ngordhja e kafshëve.  

13. Me Ligjin për Veterinarinë është përcaktuar hollësisht se kush hyn në grupin e 
kafshëve.689 

                                                           
689 Shih Ligjin për Veterinarinë, nr. 2004/21,datë. 16.06.2004.  
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14. Kryerës i veprës penale mund të jetë vetëm veterinari, (mjeku i mjekësisë 
veterinare) ose ndihmësi i autorizuar i veterinarit, (tekniku veterinar dhe 
infermieri).  

15. Për ekzistimin e veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1 është e nevojshme 
dashja.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është parashikuar dënimi edhe për kryerjen nga pakujdesia të 

veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1.  
 

Paragrafi 3. 
 
1. Në paragrafin 3 është parashikuar formë e cilësuar e kësaj vepre penale kur për 

shkak të veprës penale nga paragrafi 1. vije deri te ngordhja e një numri të madh të 
shtazëve apo të shpezëve.  

 
 
Neni 353 [Ushtrimi i kundërligjshëm i shërbimeve veterinere] 
 

Kushdo që pa përgatitje adekuate profesionale merret me shërimin e shtazëve 
ose ofron shërbime tjera veterinare në kompensim të pagesës, dënohet me 
gjobë ose me burgim deri në (6) gjashtë muaj. 

 
1. Sipas nenit 32 të Ligjit për veterinarinë aktivitetet profesionale përbëhen nga 

aktivitetet veterinare publike dhe ato private. Askush nuk e ushtron profesionin e 
veterinës përveç nëse: Posedon licencën për praktikë të lëshuar nga Ministria dhe 
emri i tij është regjistruar në Regjistrin e Veterinerëve.  

2. Licencat u jepen vetëm aplikuesve të cilët: Kanë diplomuar në medicinën dhe 
kirurgjinë veterinare dhe kanë diplomën ose kualifikimin formal superior. Ministri, 
me propozim të SHVUK (Shërbimin Veterinar dhe të Ushqimit të Kosovës); mund 
të licencojë teknikët e veterinës që të kryejnë trajtime të vogla të shtazëve dhe të 
ndërmarrin procedurat si mbarsimi artificial, gjithnjë nën mbikëqyrje direkte ose 
indirekte të veterinerit. Ministri duhet të nxjerrë Udhëzim Administrativ për punët 
që mund t’i kryejnë teknikët e licencuar të veterinës.  

3. Me Ligjin për veterinarinë është parashikuar se punët e drejtpërdrejta të 
veterinarisë i kryejnë të punësuarit veterinerë; mjekët e mjekësisë veterinere, 
teknikët e veterinarisë dhe infermierët veteriner ndërsa punët e caktuara 
specialistike në diagnostikimin veteriner edhe ekspertët nga shkencat tjera. Me ligj 
shprehimisht është përcaktuar se vënia e diagnozës, përshkrimi i barërave, shërimi, 
lindjet, intervenimet kirurgjike dhe intervenimet tjera në shtazë, kontrolli veteriner, 
mund t’i ushtrojnë vetëm mjekët të mjekësisë veterinere. Punët e natyrës teknike, 
mbarsimi artificial, dezinfektimin, deratizimi, pastaj shërbime shëndetësore dhe 
punët tjera veterinere të cilat nuk janë të rezervuara për mjekët e mjekësisë 
veterinere i kryen teknikët e veterinarisë, sipas urdhrit të mjekut të veterinarisë dhe 
sipas rregullave të shkencës. Infermierët medicinal kryejnë punë ndihmëse në 
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veterinari, sipas udhëzimeve dhe nën mbikëqyrjen e mjekut të veterinarisë.  
4. Veprën penale ushtrimi i kundërligjshëm i shërbimeve veterinare e kryen ai i cili 

duke mos poseduar përgatitjen adekuate profesionale me “pagesë” merret me 
punët e mbrojtjes së shëndetit të shtazëve apo veprime të tjera veterinare, që nuk 
bien në punët e mbrojtjes së shëndetit të shtazëve.  

5. Do të duhej sanksionuar edhe ushtrimi i paautorizuar i veprimtarisë veterinere, 
ngase u tha më lartë se teknikët dhe infermierët veterinerë, disa punë veterinere 
mund t’i ndërmarrin vetëm me autorizimin e mjekut veteriner.  

6. Pasojë e veprës penale është rreziku abstrakt për jetën e shtazëve.  
7. Kështu siç është ndërtuar norma ligjore vepra penale konsumohet vetëm po qe se 

veprimtaria e kundërligjshme e veterinere është ushtruar me pagesë por jo edhe 
atëherë kur kryhet pa pagesë dhe vepra penale konsumohet pavarësisht nga ajo se 
ishte apo nuk ishte i suksesshëm shërimi i shtazëve.  

8. Do të duhej të sanksionohet ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë veterinere 
pavarësisht faktit se shërbimi është kryer me pagesë apo pa pagesë.  

9. Vepra mund të kryhet vetëm me dashje e cila duhet të përfshijë vetëdijen për atë se 
punët e mbrojtjes së shëndetit të shtazëve apo veprimeve tjera veterinere po i kryen 
pa poseduar përgatitje profesionale.  

 
  
Neni 354 [Moszbatimi i urdhrave për luftimin e sëmundjeve të shtazëve 

  dhe të bimëve] 
 
1. Kushdo që gjatë kohës së ndonjë epidemie e cila mund të rrezikojë blegtorinë, 

nuk respekton urdhrin apo vendimin e lëshuar nga organi kompetent në 
pajtim me ligjin me të cilin parashihen masat për luftimin apo parandalimin e 
sëmundjes, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që gjatë periudhës së rrezikut ndaj botës bimore nga sëmundja ose 
murtaja, nuk respekton urdhrin apo vendimin e organit kompetent me të cilin 
parashihen masat për luftimin apo parandalimin e sëmundjes ose të murtajës, 
dënohet me dënimin nga paragrafi 1. i këtij neni.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me dëm të 
konsiderueshëm pasuror, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në pesë 
(5) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga ky paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, 
kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

5. Nëse vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

6. Për qëllime të këtij neni, shprehja “blegtori” do të thotë çdo gjedh, bricjap, 
kalë, zog, shpezë, shpendë, bletë mjalti, dele, derr apo peshk. 

 
1. Vepra penale e mosveprimit, sipas dispozitave për luftimin e sëmundjeve të 

kafshëve dhe bimëve ka dy forma themelore, të cilat dallojnë nga njëra-tjetra, 
sepse njëra bën fjalë për mosveprim sipas dispozitave për luftimin e sëmundjeve të 
kafshëve që mund të rrezikojnë blegtorinë, (par. 1), kurse tjetra për mosveprimi 
sipas dispozitave për luftimin e sëmundjeve të bimëve (par. 2).  
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2. Veprën penale të parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni e kryen ai që në kohën e 
epidemisë së sëmundjeve të kafshëve, e cila mund ta rrezikojë blegtorinë, nuk 
vepron sipas urdhëresës a vendimit të organit kompetent të marrë në bazë të 
dispozitave me të cilat caktohen masat e luftimit apo të pengimit të sëmundjeve.  

3. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është mosveprimi sipas urdhëresës a 
vendimit të organit kompetent të marrë në bazë të dispozitave me të cilat caktohen 
masat për luftimin a pengimin e sëmundjeve, (p.sh. hulumtimet rreth 
diagnostikimit, dezinfektimet, deratizimi, shenjimi i veçantë i kafshëve, 
grumbullimi dhe mënjanimi i ngordhësirave, kufizimi a ndalimi i lëvizjes së 
kafshëve dhe njerëzve, etj.). Edhe këtu, pra, bëhet fjalë për vepër penale blanket, 
dispozitivi i së cilës, me rastin e aplikimit, është e domosdoshme të plotësohet me 
norma të akteve të organeve kompetente, të marra në bazë të dispozitave me të 
cilat caktohen masat për pengimin ose luftimin e sëmundjes.  

4. Mosveprimi sipas urdhëresës apo vendimit të organit kompetent të nxjerrë në bazë 
të dispozitave me të cilat caktohen masat për luftimin ose pengimin e sëmundjes 
mund të shprehet si i tillë (mosveprim) apo si veprim që nuk është kompatibil me 
urdhëresën apo vendimin.  

5. Koha e ndërmarrjes së veprimit të kryerjes është element ligjor i kësaj vepre 
penale. Vepra mund të kryhet vetëm gjatë kohës së epidemive e sëmundjeve të 
kafshëve që mund të rrezikojnë blegtorinë. Sipas Ligjit për veterinarinë, epizootia 
(epidemia e sëmundjeve ngjitëse të kafshëve) është dukuri e sëmundjes a 
ngordhjes së një numri të madh të kafshëve nga ndonjë sëmundje ngjitëse, e cila 
është jo e rëndomtë për nga numri i rasteve, koha dhe vendi i paraqitjes apo 
përfshirja e llojit të kafshëve, si dhe përhapja e sëmundjes apo e ngordhjes, shkaku 
i të cilave përkohësisht nuk është vërtetuar. Mirëpo për ekzistimin e veprës nuk 
kërkohet vetëm që veprimi i kryerjes të jetë ndërmarrë gjatë kohës së epidemisë së 
kafshëve, por edhe të bëhet fjalë për epideminë e sëmundjes së kafshëve e cila 
mund ta rrezikojë blegtorinë. Plotësimi këtij kushti do të varej parimisht nga 
shtrirja e epidemisë, domethënë, nga numri i kafshëve të përfshira dhe gjerësia e 
territorit të infektuar dhe të rrezikuar si dhe nga lloji i sëmundjes së kafshëve.690 

6. Pasoja e veprës penale është rreziku abstrakt për jetën dhe shëndetin e kafshëve. 
Pasi që pasoja nuk është edhe element i përshkrimit ligjor të kësaj vepre penale, 
vepra quhet e kryer me vetë ndërmarrjen e veprimit të kryerjes në kohën e 
epidemisë së sëmundjeve të kafshëve të cilat mund ta rrezikojnë blegtorinë.  

7. Kryerës i veprës mund të jetë vetëm personi i cili, sipas urdhëresës apo vendimit të 
organit kompetent të marrë në bazë të dispozitave me të cilat përcaktohen masat 
për luftimin apo pengimin e sëmundjeve, ka pasur për detyrë të veprojë dhe të 
zbatojë masa të caktuara.  

8. Për ekzistimin e veprës penale të parashikuar nga par. 1 është e nevojshme dashja e 
kryerësit që duhet të përfshijë edhe vetëdijen për mosveprim sipas urdhëresës apo 
vendimit të organit kompetent të marrë në bazë të dispozitave me të cilat 
përcaktohen masat për luftimin apo pengimin e sëmundjeve si dhe vetëdijen se 
veprimi i kryer në kohën e zgjatjes së epidemisë së sëmundjeve të kafshëve mund 
ta rrezikojë blegtorinë.  

 
                                                           
690 Shih Ligjin për Veterinarinë, nr. 2004/21,datë. 16.06.2004.  
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Paragrafi 2. 
 
1. Veprën penale të parashikuar nga paragrafi 2 e kryen ai që, për kohën derisa zgjatë 

rreziku nga sëmundja dhe dëmtuesit që mund të rrezikojnë botën bimore, nuk 
vepron sipas urdhëresave apo vendimeve të organeve kompetente, të marra në bazë 
të dispozitave me të cilat përcaktohen masat për luftimin a pengimin e sëmundjeve 
ose dëmtuesve.  

2. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është përcaktuar në mënyrë pothuajse 
identike sikurse te vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni, me një 
dallim që në këtë rast fjala është për urdhëresë apo vendim të organit kompetent të 
marrë në bazë të dispozitave me të cilat përcaktohen masat për luftimin e 
sëmundjes apo dëmtuesve, (p.sh. masat për asgjësimin e dëmtuesve me aplikimin e 
mjeteve ose procedurave të caktuara, masave për ndalimin e rritjes së llojit të 
caktuar të bimëve në territore të caktuara, në kohën e caktuar, apo për ndalimin e 
importimit të bimëve të caktuara etj.).  

3. Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Bimëve, me bimë nënkuptohen bimët e gjalla dhe 
pjesët e tyre, duke përfshirë edhe farën, ndërsa dëmtuesit janë organizma që i 
përkasin familjes së kafshëve apo të bimëve, viruset, mikroplazma (fitoplazma) 
dhe patogjenët e tjerë të organizmit, të dëmshëm për bimët dhe prodhimet 
bimore.691 

4. Koha e kryerjes së veprës penale është element ligjor edhe i kësaj forme të veprës 
penale- mosveprimi sipas dispozitave për luftimin e sëmundjeve të kafshëve dhe 
bimëve. Vepra mund të kryhet vetëm gjatë kohës sa zgjatë rreziku nga sëmundja 
dhe dëmtuesit që mund të rrezikojnë botën bimore. Se a bëhet fjalë për një rrezik të 
tillë nga sëmundja dhe dëmtuesit që mund të rrezikojnë botën bimore, do të varej 
kryesisht nga gjerësia e sipërfaqeve të përfshira nga sëmundja dhe dëmtuesit dhe 
nga lloji i sëmundjes, përkatësisht dëmtuesve.  

5. Në raport me pasojën e veprës, të parashikuar nga paragrafi 2 i këtij neni, pastaj 
formën e fajit të kryerësit, shih komentin nga paragrafi 1 i këtij neni.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 është parashikuar forma e cilësuar e veprës penale nga paragrafi 1 

dhe 2 të këtij neni, e cila ekziston, nëse me vepra të tilla është shkaktuar dëm i 
konsiderueshëm pasuror. Është autorizim i Gjykata Supreme që, nëpërmjet të 
qëndrimit të saj juridik, të përcaktojë se cila është përmasa e dëmit të shkaktuar që 
duhet konsideruar dëm i konsiderueshëm pasuror.  

 
Paragrafi 4 dhe 5. 

 
1. Në paragrafin 4 dhe 5 është parashikuar dënimi edhe për pakujdesinë që shkakton 

kryerjen e veprës penale të parashikuar nga para 1 deri 3 të këtij neni.  
2. Paragrafi 6, për shprehjen janë dhënë sqarime përkitazi me blegtorinë, sipas këtij 

neni “blegtori” do të thotë çdo gjedh, bricjap, kalë, zog, shpezë, shpendë, bletë 
mjalti, dele, derr apo peshk.  

                                                           
691 Shih Ligjin për mbrojtjen e bimëve, 02/L-95,datë 22.12.2006.  
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Neni 355 [Ndotja e ushqimit dhe e ujit të shtazëve] 
 
1. Kushdo që me ndonjë materie helmuese apo të dëmshme e ndot ushqimin apo 

ujin e shtazëve, shpezëve, bletëve, shtazëve të egra apo peshqve, ose e ndot 
çfarëdo furnizimi ujorë natyrorë apo të bërë nga njeriu që siguron ujë për 
shtazë, shpezë, bletë, shtazë të egra apo peshq dhe me këtë rrezikon jetën apo 
shëndetin e shtazëve, shpezëve, bletëve, shtazëve të egra apo peshqve, dënohet 
me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.  

2. Kushdo që me ndonjë materie helmuese apo të dëmshme e ndot çfarëdo uji 
dhe me këtë rrezikon ekzistencën e shtazëve, shpezëve, bletëve, shtazëve të 
egra apo peshqve në ujë, dënohet me dënimin nga paragrafi 1. i këtij neni.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me ngordhje të 
një numri të madh të shtazëve, shpezëve, bletëve, shtazëve të egra apo peshqve, 
në vlerë që tejkalon dhjetëmijë (10.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me 
burgim prej tre (3) muaj deri në (3) tre vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, 
kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) muaj. Nëse vepra penale 
nga paragrafi 3. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë 
ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.  

 
1. Qëllimi i këtij inkriminimi është mbrojtja e jetës dhe shëndetit të kafshëve, 

shpendëve dhe egërsirave nëpërmjet mbrojtjes higjienike dhe shëndetësore të 
ushqimit të kafshëve dhe ujit që pinë ato. Me Ligjin për veterinarinë është 
parashikuar se uji që pinë kafshët, nga pikëpamje e rregullsisë higjienike dhe 
shëndetësore, duhet t’i përmbushë kushtet sipas dispozitave për përshtatshmërinë 
shëndetësore të ujit të pijshëm dhe është i ndaluar përdorimi i ushqimit të kafshëve, 
prodhimeve me prejardhje shtazore të destinuara për ushqimin e kafshëve dhe 
lëndëve që shërbejnë për prodhimin e tyre, nëse në sasi më të mëdha sesa është e 
lejuar ato përmbajnë baktere patogjene, hormone, antibiotikë, pesticide, kripëra të 
metaleve të rënda, materie radioaktive dhe materie të tjera të dëmshme për jetën e 
kafshëve e tërthorazi edhe për shëndetin e njerëzve.  

2. Veprimi i kryerjes i kësaj vepre penale është ndotja me materie të dëmshme e 
ushqimit të kafshëve apo e ujit në lumenj, në përrenj, në puse, në cisterna apo në 
ndonjë ujë tjetër që shërben për t’u pirë nga bagëtia, shpendët ose egërsirat. Ato 
janë veprime me të cilat ushqimi i kafshëve apo uji i pijshëm i kafshëve paraqet 
rrezik për jetën a shëndetin e kafshëve, shpendëve ose egërsirave. Ato mund të 
jenë, p.sh. hedhja në ushqimin e kafshëve e lëndëve dhe aditivëve që shërbejnë për 
prodhimin e tij apo në objekte në të cilat ajo prodhohet apo magazinohet ose 
hedhja në ujin që pinë kafshët, shpendët a egërsirat e materieve të dëmshme për 
shkak të cilave ushqimi apo uji i tillë, në pikëpamje shëndetësore dhe higjienike, 
bëhet i papërshtatshëm dhe i rrezikshëm për jetën a shëndetin e kafshëve, 
shpendëve ose egërsirave.  

3. Materie të dëmshme mund të konsiderohen ato materie, energji dhe shkaktarë të 
tjerë të cilët, me përbërjet e tyre fizike, kimike dhe biologjike, me sasinë dhe me 
cilësitë e tjera, mund të sjellin në rrezik jetën dhe shëndetin e kafshëve. Në këtë 
grup bëjnë pjesë: mikroorganizmat patogjenë, pesticidet, metalet, materiet e 
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ndryshme helmuese, kafshët e sëmura dhe të ngordhura, derivatet e lëngëta etj.  
4. Objekt veprimi janë ushqimi i kafshëve dhe uji që pinë kafshët, shpendët ose 

egërsirat. Me ushqim të kafshëve nuk nënkuptojmë vetëm ushqimin që është 
prodhuar si ushqim i kafshëve, por krejt atë me çka ushqehen kafshët, ndërsa si ujë 
i pijshëm për kafshët është: uji i lumenjve, përrenjve, burimeve, puseve dhe 
cisternave. Objekt veprimi mund të jetë edhe çdo ujë tjetër që shërben për pirje nga 
kafshët, shpendët ose egërsirat (uji i kanaleve, rezervuarëve etj). Nëse bëhet fjalë 
për ndotjen e ujit të pijshëm që përdorin njerëzit, nuk kemi të bëjmë me këtë vepër 
penale, por me veprën penale të parashikuar nga neni 226, (ndotja e ujit të 
pijshëm).  

5. Me kafshë, në kuptim të kësaj dispozite ligjore, duhen nënkuptuar: kuajt, gomarët, 
mushkat, dythundrakët, lopët, buallicat, delet, dhitë dhe derrat). Ndërkaq shpendë 
janë pulat, gjeli i detit, rosat dhe patat si dhe shpendët e tjerë shtëpiakë. Egërsira 
përbëjnë lloje të caktuara të kafshëve që jetojnë të lira në natyrë, si: egërsirat me 
gëzof, bishat, dythundrakët dhe shpendët e egër. 692 

6. Pasojë e kësaj vepre penale është pasoja konkrete për jetën dhe shëndetin e 
kafshëve, ndërsa kryerës mund të jetë çdo person.  

7. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje, e cila duhet të përfshijë edhe 
vetëdijen lidhur me atë se me materien e dëmshme të përdorur do të ndotet ushqimi 
i kafshëve ose uji që pinë kafshët dhe vetëdija për pasojat.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma e dytë e kësaj vepre penale është parashikuar në paragrafin 2 dhe 

konsiderohet se është kryer, nëse ndonjë person me ndonjë materie të dëmshme e 
ndot ujin në hurdha të peshqve, në liqene, në lumenj e përrenj dhe me këtë 
shkakton rrezik për mbijetesën e kafshëve në ujë. Me këtë formë të përcaktimit të 
veprës penale mbrohen kafshët të cilat jetojnë në hurdha, lumenj dhe përrenj.  

2. Konsiderojmë se vepra penale e parashikuar nga paragrafi 2 i këtij neni nuk ka 
pasur nevojë të sanksionohet, ngase çdo situatë mbulohet nga paragrafi 1 i këtij 
neni, ngase është sanksionuar ndotja e çdo uji tjetër, që përfshin edhe ndotjen e 
ujërave të përmendur në paragrafin 2.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 të këtij neni parashikohet forma e rëndë nga dy format e 

mësipërme të kësaj vepre penale, e cila konsiderohet se kryhet në rastet kur nga 
veprimet e kryerjes është shkaktuar ngordhja e një numri të madh kafshësh ose 
peshqish me vlerë që tejkalon 10.000 euro. Në raport me rrethanën e cilësuar 
kërkohet të ndëshkohet pakujdesia e kryerësit.  

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në paragrafin 5 është parashikuar kur vepra penale nga paragrafi 1, 2 dhe 3 kryhet 

nga pakujdesia.  
                                                           
692 Ligji për blegtorinë e Kosovës, nr. 20044/33,datë. 08.09.2004.  
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Neni 356 [Shkatërrimi i botës bimore me materie të dëmshme] 
 
1. Kushdo që në kundërshtim me ligjin dhe me përdorimin e materies së 

dëmshme, shkakton shkatërrimin e bimëve, pemëve ose vegjetacionit tjetër dhe 
me këtë shkakton dëm në vlerë prej dhjetëmijë (10.000) Euro apo më shumë, 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet ndaj llojit veçanërisht të 
mbrojtur të bimëve, pemëve ose vegjetacionit tjetër, kryesi dënohet me gjobë 
ose me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj. Nëse vepra penale 
nga paragrafi 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë 
ose me burgim deri në një (1) vit. 

 
1. Kjo vepër penale ka objekt të dyfishtë të mbrojtur. Për nga objekti i veprimit dhe 

pasoja e kësaj vepre penale, objekt i mbrojtur i saj është bujqësia, kurse për nga 
mjetet e përdorura të kryerjes, objekt i mbrojtur i saj është edhe mjedisi. Nëse me 
përdorimin e materieve të dëmshme ndotet ajri ose toka, me përmbushjen e 
kushteve të tjera ligjore të përcaktuara në atë dispozitë ligjore, do të bëhet fjalë për 
veprën penale ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit e parashikuar nga neni 
347 të këtij Kodi.  

2. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është asgjësimi i botës bimore. Mirëpo, që 
të bëhet fjalë për këtë vepër penale, është e nevojshme që asgjësimi i të mbjellave 
të bëhet me përdorim të materieve të dëmshme. Me materie të dëmshme duhen 
nënkuptuar substancat të cilat, për nga cilësitë e tyre kimike, biologjike dhe 
bakteriologjike ose për shkak të përdorimit me teprim, përbëjnë rrezik për bimët, 
pemët dhe të mbjellat e tjera në atë shkallë që mund të sjellë asgjësimin e tyre.  

3. Objekt veprimi janë bimët, pemët ose bimësi të tjera (p.sh. drunjtë në parqe, 
fidanishtet).  

4. Kjo vepër penale paraqet një formë të posaçme e veprës penale dëmtimi i sendit të 
huaj, pra të mirat e shkatërruara duhet të jenë të huaja, edhe pse ekzistojnë 
mendime se, duke pasur parasysh objektin e dyfishtë të mbrojtjes të kësaj vepre 
penale, bimët, pemët dhe bimësi të tjera nuk është e thënë të jenë të huaja. Pra, 
sipas këtyre pikëpamjeve, kjo vepër penale mund të kryhet edhe ndaj bimëve, 
pemëve dhe bimësisë në pronësinë vetjake - pronë e kryerësit.  

5. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, ndërsa vepra penale mund të 
kryhet vetëm me dashje.  

6. Kusht për ta konsideruar të kryer këtë vepër penale është që dëmtimi i këtyre të 
mirave të jetë në shumë prej dhjetë mijë (10.000) Euro apo më shumë.  

 
Paragrafi 2. 

1. Në parafin 2. është parashikuar forma e cilësuar e kësaj vepre penale e cila 
konsumohet nëse vepra penale nga paragrafi 1. kryhet ndaj llojit të veçantë të 
bimëve, pemëve ose vegjetacionit tjetër d.m.th bëhet fjalë për bimë që gëzojnë 
mbrojtje të posaçme.  
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Paragrafi 3. 
 
1. Në paragrafin 3 është parashikuar kur vepra penale nga paragrafi 1 dhe 2. kryhet 

nga pakujdesia.  
 
 
Neni 357 [Shkretërimi i pyjeve] 
 
1. Kushdo që në kundërshtim me ligjin ose urdhrin e organit kompetent, bën 

prerjen apo shkatërrimin e pyllit ose në ndonjë mënyrë tjetër shkretëron pyjet, 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në pyllin e mbrojtur, në 
parkun e mbrojtur ose në pyje të tjera me destinim të posaçëm, kryesi dënohet 
me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

 
1. Si të mira me interes të përgjithshëm, pyjet gëzojnë mbrojtje të veçantë dhe ato 

duhen shfrytëzuar në përputhje me ligjin dhe kushtet me të cilat sigurohet 
shfrytëzimi i tyre racional.  

2. Në Ligjin mbi Pyjet është parashikuar që pyjet dhe toka, si të mira me interes të 
përgjithshëm, gëzojnë kujdes të veçantë, pasi që ato kanë funksion ekologjik, 
social dhe prodhues.693 

3. Objekt mbrojtës i kësaj vepre penale është pylli, si e mirë me interes të 
përgjithshëm dhe me funksionet e përmendura më lartë.  

4. Forma themelore e veprës penale të shkretimit të pyjeve është parashikuar në 
paragrafin 1, domethënë atë e kryen kushdo që në kundërshtim me ligjin ose 
urdhrin e organit kompetent shkreton pyjet.  

5. Pylli përfshin toka me drunj të rritur pyjor. Rendi drusor, fidanët pyjorë, parqet në 
vendet e banuara, brezat fushorë të mbrojtur, si dhe grupi i drunjve pyjorë që e 
përbëjnë një tërësi me sipërfaqe nën pesë (5) ari, nuk konsiderohen pyje në kuptim 
të Ligjit mbi Pyjet.  

6. Veprim i kryerjes i kësaj vepre penale është shkretimi i pyjeve. Në ligj përmendet 
shprehimisht forma më e shpeshtë e shkretimit të pyjeve dhe ajo është prerja ose 
çelja e pyllit, pastaj zhveshja e trungjeve (heqja e kores), por duke u vënë në dukje 
se veprimi kryerjes së kësaj vepre penale mund të jetë edhe çdo veprim tjetër me të 
cilin kryhet shkretimi i pyjeve.  

7. Me prerje pylli nënkuptohet rrëzimi trungjeve, ndërsa sipas Ligjit mbi Pyjet, çelja e 
pyjeve nënkupton çdo prerje të tërësishme e sipërfaqes drusore me qëllim të 
shfrytëzimit të tokës për qëllime tjera. Zhveshja e trungjeve nënkupton heqjen e 
kores që shkakton tharjen e tyre. Përpos zhveshjes së trungjeve (heqjes së kores), 
sipas Ligjit mbi Pyjet, shkretimi i pyjeve nënkupton edhe dëmtimin e trungjeve 
dhe pjesëve të tyre, asgjësimin dhe dëmtimin e fidanëve të rinj pyjorë, si dhe çdo 
veprim tjetër me të cilin dobësohet fuqia prodhuese e pyjeve dhe tokës pyjore, 
rrezikohet mbijetesa e pyjeve dhe funksioni i tyre ekologjik. Për këtë arsye, me 
rastin e vlerësimit nëse një veprim konkret i ndërmarrë ka shkretuar ose jo pyjet, 
duhet çdoherë të kihet parasysh se çfarë pasojash për fuqinë prodhuese të pyjeve 

                                                           
693 Shih Ligjin për Pyjet e Kosovës,2003/3, datë. 13.02.2003.  
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dhe të tokës pyjore, për ekzistencën dhe funksionin ekologjik të tyre ka pasur një 
veprim i tillë.  

8. Për të qenë prerja dhe çelja veprim i kryerjes së kësaj vepre penale është e 
nevojshme që ajo të jetë ndërmarrë kundër dispozitave ose urdhëresave të 
organeve kompetente. Duke pasur parasysh se, me rastin e aplikimit të kësaj 
dispozite, elementi ligjor i kësaj vepre penale duhet plotësuar me dispozitat me të 
cilat është rregulluar prerja apo çelja e pyjeve, kjo vepër penale ka karakter 
blanket.  

9. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, ndërsa vepra penale mund të 
kryhet edhe në pyllin e vet kryerësit, edhe në pyll të huaj.  

10. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje, që përfshin edhe vetëdijen për atë 
se po veprohet kundër dispozitave dhe urdhëresave të organeve kompetente.  

11. Vepra penale e shkretimit të pyjeve është e karakterit subsidiar. Ajo ekziston 
vetëm nëse me veprimin e ndërmarrë të kryerjes së kësaj vepre penale nuk është 
realizuar njëkohësisht elementi ligjor i ndonjë vepre penale për të cilën është 
parashikuar një dënim më i ashpër.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 sanksionohet forma e cilësuar e veprës penale të parashikuar nga 

paragrafi 1 i këtij neni. Rrethanë të cilësuar paraqet karakteri dhe destinimi i pyllit 
në të cilin është kryer vepra. Kjo formë e cilësuar e veprës së shkretimit të pyjeve 
ekziston, nëse vepra penale është kryer në pyllin e mbrojtur, parkun nacional ose 
në pyje të tjera me destinim të posaçëm.  

2. Sipas Ligjit për Pyjet, pyje të mbrojtura janë para se gjithash pyjet që shërbejnë për 
mbrojtjen e tokës në terrenet e rrëpirëta dhe tokës së ekspozuar ndaj erozioneve, 
përmbytjeve, rrëshqitjeve ose kushteve të ashpra klimatike, që rrezikojnë vetë 
ekzistimin e pyjeve, pastaj pyjet për mbrojtjen e lagjeve, objekteve ekonomike dhe 
objekteve të tjera, siç janë: rrugët, objektet energjetike si dhe pyjet e ngritura si 
breza mbrojtës, përkatësisht që shërbejnë si mbrojtje ndaj fatkeqësive të natyrës 
ose kundër efekteve të pakontrolluara dhe me pasoja të rënda të njerëzve.  

3. Me këtë Ligj është përcaktuar se si pyje të mbrojtura shpallen: pyjet apo pjesët e 
pyllit që kanë rëndësi kulturore, historike, natyrore dhe ekologjike; parqet 
nacionale, pyjet parqe, rezervatet e gjuetisë dhe ato natyrore; pyjet me rëndësi të 
veçantë për mbrojtje; pyjet dhe tokat pyjore me rëndësi për mbrojtjen e 
biodiversiteteve, florës, faunës dhe organizmave të tjerë; pyjet ose pjesët e tyre të 
regjistruara si fidanishte (përbërës farorë dhe farishte); pyjet me rëndësi të 
posaçme arsimore dhe shkencore; pyjet me rëndësi speciale për pastrimin e ajrit, 
furnizimit me ujë; pyjet të destinuara për piknikë pushime, arsimim të 
përgjithshëm, rekreacion, turizëm, si kurues klimatik. Shpalljen e pyjeve me 
destinim të posaçëm dhe pyje të mbrojtura e bën organi kompetent me vendim të 
posaçëm.  

4. Vepra mund të kryhet vetëm me dashje, e cila duhet të përfshijë edhe vetëdijen e 
kryerësit se vepra po kryhet në pyllin e mbrojtur, parkun nacional ose një pyllin 
tjetër me destinim të veçantë.  
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Neni 358 [Vjedhja e pyllit] 
 
1. Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret trungjet në pyll dhe sasia e drunjve të 

prerë tejkalon dy (2) metra kub, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një 
(1) vit.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me qëllim që drunjtë e 
prerë të shiten; nëse sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) metra kub; ose 
nëse vepra penale është kryer në pyllin e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo 
në pyllin tjetër me destinim të posaçëm, kryesi dënohet me gjobë dhe me 
burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

3. Tentativa për të kryer veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni është e 
dënueshme.  

 
1. Këtë vepër penale e kryen personi i cili, me qëllim të vjedhjes, pret trungje në pyll, 

ndërsa sasia e drurëve të prerë tejkalon dy metra kub.  
2. Kjo vepër penale paraqet një formë të posaçme të veprës penale të vjedhjes. 

Veprimi i kryerjes i kësaj vepre penale është prerja e një apo më shumë trungjeve.  
3. Vendi i kryerjes është element ligjor i kësaj vepre penale. Për ekzistimin e veprës 

është e nevojshme që vepra penale të jetë kryer në pyll. Se çka nënkuptojmë me 
nocionin pyll, shih komentin te neni 357.  

4. Sipas komentit të Kodit Penal të Republikës Popullore të Shqipërisë – pjesa e 
posaçme, pyll, sipas ligjit mbi mbrojtjen e pyjeve, është çdo tokë me sipërfaqe më 
tepër se një dynym e mbuluar me drurë ose shkurre të çfarëdo moshe ose gjendje 
zhvillimi dhe që ndodhet jashtë kufijve të qyteteve. Drurët e veçuar ose grupe 
drurësh në mes ose anash tokave bujqësore nuk përfshihen në fondin pyjor.694 

5. Për ekzistimin e kësaj vepre penale kërkohet që, përpos që të jetë kryer prerja, ajo 
të jetë bërë me qëllim të vjedhjes. Ky element ligjor i veprës penale të vjedhjes së 
pyllit do të konsumohej nëse prerja e drunjtëve është bërë me qëllim që kryerësi t’i 
sjellë vetes ose tjetrit përfitim material të kundërligjshëm.  

6. Meqë për ekzistimin e veprës penale është e nevojshme që prerja të jetë kryer me 
qëllim të vjedhjes, rezulton se kjo vepër penale mund të kryhet vetëm në pyllin e 
tjetrit- në pyll të huaj.  

7. Prerja në pyll e një apo më shumë trungjeve paraqet vepër penale vetëm nëse sasia 
e drunjve të prerë është më tepër se dy metra kub. Ky element i përshkrimit ligjor 
të kësaj vepre penale të vjedhjes së pyllit paraqet kusht objektiv të inkriminimit 
dhe për këtë nuk duhet të përfshihet në dashjen e kryerësit.  

8. Vepra penale është kryer me prerjen në pyll të një apo më shumë trungjeve me 
qëllim të vjedhjes. Për ta konsideruar veprën të kryer, nuk kërkohet edhe 
përvetësimi i drunjtëve të prerë.  

9. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
10. Vepra mund të kryhet vetëm me dashje. Për këtë arsye, nëse kryerësi në kohën e 

prerjes të trungjeve nuk ka qenë i vetëdijshëm se pylli në të cilin ka kryer prerjen e 
trungjeve është i huaj, d.m.th. ka qenë në lajthim faktik në raport me këtë rrethanë 
dhe gabimisht ka menduar se prerjen e trungjeve po e bën në pyllin e vet, atëherë 

                                                           
694 Komentar i Kodit Penal të Republikës Popullore të Shqipërisë, pjesa e posaçme vëllimi i I. grup 
autorësh, Tiranë 1964. f.118 
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do të përjashtohet dashja e tij.  
11. Për këtë formë të veprës penale është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim 

deri në një vit.  
 

Paragrafi 2 
 
1. Në paragrafin 2, janë inkriminuar tri raste të formës së cilësuar të veprës penale të 

vjedhjes së pyllit: e para, kur vepra është kryer me qëllim që drunjtë e prerë të 
shiten, që të thotë se kryerësi nuk e ka kryer veprën me qëllim të përmbushjes së 
nevojave të veta për dru (për ngrohje, ndërtim shtëpie etj.); e dyta, nëse sasia e 
drunjve të prerë është më tepër se pesë metra kub dhe e treta, nëse vepra është 
kryer në pyllin e mbrojtur, parkun e mbrojtur apo në një pyll tjetër me destinim të 
posaçëm. për këtë formë të cilësuar ligji ka parashikuar dënim kumulativ me gjobë 
dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

2. Përkitazi me kuptimet pyll i mbrojtur, park i mbrojtur ose pyll tjetër me destinim të 
posaçëm, shih komentin te neni 357.  

3. Për përgjegjësinë penale të kryerësit për formën e cilësuar të veprës penale të 
vjedhjes së pyllit, po ashtu, është e nevojshme dashja. Kryerësi duhet të jetë i 
vetëdijshëm për karakterin dhe destinimin e pyllit në të cilin kryen prerjen e 
trungjeve, mirëpo, për dallim nga paragrafi 1, te kjo formë e cilësuar kryerësi duhet 
të jetë edhe i vetëdijshëm se ka prerë një sasi të madhe trungjesh, edhe pse nuk 
është e thënë që ai të ketë përfytyrim të qartë nëse ajo sasi është më tepër se dy 
metra kub.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Sipas paragrafit 3, është e dënueshme edhe tentativa. Te kjo vepër penale tentativa 

do të ekzistonte kur kryerësi ka filluar nga prerja e trungut, por ende pa e rrëzuar 
atë ose kur e ka rrëzuar një a më shumë trungje, sasia e të cilëve ende nuk ka 
arritur dy metra kub.  

2. Bazuar në faktin se kjo vepër penale paraqet një formë të lehtë dhe specifike të 
veprës penale të vjedhjes, ndërmjet këtyre veprave penale nuk mund të ekzistojë 
bashkimi.  

3. Nëse vepra penale e vjedhjes është kryer në atë vëllim që paraqet shkretim të 
pyllit, atëherë do të ekzistojë bashkimi ideal mes veprës penale të shkretimit të 
pyllit të parashikuar nga neni 284 dhe veprës penale të vjedhjes së pyllit të 
parashikuar nga neni 285, për arsye se vepra penale e shkretimit të pyllit drejtohet 
ekskluzivisht kundër ekonomisë, ndërsa objekt i mbrojtur te vepra penale e 
vjedhjes së pyllit, përpos ekonomisë, është edhe prona shtetërore dhe ajo private.  

4. Një çështje të diskutueshme përbën situata kur vepra penale e vjedhjes së pyllit 
kryhet duke përdorur forcën a kanosjen për sulm të drejtpërdrejt mbi jetën dhe 
trupin e ndonjë personi, me qëllim që t’i mbajë trungjet e prera dhe se a duhen 
konsideruar veprimet e tilla vjedhje grabitqare apo vjedhje e pyllit. Megjithatë, 
mbizotëron qëndrimi se në raste të tilla nuk bëhet fjalë për vjedhje grabitqare, por 
për vepër penale të vjedhjes së pyllit në bashkim me ndonjë vepër penale tjetër, 
p.sh. me veprën penale të detyrimit, të kanosjes etj. Këtë e konsiderojmë qëndrim 
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të drejt, ngase vjedhja e pyllit nuk është “vjedhje”, por një formë e privilegjuar e 
vjedhjes.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Forma e cilësuar e veprës penale të vjedhjes së pyllit e kryer me qëllim që drunjtë e 

rrëzuara të shiten, ekziston edhe në rastet kur kryerësi ka prerë drunjtë me qëllim 
që ato t’i përdorë për ndërtimin e prodhimeve të tij për shitje.695 

2. Vepra penale e vjedhjes së pyllit ekziston, nëse sasia e drunjve të rrëzuar është më 
tepër se dy metra kub, e cila është kusht objektiv i këtij inkriminimi dhe është 
relevante nëse drunjtë e rrëzuar janë të njomë apo të thatë.696 

3. Gjykata e Lartë e Shqipërisë në një vendim të viteve gjashtëdhjeta shprehet: Prerja 
e paligjshme e pemëve ose e bimëve në parqet, në kopshtet ose gjatë rrugëve, qoftë 
edhe në fshat, si dhe marrja e tyre nuk formon krimin e përvetimit të pasurisë 
socialiste, por veprës penale dëmtimi ose prerja e paligjshme e pemëve në kopshte 
dhe parqe nga neni 126 i Kodit Penal të R.P.SH.697  

 
 
Neni 359 [Gjuetia e kundërligjshme] 
 
1. Kushdo që gjuan kafshë të egra kur gjuetia është e ndaluar ose në territorin në 

të cilin gjuetia është e ndaluar, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) 
vjet.  

2. Kushdo që pa leje ose autorizim, gjuan ose mbyt një kafshë të egër ose e zë të 
gjallë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet jashtë sezonës; në 
grup; ose ndaj gjahut në vlerë që tejkalon dymijë (2.000) Euro ose me rëndësi 
sipas rregulloreve të gjuetisë, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në 
dy (2) vjet.  

4. Kushdo që gjuan lloje të rrezikuara ose të rralla të kafshëve, gjuetia e të cilave 
është e ndaluar, ose gjuan lloje të posaçme pa pasur lejen e veçantë për atë lloj 
gjahu, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

5. Kushdo që gjuan duke përdorur metoda të asgjësimit masiv, duke përdorur 
automjetin ose duke përdorur dritën e fortë, dënohet me gjobë dhe me burgim 
prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

6. Kafshët e egra dhe pajisjet e gjuetisë konfiskohen.  
 
1. Me Ligjin për Gjuetinë është përcaktuar që egërsirat janë të mira me interes të 

përgjithshëm dhe gëzojnë mbrojtje të veçantë. Me inkriminimin e kësaj vepre 
penale sigurohet mbrojtja penalo-juridike e egërsirave.  

2. Objekt i kësaj vepre penale është egërsira. Sipas Ligjit për Gjuetinë, egërsira janë 
kafshët në vazhdim, të cilat jetojnë lirshëm në natyrë: a) kafshët e egra me push 
(qime); lepuri, miu i ujit, gjeri i madh, ketri etj.; bishat: macja e egër, dhelpra, ujku, 

                                                           
695 Vendimi Gjykatës së Qarkut Lubjanë, Ap. nr. 637/70 datë 19.1.1970.  
696 Vendimi i Gjykatës së Qarkut Slovenska Pozhega, Ap. nr. 115/76 
697 Vendimi i Gjykatës së Lartë të Republikës Popullore të Shqipërisë. nr.203. dt.24.12.1960.  
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kunadhja e verdhë, kunadhja e bardhë, qelbësi, bukla - nuselala e vogël, nuselala e 
madhe, vidra, lundra, ariu i murrmë etj.; dythundrakët: derri i egër, drenusha, dreri, 
dreri brilopatë, dhia e egër, mufloni, delja e egër, cjapi i alpeve etj.; b) shpendët e 
egra me pendë; pulat e egra, rosat e egra, patat e egra, shaptoret, gatat, lejlekët, 
mjellmat, hutat kërmë ngrënëse, shqiponjat, petritët, gjeraqinat, kukuvajkat, çiftet, 
skifterët, pelikanët, kojrrila e përhitur, fajkonjtë, korbat, bajzat etj.  

3. Me Ligjin për gjahun është caktuar se gjahu i egërsirave përfshin: kërkimin, 
ndjekjen, vrasjen dhe kapjen e egërsirave, sikurse edhe shfrytëzimin e egërsirave 
dhe pjesëve të tyre. Mbrojtja e egërsirave bëhet me ndalesën e përhershme apo të 
përkohshme të gjahut. Për kohën e ndalesës së gjahut, egërsirat nuk guxon të 
gjuhen, ndiqen, apo të shqetësohen, nëse me ligj nuk është rregulluar ndryshe. Me 
ligjin e cituar është caktuar se cila egërsirë është e mbrojtur, për cilën egërsirë të 
mbrojtur është caktuar ndalesa e përhershme e gjahut, se cilat egërsira në kohën e 
gjahut të lejuar mund të gjuhen, pastaj ndalesa e përkohshme për gjuajtjen e 
egërsirave të caktuara numri i të cilave ndjeshëm është zvogëluar, për shkak të 
fatkeqësive natyrore, sëmundjeve, zjarrit apo ndonjë shkaku tjetër, e që duhet 
mbrojtur për një kohë me qëllim të rritjes së numrit të tyre.698 

4. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale sipas paragrafit 1 qëndron në gjuajtja e 
kafshëve të egra kur gjuetia është e ndaluar ose në territorin ku gjuetia është e 
ndaluar, d.m.th sipas paragrafit 1. vepra penale konsumohet me vetëm gjuajtjen pa 
pasojë konkrete.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Vepra penale nga paragrafi 2. konsumohet, nëse kryesi pa leje ose autorizim, gjuan 

ose mbyt një kafshë të egër ose e zë të gjallë. Për këtë vepër penale është 
parashikuar dënim me gjobë ose me burgim deri në gjashtë muaj.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Ndërkaq, në paragrafin 3 është parashikuar forma e rëndë e kësaj vepre penale, e 

cila konsiderohet e kryer, nëse vepra themelore e parashikuar në paragrafin 1 ose 
2. kryhet jashtë sezonit; në grup; ose nëse vlera e gjahut tejkalon vlerën prej 
dymijë (2.000)Euro. Kjo formë e cilësuar i parashikon disa alternative: e para është 
nëse gjahu është kryer gjatë sezonit të mbyllur e dyta nëse gjahu është kryer në 
grup, e treta i përket vlerës së presë (gjahut); e katërta i përket statusit të egërsirës 
së vrarë ose të zënë. Për këtë formë të cilësuar dënim me gjobë ose me burgim deri 
në dy (2) vjet.  

 
Paragrafi 4 dhe 5. 

 
1. Në paragrafin 4 dhe 5. parashikohet forma më e rëndë e kësaj vepre penale, e cila 

konsiderohet e kryer, nëse ndonjë person gjuan lloje të rrezikuara ose të rralla të 
gjahut, gjuetia e të cilave është ndaluar ose gjuan lloje të posaçme, pa pasur leje të 
veçantë për atë lloj gjahu, si dhe kur gjuan me mjete a metoda për asgjësim masiv 

                                                           
698 Shih Ligjin për gjuetinë,nr. 02/L-53,datë16.12.2005.  
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apo duke përdorur dritë të fortë. Veprën penale sipas paragrafit 3 e kryen ai që 
gjuan pa autorizim lloje të rrezikuara ose të rralla gjahu (me çka nënkupton kafshët 
e mbrojtura ndaj gjahut) dhe 4. nëse gjuan me mjete dhe në mënyra të ndaluara, me 
të cilat kafshët asgjësohen në masë.  

2. Me Ligjin për Gjahun është parashikuar se vrasja e egërsirave është e lejuar me 
pushkë të gjuetisë me tytë të gjatë dhe me pushkë me saçma, por vrasja e ariut, 
cjapit të alpeve, deles së egër, drenushës dhe dhisë së egër vetëm me pushkë që 
përdor plumb me tytë të gjatë. Egërsirat është e ndaluar të gjuhen: në kohën kur 
zonat ku ndodhet egërsira janë të rrezikuara nga përmbytjet, ortekët ose zjarri; me 
helme, kurthe dhe mjete dehëse, kurse zogjtë me rrjeta dhe mjete të tjera për 
asgjësim në masë; duke përdorur mjete motorike, duke shtypur me mjete motorike, 
duke përdorur skafe, reflektorë, pastaj me armë ushtarake, municion ushtarak, me 
pushkë gjysmë automatike me më shumë se dy fishekë etj. 

3. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje, e cila duhet të përfshijë edhe 
vetëdijen se po veprohet kundërligjshëm, ndërsa kur kemi të bëjmë me veprën 
penale të parashikuar nga paragrafi 3, duhet të ekzistojë edhe vetëdija se egërsirat 
po gjuhen me mjete apo në mënyrën që është e ndaluar dhe me mjete për asgjësim 
në masë, pastaj se po gjuan egërsira për të cilat duhet leje e posaçme.  

4. Vepra penale sipas paragrafit 1 dhe format e cilësuara të parashikuara në paragrafët 
2, 3,4 dhe 5. janë të karakterit blanket. Me rastin e zbatimit të dispozicionit të tyre, 
ato duhen plotësuar me dispozita relative nga fusha e gjuetisë.  

 
Paragrafi 4. 

 
1. Egërsirat e gjuajtura dhe mjetet e përdoruara sekuestrohen detyrimisht.  
2. Konsiderojmë se kjo normë duhet riformuluar se në vete përmban shumë paqartësi 

dhe paradokse, p.sh. në paragrafin 1. është sanksionuar vetëm gjuetia jashtë sezonit 
të gjuetisë pa pasojë konkrete dhe dënimi është deri në një (1) vjet, ndërsa në 
paragrafin 2. për vrasjen e kafshës së egër është parashikuar dënimi me burgim 
deri në gjashtë (6) muaj (dënimi më i vogël se kur vetëm është gjuajtur pa pasojë 
konkrete). Pastaj në paragrafin 2. njëra nga alternativat e kryerjes së veprës penale 
është gjuajtja jashtë sezonit, por edhe në paragrafin 1. është sanksionuar gjuajtja e 
kafshëve të egra kur gjuetia është e ndaluar, d.m.th. edhe në paragrafin një (1) edhe 
në paragrafin tre (3). janë parashikuar dy forma alternative të njëjta të kryerjes së 
veprës penale me dënime të ndryshme, ngase edhe gjuajtja në kohën kur gjuetia 
është e ndaluar edhe gjuajtja jashtë sezonit të gjuetisë bëhet fjalë për të njëjtat 
alternativa vetëm janë përdorë shprehje të ndryshme (sinonime) por që kanë të 
njëjtën domethënie.  

 
 

Praktika gjyqësore 
 

1. “Kur i akuzuari në kohën kur ishte e ndaluar gjuetia del në gjah dhe me këtë rast 
mbytë kafshë të egra – një kaproll, ai ka konsumuar të gjitha elementet e veprës 
penale gjuetia e kundërligjshme e parashikuar me nenin 286. par. 1. të KPK”. 
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Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Gjilan, P. nr. 191/2004, datë 2.02.2005.699 
2. Kur një drenushë e rëndomtë është vrarë në territorin e caktuar nga Shoqata e 

Gjuetarëve, nëse në atë zonë nuk është hapësirë egërsirash të rralla dhe nëse për 
gjuajtjen e saj nuk kërkohet leje e posaçme, nuk mund të bëhet fjalë për veprën 
penale të gjuetisë së paligjshme të parashikuar nga neni 127 të LPKr.  

 
Nga arsyetimi: 

 
1. Fakti se i akuzuari, i cili është anëtar i Shoqatës së Gjuetarëve, paraprakisht nuk ka 

marrë leje nga Shoqata që pikërisht ai ta vrasë drenushën në kuadër të planit vjetor 
e në përputhje me nenin 14 dhe 18 të Ligjit për Gjuetinë të Republikës së Kroacisë 
dhe vrasjen e drenushës e ka bërë vet, pra jo në kuadër të një organizimi të 
posaçëm për një qëllim të tillë që do të përfshinte një numër të caktuar gjuetarësh 
dhe që do të ndërmerrej në një ditë dhe javë të caktuar, gjë që nuk është në 
përputhje me rregullat e brendshme të Shoqatës së Gjuetarëve, paraqet vetëm 
kundërvajtje dhe prodhon sanksione disiplinore sipas rregullave të Shoqatës së tij 
të Gjuetarëve.700 

2. “Nuk bëhet fjalë për veprën penale të gjuetisë së kundërligjshme në sezonin e 
mbyllur sipas nenit 127 par. 1 të LPKr, në rastin kur është kryer e ashtuquajtura 
“vrasje sanitare” e drenushës së sëmurë.701 

 
 
Neni 360 [Shitja ose nxjerrja e trofeve të kafshëve të egra jashtë Republikës 

   së Kosovës] 
 
1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme shet apo nxjerr jashtë Republikës së 

Kosovës trofenë nga kafshët e egra, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy 
(2) vjet. 

2. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme shet apo nxjerr jashtë Republikës së 
Kosovës trofenë nga kafshët e egra të fituar me anë të veprës penale nga 
paragrafët 1. deri 3. të nenit 359 të këtij Kodi, dënohet me gjobë ose me 
burgim deri në tre (3) vjet.  

3. Trofetë e kafshëve të egra konfiskohen.  
 

Vërejtjet kritike 
 
1. Konsiderojmë se shprehja “trofetë nga kafshët e egra” nga paragrafi 1 dhe 2. 

duhet të jetë: trofetë e kafshëve të egra, siç është në paragrafin 3.  
 

Paragrafi 1. 
 
1. Kryerja e kësaj vepre penale shprehet duke nxjerrë jashtë Kosovës të trofeve 

kafshë të egra. Sipas Ligjit për Gjahun, trofe të kafshëve të egra konsiderohen 

                                                           
699 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Gjilan, P. nr. 191/2004, datë 2.02.2005.  
700 Gjykata Supreme e Kroacisë Kzz-7/84 26. prill. 1984.  
701 Gjykata e Qarkut Sisak. Kž-95/88 datë 14 janar1988.  
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brirët e drerit, edhit apo dhisë së e egër, drerit brilopatë, muflonit- deles së egër dhe 
cjapit të Alpeve; kafka dhe lëkura e ariut, e ujkut dhe e maces së egër, si dhe 
ekzemplarët e tërë të pulegrës së madhe dhe pulegrës së vogël. Trofe të kafshëve të 
egra konsiderohen edhe ato trofe egërsirash vlera e të cilave është më e madhe sesa 
numri i caktuar i poenëve të parashikuar për çdo lloj trofeu të posaçëm, të 
llogaritur sipas formulës ekzistuese të Këshillit Ndërkombëtar për Gjuetinë dhe 
Mbrojtjen e Egërsirave. Nxjerrja jashtë vendit e trofeve të kafshëve të egra mund të 
bëhet vetëm me leje të organit kompetent.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma e cilësuar e kësaj vepre penale është parashikuar në paragrafin 2 dhe ajo 

konsiderohet e kryer në rastet kur ndonjë person shet apo nxjerr në mënyrë të 
kundërligjshme jashtë Kosovës trofe të kafshëve të egra, të marra me anë të veprës 
penale të parashikuar nga neni 286 par. 1 deri në 3. Kjo formë bëhet e cilësuar për 
faktin se kryerësi së pari gjuan kafshë të egra në mënyrë të kundërligjshme e pastaj 
këto trofe të kafshëve të egra edhe i nxjerrë jashtë shtetit.  

2. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
3. Vepra mund të kryhet vetëm me dashje, e cila përfshin në vete edhe vetëdijen se 

është e ndaluar shitja a nxjerrja jashtë kufijve të Kosovës e trofeve të kafshëve të 
egra.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 është parashikuar që trofetë e kafshëve të egra konfiskohen.  
2. Edhe ky inkriminim konsiderojmë se duhet riformuluar për faktin sepse, sipas 

formulimit të tanishëm nxjerrja jashtë e vetëm një lëkure drenushe do të 
konsiderohej vepër penale, gjë që përbën një absurditet. Mendojmë se do duhej 
sanksionuar vetëm nxjerrja e trofeve elite të vlerës së madhe apo trofeve elite në 
numër të madh.  

 
 
Neni 361 [Shitja ose nxjerrja e të mirave natyrore, bimëve ose kafshëve  

   posaçërisht të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës] 
 

Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme shet apo nxjerrë jashtë Republikës 
së Kosovës të mira, bimë apo kafshë posaçërisht të mbrojtura, dënohet me 
gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet. 

 
1. Ky nen ka sanksionuar shitjen ose nxjerrjen jashtë Republikës së Kosovës të mira, 

bimë apo kafshë posaçërisht të mbrojtura, d.m.th bëhet fjalë për mbrojtje të 
posaçme me ligj për këtë kategori të të mirave natyrore, bimëve apo kafshëve.  
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Neni 362 [Peshkimi i kundërligjshëm] 
 
1. Kushdo që peshkon gjatë kohës kur peshkimi është i ndaluar apo në ujërat ku 

peshkimi është i ndaluar, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) 
muaj.  

2. Kushdo që peshkon duke përdorur eksploziv, rrymë elektrike, helm ose mjete 
helmuese dhe me këtë shkakton ngordhjen e peshqve në mënyrë të tillë që të 
dëmtojë shumimin e peshqve, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) 
vjet.  

 
1. Objekt i veprës penale janë peshqit. Ky inkriminim, siç ekziston tani, nuk përfshin 

kafshët e tjera që jetojnë në ujë. Mendojmë se do duheshin përfshirë përkatësisht 
mbrojtur edhe kafshët e tjera që jetojnë në ujë.  

2. Peshkimi mund të bëhet vetëm në mënyrën dhe me mjetet e lejuara nga Ligji për 
Peshkimin dhe dispozitat e posaçme. Format e caktuara të peshkimit të 
kundërligjshëm që i shkaktojnë dëm më të madh peshkatarisë, si degë e 
rëndësishme e ekonomisë, janë të parashikuara si vepër penale.  

3. Sipas nenit 47 të Ligjit për Peshkim dhe Akuakulturë, në ujërat e peshkimit 
ndalohet: të peshkohet me mjete eksplozive, të shkatërrohen të vegjlit e peshqve 
me vlerë të lartë biologjike në çdo kohë, të peshkohet me mjete të ndaluara, armë 
zjarri apo mjete kimike të cilat i vrasin, helmojnë ose joshin peshqit, ndotja e 
ujërave të peshkimit me mjete të dëmshme dhe të rrezikshme që mund të 
ndryshojnë kualitetin e ujit e të cilat e rrezikojnë fondin e peshqve, hedhja dhe 
deponimi i materieve të ngurta, të peshkohen ikrat-vezët, të vegjlit e çdo lloj 
organizmi ujor pa autorizimin e nevojshëm ose licencën e lëshuar nga ministria, 
peshkimi në afërsi më të vogël se 300 m nga digat për hidrocentrale, të lëshohet uji 
nga liqenet artificiale apo akumulimet në rast se rrezikohet fauna e ujërave, 
pengimi i shpëtimit të peshqve gjatë vërshimeve, pengimi i vendosjes së shenjave 
për regjionet apo zonat e peshkimit. Ndalimet nga paragrafi 1 i këtij neni nuk 
vlejnë për rastet e aplikimit të peshkimit për qëllime kërkimore-shkencore.702 

4. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është peshkimi i peshqve me mjete të 
caktuara të palejueshme, përkatësisht në mënyrë të kundërligjshme.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Forma e themelore e kësaj vepre penale konsumohet kur peshkohet në ujërat ku 

peshkimi është i ndaluar apo në kohën kur peshkimi është i ndaluar.  
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2, është parashikuar forma e cilësuar e veprës penale e cila 

konsumohet kur gjuajtja e peshqve është bërë me eksploziv, me rrymë elektrike, 
me helm ose mjete helmuese. Për ekzistimin e kësaj forme të veprës penale është e 
nevojshme që, duke përdorur mjete të ndaluara, të shkaktohet ngordhja e peshqve, 
pastaj peshkimin e peshqve në mënyrën që është e dëmshme për shumimin e tyre. 

                                                           
702 Shih Ligjin për peshkatari dhe Akuakulturë, nr. 02//L-85,datë 10.10.2006.  
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Mënyra e ndaluar e peshkimit do të ishte, p.sh. zënia e rrjedhës së ujit, mbyllja, 
ndërrimi i drejtimit të rrjedhës së ujit apo shterimi i ujit nga rezervatet e peshqve, 
lëshimi i shpejtë i ujit nga liqenet apo akumuluesve të tjerë.  

2. Ashtu siç është formuluar dispozita ligjore nga paragrafi 2 që ka sanksionuar 
pasojën konkrete - ngordhjen e peshqve), për të ekzistuar kjo vepër penale është jo 
relevante se sa është sasia e peshqve të ngordhur, edhe ngordhja e vetëm 10 
peshqve do të mund sanksionohej sipas këtij inkriminimi. Konsiderojmë se do të 
duhej të sanksionohej vetëm ngordhja e peshqve në përmasa të gjera apo në vlerë 
të madhe, siç ka qenë e sanksionuar më parë, por edhe si është e sanksionuar me 
ligjet penale të rajonit.  

3. Për ekzistimin e formës së dytë të cilësuar të veprës penale duhet vërtetuar nëse 
mënyra me të cilën është peshkuar ka qenë e dëmshme për shumimin e peshqve.  

4. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje, e cila duhet të përfshijë edhe 
vetëdijen se mjetet dhe mënyra e peshkimit janë të ndaluara.  

5. Nëse me përdorimin e mjeteve të caktuara për peshkim janë konsumuar edhe 
elementet e ndonjë vepre tjetër penale me objekt të ndryshëm mbrojtës, (p.sh. 
shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm), do të ishte i mundshëm bashkimi i kësaj 
vepre penale me veprën penale të peshkimit të kundërligjshëm. Nëse me peshkim 
të kundërligjshëm janë realizuar elementet edhe të ndonjë vepre tjetër penale të 
përfshirë në këtë kapitull, (p.sh. vepra penale e ndotjes së mjedisit), konsiderojmë 
se kjo vepër themelore e peshkimit të kundërligjshëm do të inkludohej në atë vepër 
penale, (me aplikimin e principit të inkluzionit në raport me veprën penale për të 
cilën është parashikuar dënim më i butë).  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. “Përvetësimi i kundërligjshëm i peshqve dhe kafshëve të tjera të ujit nga lumi dhe 

hapësirat tjera të ngritura, në të cilat kultivohen ato, nga personi të cilit peshqit dhe 
kafshët e tjera ujore i janë besuar në punë, nuk paraqet vepër penale të peshkimit të 
kundërligjshëm të parashikuar nga neni 128 par. 1 të LPKr, por vepër penale e 
vjedhjes, të parashikuar nga neni 130 par. 1 të LPKr”.703 

 
  
Neni 363 [Dëmtimi, shkatërrimi dhe nxjerrja e paautorizuar e monumenteve ose  

   objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës] 
 
1. Kushdo që dëmton ose shkatërron monumentin ose objektin e mbrojtur 

kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror, dënohet me gjobë ose me 
burgim deri në dy (2) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet ndaj monumentit ose 
objektit të mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror që kanë 
vlerë të posaçme ose nëse vepra penale rezulton me dëm të rëndë, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

3. Kushdo që pa autorizimin përkatës të organit kompetent nxjerrë jashtë 
Republikës së Kosovës monumentin ose objektin e mbrojtur kulturor, historik, 

                                                           
703 Qëndrim juridik i Mbledhjes së zgjeruar të Degës Penale të GJSKr, datë 17 qershor 1985.  
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fetar, shkencor apo natyror, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) 
vit.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni ka të bëjë me monumentin ose 
objektin e mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror me vlerë të 
posaçme, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

5. Për qëllime të këtij neni, shprehja “monument ose objekt i mbrojtur kulturor, 
historik, fetar, shkencor apo natyror” do të thotë objekt nderimi i një 
komuniteti fetar i cili ndodhet në pronën e caktuar për shërbime fetare, gur 
varri, varr apo vend tjetër i varrimit, monument publik, monument natyror, 
objekt artistik, shkencor apo artizanat i cili ruhet në koleksione publike ose në 
ekspozita publike, objekt i cili shërben për ndonjë nevojë publike ose 
zbukuron rrugën publike, sheshin apo parkun, atraksion natyror apo një lloj 
të rrezikuar i kafshëve ose bimëve.  

6. Tentativa për të kryer vepër penale nga paragrafi 1. ose 3. i këtij neni është e 
dënueshme.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Vepra penale sipas paragrafit 1 qëndron në dëmtimin ose asgjësimin e 

monumenteve kulturore, historike, fetare a shkencore dhe objekteve të mbrojtura 
natyrore. Sipas Ligjit për trashëgiminë kulturore, trashëgimi kulturore historike 
përkatësisht të mira kulturore historike konsiderohen paluajtshmëritë dhe sendet e 
luajtshme, grupet dhe tërësitë e tyre me rëndësi të posaçme kulturore dhe historike, 
bazuar në cilësitë themelore dhe prejardhjen e tyre. Të mira (pasuri) të 
trashëgimisë kulturore-historike janë: monumentet kulturore, lokalitetet 
arkeologjike, monumentet e shënuara dhe të mirat tjera të caktuara me këtë ligj, 
pastaj veprat nga fusha e artit figurativ, zejtarisë, teknikës, materiali muzeor, 
materiali arkivor, bibliotekat e vlefshme, librat e vjetër dhe të rrallë, filmat dhe 
materiali filmik.  

2. Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, territore të mbrojtura janë: territoret e 
mbrojtura natyrore të destinuara për qëllime shkencore ose për mbrojtjen e 
kafshëve, parqet nacionale të krijuara me qëllim të mbrojtjes së ekosistemeve dhe 
rekreacionit, monumentet natyrore të destinuara me qëllim të ruajtjes së 
karakteristikave specifike të natyrës, peizazhet e mbrojtura të themeluara me 
qëllim të ruajtjes së peizazheve. Me këtë Ligj parashikohet edhe mbrojtja e 
posaçme e llojeve të caktuara të bimëve dhe kafshëve.704 

3. Ndërsa për qëllim të këtij neni në paragrafin 5, janë dhënë sqarimet lidhur me 
objektet mbrojtëse nga ky nen dhe sipas këtij neni, shprehja “monument ose objekt 
i mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror” do të thotë objekt nderimi 
i një komuniteti fetar i cili ndodhet në pronën e caktuar për shërbime fetare, gur 
varri, varr apo vend tjetër i varrimit, monument publik, monument natyror, objekt 
artistik, shkencor apo artizanat i cili ruhet në koleksionet publike ose në ekspozitat 
publike, objekt i cili shërben për ndonjë nevojë publike ose zbukuron rrugën 
publike, sheshin apo parkun, atraksion natyror apo një lloj të rrezikuar të kafshëve 
ose bimëve.  

                                                           
704 Shih Ligjin për mbrojtjen e natyrës, nr. 02/L-18, datë: 23.03.2005.  
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4. Sipas përshkrimit ligjor të veprës penale në paragrafin 1 të këtij neni, objekt i kësaj 
vepre penale janë vetëm monumentet dhe objektet e mbrojtura, d.m.th. vetëm ato 
monumente dhe objekte, të çfarëdo natyre qofshin, që janë të mbrojtura me ligj, 
por jo të gjitha monumentet dhe objektet që kanë vlera të tilla, nëse nuk janë të 
mbrojtura me ligj, prandaj konsiderojmë se është në rregull për faktin se po të ishin 
objekt i kësaj vepre penale të gjitha objektet dhe monumentet kulturore, shkencore, 
historike, fetare etj. kjo do të çonte në interpretime arbitrare të asaj se çka duhet të 
konsiderohet monument dhe objekt kulture si dhe do të shkaktonte vështirësi me 
rastin e vërtetimit të dashjes së kryerësit.  

5. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
6. Vepra mund të kryhet vetëm me dashje që duhet të përfshijë edhe vetëdijen e 

kryerësit për cilësitë e objektit ndaj të cilit kryhet vepra.  
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 është sanksionuar forma e cilësuar e veprës penale të parashikuar 

nga paragrafi 1, e konsumohet nëse objekt dëmtimi janë objektet kulturore me 
vlerë të posaçme. Shpallja e ndonjë monumenti a objekti të mbrojtur me vlerë të 
posaçme bëhet me vendim të organit kompetent.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Vepra penale sipas paragrafit 3 të këtij neni qëndron në nxjerrjen jashtë shtetit të 

monumenteve të kulturës apo objekteve natyrore të mbrojtura, pa leje të organit 
kompetent. Kushtet për nxjerrjen jashtë shtetit të monumenteve dhe objekteve të 
përmendura më lartë janë përcaktuar me Ligjin për Trashëgiminë kulturore dhe 
Ligji për Institucionet kulturore. Në çdo rast, për nxjerrjen e tyre jashtë shtetit 
është e nevojshme leja e organit kompetent. Transportimi apo nxjerrja e 
monumenteve dhe objekteve të këtilla të mbrojtura jashtë shtetit kryerësi mund ta 
bëjë vetë drejtpërdrejt ose në mënyrë të tërthortë, p.sh. duke e ngarkuar në anije a 
në aeroplan.  

2. Për këtë formë të cilësuar të veprës penale është parashikuar dënim me gjobë ose 
me burgim deri në një (1) vjet.  

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në paragrafin 4 është parashikuar forma e cilësuar e veprës së kryer sipas 

paragrafit 3 dhe ajo ekziston nëse monumentet apo objektet e mbrojtura të nxjerrja 
jashtë vendit kanë vlerë të posaçme.  

2. Është e dënueshme edhe tentativa për veprat penale nga paragrafi 1 dhe 3. të këtij 
neni.  

 
 



Fejzullah Hasani 

 1003 

Neni 364 [Punimet e paautorizuara dhe përvetësimi i monumenteve kulturore] 
 
1. Kushdo që pa autorizimin e organit kompetent kryen punë të konservimit, 

restaurimit apo punime hulumtuese në ndonjë monument kulturor, ose 
përkundër ndalimit ose joautorizimit, kryen gërmime apo hulumtime 
arkeologjike dhe me këtë e shkatërron ose e dëmton rëndë monumentin 
kulturor apo karakteristikat e tij, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy 
(2) vjet. 

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet ndaj monumentit 
kulturor me vlerë apo me rëndësi të posaçme ose rezulton me dëm të madh, 
kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tri (3) 
vjet.  

3. Kushdo që gjatë hulumtimeve arkeologjike apo të hulumtimeve të tjera 
përvetëson ose merr objektin e gërmuar apo objektin e gjetur në ndonjë 
mënyrë tjetër i cili paraqet monument kulturor, dënohet me dënimin nga 
paragrafi 2. i këtij neni.  

 
1. Sipas Ligjit Për Trashëgiminë Kulturore, të mirat e mbrojtura ruhen në gjendjen e 

tyre burimore, natyrore apo të gjetur, e nëse u janë ekspozuar faktorëve të 
pavolitshëm natyrorë dhe faktorëve të tjerë, si dhe të gjithë dëmtimeve të tjera 
biologjike, kimike dhe fizike, shkatërrimeve, asgjësimeve të cilat ndërrojnë cilësitë 
dhe pamjen e tyre, atëherë ndërmerren masa adekuate mbrojtëse, në mënyrë që të 
mirat e rrezikuara të sillen në gjendjen e mëparshme, të ruhen nga rënia e mëtejme 
apo të rivitalizohen. Me ligj është parashikuar që punët në të mirat e mbrojtura, të 
cilave drejtpërdrejt apo tërthorazi mund t’u ndërrohet pamja, cilësitë, autenticiteti a 
burimi i tyre; punët e konservimit dhe punët e restaurimit të të mirave të mbrojtura, 
si dhe adaptimi dhe rivitalizimi i tyre, mund të kryhen vetëm me pëlqimin, 
përkatësisht lejen e organit kompetent. Po kështu do të veprohet edhe me kërkimet 
arkeologjike dhe kërkimet tjera.  

2. Veprimi i kryerjes së veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni 
qëndron në kryerjen e punëve të konservimit, restaurimit a punëve kërkimore në 
monumentet e kulturës, pa leje të organit kompetent, apo kryerja e kërkimeve 
arkeologjike dhe hulumtuese përkundër ndalesës, përkatësisht pa leje të organit 
kompetent.  

3. Për ekzistimin e veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni është e 
nevojshme që, me veprimet e ndërmarra, monumenti i kulturës të jetë asgjësuar, të 
jetë dëmtuar rëndë apo t’i ketë humbur cilësitë e monumentit. Ky përshkrim ligjor i 
veprës është element objektiv i inkriminimit.  

4. Për shprehjet monument kulture, asgjësimi apo dëmtimi i monumentit të kulturës, 
shih komentin te neni 363. Përpos asgjësimit apo dëmtimit të rëndë të monumentit 
të kulturës, si element objektiv i këtij inkriminimi, në mënyrë alternative është 
përcaktuar edhe humbja e cilësive të monumentit. Ky element çdoherë do të 
plotësohej kur, për shkak të ndërmarrjes së veprimeve të caktuara, cenohen 
autenticiteti a cilësitë themelore të monumentit të kulturës për të cilat ai ka pasur 
rëndësi të posaçme historike.  

5. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
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6. Vepra mund të kryhet vetëm me dashje. 
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është sanksionuar forma e cilësuar e kësaj vepre 

penale, e cila ekziston nëse vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni 
është kryer ndaj monumentit të kulturës me vlerë të posaçme ose kur rezulton me 
dëmtim të madh. Për këto rrethana të cilësuara, shih komentin për paragrafin 2 të 
nenit 289.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 të këtij neni është parashikuar si vepër penale vetëm marrja e 

objekteve që paraqesin monument kulture gjatë procesit kërkimor-hulumtues.  



Fejzullah Hasani 

 1005 

 
 
Kapitulli XXIX: Veprat penale kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve 

               dhe pasurisë 
 
 
Vështrime të përgjithshme 
 
1. Kryerja e punëve të caktuara dhe përdorimi i mjeteve të caktuara mund të paraqesë 

rrezik për jetën, integritetin trupor dhe shëndetin e njerëzve, përkatësisht për 
pasurinë. Numri dhe rëndësia e veprimeve të këtilla si dhe i mjeteve të përdorura, 
me përparimin e shkencës, po shënojnë rritje të vazhdueshme. Shfrytëzimi i 
burimeve të fuqishme dhe sasive të mëdha të energjisë dhe përdorimi i arritjeve 
teknike në të gjitha segmentet e ekonomisë, veçanërisht në procesin e prodhimit, 
por edhe në jetën e përditshme të qytetarëve. Është jokontestuese nevoja e 
shoqërisë bashkëkohore për një eksploatim sa ma të madh të zbulimeve shkencore, 
të cilat çojnë drejt progresit të njerëzimit, por është e domosdoshme edhe kërkesa 
që mjetet e tilla të shfrytëzohen me përdorimin e masave të sigurisë, në mënyrën 
që nuk do të sillte në rrezik sigurinë e njerëzve dhe të pasurisë. Mbrojtja e njerëzve 
dhe e pasurisë nga veprimet përgjithësisht të rrezikshme realizohet para së gjithash 
përmes një sistemi adekuat të masave preventive, por janë të domosdoshme edhe 
normat e caktuara penalo-juridike, të cilat, sipas kushteve ligjore, zbatohen në 
rastet e shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm për njerëzit dhe pasurinë.  

2. Për shkak të aktualitetit gjithnjë më të madh në jetën bashkëkohore, veprat penale 
me të cilat vihet në rrezik jeta dhe integriteti trupor i njerëzve dhe të mirat 
materiale kanë qenë objekt trajtimi i shumë kongreseve ndërkombëtare, siç ishte ai 
i Romës, i mbajtur në vitin 1969. Në këtë Kongres, ndër të tjera, qe konstatuar se 
veprimet e tilla, që vënë në rrezik jetën, integritetin trupor dhe pasurinë janë në 
rritje permanente dhe imponojnë nevojën për zhvillimin e një mekanizmi në 
drejtim të mbrojtjes së jetës, integritetit trupor dhe sigurimit të të mirave materiale, 
duke i urdhëruar çdokujt që sjelljet e veta t’ua përshtat këtyre qëllimeve; që situatat 
e tilla të shprehen edhe në planin penalo- juridik, nëpërmjet zhvillimit të rregullave 
juridike, të cilat kanë për qëllim mbrojtjen e individit - kolektiviteteve të tij dhe 
sanksionimit të veprimeve dhe lëshimeve që prodhojnë rrezik; që në procesin e 
konstituimit të veprave penale të sjelljes në rrezik, të respektohet me rreptësi edhe 
principi i legalitetit, duke i përkufizuar konkretisht format e rrezikut dhe duke 
identifikuar juridikisht rrethin e personave që u nënshtrohen detyrimeve të 
posaçme profesionale.  

3. Ndërmarrja e veprimeve të përgjithshme të rrezikshme dhe përdorimi i mjeteve të 
rrezikshme mund të jetë mënyrë për kryerjen e shumë veprave penale, veçanërisht 
të veprave penale kundër jetës dhe trupit dhe veprave penale kundër pasurisë. Jo 
për shkak të specifikave të tij, të cilat, para se gjithash, kanë të bëjnë në veprimin e 
kryerjes dhe shkaktimin e pasojave, këto veprime janë vetvetiu të rëndësishme, gjë 
që arsyeton inkriminim e tyre në kuadër të grupit të veçantë të veprave penale të 
emërtuara si “vepra penale kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve dhe 
pasurisë”.  
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4. Karakteristika e veprave penale nga ky kapitull janë: 
5. Së pari, me kryerjen e këtyre veprave penale shkaktohet një rrezik i përgjithshëm 

për jetën e njerëzve dhe për pasurinë në vëllim të madh. Duke pasur parasysh 
natyrën e veprimeve përgjithësisht të rrezikshme dhe cilësitë e mjeteve 
përgjithësisht të rrezikshme, ndërmarrja, përkatësisht përdorimi i tyre krijon një 
gjendje të rrezikshme, gjendje të rrezikimit, pasojat konkrete të të cilit nuk mund të 
parashikohen dhe të kufizohen apriori. Në teori, lidhur me këto veprime, thuhet se 
veprimi i kryerësit qëndron në lirimin e fuqive të krijuara natyrore apo artificiale, 
të cilat ai nuk është në gjendje t’i mbaj nën kontroll. Rreziku që shkaktohet me 
këto veprime është ekspansiv.  

6. Së dyti, rreziku i përgjithshëm, si pasojë e veprimit të rrezikshëm, qëndron në 
rrezikimin e jetës apo trupit të një rrethi të papërcaktuar individualisht të njerëzve, 
apo një individi të papërcaktuar, përkatësisht në shkaktimin e rrezikut për sendin e 
papërcaktuar individualisht apo sendin që paraqet pasuri në vëllim të madh. Një 
rrezikim i tillë ka karakter të rrezikut të përgjithshëm, ngase rrezikon sigurinë e 
çdo personi, përkatësisht çdo sendi që ndodhet në zonën e veprimit të rrezikut të 
shkaktuar. Pikërisht këtu qëndron dallimi themelor mes veprave penale kundër 
sigurisë së përgjithshme të njerëzve dhe pasurisë dhe numrit më të madh të 
veprave të tjera penale me të cilat parimisht rrezikohet, përkatësisht dëmtohet një 
personi i përcaktuar individualisht apo një pasuri e caktuar, p.sh. manipulimi i 
pakujdesshëm i eksplozivit në një hapësirë të lirë, në afërsi të vetëm një personi të 
caktuar, që ka pasur për pasojë shpërthimin dhe shkaktimin e lëndimeve të rënda 
trupore ndaj atij personi, paraqet vepër penale të lëndimit të rëndë trupor të 
shkaktuar nga pakujdesia, mirëpo veprimi i njëjtë i ndërmarrë në rrugë, në të cilën 
lëvizin njerëz, apo në punëtori ku ndodhet një numër i caktuar a numër i madh 
punëtorësh, pa marrë parasysh nëse për pasojë të shpërthimit ka ndodhur lëndimi i 
njerëzve apo dëmtimi i pasurisë - do të kualifikohej si vepër penale e shkaktimit të 
rrezikut të përgjithshëm, pra si vepër penale kundër sigurisë së njerëzve dhe 
pasurisë.  

7. Në teori ka mendime që veprat penale kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve 
dhe pasurisë ekziston edhe në situatën kur është rrezikuar jeta, përkatësisht 
integriteti trupor edhe i një personi të vetëm, të përcaktuar konkretisht. Ky qëndrim 
arsyetohet me atë se synimi i këtyre veprave penale është veprimi i përgjithshëm i 
rrezikshëm, d.m.th. veprimi i cili qëndron në lirimin e fuqive të cilat kryerësi nuk 
është në gjendje t’i vëjë nën kontrollin e vet dhe për këtë arsye me veprime të tilla 
rrezikohet siguria e përgjithshme e njerëzve, e cila nënkupton edhe sigurinë e çdo 
personi, jeta, përkatësisht integriteti i të cilit me veprimet e tilla është vënë në 
rrezik. Ky qëndrim nuk ka gjetur përkrahje për faktin se anashkalon natyrën e 
grupit të këtyre veprave penale, si vepra penale kundër sigurisë së përgjithshme, 
dhe në aplikimin praktik do të çonte në mënjanimin e dallimeve ndërmjet këtyre 
veprave penale dhe veprave tjera penale të rrezikimit përkatësisht dëmtimit.  

8. Së treti, rreziku i përgjithshëm, si pasojë e veprës penale kundër sigurisë së 
përgjithshme të njerëzve dhe pasurisë, mund të jetë konkrete ose abstrakte.  
a) Rreziku konkret d.m.th. gjendje e tillë e rrezikshme, në të cilën ekziston 

mundësia e afërt e dëmtimit të jetës dhe trupit të njerëzve apo pasurisë në 
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përmasa të mëdha (objekteve mbrojtëse).705 
b) Rreziku abstrakt nënkupton mundësinë e dëmtimit të mirës së mbrojtur, por 

një mundësi e tillë nuk është e afërt e as e drejtpërsëdrejti, por e largët, ai 
krijohet, me vet ndërmarrjen e veprimit të përgjithshëm të rrezikshëm, 
përkatësisht me përdorimin e mjetit të rrezikshëm.706 

9. Rrezikun abstrakt nuk duhet vërtetuar, ai supozohet dhe paraqet motivin e 
ligjdhënësit për këtë inkriminim, prandaj për shkaqe të theksuara ky rrezik nuk 
futet si element i posaçëm i veprës penale  

10. Rreziku i përgjithshëm (i drejtpërdrejtë) ekziston kur, sipas përvojës së 
përgjithshme, ekziston mundësia e afërt dhe reale të ndodhë dëmtimi i së mirës së 
mbrojtur – jetës a trupit të njeriut, përkatësisht pasurisë në vëllim të madh. Rreziku 
në raste të tilla është objektiv, real dhe konkret; e mira e mbrojtur ndodhet në 
rrezik të drejtpërdrejtë për t’u dëmtuar. Te shumica e veprave penale kundër 
sigurisë së përgjithshme të njerëzve dhe pasurisë rreziku konkret paraqet element 
ligjor të veprës penale; ekzistimi i tij duhet të dëshmohet dhe vërtetohet në çdo rast 
konkret. Ky rrezik, në formën e tij konkrete, duhet të jetë i përfshirë në dashjen e 
kryerësit, përkatësisht pakujdesinë e tij, nëse ligji për një vepër të tillë parashikon 
përgjegjësinë edhe për pakujdesi. 

11. Rreziku abstrakt gjithashtu nënkupton mundësinë e dëmtimit të së mirës së 
mbrojtur, mirëpo një mundësi e tillë nuk është e afërt dhe e drejtpërdrejtë, por e 
largët; ajo paraqitet me vetë ndërmarrjen veprimit përgjithësisht të rrezikshëm, 
përkatësisht përdorimin e mjeteve me rrezik të përgjithshëm.  

12. Rreziku abstrakt nuk duhet vërtetuar, ai supozohet dhe paraqet motiv ligjdhënës të 
inkriminimit; ai, për shkaqet e përmendura, nuk futet si element i posaçëm i veprës 
penale dhe nuk duhet vërtetuar. Veprat penale të këtij grupi janë: asgjësimi, 
dëmtimi ose heqja e instalimeve publike, dëmtimi asgjësimi dhe heqja e pajisjeve 
publike, transportimi i kundërligjshëm i lëndëve eksplozive ose të ndezshme.  

13. Te forma themelore e këtyre veprave penale të këtij grupi pasoja është konkrete, 
domethënë rreziku i përgjithshëm për jetën e njeriut dhe pasurinë. Disa nga këto 
vepra penale marrin formë të cilësuar, nëse me kryerjen e tyre është shkaktuar 
dëmtimi i së mirës së mbrojtur – dëmtimi i pasurisë në përmasa të mëdha, lëndime 
të rënda trupore të ndonjë personi apo vdekja e një ose më shumë personave.  

14. Dashja është forma themelore e fajit te veprat penale kundër sigurisë së njerëzve 
dhe pasurisë. Mirëpo për disa nga këto vepra penale përgjegjësia penale ekziston 
edhe kur janë kryer nga pakujdesia, ato janë: shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm; 
asgjësimi, dëmtim ose heqja e instalimeve publike; dëmtimi, asgjësimi dhe heqja e 
pajisjeve mbrojtëse; punimet ndërtimore të kundërligjshme.  

15. Te format e cilësuara të veprës penale, për të ekzistuar përgjegjësia penale është e 
nevojshme që në raport me pasojën më të rëndë (vdekjen e një a më shumë 
personave, lëndimin e rëndë trupor të ndonjë personi a dëmtimin material në 
përmasa të mëdha), kryerësi të ketë vepruar me pakujdesi.  

16. Në këtë grup të veprave penale nuk janë përfshirë të gjitha veprat penale të cilat, 
për shkak të natyrës përgjithësisht të rrezikshme të veprimit a mjeteve të përdorura, 
krijojnë rrezik të përgjithshëm ose konkret për jetën dhe trupin e njeriut, 

                                                           
705 Franjo Bačič i Šime Pavlovič, Komentar kaznenog zakona,Zagreb,2004. f. 910.  
706 Lazarevič Lj. Krivično pravo Jugoslavije, I. Beograd, 1995. f.289.  
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përkatësisht për pasurinë. Një pasojë të këtillë e shkaktojnë edhe numri më i madh 
i veprave të tjera penale të cilat, megjithatë, për shkak të rëndësisë së objektit tjetër 
të mbrojtur, përfshihen në grupe të tjera. Ato janë para së gjithash veprat penale me 
të cilat rrezikohet jeta a trupi i njerëzve, përkatësisht pasuria në trafikun publik. 

17. Në mesin e veprave penale kundër shëndetit të njerëzve dhe mjedisit, vepra të tilla 
janë: prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimorë, 
kontrollimi i pandërgjegjshëm i mishit të destinuar për konsum, ndotja e ujit të 
pijshëm, ndotja e ajrit, ujit dhe tokës etj. Rrezikimi i sigurisë në punë, që është 
parashikuar si vepër penale kundër të drejtave në marrëdhënien e punës, gjithashtu 
ka për pasojë rrezikun abstrakt për jetën dhe shëndetin e njerëzve.  

18. Elementet e veçanta, të cilat e bëjnë më të ndryshme nga veprat e tjera penale të 
këtij grupi, ka vepra penale të mos mënjanimit të rrezikut, e parashikuar nga neni 
296 i KPK, tek e cila veprimi i kryerjes nuk qëndron në krijimin e rrezikut, por në 
mosndërmarrjen e veprimeve me qëllim të evitimit të rrezikut tashmë të shkaktuar, 
përkatësisht në pengimin e personave të tjerë në ndërmarrjen e veprimeve për 
mënjanimin e rrezikut që tashmë ekziston.  

 
 
Neni 365 [Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm] 
 
1. Kushdo që me anë të zjarrit, vërshimeve, armëve, eksplozivit, helmit ose gazit 

helmues, rrezatimit jonizues, forcës mekanike, me energji elektrike ose me 
ndonjë lloj energjie tjetër, ose me ndonjë veprim tjetër të rrezikshëm apo mjete 
të rrezikshme, shkakton rrezik të madh për jetën e njerëzve apo dëm të 
konsiderueshëm pasuror, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë 
(5) vjet.  

2. Kushdo që në kundërshtim me detyrimet e përcaktuara me ligj nuk i vendos 
pajisjet për mbrojtjen nga zjarri, vërshimi, eksplodimi, helmimi ose për 
mbrojtjen nga gazrat helmuese, rrezatimi jonizues, forcat mekanike, energjia 
elektrike ose nga ndonjë lloj energjie tjetër, ose me ndonjë veprim tjetër të 
rrezikshëm apo mjete të rrezikshme, apo këto pajisje nuk i mirëmban në 
gjendje të rregullt apo nuk i vë në përdorim ose në përgjithësi nuk vepron 
sipas rregullave ose rregulloreve teknike mbi masat mbrojtëse dhe me këtë 
shkakton rrezik të madh për jetën e njerëzve apo dëm të konsiderueshëm 
pasuror, dënohet me burgim prej një(1) deri në pesë (5) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet në vendin ku janë 
të pranishëm një numër i madh i njerëzve, kryesi dënohet me burgim prej një 
(1) deri në tetë (8) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me lëndim të 
rëndë trupor apo me dëm substancial pasuror kryesi dënohet me burgim prej 
një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

5. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një 
apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

6. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, 
kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

7. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni kryhet në vendin ku janë të 
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pranishëm një numër i madh i njerëzve, kryesi dënohet me burgim deri në 
pesë (5) vjet.  

8. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose dëm substancial pasuror kryesi dënohet me burgim deri në pesë (5) 
vjet.  

9. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 
vjet.  

 
1. Vepra penale konsumohet kur shkaktohet rreziku për jetën a për pasurinë në vëllim 

të madh me veprim përgjithësisht të rrezikshëm ose me mjete të rrezikshme a me 
veprime të palejueshme, në raport me pajimet që shërbejnë për mbrojtje nga 
rreziqet e tilla. Sipas elementeve të saj, ajo është vepër penale e përgjithshme e 
këtij grupi; në të janë të përfshira të gjitha karakteristika e përbashkëta të veprës 
penale kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve dhe pasurisë, ndërsa të gjitha 
veprat tjera penale paraqesin një formë të posaçme të shkaktimit të rrezikut të 
përgjithshëm. Prandaj, kjo vepër penale ekziston vetëm po qe se me kryerjen e saj 
nuk është realizuar ndonjë vepër penale e posaçme kundër sigurisë së përgjithshme 
të njerëzve dhe pasurisë.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni qëndron në shkaktimin e 

rrezikut për jetën e njerëzve a pasurisë në vëllim të madh si vijon: me zjarr, 
vërshim, armë, helm, eksploziv, gaz helmues, rrezatim jonizues, forcë mekanike, 
energji elektrike ose ndonjë energji tjetër dhe çfarëdo veprimi tjetër përgjithësisht i 
rrezikshëm a mjet përgjithësisht i rrezikshëm.  

2. Vepra penale e parashikuar në paragrafin 1 paraqet vepër penale të përgjithshme, 
në raport me veprat tjera penale të këtij kapitulli, të cilat paraqiten si formë e 
veçantë e kësaj vepre penale të përgjithshme. Nga karakteri i përgjithshëm i kësaj 
vepre penale rezulton edhe karakteri i saj subsidiar, ngase ajo do të ekzistojë vetëm 
po qe se në një rast konkret nuk janë realizuar elementet ligjore të ndonjë vepre 
tjetër penale të këtij kapitulli.  

3. Zjarr, në kuptim të këtij inkriminimi, paraqet stuhia e zjarrit e që zgjerohet në 
mënyrë të pakontrolluar, çdo shkaktim zjarri që mund të zgjerohet në atë mënyrë 
sa të përfshijë, përpos atij objekti ku ka rënë, edhe më shumë sende përkatësisht 
objekte, duke qenë me këtë rast jo relevante se në çfarë mënyre është shkaktuar 
zjarri dhe me cilat mjete është ndezur objekti i zjarrit, siç është e parëndësishme 
vlera e sendit dhe nëse sendi është në pronësi të kryerësit apo të ndonjë personi 
tjetër ose bëhet fjalë për një send të braktisur.  

4. Për ekzistimin e zjarrit nuk është e domosdoshme që ai të jetë me flakë të theksuar, 
pasi që zjarri, në kuptim të këtij inkriminimi, ekziston edhe kur ai vetëm tymos, 
shpesh edhe pa flakë të dukshme, (qymyri në lokale të mbyllura, objektet e kalbura 
në vendet me ajër të pamjaftueshëm, etj.  

5. E rëndësishmja te kjo formë e veprimit qëndron jo aq te ndezja dhe asgjësimi i 
sendit të djegur, sa te shkaktimi i zjarrit, i cili ka fuqinë e përhapjes së 
pakontrolluar.  
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6. Vepra është kryer me vetë ndezjen e objektit, kur zjarri ka kapluar objektin në atë 
mënyrë sa mund të zgjerohet më tej edhe në rast se objekti i mëhershëm i ndezur 
është mënjanuar nga aty.  

 
Kryerja e kësaj vepre penale me vërshim 

 
1. Në kuptim të këtij inkriminimi, shkaktimi i vërshimit konsiderohet çdo lëshim i 

ujit nga kufijtë natyror ose artificial në sasi përgjithësisht të rrezikshme, që marrin 
karakter stuhie, mos përballimi, mos kontrolli dhe zgjerimi në territore të reja, në të 
cilat uji nuk ka ekzistuar.707 

2. Vërshimi paraqet lirimin e sasive të mëdha të ujit, veprimi i të cilit nuk mund të 
ndalet, ashtu që numri më i madh i objekteve apo sipërfaqeve të mëdha futen nën 
ujë. Për ekzistimin e kësaj vepre penale, nuk është relevante nga ku është liruar uji, 
(nga lumi, liqeni, deti, kanali apo sipërfaqet tjera me ujë), dhe në çfarë mënyre 
është shkaktuar vërshimi, (p.sh. nga rrëzimi i digave, prishja e argjinaturave, zënia 
e rrjedhjes së ujit me ndërtim në të, etj). Por, është e domosdoshme që të jetë liruar 
një sasi e tillë e ujit që të jetë shndërruar në stuhi, e cila shkatërron para vetes çdo 
pengesë dhe përmbyt sipërfaqe të mëdha. Pra, nuk konsiderohet shkaktimi i 
vërshimeve lirimi i ujit nga kroi, cisterna apo rezervuari.  

3. Shprehjet eksploziv, helm dhe rrezatime jonizuese duhen interpretuar konform 
dispozitave ligjore me të cilat rregullohet prodhimi, vënia në qarkullim, kushtet e 
përdorimit të substancave jonizuese si dhe rregullat e mbrojtjes nga ndikimi i 
dëmshëm i substancave të tilla.  

4. Eksplodimi (shpërthimi) është shpërndarje e shpejtë e sasisë së ndonjë trupi, e 
përcjellë me zhurmë dhe veprim shkatërrues ndaj rrethit ku ndodh ai dhe 
shkaktohet me aktivizimin e materialeve shpërthyese, të cilat përbëhen nga materie 
kimike të ngurta apo të lëngëta, si dhe objekteve të mbushura me materie të tilla, 
që kanë aftësi të lirimit të energjisë në formë të nxehtësisë apo gazrave Aktivizimi 
i materieve shpërthyese mund të bëhet në mënyra të ndryshme – me pajisje të 
veçantë, me ndezje, me goditje, me fërkim, etj.  

5. Helmet konsiderohen substanca të ndryshme, të cilat në organizmin e njeriut 
shkaktojnë veprime të ndryshme shkatërruese dhe preparatet që me aplikimin e 
proceseve përkatëse teknologjike, fitohen nga këto substanca. Rrezikimi i jetës ose 
i trupit të njerëzve, përkatësisht të pasurisë me helme mund të bëhet me çdo 
veprim me të cilin mundësohet shpërndarja e pakufizuar e helmit, (lëshimi i 
gazrave helmuese, ndotja e ushqimit ose e ujit me helm, etj).  

6. Helme janë substancat biologjike apo me origjinë natyrore dhe preparatet nga 
substancat e tilla, të cilat, me futjen në organizëm ose në kontakt me organizmin, 
mund ta rrezikojnë jetën a shëndetin e njerëzve apo mund të ndikojnë dëmshëm në 
mjedisin jetësor.  

7. Rrezatim jonizues është ai që zhvillohet nga veprimi i materieve radioaktive. Ai 
vepron në mënyrë shkatërruese në organizmin e gjallë, duke i shkatërruar qelizat e 
tij. Nëse proceset teknologjike të manipulimit të materieve radioaktive apo pajisjet 
në të cilat ndodhen materie të tilla nuk aplikohen në përputhje me rregullat 
përkatëse, krijohet rrezik i madh për jetën dhe shëndetin e njerëzve. Kjo formë e 

                                                           
707 Bačić-Šeparović,Kazneno pravo-posebni dio,Zagreb 1992. f. 160.  
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veprës penale do të ekzistonte kur ndonjë person, me veprim apo mosveprim, 
shkakton këtë rrezatim dhe në atë mënyrë sjell në rrezik jetën ose integritetin 
trupor të njerëzve, përkatësisht pasurinë në vëllim të madh.  

8. Substancat radioaktive janë materie që, përveç tjerash, përmbajnë përbërës të 
paqëndrueshëm, me shkatërrimin e të cilëve emitohen rrezatime jonizuese, efekti i 
të cilave tejkalon parametrat e caktuar me dispozita të posaçme.  

9. Fuqi mekanike është fuqia që krijohet apo bartet nëpërmjet motorit. Për ekzistimin 
e veprës nuk është me rëndësi se për çfarë motori bëhet fjalë, çfarë energjie lirojnë 
dhe çfarë materie shfrytëzojnë ata në krijimin e një energjie të tillë. Esenciale është 
që fuqia që krijon rrezik për njerëzit apo pasurinë të jetë prodhuar me punën e 
motorit.  

10. Rreziku i përgjithshëm për jetën a trupin e njerëzve ose dëmi i konsiderueshëm për 
pasurinë mund të shkaktohet me vetë punën e motorit ose me punën e pajisjeve dhe 
mekanizmave të ndryshëm që vihen në lëvizje me ndihmën e motorit.  

11. Kjo formë e veprës penale duhet dalluar nga rrezikimi i jetës dhe pasurisë me 
përdorim të mjetit motorik jo të rregullt, përkatësisht me ngasje jo të rregullt të 
mjetit motorik.  

12. Nuk do të bëhet fjalë për këtë vepër penale, por për veprën penale kundër sigurisë 
së trafikut publik, nëse sjellja në rrezik e jetës dhe trupit të njerëzve a të pasurisë 
në vëllim të madh është shkaktuar me mjet motorik në trafik publik.  

13. Praktika ka treguar se kur veprat penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm 
mund të kryhen me veprime përgjithësisht të rrezikshme përkatësisht me mjete të 
rrezikshme,p.sh. shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm me energji elektrike, rrethimi 
i livadhit me tel elektrik (qark elektrik) nën tension, me qëllim të pengimit të 
dëmtimit të pronës së kryerësit, ngasja e parregullt e mjeteve motorike (kamionit, 
traktorit ose automobilit) jashtë trafikut rrugor, (p.sh. në punëtorinë e mbyllur ose 
në oborr); shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm me materie me veprimin termik ose 
mekanik me anë të të cilave mund të vihet në rrezik jeta dhe trupi i njerëzve 
(xhami i shtypur, uji i vluar); lënia pa mbikëqyrje e traktorit me motor të kyçur në 
gjendjen kur ka rrezik të vihet në lëvizje nga ana e të miturve; mossigurim e 
puseve, gropave të gëlqeres etj, në vendet të frekuentuara nga një numër i 
papërcaktuar i njerëzve; shtënia me armë zjarri në rrugë, ku mund të pritet kalimi i 
një numri të papërcaktuar të njerëzve, (shtënia me armë në rrethana të tjera, nëse 
s’ka pasur rrezik për jetën a trupin e njeriut do të bëhej fjalë për armëmbajtje pa 
leje sipas nenit 374 par. 1 të KPK); lënia e armëve dhe municionit në vendet ku 
është e lehtë qasja e fëmijëve; mos afishimi i vërejtjes se bëhet minimi përkatësisht 
rrëzimi i trungjeve; lëshimi i gurëve të mëdhenj tatëpjetës, poshtë së cilës ndodhen 
njerëz; shkaktimi i ortekëve, rënia e të cilëve paraqet rrezik për njerëzit; paniku i 
rrejshëm për zjarr në auditor; lëshimi në mesin e njerëzve e kafshëve të egra të 
rrezikshme, qenit të infektuar me tërbim, lënia pa kujdes e kalit të tërbuar apo qenit 
të madh të prirë për të kafshuar njerëz; mbytja e sipërfaqeve të mëdha me naftë; 
prerja e trungjeve në afërsi të grupit të njerëzve të cilët mund të goditen gjatë 
rënies së tyre etj.708 

14. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 konsiderohet e kryer kur, për shkak të 
                                                           
708 Komentari i Ligjit penal të Republikës Serbisë, Ligjit penal të KSAK dhe KSAV. grup autorësh, 
Beograd, 1981. f. 546.  
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ndërmarrjes së një veprimi të rrezikshëm në fjalë, përkatësisht me përdorimin e 
mjeteve përgjithësisht të rrezikshme, me vërshim, helmim etj.) është shkaktuar 
rreziku konkret për jetën e njerëzve apo rrezik për të shkaktuar dëm të 
konsiderueshëm të pasurisë.  

15. Shprehja rrezik konkret është përcaktuar ndryshe në literaturë dhe në praktikën 
juridike. Gjykata Supreme e Republikës Popullore të Kroacisë në vendimin Kzz-
67/54 datë 15. 01. 1954, si rrezik konkret konsideronte mundësinë e afërt të 
dëmtimit të drejtpërdrejtë të së mirës së mbrojtur, ndërsa Gjykata Supreme e 
Vojvodinës, në vendimin Ap. nr. 400/57 thekson se rreziku te kjo vepër penale 
duhet kuptuar ashtu që ajo ekziston nëse, sipas rrethanave konkrete, ka ekzistuar 
mundësia të shkaktohej dëmtimi i jetës së njerëzve a pasurisë në “përmasa të 
mëdha”.  

16. Rreziku konkret mund të përkufizohet si një gjendje jo e rregullt në të cilën, sipas 
përvojës së përgjithshme, është probabile mundësia që në çdo çast të shkaktohet 
pasoja e ndaluar, d.m.th. dëmtimi i të mirës së mbrojtur. Rreziku konkret duhet të 
ekzistojë në raport me njerëzit e gjallë. Vepra do të ekzistojë edhe nëse është 
rrezikuar jeta e vetëm një personi. Shkaktimi i rrezikut konkret mund të jetë edhe 
në raport me pasurinë “dëm i konsiderueshëm”.  

17. Për të ekzistuar kjo vepër penale është e domosdoshme që ndërmjet veprimit të 
kryerjes dhe pasojës së shkaktuar të ekzistojë një raport shkakësor.  

18. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë mund të jetë çdo person.  
19. Vepra mund të kryhet me dashje e cila përfshin vetëdijen për karakterin e 

veprimeve të ndërmarra dhe për pasojën por edhe nga pakujdesia.  
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 është parashikuar një formë e posaçme e veprës penale të 

shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm – shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm për 
jetën dhe trupin e njerëzve apo rreziku për t’i shkaktuar dëm të konsiderueshëm në 
pasurinë e tjetrit, me veprim të parregullt në raport me pajisjet mbrojtëse e që 
mund të kryhet në mënyra të shumta, si, p.sh: mos sistemimi i pajisjeve të 
parashikuara për mbrojtje nga zjarri, eksplozivi, përmbytja, helmi, gazrat helmuese 
a materiet jonizuese; mbajtja në gjendje jo të rregullt e këtyre pajisjeve; mosvënia 
në funksion e këtyre pajisjeve në rast nevoje dhe, në përgjithësi, mosveprimi sipas 
dispozitave dhe rregullave teknike mbi masat mbrojtëse.  

2. Veprimi i kësaj forme të veprës penale është i përcaktuar në mënyrë alternative 
dhe përfshin, para se gjithash, mosveprimin sipas obligimeve të caktuara, të cilat 
kryesi i ka përkitazi me pajisjet mbrojtëse – mos vendosja e tyre, mos mbajtja e 
tyre në gjendje të rregullt ose mosvënia në funksion e këtyre pajisjeve. Vepra është 
e karakterit blanket. Me dispozita të posaçme është caktuar se cilat masa mbrojtëse 
vendosen dhe çfarë janë obligimet e personit zyrtar a atij përgjegjës.  

3. Vepra penale mund të kryhet edhe kur në ndonjë mënyrë tjetër nuk veprohet sipas 
dispozitave ose rregullave teknike për masat mbrojtëse. Rregulla teknike 
konsiderohen procedurat e përgjithshme dhe të pranuara shkencërisht, si dhe të 
verifikuara në praktikë për mbrojtje nga rreziku i caktuar. Për ekzistimin e veprës 
penale nuk është e domosdoshme që këto rregulla të parashikohen me ndonjë 
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dispozitë. Përpos tjerash, kjo mbrojtje nuk ka të bëjë vetëm me mbrojtjen nga 
zjarri, eksplozivi, përmbytja, helmi, gazrave helmues apo materieve jonizuese, por 
mbrojtja edhe nga ndonjë veprim i përgjithësisht i rrezikshëm përkatësisht nga 
mjete përgjithësisht të rrezikshme.  

4. Vepra penale është kryer kur për shkak të ndërmarrjes së veprimit përgjithësisht të 
rrezikshëm, përkatësisht përdorimit të mjeteve përgjithësisht të rrezikshme apo për 
shkak të veprimit jo të drejtë në raport me masat mbrojtëse, është shkaktuar rrezik 
për jetën dhe trupin e njerëzve ose për pasurinë në vëllim të madh. Pasojë e veprës 
penale është rreziku konkret, i cili duhet të vërtetohet në çdo rast konkret dhe ai 
qëndron në mundësinë që një a më shumë persona të privohen nga jeta ose atyre 
t’u dëmtohet integriteti trupor, përkatësisht t’u shkaktohet dëm i konsiderueshëm i 
pasurisë. Me rrezikun e dëmtimit të integritetit trupor duhet kuptuar mundësia e 
shkaktimit të lëndimit të rëndë trupor. Se a bëhet fjalë për pasuri të një vëllimi të 
madh, është çështje faktike që vlerësohet në çdo rast konkret, bazuar në rrethana të 
ndryshme, si: destinimi i pasurisë, përbërja e saj, rëndësia e posaçme, vlera etj. Në 
praktikën gjyqësore shprehja dëm i konsiderueshëm i pasurisë kryesisht 
përcaktohet në bazë të vlerës së saj dhe Gjykata Supreme përcakton me një 
qëndrim juridik se cila vlerë e dëmit që ka mundur t’i shkaktohet pasurisë së 
personit të caktuar është dëm i konsiderueshëm.  

5. Kryes i kësaj vepre penale sipas Kodit penal mund të jetë çdo person duke i 
përfshirë edhe personat zyrtarë dhe personat përgjegjës (sipas KPK që ishte në 
aplikim deri më 31.12.2012, kryes të veprës penale nga ky paragraf kanë qenë 
vetëm personat përgjegjës ose personi zyrtar, ky formulim konsiderojmë se ka qenë 
i drejtë). Për shprehjen person zyrtar apo person përgjegjës shih komentin te vepra 
penale kundër detyrës zyrtare dhe veprat penale kundër ekonomisë. Te kjo formë e 
veprës penale kryerës i veprës penale është ai person në fushëveprimin e të cilit bie 
edhe kujdesi për vendosjen, mbajtjen në gjendje të rregullt dhe përdorimin e 
masave mbrojtëse, përkatësisht kryerja e mbikëqyrjes në marrjen e këtyre masave.  

6. Vepra penale mund të kryhet me dashje, e cila përfshin edhe vetëdijen për natyrën 
e rrezikshme të veprimit të ndërmarrë, përkatësisht të mjeteve të përdorura dhe 
krijimi i rrezikut për jetën dhe trupin e njerëzve dhe të pasurisë dhe nga pakujdesia.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Forma e cilësuar e veprës penale është parashikuar në paragrafin 3 dhe ajo 

konsumohet kur shkaktimi i rrezikut është kryer në vendin ku është grumbulluar 
një numër i madh njerëzish. Rrethanë cilësuese te kjo formë është rreziku që të 
shkaktohet vdekja a dëmtimi i integritetit trupor të një numrit të madh personash; 
fjala është për pasojën e rëndë, e cila, megjithatë, akoma ngel në kuadër të rrezikut 
konkret, por për një numër të madh njerëzish. Është kontestuese se si të 
interpretohet shprehja “një numër i madh njerëzish”. Në rastet kur ligji bën fjalë 
për më “shumë persona“ konsiderohet se duhet të jenë 2 e më shumë sish. Për 
veprat penale kundër sigurisë së përgjithshme karakteristike është se me ato 
krijohet rrezik për një numër individualisht të pacaktuar të njerëzve. Praktika 
gjyqësore ka përcaktuar në mënyra të ndryshme se çfarë kuptojmë me numër të 
madh njerëzish, (së paku pesë, dhjetë njerëz etj.). Sido që të jetë në situatat kur 
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ligji nuk e ka përcaktuar saktë numrin e njerëzve, atë e bën Gjykata Supreme me 
qëndrim juridik. 

2. Bazuar në faktin se forma e rëndë mund të shkaktohet nga dy format themelore, 
kryerës mund të jetë ose çdo person, ose personi zyrtar dhe personi përgjegjës. 
Vepra penale mund të kryhet me dashje, e cila duhet të përfshijë edhe vetëdijen se 
po krijohet rrezik për jetën dhe shëndetin e më shumë njerëzve dhe nga pakujdesia.  

 
Paragrafi 4 dhe 5. 

 
1. Në paragrafin 4. dhe 5 të këtij neni është parashikuar forma e cilësuar e veprës 

penale nga paragrafi 1 dhe 2. e cila konsumohet nëse vepra penale nga paragrafi 1 
dhe 2 (kur është kryer me dashje), rezulton me lëndim të rëndë trupor, me dëm 
substancial pasuror apo me vdekjen e një e më shumë personave.  

 
Paragrafi 6, 7, 8 dhe 9. 

 
1. Paragrafi 6, 7, 8 dhe 9. i këtij neni, ka sanksionuar kryerjen e veprës penale nga 

paragrafi 1, 2 dhe 3. Nga pakujdesia d.m.th. kur kryesi i veprës penale ka vepruar 
me pakujdesi me vetëdije apo pa vetëdije, në rastin konkret kryesi edhe në raport 
me veprën themelore edhe në raport me pasojën e rëndë ka vepruar me pakujdesi.  

 
Paragrafi 5. 

 
1. Te forma themelore e këtij inkriminimi pasojë e veprës penale është rreziku 

konkret për jetën a trupin e njeriut, përkatësisht pasurisë në një vëllim të madh. Te 
format e rënda të kësaj vepre penale pasojë është dëmtimi i të mirave të mbrojtura 
të theksuar më lart, gjë që mund të shprehet si lëndim i rëndë trupor i një a më 
shumë personave, si dëmtim substancial i pasurisë ose vdekje e një a më tepër 
personave.  

2. Përgjegjësia penale për këtë formë të rëndë të veprës penale ekziston vetëm nëse 
pasoja e rëndë mund t’i atribuohet pakujdesisë së kryerësit. Përkitazi me fajin është 
e mundur që kryerësi, në raport me veprën penale themelore, të veprojë me dashje, 
ndërsa në raport me pasojën e rëndë, nga pakujdesia apo që edhe në raport me 
veprën themelore penale, edhe në raport me pasojën e rëndë të veprojë nga 
pakujdesia. Nëse edhe pasoja e rëndë ka qenë e përfshirë në dashjen e të akuzuarit, 
nuk do të bëhet fjalë për këto vepra penale; kryerësi, në situata të tilla, do të 
përgjigjej për bashkim ndërmjet ndonjërës nga format themelore të veprës penale 
të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm dhe veprës penale përkatëse kundër jetës 
dhe trupit ose vetëm për veprën penale të kryer kundër jetës dhe trupit, nëse me të 
nuk është sjellë në rrezik jeta dhe trupi edhe e ndonjë personi.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. “Kur i akuzuari pasi është fjalosur me të dëmtuarin rreth një automobili, ka dalë 

nga shtëpia e tij dhe disa herë ka shtënë në drejtim të shtëpisë së tij (natën në ora 3 
të mëngjesit” nuk ka konsumuar elementet e veprës penale të shkaktimit të rrezikut 
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të përgjithshëm, neni 291. par. 3. lidhur me par. 1. të KPK, siç gabimisht ka gjetur 
gjykata e shkallës së parë ngase nuk ka ekzistuar rreziku konkret sikundër kërkohet 
me dispozitën ligjore, për rrezikimin e jetës apo pasurisë, në rrethana të tilla 
konsumohen të gjitha elementet e veprës penale të vringëllimit me armë, me qëllim 
frikësimi dhe kërcënimi, të parashikuar, nga neni 328. par. 1. (Meqenëse ankesa 
ishte në favor të të akuzuarit, Gjykata Supreme nuk ka mundur ta ndryshojë 
cilësimin juridik).709 

2. “Kur i akuzuari ka lënë në oborrin e tij në një pjerrtësi të shprehur kamionin të 
cilin nuk e ka siguruar se mund të vihet në lëvizje dhe një nga fëmijët që po lozte 
në oborr e ka vënë në lëvizje dhe duke lëvizur prapa e ka goditur fëmijën D. Sh, të 
cilit i ka shkaktuar lëndime vdekje prurëse, ka konsumuar elementet e veprës 
penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, nga neni 291. par. 6. lidhur me par. 4 
dhe 1 të KPK”.710 

3. “Kur i akuzuari si person përgjegjës dhe pronar i furrës “Antika” me seli në Viti 
nuk i ka mbajtur në gjendje të rregullt pajisjet e punës përkatësisht makinën për 
përpunimin e brumit dhe në këtë mënyrë i ndjeri i cili manipulonte me këtë makinë 
është goditur nga qarku i rrymës dhe ka gjetur vdekjen e menjëhershme, ka 
konsumuar elementet e veprës penale, dëmtimi, asgjësimi dhe heqja e pajisjeve 
mbrojtëse nga neni 293. par. 6. lidhur me par. 2 të KPK e jo të veprës penale 
shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 291. par. 6. lidhur me par. 2. siç 
gabimisht ka gjetur gjykate e shkallës së parë.  

4. Dispozita e paragrafit 2. të nenit 293 të KPK thotë: “se personi përgjegjës në 
punëtori që vepron ose nuk i instalon pajisjet mbrojtëse apo nuk i mirë mbanë 
ato...në rastin konkret nuk ishin mirëmbajtur pajisjet mbrojtëse nga goditja e 
korrentit.711 

5. “Kur i akuzuari me rastin e prerjes dhe rrëzimit të trungjeve të shelgjes, nuk ka 
qenë i vëmendshëm për sigurinë e njerëzve, ashtu që me rastin e prerjes me sharrë 
motorike të trungut të shelgjes, i njëjti gjatë rënies e ka zënë të ndjerin dhe i ka 
shkaktuar lëndime vdekjeprurëse, ka konsumuar të gjitha elementet e veprës 
penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm nga neni 291 par. 6. lidhur me par. 
1 të KPK”.712 

6. “Kali i cili shqelmon dhe kafshon njerëz afër vetes mund të paraqesë mjet të 
rrezikshëm për jetën e njerëzve në kuptim të nenit 268 par. 2 të LPKr, (shkaktimi i 
rrezikut të përgjithshëm), nëse është lënë pa kujdes të veçantë”. GJSRPK - Gjykata 
Supreme e Republikës Popullore Kroate), Ap. nr. 1871/56, datë 30 qershor 
1956.713 

7. “I akuzuari i cili i ka urdhëruar qenit të tij që ta sulmojë gruan me moshë 76 vjeç, 
të cilës qeni me atë rast i ka shkaktuar, tri plagë kafshimi mbi gju të natyrës së 
lehtë, ka konsumuar veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm të 
parashikuar nga neni 153 par. 1 të Ligjit Penal të Kroacisë - me veprim të 
përgjithshëm të rrezikshëm për trupin e njerëzve”.714 

                                                           
709 Gjykata e Qarkut në Gjilan P. nr. 136/2007, datë 5.12. 2007 
710 Gjykata e Qarkut në Gjilan,, P. nr. 115/2005, datë 27.10.2005.  
711 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës Ap. nr. 94/2007,2.11.2007.  
712 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Gjilan P. nr. 166/2006 datë. 13.2.2007.  
713 GJSRPK - Gjykata Supreme e Republikës Popullore Kroate), Ap. nr. 1871/56, datë 30 qershor 1956.  
714 Gjykata e Qarkut Slovenska Pozhega, Ap. nr. 406/89.  
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8. “Nxjerrja në rrugë e qenit të palidhur, për të cilin është vërtetuar se nuk sulmon 
njerëz, nuk paraqet veprim përgjithësisht të rrezikshëm në kuptim të veprës penale 
sjellja në rrezik e jetës dhe pasurisë me veprim përgjithësisht të rrezikshëm a me 
mjet të rrezikshëm, parashikuar nga neni 153 par. 1 të Ligjit Penal të Kroacisë dhe 
një qeni i tillë, në kuptim të dispozitës së cituar, nuk paraqet mjet përgjithësisht të 
rrezikshëm. ” 

9. Nga arsyetimi: “Edhe sipas mendimit të gjykatës ankimore, janë të drejta 
përfundimet e gjykatës së shkallës së parë se qeni që nuk është i prirë për të 
sulmuar njerëz, pavarësisht se nuk është i lidhur, nuk paraqet mjet përgjithësisht të 
rrezikshëm, dhe as nxjerrja e tij në rrugë veprim përgjithësisht të rrezikshëm. Mjet 
përgjithësisht i rrezikshëm është ai mjet që, për nga cilësitë e veta, paraqet burim të 
rrezikut konkret për një numër të pakufizuar njerëzish ose të pasurisë, gjë që nuk 
bëhet fjalë në rastin konkret, ngase lëndimi i të dëmtuarës nuk ka ardhur për shkak 
të cilësive të rrezikshme të qenit, por dëmtimi ka ndodhur pasi që qeni ka vrapuar 
rrugës pa kontroll dhe në vrap e sipër e ka goditur rrotën e parë të biçikletës së të 
dëmtuarës, e cila me atë rast ka humbur kontrollin, është rrëzuar dhe është lënduar. 
Sepse, një pasojë e njëjtë realisht do të mund të ndodhte edhe sikur biçikleta të 
ishte goditur nga ndonjë kafshë tjetër shtëpiake, mbajtja e së cilës në mjediset e 
fshatit është e lejuar dhe e rëndomtë. Prandaj, në anën e të akuzuarit nuk ekziston 
përgjegjësia, sepse ai nuk ka mundur e as që ka qenë i detyruar të parashikonte se 
qeni i tij, (që nuk sulmon njerëz), i cili ishte para shtëpisë do të vraponte rrugës 
pikërisht në çastin kur e dëmtuara po kalonte me biçikletë atypari dhe që ajo në atë 
çast do ta humbte kontrollin ndaj biçikletës dhe do të rrëzohej.715 

10. “Për të ekzistuar vepra penale e shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, nuk është e 
domosdoshme që, si pasojë e veprimit të ndërmarrë, të jetë shkaktuar dëmi 
pasuror; është e mjaftueshme që, për shkak të sjelljes së kryerësit, është shkaktuar 
rreziku konkret për pasurinë në vëllim të madh”. Aktgjykimi i Gjykatës së Lartë 
Lubjanë, Kp-1266/93.716 

11. “Nga konstatimet e gjykatës se i akuzuari ka hedhur bombën e aktivizuar M-57 në 
dyqan, duke e ditur se në të gjenden disa persona, dy prej të cilëve kanë pësuar 
lëndime të lehta trupore, rezultojnë elementet e veprës penale të shkaktimit të 
rrezikut të përgjithshëm të parashikuar nga neni 146 par. 1 të LPRKr dhe jo të 
ndonjë vepre tjetër më të rëndë penale. ” 

 
Nga arsyetimi 

 
1. Nuk mund të pranohet qëndrimi i ankuesit se me hedhjen e bombës nga ana e të 

akuzuarit në dyqan, ai është pajtuar që personat që gjenden brenda të privohen nga 
jeta dhe në veprimet e tij qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale të vrasjes 
në tentativë të parashikuar nga neni 146 par. 1 të LPRKr, lidhur me nenin 17 par. 1 
të LTHPKr, të cilën ia ngarkon akuza. Në kundërshtim me tezat e akuzës, gjykata e 
shkallës së parë, duke vlerësuar raportin subjektiv të të akuzuarit ndaj veprës 
penale, ka vepruar drejt kur ka gjetur se i akuzuari, duke hedhur bombën e 
aktivizuar në hapësirën e dyqanit, ka dëshiruar të rrezikojë jetën dhe trupin e 

                                                           
715 GJSKr. IV. Ap. -26/89, datë 4 prill 1989.  
716 Aktgjykimi i Gjykatës së Lartë, Lubjanë, Kp-1266/93.  
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njerëzve dhe pasurinë e që nënkupton se ai ka vepruar me qëllim që t’i dëmtojë 
objektet dhe t’i rrezikojë personat që ndodheshin aty, ndërsa me asnjë provë nuk 
është vërtetuar se ai do të pajtohej që me këtë veprim të privohen nga jeta personat 
që ndodheshin afër dyqanit, që ishte cak i hedhjes së bombës.  

2. Rrethanat se i akuzuari ka ditur t’i përdorë bombat e dorës dhe ka pasur njohuri për 
fuqitë shkatërruese të tyre, (pasi në ushtri kishte shërbyer në njësitin e xhenios), se 
ka ditur se në qendrën tregtare ndodhen njerëz, (çka nuk është kontestuese), nuk 
çojnë në përfundim të sigurt që ai të jetë pajtuar me pasojën e vdekjes së të gjithë 
personave që ndodheshin në treg, edhe pse i akuzuar as që akuzohet për të gjithë 
ata persona, por vetëm për tentim vrasjeje të dy personave që kanë pësuar lëndime 
trupore, gjë që argumentohet me rrethanat se i akuzuari ka qenë i vetëdijshëm për 
fuqinë e reduktuar shkatërruese të bombës; se, sipas mendimit të ekspertit të 
psikiatrisë, aftësia e të pandehurit për të kuptuar rëndësinë e veprimit të tij dhe për 
t’i kontrolluar veprimet e veta, ka qenë esencialisht e zvogëluar; se ai e ka 
paralajmëruar minimin e dyqanit, me pronarin e të cilit si dhe me të dëmtuarit ka 
pasur marrëdhënie shumë të mira dhe se bombën e ka hedhur kuturu, rrethana këto 
që tregojnë se dashja e të akuzuarit ka qenë sjellja në rrezik e jetës dhe pasurisë me 
veprime përgjithësisht të rrezikshme, parashikuar nga neni 146 par. 1 të LPRKr, 
për çka edhe është shpallur fajtor e jo që t’i privojë nga jeta dy persona, siç 
pretendon prokurori në ankesën e tij. I akuzuari s’ka pasur në asnjë mënyrë dashjen 
që t’i privojë nga jeta J. N. dhe I. M. por përkundrazi, me ata si çdoherë edhe tani 
ka qëndruar në raporte të mira, ndërsa në mbrojtjen e tij është shprehur se bombën 
kurrë nuk do ta hidhte po ta dinte se të dëmtuarit ndodhen në dyqan.717 

3. “Kur zjarri është shkaktuar me qëllim të asgjësimit të mallit që gjendet në depo, pa 
marrë parasysh vlerën e dëmit të shkaktuar, vepra e kryer nuk mund të cilësohet si 
vepër penale e shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, të parashikuar nga neni 273 
të Ligjit Penal të Serbisë, për faktin se pasoja në formë të dëmtimit pasuror në 
vëllim të madh e inkriminuar sipas nenit 273 të LPS, mund të paraqitet vetëm si 
rezultat i pakujdesisë së kryerësit, ndërsa në rastin konkret shkaktimi i dëmit në 
vëllim të madh është shkaktuar me dashje, d.m.th. pasoja e rëndë nuk është 
paraqitur si rezultat i pakujdesisë së kryerësit.718 

4. Me faktin se i pandehuri në vend të arritshëm për fëmijë ka lënë bombën “me fitil”, 
të cilën djali i tij i mitur e ka marrë dhe e ka dërguar në shkollë, ua ka treguar 
fëmijëve dhe e ka mbajtur të fshehur nën një trung pishe, jo larg nga shkolla, por 
nuk ka ndërmarrë asnjë veprim që do të mund të çonte në aktivizimin e bombës, ai 
nuk ka kryer veprën penale të vënies në rrezik të jetës dhe pasurisë me veprim 
përgjithësisht të rrezikshëm a me mjet të parashikuar nga neni 153 par. 1 dhe 4 të 
LPKr. Për t’u konsumuar kjo vepër penale, është e nevojshme që të shkaktohet një 
rrezik konkret për objektin e mbrojtur-jetën, trupin a pasurinë, gjë që nënkupton 
krijimin e një gjendjeje të tillë në të cilën, sipas përvojës së përgjithshme, bëhet 
probabile mundësia që në çdo çast të shkaktohet pasoja për objektin e mbrojtur, 
por një gjendje e tillë në rastin konkret nuk ka ekzistuar.719 

 

                                                           
717 Aktgjykim i Gjykatës Supreme të R. Kr. I Ap-27/1994, datë 22.09.1994.  
718 Gjykata Supreme e Serbisë, Ap. nr. I-631/72.  
719 Gjykata e Qarkut Bjellovar, Ap. nr. 244/92 datë 2 korrik 1992.  
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Neni 366 [Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e instalimeve publike] 
 
1. Kushdo që asgjëson, dëmton apo i heq pajisjet apo instalimet e përçuesve 

elektrik, të gazit, të ujit, të ngrohjes, të pajisjeve telekomunikuese, të pajisjeve 
të kanalizimit, të pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit, naftësjellësve, kabllove 
nënujore, të pendave ose të pajisjeve të tjera të ngjashme dhe me këtë 
shkakton çrregullime në furnizimin e popullsisë apo të ekonomisë, dënohet me 
burgim deri në pesë (5) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor apo me dëm substancial pasuror, kryesi dënohet me burgim prej një (1) 
deri në tetë (8) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

5. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose dëm substancial pasuror, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) 
muaj deri në pesë (5) vjet.  

6. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 
vjet.  

 
Vërejtjet kritike 

 
1. Konsiderojmë se në paragrafin 1. të këtij neni është dashur të përdoret shprehja 

“çrregullim i konsiderueshëm” ngase kështu siç është ndërtuar norma ligjore, kjo 
vepër penale konsumohet nëse shkaktohen çfarëdo vështirësie të shkaktuar si 
pasojë e veprimit të paligjshëm të kryerësit d.m.th edhe me një çrregullim të vogël 
të rëndomtë.  

2. Instalimet publike, siç janë: ujësjellësit, gazsjellësit, naftësjellësit, rrjeti elektrik, 
pajisjet e telekomunikimit, etj. kanë rëndësi të posaçme për funksionimin e shumë 
veprimtarive ekonomike dhe për jetën e njerëzve në përgjithësi. Me asgjësimin apo 
dëmtimin e këtyre instalimeve mund të shkaktohen pasoja të ndryshme të 
dëmshme, përkitazi me furnizimin me ujë, ngrohje, gaz dhe energji, gjë që paraqet 
edhe bazën e këtij inkriminimi të kësaj vepre penale. Diversiteti i pasojave që 
shkaktojnë veprimet e tilla, krijojnë edhe probleme të caktuara me rastin e 
sistemimit të kësaj vepre penale në grupin adekuat të veprave penale. Fjala është 
për objekte të rëndësishme ekonomike, ashtu që kjo vepër penale mund të 
konsiderohet edhe si vepër penale kundër ekonomisë. Më tutje, dëmtimi, p.sh, i 
rrjetit të kanalizimit mund të shkaktojë rrezik për jetën e njerëzve. Sistemimi i 
kësaj vepre në grupin e veprave penale kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve 
dhe pasurisë mund të bëhet për faktin se kemi të bëjmë me objekte të tilla me 
asgjësimin e të cilëve krijohet rrezik për jetën dhe trupin e një numri individualisht 
të papërcaktuar të njerëzve, përkatësisht të pasurisë në vëllim të madh.  
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Paragrafi 1. 
 
1. Vepra qëndron në asgjësimin, dëmtimin, heqjen ose bërjen të papërdorshme të 

instalimeve publike, si: përçuesve elektrik, tubave të gazit, të ujit e të ngrohjes, të 
pajisjeve të telekomunikimit, të pajisjeve të kanalizimit, të pajisjeve për mbrojtjen 
e mjedisit ose të naftësjellësve, të kabllove nënujore, të digave ose të pajisjeve të 
tjera të ngjashme, duke shkaktuar çrregullime në furnizimin e popullsisë a të 
ekonomisë.  

2. Objekt veprimi i veprës penale janë pajisjet publike, që shërbejnë për përmbushjen 
e nevojave të një numri të papërcaktuar të njerëzve apo për ushtrimin e veprimeve 
të caktuara ekonomike ose veprimtarive të tjera.  

3. Pajisjet publike që janë objekt i kësaj vepre penale janë të asaj natyre sa, me 
asgjësimin, dëmtimin ose në përgjithësi me bërjen të papërdorshme të tyre, si 
rregull shkaktohet çrregullim në jetën e qytetarëve, për shkak të vështirësive në 
furnizimin me energji elektrike, ujë, gaz, etj. e njëkohësisht shkaktohen edhe 
vështirësi në funksionimin e veprimtarive ekonomike, (në prodhim, furnizim, 
transport, etj.).  

4. Veprimi i kryerjes së veprës penale është përcaktuar në mënyrë alternative si: 
asgjësim, dëmtim ose heqje e instalimeve të përmendura më sipër.  

5. Me asgjësimin, në kuptim të kësaj vepre penale, duhet kuptuar jo vetëm asgjësimi 
fizik (p.sh. ndezja e pajisjeve të naftësjellësit), por edhe paaftësimi i tillë i 
instalimeve që bën të pamundur përdorimin e tyre për destinimin e caktuar dhe që 
as pas riparimit eventual nuk do të mund të sillen në atë gjendje që do të siguronte 
funksionimin normal të tyre.  

6. Dëmtimi, ndërkaq, paraqet një formë të tillë të paaftësimit të instalimit për 
përdorim normal, por i cili, pas riparimit, mund të kthehet në funksionim normal 
apo në funksionim të pjesshëm.  

7. Heqja është veprimi i tretë alternativ, i cili qëndron në heqjen e këtyre pajisjeve 
(instalimeve) dhe nxjerrjen e tyre jashtë funksionit. Heqja nënkupton zhvendosjen 
fizike – dislokimin nga vendi ekzistues, si pasojë e të cilit pajisjet nuk mund të 
punojë dhe t’i shërbejë qëllimit për të cilin është destinuar, (në një situatë të tillë, 
pajisja nuk është dëmtuar dhe nuk kërkon ndërmarrjen e ndonjë veprimi riparues, 
por vetëm kthimin dhe vendosjen në vendin ku ka qenë më parë). Së fundmi, 
veprim i kryerjes i kësaj vepre penale, mund të jetë çdo veprim tjetër me të cilin 
këto pajisje bëhen të papërdorshme, siç është, p.sh. ndërprerja e rrymës elektrike 
me të cilën ato punojnë, vendosja në pajisje e materieve që pengojnë funksionimin 
normal të tij, etj.  

8. Vepra penale konsiderohet e kryer kur për shkak të asgjësimit, dëmtimit ose bërjes 
të papërdorshme të këtyre pajisjeve, është shkaktuar çrregullim në jetën e 
qytetarëve, (apo në funksionimin e ekonomisë), ndërsa kur kemi të bëjmë me 
heqjen e pajisjeve, (veprimin e tretë alternativ), vepra penale konsiderohet e 
konsumuar, nëse plotësohen dy kushte: a) veprimi i ndërmarrë për heqjen e 
pajisjeve të tilla duhet të jetë i kundërligjshëm, përkatësisht pa autorizim të 
nevojshëm dhe b) veprimi i ndërmarrë të ketë shkaktuar çrregullim në jetën e 
rregullt të qytetarëve.  

9. Shkaktimi i pasojës (çrregullimi në jetën e qytetarëve) është çështje faktike 
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(questio facti) që duhet vërtetuar në çdo rast konkret. Kështu, p.sh. në vendimin e 
Gjykatës së Zhupanisë së Bjellovarit, Republika e Kroacisë, Ap. nr. 180/98 datë. 
28.5.1998, theksohet se ndërprerja e lidhjes telefonike për 203 abonentë brenda 
një dite, për shkak të veprimeve të të akuzuarit, (prerja e kabllove telefonike), me 
rastin e mihjes së kanalit, ka mundur të shkaktojë vështirësi në jetën e rregullt të 
qytetarëve, mirëpo assesi nuk ka shkaktuar çrregullime të konsiderueshme në jetën 
e rëndomtë të tyre (mirëpo LPKr,ka përdorë shprehjen “çrregullim të 
konsiderueshëm, të cilën shprehje nuk e ka përdor neni 366 par. 1 të KPK”).  

10. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
11. Vepra penale mund të kryhet me dashje dhe nga pakujdesia.  
12. Dashja duhet të përfshijë edhe vetëdijen e kryerësit se objektet e asgjësuara apo të 

dëmtuara janë pajisje publike.  
13. Nuk ekziston bashkimi i kësaj vepre penale me veprën penale asgjësimi apo 

dëmtimi i pasurisë, të parashikuar nga neni 333 të KPK, d.m.th. kryerësi, sipas 
parimit të subsidaritetit, nuk do të përgjigjej njëkohësisht edhe për veprën penale të 
parashikuar nga neni 333 të KPK.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është sanksionuar përgjegjësia penale për veprën penale të 

parashikua nga paragrafi 1, të kryer nga pakujdesia.  
 

Paragrafi 3 dhe 4. 
 
1. Forma e rëndë e kësaj vepre penale është sanksionuar në paragrafin 3 dhe 4. të 

këtij neni dhe ajo do të konsumohej, po qe se, me veprimin e ndërmarrë në pajisje 
të tilla, ndonjë personi t’i jenë shkaktuar lëndime të rënda trupore apo është 
shkaktuar dëm substancial material ose vdekja e një a më shumë personave. 
Çështja e “dëmit substancial” është çështje faktike që do të vlerësohet në çdo rast 
konkret, por ajo duhet të rregullohet me një qëndrim juridik të Gjykatës Supreme.  

 
Paragrafi 5 dhe 6. 

 
1. Në paragrafin 5 dhe 6 është parashikuar përgjegjësia penale për format e cilësuara 

të kësaj vepre penale, të kryera nga pakujdesia.  
 

Praktika gjyqësore 
 
1. “Kur të akuzuarit si pronarë të ndërmarrjes ndërtimore “N” me rastin e gërmimit të 

themeleve për ndërtimin e një objekti ndërtimor nuk kanë ndërmarr masat e 
duhura, për mbrojtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe si pasojë e këtij lëshimi, bageristi 
me rastin e gërmimit ka dëmtuar tubin e ujit duke i shkaktuar dëm kompanisë së 
ujërave dhe një pjesë të qytetit për një kohë e ka lënë pa ujë-nuk kanë konsumuar 
elementet e veprës penale nga neni 292 par. 2. të KPK, siç gabimisht ka gjetur 
gjykata e shkallës së dytë”. Vepra penale nga neni 292. par. 2 lidhur me par. 1. të 
KPK, kryhet vetëm me veprim, ndërsa të dëmtuarit kishin abstenuar nga 
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ndërmarrja e veprimeve që kishin për obligim t’i ndërmerrnin, d.m.th veprimet e 
tyre në situatën konkrete mund të vihen vetëm nën ndonjërën nga normat juridike 
që i sanksionon veprat penale me mos veprim, nëse janë përmbushur elementet 
qenësore të veprës penale konkrete. Gjykata e Qarkut në Pejë Ap. nr. 
100/2010,datë 31.10.2011.720 

 
 
Neni 367 [Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi 

   i sigurisë në vendin e punës] 
 
1. Kushdo që asgjëson, dëmton ose heq pajisjen mbrojtëse nga cilido vend i punës 

dhe me këtë rrezikon jetën e njerëzve ose shkakton dëm pasuror dënohet me 
burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

2. Kushdo që është përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës dhe i 
cili nuk i instalon pajisjet mbrojtëse, nuk i mirëmban ato në gjendje të rregullt 
për punë, nuk siguron përdorimin e tyre kur është e nevojshme apo nuk 
vepron në pajtim me dispozitat apo rregullat teknike mbi masat për sigurinë 
në vendin e punës dhe me këtë rrezikon jetën e njerëzve ose shkakton dëm të 
konsiderueshëm pasuror, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në 
pesë (5) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, 
kryesi dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me lëndim të 
rëndë trupor të një apo më shumë personave ose me dëm substancial pasuror, 
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

5. Nëse vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor të një apo më shumë personave ose me dëm substancial material, kryesi 
dënohet me burgim deri në pesë (5) vjet.  

6. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një 
apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

7. Nëse vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 
vjet.  

8. Gjykata mund t’ia shqiptojë kryesit kushtin që të instalojë pajisjet e sigurisë 
brenda afatit kohor të caktuar.  

 
1. Meqenëse qëllimi i këtij inkriminimi është sigurimi i punëtorëve në punë në 

objektet industriale, ekonomike dhe të ngjashme, edhe emërtimi i veprës penale 
është dashur të jetë: dëmtimi, asgjësimi dhe heqja e pajisjeve mbrojtëse në punë.  

2. Mbrojtja në punë është pjesë shumë e rëndësishme e sistemit të mbrojtjes së 
njerëzve në marrëdhënie pune. Njeriut punëtor i përket e drejta për kushte të punës, 
që i sigurojnë atij siguri, integritet fizik dhe psikik; punëtori ka të drejtën e 
mbrojtjes shëndetësore etj. dhe të sigurisë në punë. Për shkak të rëndësisë së 

                                                           
720 Gjykata e Qarkut në Pejë Ap. nr. 100/2010,datë 31.10.2011dhe aktgjykimi i Gjykatës Supreme Pkl. nr. 
5/2012,datë 21.2.2012. 
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objektit të mbrojtur (siguria e njerëzve dhe pasurisë), kjo vepër penale është 
radhitur në grupin e veprave penale kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve 
dhe të pasurisë, edhe pse ka elemente edhe të veprave penale kundër ekonomisë 
dhe pasurisë.  

3. Mospërfillja e masave të sigurisë në punë, parimisht, paraqet delikt ekonomik apo 
kundërvajtje. Në raste të rënda të rrezikimit të sigurisë në punë, kur për shkak të se 
nuk u është përmbajtur masave mbrojtëse në punë është shkaktuar rreziku i 
përgjithshëm konkret për jetën e njerëzve është dëmtuar pasuria, atëherë kemi të 
bëjmë me vepër penale të parashikuar nga ky nen.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 qëndron në asgjësimin, dëmtimin ose 

heqjen e pajisjeve mbrojtëse në minierë, fabrikë, punëtori apo në ndonjë vend tjetër 
të punës, duke u shkaktuar në këtë mënyrë rrezik për jetën e njerëzve apo duke e 
dëmtuar pasurinë.  

2. Veprimi i kryerjes është përcaktuar në mënyrë alternative,si: a) asgjësimi, b) 
dëmtimi dhe c) heqja e pajisjeve mbrojtëse, pra, sikurse shihet, vepra penale nga 
paragrafi 1. mund të kryhet vetëm me veprim.  

3. Përkitazi me asgjësimin dhe dëmtimin, shih sqarimet që janë dhënë përkitazi me 
veprën penale asgjësimi, dëmtimi ose heqja e instalimeve publike, parashikuar nga 
neni 366 të KPK.  

4. Heqja e instalimeve (pajisjeve) mbrojtëse në kuptim të këtij inkriminimi, 
nënkupton zhvendosjen, dislokimin në një vend tjetër prej ku a to zakonisht 
gjenden, duke pamundësuar kështu përdorimin e tyre në përgjithësi apo përdorimin 
e tyre me kohë në rast nevoje. Për shprehjen heqje nuk është relevante nëse me 
rastin e heqjes ka ndodhur ose jo dëmtimi apo asgjësimi i pajisjeve, por mjafton që 
ato të jenë hequr nga vendi i caktuar. Me dispozitat e Ligjit për Sigurinë në Punë, 
Mbrojtjen e Shëndetit dhe Ambienteve të punës dhe me dispozita të tjera janë 
parashikuar masat, procedurat, mjetet etj. për sigurimin e mbrojtjes në punë.721 

5. Objekt veprimi i veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1 janë pajisjet 
mbrojtëse në punë. Ato janë pajisje të vendosura në fabrika, miniera, punëtori a në 
vende të tjera, ku zhvillohet procesi i punës e të cilat shërbejnë për mbrojtjen nga 
rreziku që mund të shkaktohet për jetën dhe shëndetin e njerëzve a për pasurinë. 
Shprehja ligjore “në vende të tjera të punës“ përfshin të gjitha vendet – jashtë 
fabrikës, minierës a punëtorisë, në të cilat kryhet procesi i punës e që duhet të jenë 
të pajisura me pajisje mbrojtëse. Në këtë mënyrë i jepet mbrojtje penale-juridike 
sigurisë në punë.  

6. Veprën penale mund ta kryejë personi përgjegjës për mbrojtje në punë, personi i 
punësuar në punëtori dhe çdo person tjetër.  

7. Vepra penale konsiderohet e kryer kur janë ndërmarrë një a më shumë veprime 
alternative të kryerjes, (asgjësim, dëmtim ose heqja) dhe kur, për shkak të veprimit 
të ndërmarrë, është shkaktuar rreziku për jetën e njerëzve apo ka dëmtuar 
pasurinë?. Ndërmjet veprimit të ndërmarrë dhe pasojës së shkaktuar duhet të 
ekzistojë lidhja shkakësore. Rrezikimi i jetës së vetë kryerësit nuk është relevant 

                                                           
721 Shih Ligjin për Siguri në punë, mbrojtje të shëndetit e ambientit të punës,nr. 2003/19. datë. 09.10.2003.  
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për ekzistimin e kësaj vepre penale (Për kuptimin e rrezikut konkret, shih sqarimet 
që janë dhënë në pjesën hyrëse të kapitullit të këtyre veprave penale dhe sqarimet e 
bëra te vepra penale e shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, të parashikuar nga 
neni 365 të KPK).  

8. Si edhe te vepra penale e shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, të parashikuar nga 
neni 365 i KPK, ligjvënësi rrezikun e përcakton vetëm si rrezik për jetën e 
njerëzve, por jo edhe rrezik për integritetin trupor të njerëzve dhe të pasurisë. 
Vepra penale do të ekzistojë kur është rrezikuar jeta e njerëzve që janë të punësuar 
në objektet e përmendura dhe është dëmtuar pasuria e subjekteve të përmendura, 
por edhe në rastet kur është rrezikuar jeta dhe është dëmtuar pasuria e personave të 
tretë.  

9. Vend i kryerjes së veprës penale mund të jenë minierat, fabrikat, punëtoritë ose 
vendet e tjera ku zhvillohet procesi i punës.  

10. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, ndërsa vepra penale mund të 
kryhet me dashje dhe nga pakujdesia.  

11. Pasojë e veprës penale nga paragrafi 1. Është rreziku konkret për jetën e njerëzve, 
ndërsa sa i përket pasurisë ajo nga këto veprime të kundërligjshme duhet të ketë 
shkaktuar dëme (d.m.th. tani me formulimin e ri te paragrafi 1. të KPK. bëhet fjalë 
për vepra penale të rrezikimit, në raport me jetën e njerëzve dhe vepra penale të 
dëmtimit, kur kemi të bëjmë me pasurinë, ndërsa do të duhej të sanksionohet 
vetëm rrezikimi edhe për jetën edhe për pasurinë).  

12. Kështu siç është ndërtuar norma ligjore nga paragrafi 1. Kur ka të bëj me pasurinë 
“shkakton dëm pasuror” do të krijojë problem në zbatim për faktin se pavarësisht 
se sa është vlera e dëmit të pasurisë, do të konsiderohet vepër penale. Do duhej të 
ishte përdorur shprehja “shkakton rrezik të konsiderueshëm për pasurinë” siç ka 
qenë me kodin e mëhershëm.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Për veprimin e kryerjes së kësaj forme të veprës penale, shkaktimin e pasojës, 

lidhjen shkakësore mes veprimit dhe pasojës, faktet se kur vepra penale 
konsiderohet e kryer, etj. shih sqarimet që janë dhënë për veprën penale të 
shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm të parashikuar nga neni 395 par. 2 të KPK, 
pasi që veprimi i kryerjes dhe pasoja te të dy format e veprës penale janë 
përcaktuar në mënyrë identike.  

2. Pasoja e kësaj vepre penale qëndron në shkaktimin e rrezikut konkret, për jetën e 
njerëzve dhe pasurisë.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 është sanksionuar dënimi për veprat penale të parashikuara nga 

paragrafët 1 dhe 2, të kryera nga pakujdesia.  
 

Paragrafi 4 dhe 6. 
 
1. Në paragrafin 4 dhe 6. të këtij neni janë parashikuar format e rënda të dëmtimit të 
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pajisjeve mbrojtëse në minierë, fabrikë dhe punëtori, ndërsa si rrethanë cilësuese 
është pasoja e rëndë, që mund të jetë, lëndimi i rëndë trupor dëmi substancial 
material (4) ose vdekja e një a më shumë personave (6), ndërsa përgjegjësia penale 
për këtë formë të rëndë të veprës penale ekziston vetëm po qe se kryerësi, në raport 
me pasojën e shkaktuar, (vdekjen, lëndimin e rëndë trupor a dëmin material 
substancial), ka vepruar me pakujdesi.  

 
Paragrafi 5 dhe 7. 

 
1. Në paragrafin 5 dhe 7 është parashikuar përgjegjësia penale për format e cilësuara 

të kësaj vepre penale, të kryera nga pakujdesia.  
 

Paragrafi 8. 
 
1. Në paragrafin 8 është parashikuar që gjykata kryerësit të veprës penale sipas 

paragrafëve 2 dhe 3 të këtij neni, me rastin e shqiptimit të dënimit me kusht, mund 
të vërë kusht të posaçëm që në afatin e caktuar t’i vendosë instalimet (pajisjet) 
mbrojtëse.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. “I akuzuari që ka ushtruar detyrën e udhëheqësit të repartit, në të cilin ndodhej 

instalimi që është riparuar, gjithsesi është person udhëheqës dhe për këtë ka qenë i 
detyruar t’i aplikojë masat e mbrojtjes në punë. I akuzuari i dytë, meqë ka qenë i 
vetmi elektricist në repart, ka qenë person përgjegjës sipas Rregullores për 
mbrojtjen në punë dhe, si i tillë, ka qenë i detyruar t’i zbatojë masat e mbrojtjes në 
punë dhe të kujdeset për zbatimin e tyre”.722 

2. “Kur personi përgjegjës në punëtori apo në një punishte tjetër neglizhon detyrimin 
e tij që nga vendi i punës të mënjanojë punëtorin që kishte ardhur i dehur në punë 
ose në rast nevoje ta ndërpresë punën derisa një punëtor i tillë të mos largohet nga 
punishtja, i cili vend i punës, për nga karakteri i punës që kryhet aty, kërkon një 
shkallë të lartë të vëmendjes dhe duke u bërë një lëshim i tillë shkaktohet rrezik për 
jetën e njerëzve, konsumon veprën penale të parashikuar nga neni 269 par. 2 të 
Ligjit Penal të Kroacisë”.723 

3. Në një vendim tjetër, Gjykata Supreme e Kroacisë shprehet: “Ka qenë detyrë e të 
akuzuarve që të ndërpresin punën, pasi nga inspektori i punës u është tërhequr 
vërejtja se në gurore nuk bën të vazhdojë nxjerrja e gurëve, derisa nuk sigurohen 
mjete të nevojshme financiare për të kaluar në sistemin etazh të nxjerrjes së tyre, 
pasi që ekziston rreziku i shembjes së murit nga i cili po nxirreshin gurët dhe mund 
të shkaktohet lëndimi i punëtorëve, gjë që nuk është zbatuar prej tyre, por kanë 
lejuar vazhdimin e punës, duke besuar me mendjelehtësi se është e mjaftueshme që 
punëtorëve u është tërhequr vëmendja për kujdes të shtuar gjatë punës dhe në atë 
mënyrë është i mundur pengimi i fatkeqësisë, e cila, megjithatë ka ndodhur”.724 

                                                           
722 Gjykata Supreme e Kroacisë, I. Ap. nr. 1871-71, datë 9.03.1972.  
723 Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap. nr. 440/2006.  
724 Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap. nr. 647/71.  
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4. “Vepra penale e parashikuar nga neni 269 par. 2 të KPKr ekziston kur punëtori 
përgjegjës në fabrikë, minierë, punëtori a punishte tjetër, duke neglizhuar 
ndërmarrjen e masave mbrojtëse të parashikuara në ligj, ka shkaktuar rrezik qoftë 
edhe për jetën e një personi të vetëm. ”725 

 
 
Neni 368 [Punimet ndërtimore të kundërligjshme] 
 
1. Personi përgjegjës i cili me rastin e projektimit, mbikëqyrjes apo kryerjes së 

ndonjë ndërtimi apo të punëve ndërtimore vepron në shkelje të ligjit apo në 
kundërshtim me standardet profesionale përgjithësisht të pranuara ose në 
kundërshtim me kushtet e lejes së ndërtimit dhe me këtë rrezikon jetën apo 
trupin e njerëzve ose të pasurisë me vlerë prej pesëmijë (5.000) Euro apo më 
shumë, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor apo me dëm të konsiderueshëm pasuror apo më shumë, kryesi dënohet 
me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

5. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor apo me dëm konsiderueshëm pasuror, kryesi dënohet me burgim prej 
gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

6. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më 
shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale qëndron në veprim apo mosveprim që 

është në kundërshtim me dispozitat ose standardet e përgjithshme profesionale të 
pranuara për projektimin, menaxhimin a zbatimin e ndërtimit ose punëve 
ndërtimore dhe në atë mënyrë shkaktohet rrezik për jetën dhe shëndetin e njerëzve 
apo për pasurinë me vlerë prej pesëmijë (5.000) Euro apo më shumë.  

2. Sipas Ligjit për ndërtimin, me termin ndërtim ose punë ndërtimore nënkuptojmë të 
gjitha punët ndërtimore, siç janë: murimi, rrëzimi, adaptimi, renovimi, mihja e 
themeleve, minimi, ngritja apo demontimi i skelës etj. Pa marrë parasysh nëse 
punët e tilla kanë karakter të përkohshëm a të përhershëm dhe pa marrë parasysh 
llojin e objektit të ndërtimit, (objekt banimi, objekt afarist, urë, tunel, rrugë, port 
detar dhe ajror etj.).726 

3. Kryerës i kësaj vepre penale është personi përgjegjës të cilit i është besuar projektimi, 
menaxhimi a kryerja e çfarëdo ndërtimi ose pune ndërtimore. Nga kjo del pyetja se si 
duhet kuptuar shprehja ligjore person përgjegjës, ashtu siç është parashtruar te sqarimi 

                                                           
725 Gjykata Supreme e Jugosllavisë, Ap. 119/66.  
726 Shih Ligjin për ndërtimin,nr. 2004/15. datë. 27. 05. 2004.  
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shprehjeve sipas nenit 120 par. 2. i këtij Kodi apo më gjerë. Mendojmë se me 
shprehjen person përgjegjës te ky inkriminim duhet kuptuar çdo person që ndërmerr 
veprimin e kryerjes së kësaj vepre penale, ngase është më i afërt me përshkrimin ligjor 
të kësaj vepre penale, e cila është: “personi përgjegjës me rastin e projektimit, 
mbikëqyrjes apo kryerjes së ndonjë ndërtimi a punëve ndërtimore, vepron në 
kundërshtim me dispozitat apo në kundërshtim me rregullat e përgjithshme të pranuara 
teknike. “Prandaj, sipas mendimit tonë, person përgjegjës në kuptim të kësaj dispozite 
ligjore është çdo person që projekton, udhëheq a kryen çfarëdo ndërtimi ose pune 
ndërtimore, (pra, jo vetëm personi përgjegjës ashtu siç është dhënë te kuptimi i 
shprehjeve te neni 120, par. 2 të KPK). I tillë mund të jetë, p.sh. inxhinieri privat që 
projekton ndërtimin; mjeshtri privat që kryen punë ndërtimore, por edhe vetë pronari i 
objektit ndërtimor, nëse personalisht kryen punët ndërtimore apo i udhëheq ato.  

4. Menaxhimi përfshin kryerjen e mbikëqyrjes profesionale në kryerjen e punëve 
ndërtimore, si dhe ushtrimi i mbikëqyrjes së tërthortë profesionale mbi një pjesë të 
punës a të të gjitha punëve. Kryerja e punëve ndërtimore mund të përfshijë edhe 
pjesë të kufizuara të punëve, siç janë, p.sh. ngritja e barakave për punëtorët në 
punishte, ngritja e skelës, nivelimi i terrenit.  

5. “Personi përgjegjës nuk është i liruar nga përgjegjësia penale, në rast të urdhrit jo 
të rregullt të investuesit për kryerjen e punëve” (Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap-
1358/64).  

6. Në raste të këtilla bëhet fjalë për vepra penale me dispozicion blanket, të cilat 
udhëzojnë në dispozita të tjera përkatëse ose rregulla përgjithësisht të pranuara 
teknike lidhur me projektimin, mbikëqyrjen, kryerjen e çfarëdo ndërtimi a pune 
ndërtimore.  

7. Rregullat për ndërtimin, përkatësisht për projektimin dhe kryerjen e punëve 
ndërtimore dhe mbikëqyrjen me rastin e kryerjes së punëve ndërtimore, ndodhen 
në shumë dispozita ligjore, nënligjore dhe akte të tjera. Standardet profesionale 
përgjithësisht të pranuara, konsiderohen ato rregulla që aplikohen në projektimin 
dhe kryerjen e punëve ndërtimore, të cilat janë vërtetuar, dëshmuar dhe janë 
përgjithësisht të pranuar në praktikë, për shkak të përshtatshmërisë, prakticizmit 
dhe zbatueshmërisë së tyre dhe ato standarde nuk është e nevojshme të 
parashikohen në ndonjë dispozitë ekzistuese.  

8. Pasoja e veprës penale nga paragrafi 1. qëndron në shkaktimin e rrezikut të 
përgjithshëm për jetën a trupin e njerëzve ose për pasurinë me vlerë prej 5.000 
Euro apo më shumë, pra bëhet fjalë për rrezikun konkret.  

9. Për dallim nga vepra penale e shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, të 
parashikuar nga neni 365 të KPK dhe vepra penale e parashikuar nga neni 367 i 
KPK, në këtë nen është parashikuar edhe shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm për 
integritetin trupor. Rreziku mund të shkaktohet si në raport me personin që kryen 
punë ndërtimore, ashtu edhe me persona të tjerë, (kalimtarë të rastit etj.).  

10. Ndërmjet veprimit të ndërmarrë – veprimit kundër dispozitave apo rregullave 
teknike përgjithësisht të pranuara, duhet të ekzistojë lidhja shkakësore. Vepra 
penale konsiderohet e kryer kur është vepruar në kundërshtim me dispozitat dhe 
kundër rregullave teknike të pranuara dhe kur për shkak të këtyre veprimeve është 
shkaktuar rreziku konkret për jetën a trupin e njerëzve ose për pasurinë në vlerë 
prej pesëmijë (5.000) Euro apo më shumë.  
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Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 është sanksionuar dënimi për veprën penale të parashikuar nga 

paragrafi 1, të kryer nga pakujdesia.  
 

Paragrafi 3 dhe 4. 
 
1. Në paragrafin 3 dhe 4. të këtij neni janë parashikuar format e rënda të kësaj vepre 

penale, për shkak të pasojës së rëndë të shkaktuar nga veprimi i ndërmarrë ose 
mosveprimi dhe ajo mund të jetë: lëndim i rëndë trupor, dëm i konsiderueshëm 
material (3) ose vdekje e një a më shumë personave (4), ndërsa përgjegjësia penale 
për këtë formë të rëndë të veprës penale ekziston vetëm po qe se kryerësi, në raport 
me pasojën e shkaktuar, (vdekjen, lëndimin e rëndë trupor a dëmin material), ka 
vepruar me pakujdesi.  

2. Mënyra siç është ndërtuar kjo normë juridike, do të krijojë probleme në zbatim, 
ngase në paragrafin 1. sa i përket rrezikimit të pasurisë ka përdorur shprehjen 
“rrezikon pasurinë në vlerë prej 50.000 e më tepër, Euro, ndërsa në paragrafin 3. 
është përdorur shprehja “nëse është shkaktuar dëm i konsiderueshëm pasuror”, 
d.m.th. do duhej të përdoreshin shprehje konstante edhe në paragrafin 3 do duhej 
saktë të përcaktohej vlera e dëmit të shkaktuar, si element cilësues i veprës penale, 
si do që të jetë Gjykata Supreme duhet me qëndrim juridik, të rregulloj këtë çështje 
(se kur konsiderohet dëm i konsiderueshëm).  

 
Paragrafi 5 dhe 6. 

 
1. Në paragrafin 5 dhe 6 është parashikuar përgjegjësia penale për format e cilësuara 

të kësaj vepre penale, të kryera nga pakujdesia.  
 

Praktika gjyqësore 
 
1. Gjykata e Qarkut Prishtinë, në një vendim të saj është shprehur: “se kur të 

akuzuarit, në kundërshtim me dispozitat dhe rregullat teknike të ndërtimit dhe 
projektimit kanë hapur themelet për ndërtimin e shtëpisë së tyre në distancë shumë 
të afërt me shtëpinë e të dëmtuarit, edhe pse paraprakisht atyre si nga i dëmtuari, 
ashtu edhe nga inspektori i ndërtimtarisë i ishte tërhequr vërejtja që të mos 
vazhdonin me gërmime, ndërsa për pasojë të këtyre veprimeve të paligjshme kishte 
ndodhur çekuilibrimi i shtëpisë nga lëkundjet dhe çarjet e saj dhe, sipas 
inspektorëve kompetentë, ishte bërë tërësisht e pabanueshme, duke iu shkaktuar 
kështu të dëmtuarve dëm material në shumën prej 103. 459,62 DM (marka 
gjermane); në rrethana të tilla janë konsumuar të gjitha elementet e veprës penale 
të punimeve të kundërligjshme të parashikuara nga neni 294 par. 1, lidhur me 
nenin 23 të KPK. “Konsiderojmë se në rastin konkret kualifikimi juridik ka qenë i 
gabuar, për faktin se, sipas dëmit që u është shkaktuar të dëmtuarve që kap një 
shumë prej 103.459,62 DM, pa asnjë mëdyshje, në rrethana të tilla, bëhet fjalë për 
paragrafin 3 të nenit 294 të KPK.727 

                                                           
727 Gjykata e Qarkut në Prishtinë, Ap. nr. 203/06, datë 08.05.2007.  
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2. “I akuzuari si udhëheqës pune në punishte është person përgjegjës me rastin e 
menaxhimit së punimeve të ndërtimit. Sipas dispozitave të Rregullores për sigurinë 
e ndërmarrjes së tillë, ai ka qenë drejtpërdrejt përgjegjës për zbatimin e masave 
mbrojtëse në punë, veçanërisht ka qenë i detyruar t’i sistemojë punëtorët në 
kryerjen e punëve, vetëm atëherë kur vendet e punës të ishin siguruar në kuptim të 
dispozitave të rregullores, pra t’i sistemojë ata në vendet e punës vetëm mbasi të 
jetë bindur se i njohin dispozitat për përdorimin e mjeteve mbrojtëse, duke njohur 
në mënyrë të përshtatshme secilin prej tyre me vendin e tij të punës dhe rreziqet e 
tij, ndërsa drejtuesit të njësisë punuese të kantierit t’i raportojë për çdo mungesë, 
prishje a dukuri tjetër të dëmshme që mund ta rrezikojë jetën a shëndetin e 
punëtorëve. Nga ato dispozita të rregullores rezulton përgjegjësia e të akuzuarit që 
ka të bëjë me ndërmarrjen e masave të sigurisë në punë, përkatësisht me 
mosndërmarrjen e tyre dhe, lidhur me këtë, edhe përgjegjësia e tij kur, për shkak të 
lëshimeve të tilla, ndodh pasoja e ndaluar që parashikohet nga neni 270 i Kodit 
Penal të Kroacisë. Përgjegjësia penale e personit përgjegjës me rastin e 
menaxhimit së ndërtimit, përkatësisht personit përgjegjës për ndërmarrjen e 
masave të mbrojtjes në punë, nuk përjashtohet assesi për faktin se në punishte 
ekziston edhe udhëheqësi i punishtes dhe zëvendësi i tij, si dhe përgjegjësia e tyre 
për ndërmarrjen e masave mbrojtëse në punë, siç është parashikuar me rregullore, 
ngase përgjegjësia e tij është konkurrente dhe assesi vetëm alternative.728 

3. “Brigadieri i cili në kryerjen e punëve ndërtimore, udhëheq grupin prej 8 deri 10 
punëtorësh ka statusin e personit përgjegjës në kuptim të veprës penale të kryerjes 
së paligjshme dhe jo të rregullt të punëve ndërtimore, të parashikuara nga neni 270 
par. 1 të KPKr”.729 

 
 
Neni 369 [Dërgimi apo transportimi i kundërligjshëm i lëndëve eksplozive 

   ose lëndëve ndezëse] 
 
1. Kushdo që në kundërshtim me ligjin transporton ose dërgon për transport 

lëndë eksplozive ose lëndë që mund të ndizen lehtë, dënohet me gjobë ose me 
burgim deri në një vit.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga personi i cili dërgon 
lëndët eksplozive ose lëndët që mund të ndizen lehtë për transportim me mjetet 
e transportit publik ose vetë transporton lëndë të tilla duke shfrytëzuar mjetet 
e transportit publik, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

3. Kushdo që në kundërshtim me ligjin dërgon lëndë eksplozive ose lëndë që 
mund të ndizen lehtë në lokalet ku mblidhen numër i madh i njerëzve, në 
lokalet ku grumbullohen numër i madh i njerëzve apo në lokalet ku priten një 
numër i madh i njerëzve, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre 
(3) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga ky nen kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë 
ose me burgim deri në një (1) vit.  

 
                                                           
728 Aktgjykimi i GJSKr, Ap. nr. 408/71 datë 31.03.1971.  
729 Aktgjykimi i GJSKr, Ap. nr. 1798/58, datë 22.09.1958.  



Fejzullah Hasani 

 1029 

Vërejtjet kritike 
 
1. Ne vend të shprehjes shpërndan, (par. 1) do duhej të ishte “dorëzon”. 
2. Pa marrë parasysh se këto vepra penale kanë elemente të veprës penale të grupit të 

veprave kundër sigurisë së trafikut publik për shkak të objektit të mbrojtur (siguria 
e përgjithshme e njerëzve dhe e pasurisë), ato janë radhitur në grupin e veprave 
penale kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve dhe të pasurisë.  

3. Vepra penale qëndron në dorëzimin për transportim me mjete të qarkullimit publik 
në kundërshtim me dispozitat mbi qarkullimin e sendeve të tilla.  

4. Se çfarë konsiderohet lëndë eksplozive ose e ndezshme dhe në cilat kushte është i 
lejuar qarkullimi i ngarkesave të tilla, është parashikuar nga dispozitat ligjore dhe 
dispozitat tjera. Lëndët eksplozive janë materie të lëngëta dhe të ngurta, të cilat 
kanë cilësi të tillë që me veprim të jashtëm, (p.sh. goditje ose dridhje), çlirojnë 
energji në formë nxehtësie a gazi. Lëndë të ndezshme lehtësisht mund të jenë gazi 
ndezës, lëngu ndezës (benzina, vajguri, etj.), lëndët e ngurta ndezëse, (squfuri, 
celuloidi, nitroceluloza), lëndët me prirje për vetëndezje, (lëndë pambuku, fosfori i 
bardhë dhe i verdhë), lëndët që shkaktojnë ndezje me oksidim, etj.  

5. Transportimi i lëndëve të rrezikshme, pra edhe eksplozivit dhe lëndëve ndezëse, 
është rregulluar me akte ndërkombëtare, (Marrëveshja Evropiane për Transportin 
Ndërkombëtar në Qarkullimin Rrugor, Rregullorja Ndërkombëtare për Transportin 
e Mallrave të Rrezikshme në Qarkullimin Hekurudhor, etj.  

6. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është përcaktuar në mënyrë alternative 
dhe kjo: kur lëndët eksplozive ose lehtësisht të ndezshme shpërndahen për 
transportim me mjete të transportit publik ose kur kryerësi e bën vetë transportimin 
e lëndëve të tilla, duke i shfrytëzuar mjetet e transportit publik. Me shpërndarje 
(dorëzim) nënkuptohet përgatitja, dhënia tjetrit e lëndëve eksplozive ose lehtësisht 
të ndezshme për transportim, ndërsa me transportimin e lëndëve eksplozive ose 
lehtësisht të ndezshme nënkuptohet bartja e lëndëve të tilla nga ana e vetë kryerësit 
me mjete publike, përkatësisht duke shfrytëzuar mjetet e transportit publik.  

7. Për t’u konsumuar kjo vepër penale është e nevojshme që dorëzimi për transportim 
apo transportimi personal nga vet kryerësi të bëhet me mjete të transportit publik. 
Nuk do të bëhej fjalë për këtë vepër penale, në rast se kryerësi me mjetin e vet 
personal (me mjetin e vet motorik) bart, përkatësisht transporton lëndë eksplozive 
a lehtësisht të ndezshme. Me Ligjin për Transportin është përcaktuar termi 
transport publik. Transporti publik nënkupton transportin e njerëzve dhe sendeve, i 
cili në kushte të njëjta është i qasshëm për të gjithë shfrytëzuesit. Mjet i transportit 
publik është mjeti transportues me të cilin kryhet transporti publik.  

8. Dorëzimi për bartje a transportimi personal i lëndëve të tilla duhet të bëhet në 
kundërshtim me dispozitat për transportimin e lëndëve eksplozive apo lehtësisht të 
ndezshme. Edhe këtu bëhet fjalë për vepër penale me dispozitiv blanket, e cila 
udhëzon për aplikimin e dispozitave përkatëse të transportimit të lëndëve 
eksplozive ose lehtësisht të ndezshme.730 

9. Pasojë e kësaj vepre penale është rreziku abstrakt për jetën e njerëzve, përkatësisht 
të pasurisë. Nëse për shkak të veprimit të ndërmarrë është shkaktuar pasoja 

                                                           
730 Shih Ligjin për Transportin Rrugor, nr. 2004/1 dhe Ligji për Transportimin e Mallrave të Rrezikshme nr. 
2004/6 dhe Ligjin për Sigurinë në Trafikun Rrugor 02 / L-70. 
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konkrete, (p.sh. ka ndodhur shpërthimi i lëndës), në një situatë të tillë, kur 
plotësohen edhe kushtet tjera, mund të bëhet fjalë për veprën penale shkaktimi i 
rrezikut të përgjithshëm, të parashikuar nga neni 365 të KPK. Për termin rrezik 
abstrakt dhe konkret të shihen sqarimet në pjesën hyrëse të këtij kapitulli.  

10. Vepra penale nga paragrafi 1. konsiderohet e kryer me dorëzimin për transportim 
me mjete të transportit publik e lëndëve eksplozive dhe lehtësisht të ndezshme.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2. është sanksionuar transportimi i këtyre lëndëve nga vet kryesi, 

duke shfrytëzuar mjetet e transportit publik në kundërshtim me dispozitat ligjore 
që kanë të bëjnë me transportimin e mallrave të rrezikshme.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3. është parashikuar forma e cilësuar e veprës penale nga paragrafi 1. 

e cila konsumohet nëse lëndët e tilla të rrezikshme deponohen në lokalet ku 
mblidhen numër i madh i njerëzve, apo në lokalet ku pritet të vijnë një numër i 
madh i njerëzve.  

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në paragrafin 4. është sanksionuar kur veprat penale nga par. 1, 2 dhe 3. janë kryer 

nga pakujdesia.  
 
 
Neni 370 [Mos evitimi i rrezikut] 
 
1. Kushdo që nuk ndërmerr masa për evitimin e zjarrit, vërshimit, eksplodimit, 

fatkeqësisë në trafik apo të ndonjë rreziku tjetër për jetën ose sigurinë fizike të 
njerëzve apo të pasurisë në shkallë të madhe, ndonëse këtë ka mundur ta bëjë 
pa e rrezikuar veten apo ndonjë person tjetër, dënohet me gjobë ose me 
burgim deri në një (1) vit.  

2. Kushdo që parandalon apo pengon personin tjetër nga ndërmarrja e masave 
për evitimin e zjarrit, vërshimit, eksplodimit, fatkeqësisë së trafikut apo të 
ndonjë rreziku tjetër për jetën apo sigurinë fizike të njerëzve apo të pasurisë 
në shkallë të madhe, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

 
1. Detyrimi i pjesëmarrjes së qytetarëve në mënjanimin e rrezikut, me të cilin 

rrezikohet jeta dhe integriteti trupor i njerëzve ose pasuria, përpos që paraqet 
detyrim qytetar dhe obligim të karakterit moral, mund të jetë i parashikuar edhe 
nga dispozita adekuate, p.sh., dispozitat e nenit 131 të Kushtetutës së Republikës 
së Kosovës që parashikojnë situatën kur Presidenti i Republikës mund të shpallë 
gjendje të jashtëzakonshme, ndër të tjera edhe për shkak të fatkeqësive natyrore.  

2. Ligji për Mbrojtjen nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë tjera, parashikon 
detyrimin e qytetarëve për pjesëmarrje në mbrojtjen nga fatkeqësitë e natyrës. Në 
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këtë nen parashikohet sanksione penalo-juridike, në rast të mosndërmarrjes së 
masave përkatëse me qëllim të evitimit të rrezikut për jetën dhe sigurinë fizike të 
njerëzve (integritetin trupor të njerëzve) dhe pasurisë në përmasa të mëdha. Bëhet 
fjalë për vepër penale specifike të përfshirë në grupin e veprave penale kundër 
sigurisë së përgjithshme të njerëzve, pasi që me kryerjen e këtyre veprave penale 
nuk shkaktohet, nuk provokohet rreziku, (sikurse është rasti te veprat penale të 
këtij grupi), sepse rreziku tashmë është shkaktuar, pra me kryerjen e kësaj vepre 
penale pamundësohet evitimi i rrezikut i cili tashmë është një fakt i kryer.731 

3. Sipas veprimit të kryerjes kjo vepër penale përbëhet nga mos evitimi i rrezikut ose 
parandalimi i tjetrit që të marrë pjesë në mënjanimin e rrezikut.  

4. Mos evitimi i rrezikut ekziston kur kryerësi, duke mos lajmëruar me kohë organin 
kompetent ose në ndonjë mënyrë tjetër, nuk i ndërmerr masa për mënjanimin e 
ndonjë zjarri, vërshimi, eksplodimi, aksidenti të trafikut a çfarëdo rreziku tjetër për 
jetën dhe trupin e njerëzve dhe pasurisë në përmasa të mëdha, ndërsa këtë do të 
mund ta bënte pa rrezik për veten a për tjetrin.  

5. Është detyrimi i personit që ka mësuar për rrezikun e theksuar më sipër që për këtë 
rrezik ta informojë me kohë organin kompetent apo të ndërmarrë masa të tjera për 
mënjanimin e rrezikut.  

6. Veprimi i kryerjes së veprës penale qëndron në mosndërmarrjen e masave që të 
evitohet rreziku për jetën dhe trupin e njerëzve a për pasurinë në përmasa të 
mëdha, gjë që nënkupton lëshimin që në situatën e dhënë të veprohet sipas 
obligimit qytetare dhe obligimit ligjor për ndërmarrjen e masave adekuate dhe të 
mundshme, me qëllim që rreziku të mënjanohet apo që pasoja e dëmshme të 
zvogëlohet, pasojë kjo që ka mundur të shkaktohet nga ai rrezik. Se cilat janë ato 
masa që kanë mundur të ndërmerren është një çështje faktike, e cila vlerësohet në 
çdo rast konkret, duke pasur parasysh natyrën e rrezikut dhe mundësitë reale të 
kryerësit të veprës. Pra, te kjo vepër penale janë të mundshme forma të ndryshme 
të mosveprimit.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Ligji parashikon dy forma të veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1 i këtij 

neni dhe ato janë: mos njoftimi me kohë i organit kompetent për rrezikun dhe 
mosndërmarrja e masave të tjera me qëllim të mënjanimit të rrezikut.  

2. Konsiderohet njoftim (paraqitje) me kohë ai që i mundëson organit kompetent që 
të ndërmarrë masa për mënjanimin e rrezikut, përkatësisht t’i zbusë pasojat e një 
rreziku të tillë.  

3. Me shprehjen mosndërmarrje e masave të tjera për mënjanimin e rrezikut duhen 
nënkuptuar shumë lëshime të tjera, siç janë: pjesëmarrja në shuarjen e zjarreve, 
ngritja e argjinaturave për mbrojtje nga vërshimet ose heqja e objekteve që i janë 
ekspozuar rrezikut, lëshimi që qytetarët të ftohen për mënjanimin e rrezikut, etj.  

4. Nuk ekziston kjo vepër penale, nëse, duke pasur parasysh natyrën e rrezikut, (zjarri 
që ka përfshirë sipërfaqe të mëdha, a janë vërshuar të gjitha rrugët), ose situatën 
subjektive të kryerësit, (është i sëmurë, s’mund të dalë nga shtëpia etj), organi 
kompetent nuk mund të njoftohet me kohë për rrezikun ose kur, për kohën kur 

                                                           
731 Shih Ligji për Mbrojtjen nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë tjera nr. 02/L- 68, datë 01.06.2006.  
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rreziku është vënë re, nuk ekziston mundësia që ai të evitohet.  
5. Organi kompetent që duhet të njoftohet për rrezikun, në kuptim të këtij 

inkriminimi, konsiderohet ai organ që në bazë të ligjit a dispozitave të tjera është i 
detyruar të ndërmarrë masa për mënjanimin e rrezikut nga zjarri, vërshimi, 
eksplodimi a rreziqet e tjera.  

6. Rreziku për jetën, trupin a pasurinë mund të shkaktohet me veprimin e njeriut ose 
në rrugë natyrore. Veprimi i njeriut që ka shkaktuar një rrezik të tillë nuk do të 
thotë që të jetë veprim i inkriminuar. Rreziku i shkaktuar në rrugë natyrore do të 
ekzistojë, p.sh. te zjarri i shkaktuar me goditjen e rrufesë, vërshimi për shkak të 
shiut, këputja e përçuesve elektrikë për shkak të motit të lig, pëlcitja e binarëve për 
shkak të tërmetit, etj.  

7. Për ekzistimin e veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1 është e nevojshme, 
para së gjithash, që mundësia e paraqitjes së rrezikut për jetën dhe trupin e 
njerëzve a të pasurisë në përmasa të mëdha të jetë i drejtpërdrejtë ose që rreziku 
tashmë të ekzistojë. Ky rrezik më së shpeshti është konkret, por në disa raste është 
i mjaftueshëm edhe rreziku abstrakt, (p.sh. asgjësimi ose dëmtimi i digave ose i 
sinjalistikës me të cilën tërhiqet vërejtja për rrezikun).  

8. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, me një përjashtim të personit 
që ka shkaktuar vetë rrezikun nuk mund te jetë kryerës i kësaj vepre penale.  

9. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje.  
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 parashikohet forma u cilësuar e kësaj vepre penale, e cila qëndron 

në pengimin e tjetrit për ndërmarrjen e masave me qëllim të evitimit të zjarrit, 
vërshimit, rreziku nga eksplozivi, fatkeqësisë së trafikut apo çfarëdo rreziku tjetër 
për jetën dhe trupin e njerëzve a për pasurinë në shkallë të madhe.  

2. Veprimi i kryerjes së veprës qëndron në zmbrapsjen e tjetrit për ndërmarrjen e 
masave në mënjanimin e rrezikut ose pengimin e tjetrit në një tjetër mënyrë për 
ndërmarrjen e masave në mënjanimin e rrezikut.  

3. Me zmbrapsje nënkuptojmë ndërmarrjen e veprimeve të tilla me të cilat ndikohet te 
personi i caktuar që të mos ndërmarrë masa të caktuara e që mund të bëhet duke e 
bindur atë, duke i vënë në dispozicion favore nëse nuk i ndërmerr veprimet e 
caktuara, etj.  

4. Pengimi në ndonjë mënyrë tjetër ekziston, p.sh. nëse kryerësi e përdor forcën ndaj 
ndonjë personi ose kur kryerësi merr mjete nga personi tjetër ose paaftëson mjetet 
me të cilat mund të ndërmerren masa të caktuara, (p.sh. dëmton aparatin për fikjen 
e zjarrit, merr çelësat e veturës dhe pengon atë person që të shkojë me shpejtësi për 
të lajmëruar kompetentët, p.sh. të hekurudhës për shembjen e dheut në binarë, me 
të cilin paralajmërim do të ndalohej nisja e trenit dhe do të pengohej shkaktimi i 
aksidentin hekurudhor).  

5. Vepra penale konsiderohet e kryer kur personi tjetër është penguar në ndërmarrjen 
e masave adekuate për mënjanimin e rrezikut.  

6. Kryerës i kësaj forme të veprës penale mund të jetë çdo person dhe vepra mund të 
kryhet me dashje.  
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Neni 371 [Keqpërdorimi i sinjalit të fatkeqësisë apo të rrezikut] 
 

Kushdo që keqpërdor ndonjë shenjë apo sinjal të fatkeqësisë apo rrezikut ose 
bën thirrje të pabazuar për ndihmë me qëllim që të bëjë personat zyrtar apo 
zjarrfikësit të ndërmarrin ndonjë veprim apo të mos ndërmarrin ndonjë 
veprim, dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj. 

 
1. Këtu kemi të bëjmë për një lloj mashtrimi “sui generis”, kur kryesi abuzon me 

shenjat që janë të dedikuara për të paralajmëruar rrezikun dhe në këtë mënyrë i vë 
në lëvizje personat kompetent për ta parandaluar apo evituar rrezikun. Apo kur 
kryesi bën thirrje të rrejshme për ndihmë edhe pse nuk janë krijuar rrethanat e 
rrezikut që do impononin intervenimet me qëllim të pengimit të rrezikut.  
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Kapitulli XXX: Veprat penale të armëve 
 
 
Neni 372 [Importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi,  

   ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse] 
 
1. Kushdo që në shkelje të ligjit të zbatueshëm në lidhje me armët apo materiet 

plasëse, importon, eksporton, blen, furnizon, transporton, prodhon, këmben, 
ndërmjetëson ose shet armë apo materie plasëse, dënohet me gjobë deri në 
shtatëmijepesëqind (7.500) Euro dhe me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 
vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni përfshin më shumë se katër 
armë, më shumë se katër (4) materie plasëse apo më shumë se katërqind (400) 
fishekë, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) 
vjet.  

3. Për qëllime të këtij neni, shprehja “prodhim” i armëve përfshin shndërrimin 
apo modifikimin e ndonjë sendi në armë ose të një arme në një lloj tjetër të 
armës, apo deaktivizimin ose riaktivizimin e ndonjë arme.  

4. Armët, mjetet për transportimin e armëve dhe mjetet për prodhimin e armëve 
konfiskohen.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Forma themelore e veprës përfshinë furnizimin, transportimin, prodhimin, 

këmbimin ose shitjen e të gjitha llojeve të armëve. Ligjdhënësi nuk ka bërë ndarjen 
e armëve në ato që u lejohen dhe ato që nuk u lejohen qytetarëve dhe, në rrethana 
të këtilla, sipas ndërtimit të dispozitës ligjore del se dënimi është i njëjtë si për atë 
që ndërmerr ndonjë nga veprimet alternative, kur kemi të bëjmë me ato armë që u 
lejohen qytetarëve t’i kenë në dispozicion, (pistoleta, pushkë gjuetie), ashtu edhe 
për ata që ndërmarrin ndonjë veprim alternativ që ka të bëjnë me armët të cilat 
qytetarëve nuk u lejohet t’i kenë në dispozicion, d.m.th. edhe kur kemi të bëjmë me 
armë ushtarake a me armë me fuqi të madhe shkatërruese. Këto rrethana do të jenë 
relevante vetëm me rastin e matjes së dënimit. Nisur nga rrezikshmëria e lartë 
shoqërore që paraqesin armët me fuqi të madhe shkatërruese, këto do të duhej të 
ndaheshin nga armët me rrezikshmëri më të pakët shkatërruese, (pra, do duhej të 
ekzistonte një dispozitë cilësuese për këto lloj armësh).  

2. Për shprehjen armë, shiko nenin 120, par. 38 të KPK.  
3. Me Ligjin për Armët në neni 2 par. 1 është përcaktuar në mënyrë të detajuar se çka 

nënkupton shprehja armë, municion, kush është i autorizuar të shesë armë, kush 
mund të disponojë armë, kush mund të bartë armë etj. Nga kjo rezulton se kjo 
vepër penale ka dispozicion të karakterit blanket dhe udhëzon te një ligj tjetër 
material, në rastin konkret te dispozitat e Ligjit për Armët. Sipas ligjit për armët, 
sipas nenit 2. pika. 1.18, Armë eksplozive (materie plasëse)” nënkupton në mes të 
tjerash, çdo lloj i bombës, minës, raketës, granatës apo mjetit tjetër që përmban 
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substanca eksplozive apo materiale ndezëse, ndaj të cilave për shkak të proceseve 
të brendshme apo të jashtme (peshës, ndikimit, fërkimit, reagimit kimik, energjisë 
elektrike dhe të ngjashme) shkaktohet lirimi apo krijimi i energjisë dhe 
eksplodimit. Në bazë të këtij ligji, armë eksplozive gjithashtu konsiderohen pjesët 
e eksplozivëve, detonatorët, mjetet piroteknike apo pjesët tjera për të cilat qartë 
duket se janë të parapara për përgatitjen e armëve eksplozive. Ky përkufizim është 
i paraparë të përfshijë armët termobarike, të cilat dallohen nga armët 
konvencionale eksplozive për shkak se funksionojnë me oksigjen atmosferik dhe 
nuk kanë oksidues në eksplozivët e tyre. Armët termobarike, po ashtu quhen armë 
termobarike me impuls të lartë (TIL), eksploziv karburant-ajër (EKA apo FAX), si 
dhe nganjëherë quhen edhe municione karburant-ajër, armë me nxehtësi dhe 
shtypje apo bomba vakumike.732 

4. Veprimi i kryerjes është përcaktuar në mënyrë alternative, ashtu që veprën penale e 
kryen ai që furnizon, transporton, prodhon, këmben ose shet armë pa autorizim, 
d.m.th. kushdo që ndërmerr ndonjërin nga këto veprime pa pasur autorizim për një 
veprim të tillë.  

5. Shprehja furnizim paraqet veprime të shumta dhe të ndryshme me të cilat vihet deri 
tek arma e zjarrit, municioni. Këto veprime mund të jenë: blerja, marrja si dhuratë, 
në trashëgim, marrja në luftë, marrja peng, marrja hua, marrja për ruajtje, etj.  

6. Praktikisht, furnizimi paraqet një mënyrë të tillë të sigurimit të armës së zjarrit a 
mjeteve të tjera në kuptim të përshkrimit ligjor, me të cilin veprim nuk konsumohet 
ndonjë vepër tjetër penale. Nëse megjithatë kryerësi ka vënë në dorë armën e 
zjarrit duke kryer ndonjë vepër tjetër penale, p.sh, me vjedhje, grabitje, mashtrim, 
shpërdorim, këto veprime nuk mund të cilësohen si vepër penale e furnizimit, e 
parashikuar nga neni 327 i KPK.  

7. Megjithatë konsiderojmë se sa i përket alternativës furnizimit nga ky nen, do të 
duhej të vije në shprehje vetëm kur kryerësi të tjerët i furnizon me armë, ose kur 
vetë furnizohet me armë, me qëllim që më pastaj t’i shes ato, e jo edhe kur ai veten 
e furnizon me armë pa qëllim të shitjes së tyre të mëtejme, ngase në situatën e tillë 
ai do të përgjigjej për armëmbajtje pa leje nga neni 374. par. 2 të KPK, pasi që ai 
për të mbajtur armë pa leje në ndonjë mënyrë duhej të furnizohej me të –duhej t’i 
ketë në dorë armët, edhe shprehja në ligj është përdorur kush “furnizon” që sipas 
interpretimit gramatikor, shpie në përfundim logjik, se i furnizon të tjerët ose e 
furnizon vetën me qëllim që më pas t’i furnizojë të tjerët.  

8. Transportim do të thotë çdo transportim armësh në kuptim të kësaj dispozite që 
bëhet pa autorizim, pavarësisht se kush është pronar a porositës i këtyre armëve; 
është sanksionuar vetëm, vetëm transporti i paautorizuar.  

9. Prodhimi është çdo krijim i një arme të re ose ndreqje e armës së dëmtuar apo të 
prishur ose ndërtimi i një lloji tjetër të armës nga ajo ekzistuese, (p.sh. nga një 
armë lodër adaptim në një armë zjarri me mundësi hedhjeje të predhës).  

10. Këmbimi është ndërrim i armës –municionit me ndonjë send të vlefshëm, siç janë, 
p.sh. ari, objektet artistike, dekorimet e arta, automobili, droga dehëse.  

11. Shitja është ndërrimi i armës me para, qoftë ajo valutë vendore apo valutë e huaj.  
12. Që veprimet alternative të përshkruara më sipër të paraqesin veprën penale të 

parashikuar nga paragrafi 1 i nenit 327, është e nevojshme që ato të jenë ndërmarrë 
                                                           
732 Shih nenin 2. të Ligjin për Armët nr. 03/L-143 datë 01.04.2009.  
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pa autorizim, në mënyrë të kundërligjshme, gjë që nënkupton se këto veprime janë 
ndërmarrë jashtë dispozitave ligjore, pa poseduar leje të caktuar të organit 
kompetent, (madje kërkohet edhe vetëdija e kryerësit që veprimet po i ndërmerr pa 
autorizim).  

13. Meqenëse mënyra e kryerjes së veprës penale të parashikuar nga neni 373 i KPK 
përbëhet nga shumë veprime alternative, në përshkrimin e veprës penale, (në 
dispozitiv), duhet të paraqitet vetëm ai veprim për të cilën personi i akuzuar është 
shpallur fajtor, (p.sh. nëse është shpallur fajtor për prodhim, duhet të theksohet 
prodhimi nëse është shpallur fajtor për import, duhet të vihet në dukje importimi, 
etj.  

14. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
15. Anën subjektive të veprës penale e përbën dashja e kryerësit, e cila përfshin në vete 

edhe dijeninë se ndonjërin nga veprimet e përshkruara më lartë po i ndërmerr pa 
qenë i autorizuar për një veprim të tillë.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është parashikuar forma e rëndë e kësaj vepre penale, 

e cila ekziston nëse kryerësi është furnizuar, ka transportuar, ka prodhuar, ka 
këmbyer ose ka shitur pa autorizim më shumë se 4 armë dhe prej më shumë se 400 
fishekë.  

  
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3. Janë dhënë sqarime lidhur me shprehjen prodhim i armëve.  
 

Paragrafi 4. 
 
1. Me dispozitë të veçantë, në paragrafin 4 është parashikuar konfiskimi i armëve që 

kanë qenë objekt i kësaj vepre penale.  
 

Praktika gjyqësore 
 
1. “Vepra penale e posedimit, furnizimit, prodhimit apo shitjes së paautorizuar të 

armëve e parashikuar nga neni 335 par. 2 të LPKr (Ligjit Penal të Kroacisë) (neni 
327 i KPK), do të konsumohej edhe vetëm me një shitje brenda një kohe të 
shkurtër të një sasie të madhe të armëve, municionit apo mjeteve plasëse. Kjo 
vepër është realizuar edhe kur i akuzuari ka vënë në dorë pa autorizim sasi të 
madhe të armëve të zjarrit me qëllim të stërshitjes, ndërsa shitja është realizuar në 
atë moment kur pjesëmarrësit kishin rënë dakord për objektin dhe çmimin.733 

 
 

                                                           
733 Gjykata Supreme e Kroacisë III. Pn 376/1997, datë 10 mars 1998.  
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Neni 373 [Fshirja, heqja apo ndryshimi i kundërligjshëm i shenjave në armë 
   të zjarrit apo në municion] 

 
1. Kushdo që fshin, heq apo ndryshon shenjat në armë të zjarrit apo municion 

ose kushdo që e shënjon një armë të zjarrit apo municion me shenja të 
rrejshme, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që prodhon armën e zjarrit apo municionin dhe nuk e shënjon armën 
e zjarrit apo municionin në kohën e prodhimit sipas ligjit të zbatueshëm lidhur 
me shënjimin e armëve, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) 
muaj deri në pesë (5) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni përfshin më shumë se 
katër (4) armë ose më shumë se katërqind (400) fishekë, kryesi dënohet me 
gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

4. Për qëllime të këtij neni, shprehja “shenjë” do të thotë një shenjë identifikuese 
e cila vendoset në armën e zjarrit apo në municion nga prodhuesi ose nga 
organi kompetent shtetëror.  

5. Arma e zjarrit apo municioni konfiskohen. Mjeti i cili përdoret për fshirjen, 
heqjen apo ndryshimin e shenjës apo për shënjimin e rrejshëm konfiskohet.  

 
1. Ky është inkriminim i ri i veprave penale nga segmenti i veprave penale që kanë të 

bëjnë me armët dhe këtu ligjdhënësi ka sanksionuar veprimet që kanë të bëjnë me 
abuzimin me shenjat që i ka vënë prodhuesi apo organi shtetëror dhe identifikojnë 
llojin modelin dhe kalibrin e armës.  

2. Ky nen ka parashikuar tri forma të mundshme të kryerjes së veprës penale.  
 

Paragrafi 1 
 
1. Këtë vepër e konsumon kushdo që fshin, heq apo ndryshon shenjat në armë të 

zjarrit apo municion ose kushdo që e shënjon një armë të zjarrit apo municion me 
shenja të rrejshme, d.m.th. këtë vepër penale e kryen si ai që posedon leje për 
mbajtje të armëve edhe ai që nuk posedon leje për mbajtje.  

2. Veprimi i kryerjes është përcaktuar në mënyrë alternative si: fshirje, heqje apo 
ndryshim të shenjave të armëve të zjarrta apo municionit dhe forma e dytë e 
paragrafit 1. si shënim i armës së zjarrit apo municionit me shenjë të rrejshme.  

3. Kryes i veprës penale nga paragrafi 1. mund të jetë çdo person, përveç prodhuesit 
të autorizuar të armës.  

4. Forma e fajit - vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje.  
5. Në situatën kur personi edhe ka hequr shenjën nga arma e zjarrtë apo municioni 

por edhe nuk ka poseduar leje për armën përkatësisht municionin, atëherë bëhet 
fjalë për bashkim veprash penale nga ky nen dhe armë mbajtje pa leje nga neni 374 
par. të KPK.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është parashikuar vepër penale e posaçme nga ky nen, e cila 

konsumohet kur prodhuesi, me rastin e prodhimit të armës nuk shënon llojin, 
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modelin dhe kalibrin e armës ashtu sikundër ligji e obligon, d.m.th. kryes i veprës 
penale nga paragrafi 2. është vetëm prodhuesi i autorizuar i armës e që nënkupton 
se bëhet fjalë për përgjegjësinë penale të personit të autorizuar apo personit 
përgjegjës i prodhuesit e nëse prodhuesi ka edhe cilësinë e personit juridik atëherë 
përgjegjësia penale ka edhe personi juridik, konform Ligjit për përgjegjësinë 
penale të personave juridik.734 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 të këtij neni është parashikuar forma e rëndë e kësaj vepre penale, 

e cila ekziston nëse kryerësi ka abuzuar me shenja në më shumë se 4 armë apo me 
mbi 400 copë municion.  

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në paragrafin 3. janë dhënë sqarime lidhur me shprehjen “shenja”.  
 

Paragrafi 5. 
 
1. Paragrafi 5. parasheh konfiskimin e detyrueshëm të armëve dhe municionit që 

ishin abuzuar me shenja.  
 
 
Neni 374 [Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve] 
 
1. Kushdo që mban në pronësi, kontrollon ose posedon armë në shkelje me ligjin 

e zbatueshëm lidhur me armë të tilla, dënohet me gjobë deri në shtatëmijë e 
pesëqind (7.500) Euro ose me burgim deri në pesë (5) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni përfshin më shumë se katër (4) 
armë ose më shumë se katërqind (400) fishekë, kryesi dënohet me burgim prej 
dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.  

3. Arma në pronësi, kontroll apo posedim në shkelje të këtij neni konfiskohet.  
 
1. Mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim në mënyrë të 

paautorizuar e armëve është një ndër faktorët që rrezikon sigurinë e qytetarëve dhe 
sigurinë e vendit. Njëherësh, kjo është një ndër faktorët që kontribuon për kryerjen 
e veprave penale, sidomos të veprave penale kundër jetës dhe trupit. Për këtë arsye, 
mbajtja e paautorizuar e armëve është parashikuar si vepër penale në të gjitha 
legjislacionet penale të shteteve aktuale, pra edhe në Kodin tonë Penal.  

2. Në vitet e para, në Kosovën e pasluftës, sikurse dhe në shtetet e tjera që dolën nga 
ish-Jugosllavia, numri i armëve në duar të qytetarëve ishte i madh, duke paraqitur 
kështu rrezik për qytetarët dhe për sigurinë e përgjithshme. Me qëllim të dorëzimit 
të këtyre armëve, ishin lënë disa afate që qytetarët vullnetarisht t’i dorëzojnë ato. 
Këto aksione kanë pasur efekt relativ, prapë se prapë një numër i madh i armëve 

                                                           
734 Shih Ligjin për përgjegjësinë e personave juridik për vepra penale,nr. 2011/04-L-030,datë 31.08.2011.  
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ende ka ngelur në duar të qytetarëve.735 
3. Objekt i mbrojtur i kësaj vepre penale është mbrojtja nga cenimi, çrregullimi apo 

rrezikimi në çfarëdo mënyre i rendit dhe qetësisë publike, përkatësisht i paqes së 
qytetarëve me anë të përdorimit të këtyre armëve, ndërsa tërthorazi edhe të jetës 
dhe integritetit trupor, përkatësisht sigurisë së përgjithshme të tyre, në kuptim të 
sigurisë së përgjithshme të njerëzve dhe pasurisë nga çdo veprim i pakujdesshëm, i 
pavëmendshëm dhe joprofesional dhe veprim tjetër i paautorizuar me këto armë.  

4. Veprimi i kryerjes nga ky nen është përcaktuar në mënyrë alternative, ashtu që 
veprën penale e kryen ai që armën e mban në pronësi, në kontroll, ose në posedim 
të paautorizuar.  

5. Neni 374 i ka parashikuar dy forma të kësaj vepre penale.  
 

Paragrafi 1. 
 
1. Në paragrafin 1 të këtij neni janë parashikuar disa mënyra alternative të kryerjes së 

kësaj vepre penale edhe ato si mbajtje në pronësi, kontroll apo posedim të armëve 
pa leje valide. Jemi përpara mbajtjes në pronësi atëherë kur kryerësi është pronar i 
armës të cilën edhe e mban, ndërsa kur kemi të bëjmë me kontrollimin fjala është 
për armë që nuk janë pronë e kryerësit, por të tjetërkujt, por kryerësi ka marrë për 
obligim mbikëqyrjen e tyre, pra ai nuk i posedon ato, por vetëm i kontrollon, (p.sh. 
fqinji ndodhet në botën e jashtme dhe ia ka lënë çelësin kryerësit që të kujdeset për 
këto armë).  

2. Posedimi në kuptim të veprimit të kësaj vepre penale duhet kuptuar si posedim, 
detencion, pushtet faktik mbi sendin në kuptim të teorisë së aprehenizisë, me të 
cilin është ndërprerë pushteti faktik i pronarit të mëhershëm. Te ky rast kryerësi i 
veprës penale ka posedimin e qetë mbi armën e zjarrit, me të cilin mbajtja merret 
në kuptim shumë më të gjerë sesa pronësia. Se sa kohë duhet ta ketë në posedim 
armën e zjarrit kryerësi për t’u konsideruar se ka konsumuar këtë formë të kryerjes 
së kësaj vepre penale përbën një çështje faktike, për të cilën gjykata vendos në çdo 
rast konkret, në bazë të të gjitha rrethanave relevante të kryerjes së veprës penale 
dhe kryerësit.  

3. Shprehja posedim në kuptimin praktik përfshin rastet kur organet e punëve të 
brendshme, gjatë bastisjes së banesës dhe lokaleve të tjera, gjejnë armë te kryerësi, 
kur ia gjejnë armën në brez, në veturë, në çantë etj. ngase ligjdhënësi nuk e ka 
parashikuar si veprim të kryerjes edhe për atë që bartë armë të zjarrit, por vetëm 
kush e posedon atë.  

4. Me posedim të armës në kuptim të nenit 374 par. 1 të këtij Kodi nuk mund të 
kuptohet çdo rast kur një person i caktuar ndodhet në posedim faktik të armës, për 
të cilën nuk ka leje për mbajtje të lëshuar nga organi kompetent, por me këtë 
shprehje duhet kuptuar një raport i tillë i kryerësit ndaj armës nga i cili 
manifestohet një raport i caktuar i pushtetit të kryerësit ndaj një objekti të tillë, 
përkatësisht ai atë objekt (armën) duhet ta mbajë si të tijën.  

5. P.sh. kryerësi e kishte përcjellë bashkëshorten e tij për në aeroport dhe ajo aty ishte 
kujtuar se me vete e kishte edhe revolen për të cilën kishte leje për mbajtjen e saj, 
prandaj ia jep bashkëshortit për ta kthyer në shtëpi. Gjatë rrugës ai ndalohet nga 

                                                           
735 Dr. Ismet Salihu, E drejta penale pjesa e posaçme,Prishtinë,2006,f. 322.  



Fejzullah Hasani 

 1040 

policia dhe bastiset me ç’rast i gjendet revolja. Në rrethana të këtilla ai nuk ka 
kryer vepër penale të posedimit të armës, pasi që nuk ka manifestuar vullnetin e 
vet për ta poseduar atë armë, (ndërsa me ligj nuk është sanksionuar edhe bartja e 
armës, por vetëm posedimi i saj).  

  
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është parashikuar forma e rëndë e kësaj vepre penale, 

e cila konsiderohet se është kryer nëse sasia e armëve ka qenë më shumë se 4 armë 
dhe më shumë se 400 fishekë.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Sipas paragrafit 3, armët nga paragrafi 1 dhe 2. të KPK, detyrimisht konfiskohen.  
 

Nga praktika gjyqësore 
 
1. “Kur i akuzuari në gjendje të dehur, pas konsumimit të tepruar të alkoolit, shtie me 

pistoletë në ajër, pa vringëlluar armën, nuk janë konsumuar elementet e veprës 
penale të parashikuar nga neni 328 par. 1 të KPK (tani neni 375 par. 2.), siç ka 
gjetur gabimisht gjykata e shkallës së parë, por janë konsumuar elementet e veprës 
penale të armëmbajtjes pa leje të parashikuar nga neni 328 par. 2. “Nga shkresat e 
lëndës rezulton se i akuzuari kishte konsumuar në një kafene sasi të madhe alkooli 
dhe në një situatë disponimi të tepruar nga muzika dhe ndikimi i alkoolit kishte 
shtënë me revole në ajër. Këto veprime gjykata e shkallës së parë gabimisht i 
kishte cilësuar si vringëllim arme. Vepra penale e vringëllimit është një pandan i 
veprës penale të rrezikimit me mjet të rrezikshëm gjatë rrahjes ose grindjes të 
parashikuar nga neni 41 i LPK (Ligji penal i Kosovës, që ishte në aplikim deri në 
prill të vitit 2004) dhe, nëse kryerësi armën nuk e ka përdorur për t’i frikësuar 
personat me të cilët është zënë, nuk mund të bëhet fjalë për vringëllim. Në rastin 
konkret, i akuzuari nuk kishte për qëllim ta frikësojë askënd, pasi që nuk ishte 
grindur me askënd, por i disponuar nga alkooli dhe muzika, kishte shtënë me armë. 
Vringëllimi ekziston kur arma është përdorur në mënyrë kërcënuese ndaj dikujt, 
gjë që nuk kishte ndodhur në rastin konkret.736 

2. “Kur i akuzuari, në konflikt e sipër me të dëmtuarit, ka shtënë me armën që e 
mbante pa leje, ka konsumuar dy vepra penale në bashkim ideal - veprën penale të 
vringëllimit të parashikuar nga neni 328 par. 1 të KPK (tani neni 375. par. 2.), e jo 
veprën penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm të parashikuar nga neni 291 
par. 1 të KPK, siç ka gjetur gabimisht gjykata e shkallës së parë dhe veprën penale 
të armëmbajtjes pa leje të parashikuar nga neni 328 par. 2 të KPK (tani neni 374. 
par. 1).  

3. Nga shkresat e lëndës rezulton se i akuzuari ditën kritike, pas një konflikti me të 
dëmtuarit ka shtënë me revole disa herë. Ai nga ana e prokurorit publik ishte 
akuzuar për veprën penale të vrasjes në tentativë të parashikuar nga neni 146 lidhur 
me nenin 20 të KPK dhe veprën penale të armëmbajtjes pa leje të parashikuar nga 

                                                           
736 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap. nr. 265/2010.  
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neni 328 par. 2 të KPK. Gjykata e shkallës së parë kishte gjetur se dashja e të 
akuzuarit nuk kishte qenë e drejtuar për t’i privuar nga jeta të dëmtuarit, por ai, 
duke shtënë me revole, kishte shkaktuar rrezik të madh për ta dhe veprimet e tij 
gabimisht i kishte cilësuar si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, të parashikuar 
nga neni 291 par. 1 të KPK. Nëse dashja e të akuzuarit nuk kishte qenë që t’i 
privojë nga jeta të dëmtuarit, por t’i frikësojë ata, (kështu kishte gjetur gjykata e 
shkallës së parë), atëherë kemi të bëjmë me veprën penale të vringëllimës së 
armës, të parashikuar nga neni 328 par. 1 të KPK dhe jo me veprën penale të 
shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm.  

4. Do të ekzistonte vepra penale e shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm nëse i 
akuzuari do të kishte shtënë me revole pa pasur për qëllim të rrezikojë jetën, 
integritetin trupor, pasurinë në përmasa të mëdha dhe frikësimin e dikujt, (p.sh. ka 
shtënë për të bërë qejf) dhe në këtë mënyrë ka shkaktuar rrezik konkret për jetën, 
integritetit trupor apo pasurinë në përmasa të mëdha. Mirëpo, kur kryerësi shtie me 
armë në përleshje e sipër, në konflikt me dikë, përdorimi i armës ka një qëllim të 
caktuar – qoftë frikësimin e personave me të cilët kryerësi ishte në konflikt, qoftë 
dëmtimin e jetës, integritetit trupor dhe në përputhje me dashjen e të akuzuarit 
duhet cilësuar veprimi i kryerjes ose si vepër penale e vrasjes në tentativë, ose si 
vringëllim armësh, por jo si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, siç ka vepruar 
gabimisht gjykata e shkallës së parë.737 

5. “Mbajtja e paautorizuar e revoles me gaz paraqet vepër penale të parashikuar nga 
neni 328 par. 2 të KPK”.738 

6. “Blerja e pushkës automatike nga një person, (i akuzuari i parë), e pastaj shitja e 
saj një personi tjetër, kur blerja dhe shitja ose mbajtja e një arme të tillë, sipas 
ligjit, qytetarëve nuk u lejohet, nuk paraqet element të veprës penale të tregtisë së 
palejuar të parashikuar nga neni 116 par. 4, lidhur me par. 1 dhe 3 të LPK, por një 
veprimi i tillë përmban elementet e veprës penale të mbajtjes së palejuar të armëve 
ose të materialeve plasëse të parashikuar nga neni 199 par. 1 të LPK, Gjykata 
Supreme e Kosovës, Ap. nr. 353/84, datë 19 shkurt 1985.739 

7. “Mbajtja në shtëpi e pistoletës së plastikës, nuk praqet vepër penale të 
armëmbajtjes pa leje të parashikuara nga neni 328. par. 2 (tani neni 374), ngase 
sipas nenit 107. par. 27 të KPK, shprehja armë do të thotë mjet i prodhuar që 
përdoret ose është i përshtatshëm të përdoret për të shkaktuar lëndime trupore, 
d.m.th. arma imituese e ka cilësinë e armës vetëm nëse është e përshtatshme për të 
shkaktuar lëndime trupore, ndërsa cilësitë e tilla nuk i ka pistoleta prej plastike 
edhe pse paraqet imitim besnik të pistoletës së vërtetë”.740 

8. “Kur kryerësi ka blerë armën, edhe pse e dinte se ajo ishte vënë në dorë me vepër 
penale, ai ka kryer veprën penale të mbajtjes pa leje të armës të parashikuar nga 
neni 33 të Ligjit për Armët dhe Municionin e jo edhe veprën penale të fshehjes”.741 

9. “Fakti se arma nuk është në gjendje të rregullt nuk e përjashton veprën penale të 
armëmbajtjes pa leje, ngase ajo pas mënjanimit të defektit mund të sillet në gjendje 

                                                           
737 Gjykata Supreme e Kosovës, Ap. nr. 222/09, datë 17.11.2010.  
738 Gjykata Supreme e Kosovës, Ap. nr. 237/09, datë 10.11.2010.  
739 Gjykata Supreme e Kosovës, Ap. nr. 353/84,, datë 19 shkurt 1985.  
740 Gjykata Supreme e Kosovës Ap. nr. 91/2011, datë 20.04.2011.  
741 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Beograd, Ap. nr. 243/96,, datë 21 maj 1996.  
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për të shkrepur fishekun”.742 
10. “Edhe pistoleta pa karikator paraqet armë të zjarrit, andaj mbajtja e saj pa leje të 

organit kompetent përbën vepër penale të parashikuar nga neni 33 të Ligjit për 
Armët dhe Municionin të Serbisë”.743 

11. “Kur kryerësi me vjedhje ka vënë në dorë armën e zjarrtë dhe pas një kohe atij i 
merret ajo revole për shkak të mbajtjes së paautorizuar të saj, në këtë rast ekziston 
bashkimi i veprës penale të vjedhjes dhe veprës penale të armëmbajtjes pa leje të 
parashikuar nga neni 33 i LPS”.744 

12. “Katër pushkë të gjuetisë dhe 75 fishekë pistolete paraqesin “sasi të madhe” të 
armëve, municionit dhe mjeteve plasëse të parashikuara nga neni 335 par. 2 të 
LPKr”.745 

 
 
Neni 375 [Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm] 
 
1. Kushdo që përdorë armë apo materie plasëse në shkelje me ligjin e 

zbatueshëm lidhur me armët apo materiet plasëse të tilla, dënohet me burgim 
prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

2. Kushdo që përdor armën apo mjetin e rrezikshëm në mënyrë kërcënuese ose 
frikësuese, dënohet me gjobë deri në dhjetëmijë (10.000) Euro dhe me burgim 
prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

3. Arma apo mjeti i rrezikshëm i përdorur në shkelje të këtij neni konfiskohet.  
 

Paragrafi 1 
 
1. Forma e parë është parashikuar në paragrafin 1 dhe ajo ekziston atëherë kur 

kryerësi përdor armën apo materien plasëse në kundërshtim me ligjin për armët. 
Për shprehjen armë dhe materie plasëse janë dhënë sqarime në komentimin e nenit 
372 të KPK.  

2. Veprën penale nga paragrafi 1. parimisht e kryen ai i cili posedon leje për mbajtje 
të armëve përkatësisht ai i cili posedon leje për përdorimin e materieve plasëse. Në 
rastin e parë kryesi e përdor armën kur s’ka pasur të drejtë ta përdor, ndërsa në 
rastin e dytë e përdor materien plasëse në kundërshtim me ligjin. Ligji e ka 
rregulluar në mënyrë të detajuar se kur poseduesi i lejes për mbajtjen apo për 
mbajtje dhe bartje të armës mund ta përdor armën. Çdo përdorim i armës në 
kundërshtim me ligjin, paraqet vepër penale sipas këtij paragrafi, pastaj me ligjin 
për armët por edhe me ligjin për eksplozivët, është rregulluar qartë se kush mund 
të përdorë materiet plasëse dhe si duhet përdorur ato dhe çdo përdorim i këtyre 
materieve në kundërshtim me ligjin paraqet formën e dytë të kësaj vepre penale.746 

3. Nëse personi ka përdorur armën për të cilën nuk ka poseduar leje të organit të 
autorizuar për mbajtje apo ka përdorur materien plasëse, pa pasur leje nga organi i 

                                                           
742 Aktvendimi i Gjykatës së Qarkut Beograd, Ap. nr. 733/97, datë. 10 prill 1997.  
743 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Beograd, Ap. nr. 1147/97, datë 16 shtator 1997.  
744 Mendim juridik i marrë në mbledhjen e Degës penale të Gjykatës Supreme të Serbisë, datë 9 mars. 1997.  
745 Gjykata e Zhupanisë në Pula, Ap. nr. 164/95, datë 5 dhjetor 1995.  
746 Shih Ligjin për përdorimin civil të eksplozivëve,nr. 03/L-005,datë 16.05.2008.  
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autorizuar për ta përdorur atë, do të duhej të përgjigjej për bashkim veprash penale; 
armëmbajtje pa leje nga neni 374. dhe veprën penale nga ky nen. paragraf 1.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Paragrafi 1 i nenit 375 qartazi ka të bëjë vetëm me situatat kur arma është përdorur 

me qëllim frikësimi a kërcënimi, (edhe pse në ligj nuk është përdorur shprehja me 
qëllim), pra përjashton mundësinë që, kur arma është përdorur në ahengje të 
ndryshme, pa qëllim frikësimin, vepra të cilësohet sipas këtij paragrafi. Esenciale 
për të ekzistuar kjo vepër penale është që kryerësi ta ketë përdorur armën madje në 
mënyra të ndryshme, me qëllim që një person a disa persona të caktuar ose një 
rreth personash të caktuar, pa bërë identifikimin e tyre, (p.sh. shkon afër shtëpisë 
së personit me të cilin më herët ka qenë në konflikt, nxjerr revolen dhe shtie në 
ajër), t’i frikësojë ata, por kur qëllimi i tij nuk ka qenë frikësimi a kërcënimi, 
atëherë mund të bëhet fjalë vetëm për veprën penale të parashikuar nga paragrafi 1.  

2. Pasojë e kësaj forme të veprës penale është krijimi i rrezikut për integritetin trupor 
dhe shëndetësor të personit tjetër. Meqë bëhet fjalë për delikt rrezikimi, me 
rrezikun abstrakt si pasojë, vepra penale konsiderohet e kryer me vetë faktin e 
përdorimit të armës, prandaj tentativa e kësaj vepre penale nuk është e mundur. 
Pra, në momentin kur është shkaktuar pasoja konkrete, si rezultat i përdorimit të 
armës, (armën kryerësi e ka përdorur si mjet të fortë dhe e ka goditur viktimën në 
kokë, duke i shkaktuar lëndime trupor apo ka shtënë me armë mbi viktimën me 
qëllim që atë ta privoj nga jeta, pa e goditur atë), më nuk kemi kërcënim, (ngase, 
siç u tha më sipër, te kjo vepër penale bëhet fjalë vetëm për rrezikun abstrakt), në 
rrethana të tilla ndodhemi para dy situatave –bashkim veprash penale si vijon: 

3. a). Nëse veprën penale e ka përdorur personi i cili posedon leje për armëmbajtje, 
atëherë ai do përgjigjej për bashkim veprash penale nga paragrafi 1. dhe; ndonjërën 
nga veprat penale kundër jetës dhe trupit, varësisht se cilat elemente qenësore me 
rastin përdorimit të armës janë përmbushur dhe, 

4. b). Nëse armën e ka përdorur personi, i cili nuk posedon leje për armëmbajtje, 
atëherë ai do të konsumonte tri vepra penale si vijon: veprën penale nga neni 374. 
par. 1; veprën penale nga neni 375 paragrafi 1. dhe ndonjërën nga veprat penale 
kundër jetës dhe trupit, varësisht se cilat elemente qenësore me rastin përdorimit të 
armës janë përmbushur. Në situatën e dhënë veprimi ka kaluar nga sfera e 
kërcënimit, duke shkaktuar pasojën konkrete për viktimën, faza e rrezikimit 
abstrakt është kapërcyer dhe ka dalë në fazën e lëndimit.  

5. Tani për dallim nga neni 328. par. 1. i ish KPK, që sanksiononte edhe vringëllimin 
me armë, ky kod ka sanksionuar vetëm përdorimin e paligjshëm të armës apo 
materieve plasëse, çështja e vringëllimit me armë e me mjete të rrezikshme është 
bartur te neni 190. par. 2. të KPK.  

6. Në situata të caktuara personave të autorizuar, (p.sh. policëve, truprojave të 
ndryshme, etj), ligji ua lejon mundësinë e përdorimit të armës, nëse janë 
përmbushur kushte të caktuara, (p.sh. kur dikush tenton ta sulmojë dikë dhe, 
përkundër urdhrit të policit, nuk zmbrapset nga sulmi i ndërmarrë apo tenton t’i 
sulmojë personat zyrtarë me mjet të rrezikshëm për jetën dhe trupin dhe nuk ka 
mundësi tjetër të pengimit të tij, kështu që përdorimi i armës në situata të tilla do të 
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ishte i lejuar. Mirëpo, çdo përdorimi i armës në kundërshtim me ligjin me qëllim 
kërcënimi edhe nga persona të tillë, kur nuk ka ekzistuar asnjë konditë ligjore që 
ajo të përdoret, do ta konsumonte këtë vepër penale, pasi që me ligj është 
parashikuar në mënyrë shumë të prerë se në çfarë situatash arma mund të përdoret.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Sipas paragrafit 3, armët nga paragrafi 1 dhe 2. të KPK, detyrimisht konfiskohen.  
 
 
Neni 376 [Lejet, pëlqimet dhe licencat e rreme të armëve dhe dhënia 

   e informatave te rreme] 
 
1. Kushdo që jep informata të rreme, qoftë gojarisht apo me shkrim, në cilëndo 

fazë të procedurës së aplikimit për leje, pëlqim apo licencë të mbajtjes së 
armës apo mjetit plasës, dënohet me gjobë deri në pesëmijë (5.000) Euro ose 
me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që prodhon, posedon, shet ose blen leje, pëlqim apo licencë të rreme të 
mbajtjes së armës apo mjetit plasës, dënohet me gjobë deri në pesëmijë (5.000) 
Euro ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

3. Kushdo që mban lejen, licencën apo ndonjë autorizim tjetër për mbajtjen e 
armëve apo mjeteve plasëse dhe nuk ia tregon menjëherë lejen, licencën apo 
autorizimin tjetër policisë apo KFOR-it sipas kërkesës së tyre, dënohet me 
gjobë deri në dymijë e pesëqind (2.500) Euro ose me burgim deri në tre (3) 
muaj. Nëse kryesi nuk e ka lejen apo licencën në posedim në kohën e kërkesës 
dhe ai nuk njofton policinë apo KFOR-in për vendndodhjen e lejes, licencës 
apo autorizimit tjetër, kryesi dënohet me gjobë deri në dymijë e pesëqind 
(2.500) Euro ose me burgim deri në tre (3) muaj.  

4. Leja, licenca apo autorizimi tjetër i rremë konfiskohet. Mjetet për prodhimin e 
lejes, licencës apo autorizimit tjetër të rremë konfiskohen.  

 
1. Kjo vepër penale është e lidhur ngushtë me dy veprat penale të mësipërme dhe në 

krahasim me to është një lloj i veçantë dhe ajo, sipas ligjdhënësit, konsiderohet se 
paraqet rrezik abstrakt për jetën dhe integritetin trupor të qytetarëve dhe për 
pasurinë.  

2. Këtë lloj të veprës penale nuk e parasheh asnjë kod penal i shteteve të rajonit. Këtë 
lloj inkriminimi e kanë konstruktuar strukturat e UNMIK-ut me pretekstin se në 
Kosovë shumë qytetarë të Kosovës prodhojnë, posedojnë apo shesin leje false për 
mbajtjen e paautorizuar të armëve.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Forma e parë e kësaj vepre penale konsumohet në situatën kur dikush, me rastin e 

aplikimit për t’u pajisur me leje për mbajtje të autorizuar të armëve, jep të dhëna të 
rreme me gojë apo me shkrim.  
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Paragrafi 2. 
 
1. Vepra penale nga paragrafi 2. Kryhet kur dikush prodhon, posedon shet ose blen 

leje të falsifikuar për mbajtje të autorizuar të armëve.  
2. Do të kishim të bënim me alternativën e parë – dhënien e të dhënave të rreme, kur 

dikush, po e zëmë, jep të dhëna të rreme se është person i rrezikuar, se disa herë 
është kërcënuar nga persona të panjohur; jep të dhëna të rreme me shkrim se kinse 
ai i përket mbrojtjes së afërt të figurave të rëndësishme, ofron kartela identifikimi 
të rreme, etj.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Për formën e tretë të kësaj vepre penale do të bëhej fjalë në situatën kur personi që 

posedon autorizim për mbajtje të autorizuar të armëve nuk ua tregon lejen, 
licencën apo autorizimin tjetër policisë apo KFOR-it, me rastin e kërkimit ose, 
nëse ajo nuk është në posedim të tij në momentin e kërkimit dhe ai nuk e informon 
policinë për vendndodhjen e saj ose kur poseduesi i një leje të tillë nuk e njofton 
policinë apo KFORI-in për vendndodhjen e lejes, licencës apo autorizimit tjetër. 

2. Këtë inkriminim e konsiderojmë fare të parëndësishëm dhe të panevojshëm, gjë që 
dëshmohet edhe nga fakti se që nga hyrja në fuqi e KPK nuk kemi hasur ende në 
zbatimin e ndonjërës nga këto dispozita, përkatësisht që të jetë iniciuar ndonjë 
procedurë penale përkitazi me këtë inkriminim. Në situatat kur dikush falsifikon 
një leje të tillë, ato veprime inkriminohen si falsifikim i dokumenteve, parashikuar 
nga neni 392 i KPK, kurse bartësi i atyre lejeve përpos për falsifikim të 
dokumentit, do të përgjigjej edhe për armëmbajtje pa leje.  

3. Këto dispozita janë futur në këtë Kod në rrethana që tani nuk ekzistojnë më.  
 
 
Neni 377 [Prodhimi dhe sigurimi i armëve dhe mjeteve për kryerjen e veprave  

   penale] 
 
1. Kushdo që prodhon, siguron ose i mundëson personit tjetër që të sigurojë 

armë apo helme ose pajisje tjera të nevojshme për prodhimin e tyre, për të 
cilat e di se janë të destinuara për përdorimin ose kryerjen e veprës penale, 
dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet.  

2. Kushdo që prodhon, siguron ose i mundëson personit tjetër që të siguroj çelës 
të falsifikuar, kallauz ose pajisje tjera për përdorim në plaçkitje, për të cilat e 
di se janë të destinuara për përdorimin ose kryerjen e veprës penale, dënohet 
me burgim deri në një (1) vit.  

 
1. Prodhimi dhe furnizimi me armë dhe mjete të destinuara për kryerjen e veprës 

penale janë veprime të tilla që, në kushte të caktuara, mund të paraqesin veprime 
përgatitore apo veprime ndihme. Mirëpo, me këtë inkriminim ato janë caktuar si 
vepra penale të veçanta.  
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Paragrafi 1 
 
1. Forma e parë e veprës penale e parashikuar nga paragrafi kryhet nga ai që armët, 

materiet plasëse a mjetet e përshtatshme për prodhimin e tyre apo helmet që e di se 
janë të destinuara për kryerjen e veprës penale, prodhon apo i mundëson tjetrit t’i 
vejë në dorë ato. Në këtë formë të veprës penale janë përfshirë objekte të caktuara, 
të cilat shërbejnë për kryerjen e veprave penale, siç janë: armë, materie plasëse a 
mjete të përshtatshme për prodhimin e tyre dhe helme. Shprehjet armë, materie 
plasëse dhe helme duhen interpretuar në përputhje me ligjet përkatëse.  

2. Armë konsiderohen: armët e zjarrit, (të gjitha llojet e pushkëve, pistoletat dhe 
revolverët si dhe të gjitha llojet e pajisjeve të cilat, nën presionin e gazrave të 
barotit, hedhin nga tyta plumba, saçma, etj.).  

3. Me armë të ftohta nënkuptojmë cilindo mjet që mund të përdoret për sulm apo për 
shkaktimin e lëndimeve trupore, duke përdorur forcën fizike nga sulmuesi.  

4. Me armë eksplozive (shpërthyese) nënkuptohen, mes të tjerash, çdo lloj bombe, 
predhe rakete, granate apo mjeti tjetër që përmban substanca eksplozive apo 
materiale ndezëse, prej të cilave, për shkak të proceseve të brendshme a të jashtme 
shkaktohet lirimi apo krijimi i energjisë dhe eksplodimi, (Shih Ligjin për Armët, 
nr. 03/L-143. 17 shtator 2009).  

5. Helmet janë substanca me prejardhje sintetike, biologjike ose natyrore dhe 
preparate të prodhuara nga këto substanca të cilat, me futjen në organizëm apo në 
kontakt me organizmin, me veprimin e tyre mund të rrezikojnë jetën dhe shëndetin 
e njerëzve apo shtazëve të dobishme.  

6. Veprimi i kryerjes është përcaktuar në mënyrë alternative si prodhim, furnizim a 
mundësim i tjetrit që të vijë në posedim të këtyre mjeteve. Pra, bëhet fjalë për 
veprime përgatitore dhe veprime të ndihmës, të cilat, për shkak të rrezikshmërisë 
së madhe shoqërore, kanë marrë karakter veprimesh të pavarura (më vete) të 
kryerjes së veprës penale. Me prodhim nënkuptohet ndërtimi i armës së re a 
materies plasëse, përkatësisht helmit si dhe ndreqja e atyre ekzistuese. Ai mund të 
bëhet në mënyrë manuale apo me aparatura. Mundësimi tjetrit për të ardhur në 
posedim të këtyre mjeteve paraqet çdo veprim me të cilin personit tjetër i 
mundësohet që t’i disponojë mjetet e përmendura.  

7. Kryerësi, për të qenë penalisht përgjegjës, duhet të dijë se arma apo mjetet tjera që 
i ka prodhuar ai apo që ia ka siguruar një personi tjetër apo i ka mundësuar një 
personi tjetër t’i ketë në dorë ato, janë të destinuara për kryerje të veprës penale, 
d.m.th, ai është i vetëdijshëm për probabilitetin që ato armë përkatësisht mjete janë 
destinuar për kryerje të veprës penale. Pra, ai është i vetëdijshëm se në atë mënyrë 
po e ndihmon tjetrin në kryerjen e veprës penale, por pa qenë nevoja që të dijë se 
cila vepër penale konkrete do të kryhet, p.sh., kryerësi është i vetëdijshëm se helmi 
që i ka siguruar personit tjetër është i destinuar për kryerje të vrasjes, por ai nuk 
është në dijeni se kush do ta kryejë vrasjen -personi të cilit i ka siguruar mjetet apo 
ndonjë person tjetër dhe nuk e di as kush do të vritet. Në raste të tilla, pavarësisht 
nëse me atë helm është kryer ose është tentuar vrasja apo helmi nuk është përdorur 
fare për kryerjen e veprës penale – kryerësi do të përgjigjej për veprën penale të 
parashikuar nga neni 330 i KPK. Po kjo zgjidhje vlen edhe në situatën kur kryerësi 
ka pasur dijeni se vepra penale do të kryhej me armën a mjetin tjetër që ia ka 
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siguruar tjetrit, por ajo nuk është kryer dhe as që është tentuar të kryhet. Në anën 
tjetër, nëse kryerësi ka qenë në dijeni për veprën penale konkrete që do kryhej me 
një armë a helm të tillë ose mjetet e përmendura dhe vepra edhe realizohet apo 
tentohet, kryerësi do të përgjigjej si bashkëpunëtor - ndihmës në atë vepër penale. 
Në këtë rast, vepra penale e parashikuar nga neni 330 i KPK paraqitet si vepër 
penale subsidiare e veprës së kryer apo të tentuar (nëse tentativa është e 
dënueshme), pra nuk ka bashkim mes këtyre veprave penale.  

8. Në një rast një shitës i një barnatoreje bujqësore i kishte siguruar helmin, (helm për 
zhdukjen e minjve), një personi i cili i kishte treguar atij se kishte ndërmend që atë 
ta hidhte në pusin e ujit të pijshëm në shtëpinë e miqve të vëllait të tij, pasi që ato 
kishin një gazmend dhe po përcillnin një djalë për në shërbim ushtarak, (dashja e të 
akuzuarit nuk kishte qenë që të dëmtojë dikë, pasi atje ndodhej edhe vëllai i tij, por 
vetëm t’ua bëjë të papërdorshëm ujin e pijes) dhe kështu edhe kishte vepruar – e 
kishte hedhur helmin në pusin e ujit të pijshëm, me të cilin ishin helmuar në forma 
të ndryshme disa mysafirë, ndër të cilët edhe vëllai i kryerësit. Në këtë rast, shitësi 
i barnatores ishte akuzuar për veprën penale të shkaktimit të rrezikut të 
përgjithshëm në ndihmë, të parashikuar nga neni 157 par. 3 të LPK, lidhur me 
nenin 19 të LPJ dhe jo për këtë vepër penale.  

9. Nëse janë të dënueshme veprimet përgatitore për disa vepra penale, ndërsa kryerësi 
e di se cila vepër penale do të kryhet me armën, helmin a mjetin tjetër të siguruar, 
por një vepër e tillë nuk kryhet dhe as që tentohet të kryhet, kryerësi do të 
përgjigjej si bashkëpunëtor - ndihmës në atë përgatitje të veprës penale. Kështu, 
p.sh. kryerësi që i ka siguruar tjetrit armën, duke ditur se ai person po përgatiste një 
vrasje me atë mjet, por vrasja nuk kryhet dhe as që tentohet të kryhet, do të 
përgjigjej si ndihmës për veprën penale të përgatitjes së veprës penale të vrasjes 
sipas nenit 32 të ish- Ligjit Penal të Kosovës që ishte në zbatim deri në vitin 2004, 
(Kodi Penal i Kosovës e ka dekriminalizuar këtë vepër penale).747 

10. Kryerës i veprës penale mund të jetë çdo person.  
11. Ana subjektive e veprës është dashja.  
12. Tentativa për këtë vepër penale është e dënueshme.  
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është parashikuar forma më e lehtë e veprës penale, 

me të cilën parashikohet dënimi i atij që prodhon apo që i vë në dorë tjetrit çelësin 
fals, kallauzin ose “një instrument” tjetër, (konsiderojmë se duhet të jetë mjet tjetër 
e jo instrument), për vjedhje me thyerje, edhe pse e di se janë destinuar për kryerje 
të veprës penale. Kjo vepër penale paraqet vetëm një formë speciale madje një 
formë të butë të veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1, sepse derisa në 
paragrafin 1 si mjete përmenden arma, helmi dhe mjetet tjera të rrezikshme, të cilat 
janë të përshtatshme dhe të destinuara për kryerje të veprave të rënda penale, në 
këtë paragraf si objekte të veprës janë vënë në dukje ato që shërbejnë për depërtim 
në lokale dhe hapësira të huaja të mbyllura; zakonisht këtu bëhet fjalë për mjete që 
shërbejnë për kryerjen e veprave penale të vjedhjes, përjashtimisht edhe të ndonjë 
vepre tjetër penale siç është, p.sh. ushtrimi arbitrar i të drejtave - neni 326 

                                                           
747 Shih nenin 32. të LPK (Gazeta zyrtare e KSAK. nr. 20. datë 29. gusht 1977) 
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(vetëgjyqësia). Kjo do të thotë se objekt i kësaj vepre penale është çelësi fals, 
kallauzi apo një mjet tjetër për thyerje – hapje me dhunë të objekteve të mbyllura, 
domethënë bëhet fjalë për mjete që janë destinuar për kryerje të veprës penale të 
vjedhjes së rëndë me thyerje. Si mjete të tjera (jo instrumente, siç përdoret në ligj) 
të përshtatshme për thyerje mund të konsiderohen shufrat e ndryshme, kaçavidat, 
kazmat, etj.  

2. Veprimi i kryerjes është përcaktuar në mënyrë alternative, ashtu që veprën penale e 
kryen ai që prodhon ose i vë në dorë tjetrit mjete për thyerje. Për të ekzistuar kjo 
vepër penale është e domosdoshme që kryerësi të dijë se mjetet e tilla janë të 
destinuara për kryerjen e veprës penale.  

3. Vepra penale konsiderohet e konsumuar kur çelësi fals, kallauzi a ndonjë mjet 
tjetër është prodhuar përkatësisht i është vënë në dorë personit tjetër. Fakti se me 
mjete të tilla është kryer një vepër penale e caktuar, përkatësisht ajo nuk është 
kryer, nuk ndikon në ekzistimin e veprës penale.  

4. Kryerës i kësaj forme të veprës penale mund të jetë çdo person.  
5. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje.  
 

Nga praktika gjyqësore 
 
1. Gjykata Supreme kroate ka konstatuar në një vendim të saj se “kryesi ka 

konsumuar veprën penale të parashikuar nga neni 208 të Ligjit Penal të Kroacisë 
kur i ka dhënë armën dhe municionin personit që po përgatitet ta kalojë ilegalisht 
kufirin, ngase posedimi i armës me rastin e veprës penale të kalimit ilegal të kufirit 
mund t’i mundësojë kalimin dhe heqjen pengesave të cilat do të mund të 
paraqiteshin me rastin e kryerjes së kësaj vepre penale, (kalimit ilegal të kufirit).748 

2. “I akuzuari M. Z. ka konsumuar të gjitha elementet e veprës penale prodhimi dhe 
sigurimi i armëve dhe mjeteve për kryerjen e veprës penale, të parashikuar nga 
neni 208 të LPKr, kur i ka dhënë pistoletën të akuzuarit parë dhe të dytë i 
vetëdijshëm se ata pistoletën do ta përdorin për ta grabitur pompën e benzinës dhe 
është jo relevante fakti se ata pistoletën nuk e kishin përdorur për qëllimin për të 
cilin e kishin marrë”.749 

                                                           
748 Gjykata Supreme Kroate, Ap. nr. 19/52.  
749 Vendimi i Gjykatës së Qarkut në Zagreb, P. nr. 195/90, datë 29.03.1991.  
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Kapitulli XXXI: Veprat penale kundër sigurisë së trafikut publik 
 
 
1. Zhvillimi normal dhe i sigurt i trafikut është me rëndësi të shumëfishtë shoqërore. 

Trafiku publik është, para së gjithash, veprimtari e rëndësishme ekonomike. 
Transportimi i shumicës së njerëzve, e një sasie të madhe mallrash dhe të mirash të 
tjera sot bëhet me mjete të trafikut publik. Zhvillimi tij ka arritur një nivel të tillë 
që bën të mundur që, brenda një kohe relativisht të shkurtër, të përfshijë territore të 
tëra, gjë që kontribuon në ushtrimin efikas dhe ekonomik të shumë veprimtarive të 
tjera. Në trafikun publik, pa marrë parasysh llojin e tij, inkuadrohet një numër 
gjithnjë e më i madh mjetesh motorike shpejtësia e të cilave rritet në mënyrë 
konstante. Në këtë mënyrë stimulohet zhvillimi i mëtejmë i prodhimit industrial të 
mjeteve të trafikut. Zhvillimi i trafikut ndikon pozitivisht edhe në përsosjen dhe 
ndërtimin e mëtejmë të sipërfaqeve në të cilat zhvillohet ndërtimi dhe modernizimi 
i rrugëve, hekurudhave, hapja e vijave të reja ajrore dhe tokësore, etj. Në kryerjen e 
shërbimeve publike angazhohet një numër gjithnjë e më i madh i njerëzve, ndërsa 
numri i pjesëmarrësve në trafikun publik rritet çdo ditë. Sot është realitet që çdo 
person është pjesëmarrës në trafik – si drejtues mjeti, udhëtar a këmbësor. Të 
gjitha këto tregojnë rëndësinë e jashtëzakonshme ekonomike dhe shoqërore të 
trafikut publik.  

2. Trafiku publik i përket asaj veprimtarie të cilën, për nga vetë natyra e saj, e 
shoqërojnë edhe rreziqe permanente, domethënë në trafik kurdoherë mund të jetë e 
pranishme mundësia që të sillet në rrezik jeta dhe integriteti trupor i njerëzve, 
përkatësisht e pasurisë ose të shkaktohen pasoja edhe më të rënda ndaj këtyre të 
mirave të njeriut. Me zhvillimin e trafikut, me shtimin gjithnjë e më të madh të 
numrit të mjeteve në trafik, rritjen e shpejtësisë, përfshirjen në trafik të mjeteve të 
reja të trafikut, etj. (gjë që pa dyshim kontribuon në zhvillimin e përgjithshëm dhe 
teknologjik të shoqërisë), rreziqet e tilla vijnë gjithnjë duke u shtuar. Përdorimi i 
mjeteve në gjendje jo të rregullt, cilësia e dobët e rrugëve dhe pajisjet teknike të 
dobëta, sidomos mungesa e sinjalistikës, sikurse edhe shumë rrethana të tjera 
objektive dhe subjektive, rrisin shkallën e rrezikshmërisë për njerëzit dhe pasurinë 
gjatë zhvillimit të kësaj veprimtarie. Të gjitha këto ndikojnë që në trafik të ndodhin 
shpesh aksidente me viktima jo të pakta në njerëz dhe me dëme materiale të 
pallogaritshme. Karakteristikë e trafikut bashkëkohor është rritja e aksidenteve të 
trafikut, numri gjithnjë më i madh i njerëzve që humbin jetën në aksidente të tilla 
apo pësojnë lëndime të rënda trupore dhe shkaktimi i dëmeve të mëdha materiale. 
Fjala është për një dukuri që ka rëndësi të posaçme shoqërore dhe kriminale-
politike. Shoqëria duhet të mbrohet nga delikuenca në trafik, ndonëse kjo nuk bën 
të paraqesë pengesë për zhvillimin e mëtejshëm teknologjik të kësaj veprimtarie 
ekonomike. Për këtë arsye, masat parandaluese, (zhvillimi i kulturës në trafik dhe 
ndjenjës së përgjegjësisë te pjesëmarrësit në trafik, mbikëqyrja efikase në 
ushtrimin e kësaj veprimtarie, mirëmbajtja e mjeteve të trafikut dhe rrugëve, 
ndërtimi dhe modernizimi i rrugëve, vendosja e pajisjeve teknike adekuate, 
rregullimi i plotë normativ i trafikut, etj.), kanë rëndësi të posaçme në pengimin e 
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aksidenteve dhe mënjanimin e delikuencës në trafik.  
3. Mbrojtja e jetës, integritetit trupor dhe pasurisë në trafik realizohet edhe me 

aplikimin e sanksioneve ndaj atyre që veprojnë në kundërshtim me detyrimet dhe 
ndalesat e përcaktuara.  

4. Objekt i mbrojtur i veprave penale të përfshira në këtë kapitull është siguria e 
trafikut publik. Qëllimi i tyre është sigurimi i zhvillimit të trafikut publik në 
përputhje me dispozitat me të cilat rregullohet trafiku publik. Në këtë mënyrë, me 
këto vepra penale njëkohësisht mbrohet edhe jeta ose integriteti trupor i njerëzve 
apo pasuria, prandaj mund të thuhet se në këtë grup gjenden veprat penale të cilat, 
përpos sigurimit të trafikut publik, si objekt të mbrojtur kanë edhe sigurinë e 
njerëzve dhe të pasurisë. Dispozitat e veprave penale kundër sigurisë së trafikut 
publik, parimisht, janë të karakterit blanket. Me rastin e aplikimit është e 
nevojshme që ato të plotësohen me norma të përfshira në dispozitat që kanë të 
bëjnë me sigurinë e trafikut publik.  

5. Kryerës i numrit më të madh të këtyre veprave penale, të përfshira në këtë kapitull, 
mund të jetë vetëm pjesëmarrësi në trafik apo personi që është i detyruar të 
kujdeset për sigurinë e trafikut publik. Përjashtim bëjnë veprat penale të 
parashikuar nga neni 378 par. 2 dhe neni 380 të KPK, kryerës i të cilave mund të 
jetë çdo person.  

6. Pasojë e kësaj vepre penale është rrezikimi i trafikut publik dhe sjellja në rrezik e 
jetës, integritetit trupor ose pasurisë me dëm thelbësor ose me përmasa të mëdha.  

7. Të gjitha veprat penale të këtij grupi, me përjashtim të veprës penale të parashikuar 
nga neni 301 i KPK, (mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësitë e 
trafikut publik), mund të kryhen me dashje ose nga pakujdesia.  

 
 
Neni 378 [Rrezikimi i trafikut publik] 
 
1. Kushdo që shkel ligjin mbi trafikun publik apo transportin rrugor dhe 

rrezikon jetën e njerëzve apo pasurinë dhe me këtë i shkakton dikujt lëndim të 
lehtë trupor ose dëm pasuror, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) 
vjet.  

2. Kushdo që shkel cilindo ligj mbi trafikun rrugor apo transportin rrugor dhe 
me këtë rrezikon trafikun hekurudhor, me tramvaj, me trolejbus, me autobus, 
me teleferik ose trafikun ujor dhe në këtë mënyrë rrezikon jetën e njerëzve, 
sigurinë fizike ose pasurinë, dënohet me burgim deri në pesë (5) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me lëndim të lehtë 
trupor të ndonjë personi ose dëm pasuror në vlerë prej pesëmbëdhjetë mijë 
(15.000) Euro apo më shumë, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj 
deri në pesë (5) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me lëndim të 
rëndë trupor të ndonjë personi ose dëm pasuror në vlerë prej njëzetmijë 
(20.000) Euro apo më shumë, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në 
tetë (8) vjet.  

5. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një 
apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  
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6. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, 
kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

7. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni rezulton me lëndim të lehtë 
trupor të ndonjë personi ose dëm pasuror në vlerë prej pesëmbëdhjetë mijë 
(15.000) Euro apo më shumë, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në 
tre (3) vjet.  

8. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose dëm pasuror në vlerë prej njëzetmijë (20.000) Euro apo më shumë, 
kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

9. Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 
vjet.  

 
Vërejtje kritike: 

 
1. Paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni, ka sanksionuar si vepër penale kur kryesi i veprës 

penale duke vepruar në kundërshtim me ligjin mbi trafikun publik, tjetrit i shkakton 
dëm material pa e limituar lartësinë e dëmit, që shpie në përfundim që për çdo dëm 
material në raste të tilla, do të trajtohet si çështje penale. Kjo do të sjell probleme 
në praktikë dhe do t’i ngarkojë gjykatat me çështje të tilla edhe kur dëmi është fare 
i papërfillshëm, për këtë arsye është e domosdoshme që ky paragraf të plotësohet 
dhe deliktet e tilla të trajtohen si penale vetëm po qe se vlera e dëmit të shkaktuar 
kalon një vlerë të caktuar.  

2. Te këto vepra penale janë përfshirë format e ndryshme të rrezikimit të trafikut 
publik. E përbashkëta e këtyre veprave penale është se ato kryhen me sjellje të 
paligjshme të pjesëmarrësve në trafik, përkatësisht me shkelje të dispozitave 
përkatëse të trafikut publik, duke vënë në rrezik jetën ose integritetin trupor të 
njerëzve a pasurinë. Varësisht nga lloji i trafikut që rrezikohet, mund të dallojmë 
dy forma të kësaj vepre penale: rrezikimin e trafikut publik rrugor dhe rrezikimin e 
trafikut hekurudhor, ujor dhe formave të tjera të trafikut publik.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Kemi të bëjmë me rrezikim të sigurisë në rrugë (par. 1) kur pjesëmarrësi në trafik 

nuk u përmbahet dispozitave të trafikut dhe në atë mënyrë rrezikon trafikun publik, 
duke vënë në rrezik jetën a trupin e njerëzve ose pasurinë dhe, për pasojë, tjetrit i 
shkaktohet lëndimi i lehtë trupor a dëm pasuror material. Më sipër u tha se nuk 
është limituar lartësia e dëmit të shkaktuar (sipas nenit 297. par. 1 të kodit të vjetër 
konsiderohej vepër penale vetëm po qe se lartësia e dëmit të shkaktuar tejkalon 
vlerën prej 15.000 euro, kështu do të duhej të ishte edhe tani).  

2. Veprimi i kryerjes së veprës penale është mospërfillja e dispozitave të trafikut, gjë 
që nënkupton sjellje (veprime) të tilla të pjesëmarrësit në trafik me të cilat ai cenon 
dispozitat që rregullojnë trafikun rrugor. Kjo i jep karakter blanket kësaj vepre 
penale, ashtu që veprimi i kryerjes duhet përcaktuar duke marrë parasysh 
udhëzimet dhe ndalesat që rezultojnë nga dispozitat përkatëse për pjesëmarrësit në 
trafik. Trafiku rrugor është rregulluar me dispozita ligjore, urdhëresa dhe 
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udhëzime. Ndër këto dispozita, rëndësi të posaçme kanë Ligji për Transportin 
Rrugor nr. 2004/1, datë 24.03.2005 dhe Ligji për Sigurinë e Trafikut Rrugor nr. 02/ 
L-70 datë 11.01.2007.750 

3. Mënyrat e mospërfilljes së dispozitave në trafik, me të cilat kryhet kjo vepër 
penale, janë të shumta dhe të llojllojshme. Në praktikë rrezikimi i trafikut rrugor 
më së shpeshti kryhet në këto mënyra: me anë të drejtimit të mjetit me shpejtësi më 
të madhe sesa që është e lejuar, me parakalim jo të rregullt, me lëvizje jo të 
rregullt, me drejtim të mjetit në gjendje jo të rregullt teknike, me drejtim në gjendje 
të dehur apo kur drejtuesi është i lodhur, me ndalim dhe parkim të gabuar, me 
mosrespektim të shenjave të trafikut që kanë të bëjnë me përparësitë e 
pjesëmarrësve në trafik, me mosrespektim të së drejtës së përparësisë së kalimit të 
këmbësorëve në vendkalim këmbësorësh, me shkujdesje ndaj këmbësorëve që 
gjenden në rrugë apo ndaj atyre që i qasen rrugës, me drejtim të parregullt të mjetit 
nga prapa, etj.  

4. Në këtë formë të veprës penale janë përfshirë rrezikimi i trafikut rrugor, ashtu që 
vepra ekziston vetëm po qe se dispozitat e trafikut janë shkelur në trafikun rrugor. 
Me fjalën rrugë, në kuptim të dispozitave të Ligjit për Sigurinë e Trafikut Rrugor, 
nënkuptohet çdo rrugë publike dhe rrugë e pa kategorizuar, në të cilën zhvillohet 
trafiku. Rrugë publike është sipërfaqja me interes të përgjithshëm për trafikun, të 
cilën mund ta shfrytëzojë lirisht çdokush në kushtet e përcaktuara me ligj dhe 
sipërfaqe të cilën organi kompetent e ka shpallur rrugë publike; rrugicat në lagje 
gjithashtu konsiderohen rrugë publike, si kategori të rrugëve publike ligji 
përcakton: autostradën, rrugën e rezervuar për qarkullimin e mjeteve motorike, 
rrugët ndërkombëtare, rrugët magjistrale dhe rrugët rajonale. Rrugë e pa 
kategorizuar është sipërfaqja që shfrytëzohet për trafik në çfarëdo baze dhe e cila 
është e qasshme për numrin më të madh të shfrytëzuesve, (rrugët e fshatit, të 
fushës, të pyllit, rrugët e krijuara mbi argjinaturat për mbrojtje nga vërshimet etj.). 
Pra, termi rrugë është përcaktuar në mënyrë të gjerë dhe përfshin të gjitha ato 
sipërfaqe që janë destinuar për trafikun ose që shfrytëzohen për qëllime të tilla, 
ashtu që pjesëmarrësit në trafik që i shfrytëzojnë këto sipërfaqe janë të detyruar t’u 
përmbahen dispozitave mbi trafikun.  

5. Te çdo aksident trafiku, në kuptim të kësaj dispozite ligjore, është e domosdoshme 
të vërtetohet që ai të jetë shkaktuar në sipërfaqen që konsiderohet rrugë, por në 
praktikën gjyqësore kjo shpeshherë ka krijuar probleme dhe divergjenca në 
interpretim, kështu që si rrugë konsiderohen edhe ato sipërfaqe në të cilat 
qarkullojnë vetëm kategori të kufizuara mjetesh, siç janë, p.sh. hapësirat e 
brendshme të fabrikave, spitaleve a organizatave të tjera punuese, në të cilat kanë 
qasje vetëm mjetet e tyre; rruga që i përket një prone bujqësore, po ashtu, mund 
jetë vend i kryerjes së kësaj vepre penale; hapësirat brenda garnizoneve në të cilat 
qarkullojnë vetëm mjetet ushtarake; aeroportet etj. Në vendimin e saj Ap. nr. 
123/66 datë 22.2.1966, Gjykata Supreme e Jugosllavisë ka konstatuar se vepra 
penale e rrezikimit të trafikut publik mund të kryhet edhe në rrugën që ndodhet në 
një mjedis spitalor. Pjesa e hekurudhës mbi të cilën kalojnë mjetet motorike 
gjithashtu konsiderohet rrugë, ashtu që mosveprimi sipas shenjës së trafikut me 

                                                           
750 Shih Ligji për Transportin Rrugor nr. 2004/1, datë 24.03.2005 dhe Ligji për Sigurinë e Trafikut Rrugor 
nr. 02/ L-70 datë 11.01.2007.  
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rastin e kalimit mbi binarë nuk paraqet rrezikim të trafikut hekurudhor, por të 
trafikut rrugor. Nuk konsiderohen rrugë, në kuptim të kësaj dispozite, oborret 
private dhe as ofiçinat për riparimin e mjeteve, pra kur në vende të këtilla është 
vënë në rrezik jeta dhe trupi i njerëzve me mjet trafiku, nuk do të bëhej fjalë për 
këtë vepër penale, por për veprën penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm.  

6. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm pjesëmarrësi në trafikun rrugor, 
(ndonëse dispozita ligjore nuk është formuluar kësisoj, sepse në vend të shprehjes 
pjesëmarrës në trafik, është përdorur krejtësisht gabim shprehja kushdo, sepse këtë 
vepër penale nuk mund ta kryejë kushdo, por vetëm pjesëmarrësi në trafik). Sipas 
dispozitave ligjore pjesëmarrës në trafik është personi që drejton në rrugë mjetin, 
(mjet trafiku. sipas kësaj dispozite, konsiderohet çdo mjet transportues i destinuar 
për qarkullim në rrugë, me përjashtim të karrocave pa motor për personat me aftësi 
të kufizuara dhe mjeteve për bartjen e fëmijëve); personat tjerë që ndodhen në 
mjet, por që nuk e drejtojnë atë; personat që ngasin apo kalërojnë kafshë në rrugë; 
personat që vendin e tyre të punës e kanë në rrugë, (punëtorët që ndërtojnë, 
mirëmbajnë rrugët etj) dhe këmbësorët. Në një vendim gjyqësor është marrë 
qëndrim se pjesëmarrës në trafik konsiderohet jo vetëm punëtori që ushtron punët e 
vendit të tij të punës në rrugë, por edhe ai që punët e vendit të punës i kryen përbri 
rrugës, në zonën ku mjetet, duke lëvizur anës së rrugës, mund të sjellin në rrezik 
jetën a trupin e njerëzve (vendimi i Gjykatës Supreme të Bosnjë-Hercegovinës, 
Ap. nr. 346/80, datë 11.6.1980). Shprehja këmbësor gjithashtu përfshin mjaft 
kategori të pjesëmarrësve në trafik, siç janë: pjesëmarrësit në trafik që nuk 
drejtojnë mjete trafiku e as transportohen me to; personat që shtyjnë ose tërheqin 
me fuqinë e vet mjete transportuese për fëmijë, biçikleta me motor a karroca për 
personat me aftësi të kufizuara; personat me aftësi të kufizuar që lëvizin me karrige 
personash të paaftë, të cilat lëvizin me fuqinë personale të një personi të tillë ose 
me motor, nëse ato lëvizin me shpejtësinë e ecjes së njeriut. Kur rrezikimi i trafikut 
publik është shkaktuar nga ana e disa pjesëmarrësve në trafik, çdonjëri prej tyre 
konsiderohet kryerës i kësaj vepre penale; në raste të tilla nuk ekziston 
bashkëkryerja, pasi që midis tyre nuk ka ekzistuar lidhja subjektive – vetëdija për 
veprim të përbashkët.  

7. Përkitazi me fajësinë, (anën subjektive), ligji parashikon që te kjo vepër penale 
është e mundur edhe dashja, edhe pakujdesia.  

8. Në teori dhe në praktikë ka mbizotëruar qëndrimi se vepra penale e rrezikimit të 
trafikut publik nuk mund të kryhet me dashje të drejtpërdrejtë. Ky qëndrim 
arsyetohet me konstatimin se, nëse pjesëmarrësi në trafik me shkeljen e dispozitave 
mbi trafikun dëshiron ta lëndojë apo ta vrasë një person të caktuar ose ta dëmtojë 
apo ta asgjësojë sendin e huaj, atëherë do bëhej fjalë për ndonjë vepër penale tjetër, 
(p.sh. për veprën penale të lëndimit të rëndë trupor, vrasje apo dëmtim të sendit të 
huaj), dhe, në raste të tilla, shkelja e dispozitave të trafikut do të ishte vetëm 
mënyrë e ndërmarrjes së veprimit të kryerjes, ndërsa mjeti i trafikut, me të cilin 
është shkaktuar një pasojë e tillë, do të ishte vetëm mjet për kryerjen e kësaj vepre 
penale.  

9. Edhe pse ka edhe ndonjë mendim të ndarë në këtë drejtim, nuk ka asnjë dyshim se 
veprat penale të kësaj sfere nuk mund të kryhen me dashje të drejtpërdrejtë, por ato 
mund të kryhen me dashje eventuale. Kështu, në një këshillim të mbajtur më 1961 
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në ish-Gjykatën Supreme Federative të Jugosllavisë, është marrë ky qëndrim: 
“Nëse vërtetohet se kryerësi ka vepruar në mënyrë të paskrupullt, se i ka shkelur 
me vrazhdësi dispozitat dhe rregullat e trafikut dhe se ka rrezikuar haptas jetën dhe 
pasurinë e tjetrit, duhet përfunduar logjikisht se ai ka qenë dakord me shkaktimin e 
situatës së rrezikshme konkrete, d.m.th. ka vepruar me dashje eventuale. Mirëpo, 
nëse, megjithatë. sjellja e kryerësit, pas vlerësimit me vëmendje të të gjitha 
rrethanave të rastit, nuk mund të cilësohet si e paskrupullt, por vetëm si sjellje e 
shkujdesur dhe jo mjaft e vëmendshme, do të ishte konkludim i arsyeshëm se kemi 
të bëjmë me pakujdesi”.  

10. Dr. Shonke dhe dr. Schoder kanë vënë në dukje: “Vepron në mënyrë të paskrupullt 
ai që në trafikun rrugor i lë pas dore obligimet e tij për shkaqe egoizmi ose ai që 
nga indiferenca nuk lejon të ofrohet kujdesi për të tjerët. Me egoizëm vepron ai që 
i anashkalon në mënyrë të paskrupullt interesat e bashkëqytetarëve të vetë dhe pa 
ndjenjën e përgjegjësisë për të tjerët synon të realizojë qëllimet e tij vetjake, (p.sh. 
parakalon çdo mjet trafiku në kolonë, edhe pse situata në trafik nuk e lejon këtë 
dhe për shkak të kalimit të shpeshtë të automobilit majtas për parakalimin e çdo 
mjeti të trafikut, paraqet rrezik permanent për mjetet që i vijnë përballë)”. Mirëpo, 
sipas këtyre autorëve, nuk kemi të bëjmë me veprim të paskrupullt në ato raste kur 
kryerësi vepron në atë mënyrë për motive të arsyeshme, p.sh. nëse ka drejtuar 
mjetin motorik shpejt, për të mos u vonuar në seancë gjyqësore etj.  

11. Dr. Hipel konsideron se praktika gjyqësore gjermane drejtimin e paskrupullt e 
cilëson gabimisht si vepër penale të kryer nga pakujdesia, sepse konsideron se ajo 
vepër penale kryhet me dashje eventuale.  

12. Në Republikën Popullore të Hungarisë me paskrupullësi nënkuptohet edhe 
huliganizmi dhe konsiderohet se huliganizmi në sferën e delikteve në trafik 
parimisht nënkupton dashjen eventuale, edhe pse rastet e tilla janë shumë të pakta 
në praktikë.  

13. Dr. Legal vë në dukje se te dashja eventuale në trafik është karakteristike 
nëpërkëmbja e interesave të të tjerëve, duke u shprehur karakteri egoist. Drejtuesi i 
mjetit rëndom nuk heq dorë nga përparësia dhe nuk tërhiqet nga veprimi; atij fare 
nuk i bën përshtypje se çfarë do të ndodhë me të tjerët.  

14. Dr. Bluhm tregon një rast nga praktika gjyqësore gjermane, që është cilësuar si 
pakujdesi, ndërsa, sipas tij, do të duhej të ishte cilësuar rrezikim i trafikut me 
dashje eventuale. Ngjarja ishte kjo: Drejtuesi pa përvojë i motoçikletës e kishte 
ngarë motoçikletën me frena të parregullt, (kjo rrethanë për të ka qenë e njohur), 
dhe në gjendje të dehur e me shpejtësi prej 90 km në orë e në një rrugë shumë të 
frekuentuar, që ishte e lagur dhe në të cilën luanin fëmijë, njërin prej të cilëve ai e 
godit dhe e lëndon. Sipas autorit, pa marrë parasysh që kryerësi nuk ka dashur të 
shkaktonte aksidentin, (përplasjen e fëmijës), ai nuk ka qenë në gjendje të theksojë 
asnjë rrethanë konkrete në të cilën do të mbështetej dhe e cila në momentin e 
dhënë do të mund ta mënjanonte aksidentin në trafik.751 

15. Te dashja eventuale kryerësi është i vetëdijshëm se me drejtim të paligjshëm dhe të 
parregullt të mjetit të tij mund të sjellë në rrezik konkret jetën, integritetin trupor të 
ndokujt ose pasurinë në vëllim të madh, por shpreson se çdo gjë do të përfundojë 

                                                           
751 Cituar nga dr. Lajčo Klajn,në librin “Krivična odgovornost i saobraćajne nesreće na drumovima“,1970. 
Beograd f. 186.  



Fejzullah Hasani 

 1055 

në suaza të rrezikut konkret, se nuk do të ndodhë lëndimi a vdekja e ndokujt ose 
dëmtimi i pasurisë, mirëpo ai, edhe pse e sheh me një probabilitet të madh si të 
mundshëm shkaktimin e pasojës, megjithatë vazhdon të mos heqë dorë nga një 
drejtim i tillë i paligjshëm dhe i parregullt i mjetit.752 

16. Çështja se kur kryerësi, që drejton në mënyrë të paligjshme dhe të parregullt 
mjetin, është dakord të sjellë në rrezik jetën dhe integritetin trupor të dikujt a 
pasurinë në vëllim të madh, është një çështje e diskutueshme në teori dhe në 
praktikë, për faktin se kjo formë e fajit është e ngjashme me pakujdesinë me 
vetëdije. Kufijtë midis këtyre formave të fajit janë mjaft të rreptë, ngaqë, edhe pse 
edhe te pakujdesia me vetëdije kryerësi është i vetëdijshëm se me një drejtim të 
tillë mund të krijojë situata jonormale dhe të rrezikshme në trafik dhe, në këtë 
mënyrë do të shkaktojë rrezik konkret për jetën e njerëzve, integritetin trupor dhe 
pasurinë në përmasa të mëdha, megjithëse ai këtë pasojë nuk e dëshiron, por 
gjykon me pamaturi, shpeshherë edhe pa bazë, se nuk do të krijohen situata të 
rrezikshme, por edhe nëse do të ndodhej para një situate të tillë, mendon me 
pamaturi se do të jetë në gjendje ta shmangë dëmtimin e së mirës së mbrojtur. 
Shkalla e probalitetit për mundësinë e shkaktimit eventual të pasojës së ndaluar 
është shumë më e ulët te pakujdesia me vetëdije, sesa te dashja eventuale.  

17. Përkitazi me këtë, Gjykata Supreme e Kroacisë, me aktgjykimin Ap. nr. 2476/65, 
ka përfunduar se drejtuesi i cili, në vendin ku absolutisht është i ndaluar tejkalimi, 
ka ndërmarrë veprimin e parakalimit të kamionit dhe më pas është përplasur me 
veturën që vinte nga drejtimi kundërt, ka shkaktuar situatë të rrezikshme me dashje 
eventuale, si pasojë e shkeljeve të rënda të rregullave të trafikut.  

18. Gjykata Supreme e Bosnjë-Hercegovinës, në vendimin e saj Ap. nr. 283 /90 datë 
10.7.1990, ka përfunduar se vepra penale e rrezikimit të trafikut publik është 
shkaktuar me dashje eventuale, mbasi i pandehuri ka drejtuar natën mjetin motorik 
tek i cili dritat e ndriçimit ishin plotësisht të parregullta, (me përjashtim të dritës së 
majtë të pulsimit), duke drejtuar mjetin kryesisht qorrazi dhe, për pasojë të 
mungesës së ndriçimit, te kthesa e djathtë ka kapërcyer skajin e djathtë të rrugës së 
asfaltuar duke u përplasur mbi këmbësorët në bankinë, nga të cilët njërit i ka 
shkaktuar vdekjen, sepse drejtimi qorrazi me vetëdije (pa ndriçim) në këtë formë 
çon në përfundimin se kryerësi ka parashikuar edhe pasojën e rrezikut konkret dhe 
është pajtuar me një gjë të tillë. E njëjta gjykatë, në vendimin tjetër, Ap. nr. 92/73, 
ka përfunduar se kur i akuzuari ka shkaktuar aksident trafiku, duke drejtuar 
motoçikletën në gjendje të parregullt teknike, pa leje drejtimi dhe me shpejtësi më 
të madhe sesa e lejuara, paraqet një sjellje të rëndë dhe të paskrupullt të tij, nga e 
cila rezulton se vepra penale e rrezikimit të trafikut publik është kryer me dashje 
eventuale.  

19. Gjykata Supreme e Kroacisë, me aktgjykimin Ap. nr. 395/73, datë 19.6.1973, ka 
konstatuar se drejtimi në gjendje të dehur i mjetit nga i akuzuari, së bashku me 
shkeljet e tjera të rregullave të trafikut, përbën një nga elementet që çojnë në 
përfundimin se i akuzuari i ka shkelur rregullat e trafikut publik në mënyrë të 
paskrupullt, (me dashje eventuale). Gjendja nën ndikimin e alkoolit (dehja) e të 
akuzuarit, nuk mund të konsiderohet çdo herë si sjellje e paskrupullt e tij, por ajo 

                                                           
752 Fejzullah Hasani, Dashja eventuale te veprat penale kundër sigurisë së komunikacionit publik, Buletini i 
Shoqatës së Gjykatësve të Kosovës, nr. 11/2006.  
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duhet vlerësuar së bashku me rrethanat e tjera të rastit konkret. Në këtë drejtim, 
Gjykata Supreme e Bosnjë-Hercegovinës, në aktgjykimin Ap. nr. 142/72 është 
shprehur: “Shkalla e dehjes së lehtë dhe tejkalimi i papërfillshëm i shpejtësisë nuk 
mund të vlerësohen si shkelje e paskrupullt e rregullave të trafikut, aq më pak kur 
edhe vetë i dëmtuari ka kontribuuar në shkaktimin e aksidentit, andaj veprimet e 
tilla duhen cilësuar juridikisht si rrezikim i trafikut nga pakujdesia”.  

20. Gjykata Supreme e Kroacisë, në aktgjykimin I Ap. nr. 596/91, datë 20. shkurt. 
1992, është shprehur: “Nuk mund të pranohet përfundimi i gjykatës së shkallës së 
parë se i akuzuari, me hyrjen e tij nga rruga dytësore në rrugën kryesore, me gjithë 
shenjën “Stop”, veprim ky që ka çuar në përplasjen e tij me mjetin që i ka ardhur 
nga ana e majtë e rrugës kryesore, ka vepruar me dashje në raport me veprën 
penale themelore të rrezikimit të trafikut, për arsye ai e ka të njohur mirë rrugën 
dhe e di se aty ekziston shenja “Stop”. Nëse është e vërtetë mbrojtja e tij se ai ka 
nënvlerësuar shpejtësinë e mjetit që i ka ardhur nga ana e majtë dhe se ka vlerësuar 
gabimisht se do të hynte në rrugën kryesore para arritjes së automobilit nga ana e 
majtë, në rrethana të tilla bëhet fjalë për pakujdesi e jo për dashje eventuale, siç ka 
përfunduar gabimisht gjykata e shkallës së parë”.  

21. Lidhur me përgjegjësinë penale për veprat penale të rrezikimit të trafikut publik, 
shtrohet çështja e shtrirjes dhe rëndësisë së të ashtuquajturit parim i besimit për 
vlerësimin e ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të kryerësit. Bëhet 
fjalë për atë se a thua çdo pjesëmarrës në trafik që sillet në harmoni me rregullat e 
trafikut mund të presë që edhe pjesëmarrësit tjerë të sillen, po ashtu, në përputhje 
me këto rregullat apo është i detyruar të llogarisë edhe për sjellje të paligjshme të 
pjesëmarrësve të tjerë të trafikut dhe ta përshtatë sjelljen e vet në përputhje me një 
mundësi të tillë. Nisur nga fakti se dispozitat për sjelljen në trafik i obligojnë 
pjesëmarrësit në trafik që të zhvillojnë raporte humane ndaj njerëzve me qëllim të 
ruajtjes së shëndetit dhe jetës së personave të tjerë, veçanërisht të fëmijëve, 
invalidëve, personave të moshuar dhe të paaftë, mbizotëron mendimi se, parimisht 
çdo pjesëmarrës në trafik që sillet në harmoni me rregullat e trafikut, ka të drejtë që 
të njëjtën gjë ta presë edhe nga pjesëmarrësit e tjerë të trafikut. Shtrirja e të 
ashtuquajturit “parim i besimit” (pritja që edhe të tjerët të sillen konform rregullave 
në trafik) është e kufizuar kur kemi të bëjmë me kategori të caktuara të 
pjesëmarrësve të trafikut, (fëmijëve, invalidëve, personave të moshuar dhe të 
paaftë), ashtu që çdo pjesëmarrës në trafik është i detyruar të llogarisë për veprime 
të papritura dhe të parregullta të këtyre pjesëmarrësve dhe, në përputhje me një 
mundësi të tillë, ta përshtatë edhe sjelljen e vet. Gjithashtu, detyrimi për zhvillimin 
e raporteve humane mes njerëzve me qëllim të mbrojtjes së shëndetit dhe jetës së 
personave të tjerë, i detyron pjesëmarrësit në trafik, të cilët sillen sipas rregullave 
të trafikut, që këtë sjellje t’ia përshtatin situatës konkrete, në rastet kur është 
evidente që pjesëmarrësit e të tjerë në trafik nuk sillen konform rregullave të 
trafikut ose kur, në bazë të rrethanave të caktuara, mund të parashikohet sjellja e 
tyre e parregullt.  

22. Kështu, Gjykata Supreme e Kosovës, në aktgjykimin Ap. nr. 361/84, datë 
27.11.1984, është shprehur: “Vetë fillimi i kapërcimit me vrap të rrugës nga fëmija 
dhe rrethanat që nga të dy anët e rrugës ndodheshin radhë të qytetarëve që prisnin 
autobusët e drejtimeve të tyre, fakte këto që drejtuesi i akuzuar i kishte vënë re me 
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kohë, është dashur ta detyronin atë, siç parashikon dispozita e nenit 45 par. 2 të 
Ligjit të Bazave të Sigurisë së Trafikut Rrugor, ta shtojë vëmendjen gjatë drejtimit 
dhe të fillojë menjëherë ndalimin e mjetit, sepse është dashur patjetër të ishte i 
vetëdijshëm se një fëmijë i tillë, gjatë veprimeve vijuese, pas daljes me vrap në 
rrugë, mund të bëjë veprime të papritura. Në rastin e fëmijës 3-vjeçar nuk mund të 
flitet për qëndrim dhe lëvizje të pritur “të këmbësorit”, ngaqë qëndrimi në mes të 
rrugës dhe vazhdimi i vrapimit në anën e kundërt nuk mund të merret si “lëvizje e 
befasishme dhe e papritur“, që për të akuzuarin, në situatën e dhënë, do të ishte 
diçka që ai nuk e priste dhe që mund ta befasonte, siç mbrohet i akuzuari”.753 

23. Gjykata Kantonale e Tuzllës, në vendimin Ap. nr. 43/99 datë 18.3.1999, shprehet: 
“Vetëm fakti se në rastin konkret i akuzuari, me gjithë reagimin me kohë ndaj 
rrezikut që u shkaktua kur e dëmtuara kishte filluar ta kalonte rrugën nga ana e 
djathtë në anën e majtë, për shkak të shpejtësisë me të cilën ka lëvizur, nuk ka 
mundur ta ndalojë mjetin motorik të tij para vendit të kontaktit – nuk është e 
mjaftueshme për vlerësim se i akuzuari mjetin motorik e ka drejtuar me shpejtësinë 
që nuk i përshtatej situatës konkrete në trafik. Për të bërë një vlerësim të tillë, 
duhet shqyrtuar se a kanë ekzistuar edhe rrethanat tjera që kanë sinjalizuar nevojën 
e uljes së shpejtësisë së lëvizjes së mjetit motorik të të akuzuarit, para se e 
dëmtuara të fillonte ta truponte rrugën, (pikasja me kohë se në hapësirat përbri 
rrugës gjendet e dëmtuara, që ishte fëmijë, që bie në kategorinë e pjesëmarrësve në 
trafik që karakterizohen nga mungesa e duhur e vëmendjes dhe nga pakujdesia në 
sjellje) dhe, në raport me të cilin, ligji kërkon kujdes të veçantë nga pjesëmarrësit 
tjerë në trafik).  

24. Mosrespektimi i përparësisë së kalimit të këmbësorëve në vendkalim të 
këmbësorëve përbën njërën nga shkeljet e shpeshta të rregullave të trafikut. 
Drejtuesi i mjetit është i detyruar të ketë kujdes për këmbësorët që ndodhen në 
rrugë ose që kapërcejnë rrugën, ndërsa para arritjes në vendin e shënuar për 
këmbësorë duhet ta drejtojë me kujdes të shtuar mjetin e tij dhe shpejtësinë ta 
përshtatë asisoj që, në rast nevoje, të mund ta ndalojë atë para ardhjes në 
vendkalim të këmbësorëve. Në përputhje me detyrimin e drejtuesit të mjetit 
rezultojnë edhe detyrimet e këmbësorëve që edhe këta t’u përmbahen rregullave 
përkatëse të trafikut kur lëvizin nëpër rrugë apo kur e kalojnë rrugën. Në 
vendkalimet e këmbësorëve, ku trafik është i rregulluar me shenja sinjalizuese ose 
shenja që japin personat e autorizuar, këmbësorët mund ta kalojnë rrugën vetëm në 
kohën kur kalimi u lejohet me këto sinjalizime.  

25. Mirëpo, nëse kalimi nëpër vendkalime këmbësorësh nuk është i rregulluar me 
shenja të tilla, këmbësori është i detyruar që, me rastin e kalimit, të ketë vëmendjen 
te distanca dhe shpejtësia e lëvizjes së mjetit që i afrohet. Në kontekst të këtyre 
rregullave duhet zgjidhur edhe i ashtuquajturi prioritet i këmbësorëve në 
vendkalime këmbësorësh. Ky prioritet do të thotë, para së gjithash, që edhe vetë 
këmbësori të sillet në përputhje me rregullat e trafikut, ndonëse sjellja jo e rregullt 
e këmbësorit me rastin e kalimit nëpër vendkalim këmbësorësh nuk e liron 
drejtuesin e mjetit nga detyrimet e përshkruara më sipër që, para arritjes te ky 
vend, mjetin ta ngasë me shpejtësi të tillë që, në rast nevoje, të mund ta ndalojë 
para se t’i qaset vendkalimit të këmbësorëve. Lidhur me këtë situatë, në vendimin 

                                                           
753 Buletini i praktikës gjyqësore të Gjykatës Supreme të Kosovës, nr. 1-2 /1985, f. 26.  
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Ap. nr. 1419/ 72, Gjykata Supreme e Kroacisë shprehet: “Drejtuesin e akuzuar të 
mjetit nuk e liron nga përgjegjësia as rrethana se polici i trafikut i kishte hapur 
drejtimin e lëvizjes, (i kishte sinjalizuar se mund të vazhdonte më tej), ngase, ai, 
me gjithë këtë, ka qenë i detyruar të ketë kujdes ndaj këmbësorëve që ishin vonuar 
në vendkalimin e këmbësorëve”. 

26. Një kujdes i veçantë kërkohet nga drejtuesit e mjeteve në rastet kur lëvizin pranë 
mjeteve të transportit publik të udhëtarëve, që ndodhen në stacion për të marrë a 
për të zbritur udhëtarë. Në vendimin PKL. 44/76, Gjykata Federative e 
Jugosllavisë shprehet: “Nëse stacioni i mjeteve të transportit publik është i 
vendosur asisoj që udhëtarët për të hyrë apo për dalë prej tij detyrohen ta kalojnë 
rrugën, drejtuesi i mjetit është i detyruar ta ndalë mjetin e tij pas mjetit të 
transportit publik. Nëse kalimi i rrugës në situata të tilla nuk është i nevojshëm, por 
udhëtarët që dalin nga një mjet i tillë duhet të zbresin në rrugë apo nga rruga të 
hyjnë në mjetin e transportit publik, drejtuesi i mjetit është i detyruar ta ulë 
shpejtësinë e lëvizjes, ashtu që të mos e rrezikojë jetën e udhëtarëve që hyjnë në të 
ose dalin prej tij.  

27. Parakalimi dhe këmbimi i parregullt i mjeteve janë shkaqe të shpeshta të 
aksidenteve të trafikut. Me këtë rast shkelen disa detyrime dhe ndalesa që kanë të 
bëjnë si me drejtuesin e mjetit që bën parakalimin, ashtu edhe me drejtuesin vetura 
e të cilit parakalohet apo këmbehet. Parakalimi dhe këmbimi i mjeteve mund të 
kryhen vetëm po qe se nuk pengohet lëvizja normale e mjeteve që vijnë nga 
drejtimi i kundërt dhe nëse në rrugë ka hapësirë të mjaftueshme për ndërmarrjen e 
veprimeve të tilla. Drejtuesi i mjetit nuk bën të ndërmarrë veprimin e parakalimit 
dhe të këmbimit kur me këtë veprim, sipas veçorive të rrugës dhe rrethanave 
ekzistuese në trafik si dhe cilësisë teknike të mjetit të cilin ai e drejton, rrezikon 
pjesëmarrësit në trafik. Me ligj janë parashikuar edhe rastet e posaçme kur nuk bën 
të fillohet parakalimi ose këmbimi i mjetit. Drejtuesi mjeti i të cilit parakalohet nuk 
bën ta rrisë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit gjatë kohës së parakalimit; ai është i 
detyruar që, kur parakalohet nga ana e majtë, ta zhvendosë mjetin e vet në skajin e 
djathtë të rrugës.  

28. Gjykata Supreme Federative e Jugosllavisë, në aktgjykimin Ap. nr. 69/61, është 
shprehur: “Drejtimi i parregullt i një mjeti, kur ai gjendet para një mjeti tjetër, nuk 
i jep të drejt këtij të fundit, që tenton ta bëjë parakalimin, që ta kryejë këtë nga ana 
e djathtë e mjetit që ndodhet para tij. Parakalimi i parregullt në praktikë kryhet 
shpesh duke kaluar me mjet në anën e majtë nëpër vijën e plotë”.  

29. Shpejtësia e lëvizjes gjithashtu është një nga arsyet e shkaktimit të aksidenteve në 
trafik. Shpejtësia e lëvizjes së mjeteve në rrugë është e rregulluar me dispozita 
përkatëse të trafikut. Drejtuesit e mjeteve janë të detyruar t’i përmbahen shpejtësisë 
së lejuar, tejkalimi i së cilës përbën veprim në kundërshtim me dispozitat e trafikut 
dhe shpeshherë edhe shkak të aksidenteve të trafikut. Mirëpo, drejtim i parregullt 
mund të konsiderohet edhe ajo shpejtësi që nuk i kapërcen kufijtë e lejuar, nëse 
nuk u është përshtatur kushteve në rrugë. Kjo rezulton nga dispozitat e nenit 54 Të 
Ligjit për Sigurinë në Trafikun Rrugor, sipas të cilave drejtuesi i mjetit është i 
detyruar që shpejtësinë e lëvizjes t’ua përshtatë cilësive dhe kushteve të rrugës, 
shikueshmërisë, kushteve atmosferike, gjendjes së mjetit dhe ngarkesës, dendësisë 
së trafikut si dhe kushteve të tjera në trafik, ashtu që të mund ta ndalë mjetin para 
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çdo pengese në rrugë, të cilën, në kushtet e dhëna, ai mund ta parashikojë. Në 
trafikun rrugor një trajtim të posaçëm kanë mjetet me të drejtë përparësie dhe ato 
janë: mjetet e ndihmës së shpejtë, të shërbimit të zjarrfikësve, të shërbimit policor 
dhe të forcave të sigurisë, kur me pajisje të posaçme japin shenja ndriçuese dhe 
akustike. Pjesëmarrësit tjerë në trafik janë të detyruar të mundësojnë kalimin e 
shpejtë dhe pa pengesa të këtyre mjeteve. Në situatat kur mjetet e tilla ndodhen në 
trafik, këmbësorët janë të detyruar të largohen nga rruga, ndërsa mjetet tjera t’u 
hapin udhë atyre dhe, po të jetë nevoja, edhe të ndalen derisa të kalojnë (neni 167 i 
Ligjit për Sigurinë në komunikacionin Rrugor).  

30. Për një drejtim të rregullt dhe të sigurt me rëndësi të posaçme është jo vetëm 
aftësimi profesional i drejtuesit, por edhe përshtatshmëria e tij psikofizike. Ai 
duhet të jetë fizikisht dhe psikikisht i aftë ta drejtojë mjetin në trafikun rrugor. 
Drejtimi nën ndikimin e drogës dhe medikamenteve (barnave) psikoaktive, 
përkatësisht në gjendje lodhjeje, sëmurjeje apo në ndonjë gjendje tjetër psikike, 
drejtuesin e bën të paaftë për drejtimin e sigurt të mjetit, veçanërisht drejtimi i 
mjetit në gjendje të dehur. Përkitazi me këto forma të rrezikimit të trafikut, shih 
komentin te neni 298 i KPK.  

31. Pasojë e kësaj vepre penale është rrezikimi i trafikut publik, me të cilin vihet në 
rrezik jeta ose trupi i njerëzve a pasuria në përmasa të mëdha. Me çdo sjellje të 
parregullt të pjesëmarrësit në trafik rrezikohet trafiku publik. Megjithatë, me çdo 
rrezikim të trafikut kjo vepër penale nuk konsumohet; është e domosdoshme që, 
për shkak të rrezikimit të trafikut, të shkaktohet një rrezik konkret për jetën ose 
trupin e njerëzve, përkatësisht pasurinë. 

32. Përkitazi me rrezikun konkret te kjo vepër penale nuk ka një qëndrim unik as në 
teorinë juridiko-penale, as në praktikën gjyqësore. Ky rrezik më shpesh 
përkufizohet si gjendje e rrezikimit të së mirës së mbrojtur, e cila ndodhet midis 
cenimit dhe rrezikut abstrakt, por që është më afër cenimit, ngase në çdo çast pritet 
të shkaktohet pasoja konkrete. Në këtë kuadër rreziku konkret kuptohet si mundësi 
e afërt e dëmtimit të së mirës së mbrojtur juridike ose si rrezik real i afërt dhe i 
drejtpërdrejtë, në të cilin, sipas përvojës së përgjithshme, mund të shkaktohet me 
probabilitet në çdo çast pasoja e dëmshme, d.m.th. cenimi i së mirës së mbrojtur. 
Sipas një qëndrimi tjetër, jemi përpara gjendjes së rrezikut konkret kur janë 
realizuar të gjitha parakushtet objektive për shkaktimin e cenimit të rëndë të jetës, 
trupit përkatësisht pasurisë, por që shkaktimin e pasojës e ka ndaluar lindja e 
ndonjë rrethane të re.  

33. Edhe nëse rreziku konkret kuptohet si gjendje e pavarur ekzistues ose si moment 
në raportin shkakësor që lëviz në drejtim të dëmtimit të së mirës së mbrojtur, ajo 
gjithmonë shpreh një situatë të tillë në trafik të cilën e karakterizon mundësia e 
afërt reale për dëmtimin e jetës ose trupit të dikujt, përkatësisht të pasurisë. Për 
dallim nga rreziku abstrakt, që shkaktohet nga vetë mosrespektimi i dispozitave 
përkatëse ligjore nga pjesëmarrësi në trafik, rrezik ky që ende nuk përmban 
mundësinë reale të rrezikimit të ndonjë të mire, te rreziku konkret mundësia e tillë 
tashmë është reale; shkalla e rrezikut është aq e lartë, saqë në zhvillimin e mëtejmë 
të ngjarjes ai do të realizohej me dëmtim të së mirës së mbrojtur. Konceptimi i 
këtillë i rrezikut konkret logjikisht nënkupton një moment objektiv ekzistues në 
rrjedhën shkakësore të shkaktuar nga sjellja e pjesëmarrësit në trafik në 
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kundërshtim me dispozitat e trafikut, ndërkaq pasojë e sjelljeve të tilla të 
paligjshme më së shpeshti është dëmtimi i jetës dhe trupit, përkatësisht pasurisë. 
Gjykatat e kanë kuptuar rrezikun konkret rëndom kryesisht si mundësi “reale”, “të 
drejtpërdrejtë” a “të afërt“ të dëmtimit të së mirës së mbrojtur juridike.  

34. Duhet të kihet parasysh se, sipas formulimit të tanishëm të veprës penale të 
rrezikimit të trafikut publik në rrugë, rëndësia praktike e përcaktimit dhe vërtetimit 
të rrezikut konkret është diç më e vogël, ngase për ekzistimin e kësaj vepre penale 
nuk është e mjaftueshme që për shkak të sjelljes së paligjshme të pjesëmarrësit në 
trafik të jetë shkaktuar rreziku konkret, por kërkohet të jetë shkaktuar edhe lëndimi 
i lehtë trupor i ndonjë personi apo dëmi material në vlerë prej më shumë se 15.000 
euro.  

35. Për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk është e mjaftueshme që, për shkak të 
mosrespektimit të dispozitave të trafikut nga ana e pjesëmarrësit në trafik, të jetë 
shkaktuar rreziku për jetën ose trupin e njerëzve, përkatësisht për pasurinë në 
përmasa të mëdha. Është e domosdoshme që, për shkak të një veprimi të tillë të 
paligjshëm, tjetrit t’i jetë shkaktuar lëndimi i lehtë trupor ose dëm material që 
tejkalon 15.000 euro. Këto pasoja janë parakushte ligjore objektive për ekzistimin 
e kësaj vepre penale.  

36. Në këtë kuadër kërkohet që lëndimi trupor dhe dëmi material t’i jetë shkaktuar një 
personi tjetër, prandaj drejtuesi i mjetit i cili, për shkak të ngasjes së parregullt, 
shkakton aksident në trafik, me ç’rast dëmton apo asgjëson mjetin e tij ose e 
lëndon veten e vet, nuk e konsumon këtë vepër penale. Pjesëmarrësi në trafik, i cili 
ka vepruar në kundërshtim me rregullat e trafikut, nuk mund të jetë edhe vetë 
objekt pasiv te kjo vepër penale. Objekt rrezikimi a dëmtimi mund të jetë edhe 
pasuria e huaj (private a publike), e cila i është besuar kryerësit të veprës, p.sh. në 
rastin kur drejtuesi i mjetit, për shkak të ngasjes së parregullt, shkakton aksident 
dhe asgjëson mjetin motorik të një institucioni shtetëror që i është besuar atij.  

 
Raporti shkakësor ndërmjet veprimit të paligjshëm dhe pasojës së shkaktuar 

te këto vepra penale 
 
1. Ndërmjet veprimit të parregullt të pjesëmarrësit në trafik dhe pasojës së shkaktuar 

duhet të ekzistojë lidhja shkakësore, domethënë, nuk ekziston kjo vepër penale, 
nëse mes drejtimit të parregullt dhe shkaktimit të aksidentit të trafikut, në të cilin 
ndonjë person është lënduar ose është shkaktuar dëm material, nuk ekziston lidhja 
shkakësore që do të mund t’i atribuohej dashjes a pakujdesisë së drejtuesit.  

2. Gjykata Supreme e Federatës së Bosnjë-Hercegovinës, përkitazi me lidhjen 
shkakësore mes veprimit të parregullt dhe pasojës së shkaktuar, në aktgjykimin 
Ap. nr. 302/97 datë 6.10.1998, shprehet si vijon: “Shkelja e dispozitave të trafikut 
nga ana e njërit pjesëmarrës në trafik, nuk mund ta përjashtojë përgjegjësinë penale 
të tjetrit që gjithashtu nuk u është përmbajtur dispozitave të trafikut, por mund të 
ndikojë në shkallën e përgjegjësisë penale të tij dhe në matjen e dënimit. I 
akuzuari, i cili me mjetin e tij ka hyrë në rrugë, në udhëkryqin me përparësi kalimi, 
pa u ndalur para shenjës “Stop”, nuk mund të lirohet nga përgjegjësia për faktin se 
i dëmtuari kishte lëvizur me mjetin e vet në rrugën me përparësi kalimi me 
shpejtësi më të madhe sesa e lejonin dispozitat e trafikut. Në rastin konkret, 
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shpejtësia më e madhe e të dëmtuarit mund të ketë ndikim në shkallën e 
përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe peshën e pasojës së shkaktuar, nga e cila 
mund të varej edhe masa e sanksionit penal, përkatësisht masa e dënimit”.  

3. Eksperti i trafikut në një mendim dhe konstatim të tij shprehet: “Në rastin konkret, 
në shkaktimin e aksidentit kanë kontribuuar të dy pjesëmarrësit në trafik; lëshimi 
primar ka qenë i drejtuesit të xhipit, i cili nga bankina ka hyrë në rrugën kryesore, 
pa u siguruar paraprakisht nëse një hyrje të tillë mund ta bënte pa i rrezikuar 
pjesëmarrësit tjerë në trafik; lëshimet sekondare janë të drejtuesit të motoçikletës, i 
cili ka lëvizur me shpejtësi më të madhe sesa është e lejuar me rregullat e trafikut, 
pasi që ai në atë çast e drejtonte motoçikletën me një shpejtësi prej 59 km në orë, 
ndonëse në atë vend shpejtësia maksimale ishte 40 km/h”. Në vazhdim të 
arsyetimit të tij, eksperti ka deklaruar se aksidenti do të shmangej, sikur drejtuesi i 
motoçikletës ta kishte ngarë motoçikletën me një shpejtësi më të vogël se 30 km në 
orë. Mendimi i këtillë i ekspertit, në raport me kontributin e drejtuesit të 
motoçikletës, është plotësisht i gabuar për faktin se, në këtë situatë, nuk ekziston 
asnjë korrelacion, (lidhje shkakësore), mes veprimit të drejtuesit të motoçikletës, 
(shpejtësisë më të madhe sesa ishte e lejuara), dhe aksidentit të shkaktuar, ngase 
aksidenti do të ishte i pashmangshëm edhe sikur ai ta drejtonte motoçikletën me 
shpejtësi ma të vogël se 40 km në orë, (sa ishte maksimumi i lejuar në atë vend), 
edhe pse këto lëshime të motoçiklistit do të mund të ndikonin në shkallën e 
përgjegjësisë penale të drejtuesit të xhipit dhe peshën e pasojës së shkaktuar, nga e 
cila mund të varej lloji dhe masa e sanksionit penal.  

4. Gjykata Themelore në Beograd, në aktgjykimin P. nr. 593/60, është shprehur: 
“Fakti se fëmija ka vrapuar befasisht në udhëkryq dhe është përplasur me mjetin 
motorik që e drejtonte i akuzuari, nuk e liron këtë të fundit nga përgjegjësia penale, 
për faktin se parimi i besueshmërisë, (se edhe pjesëmarrësit tjerë në trafik duhet t’i 
respektojnë rregullat në trafik), është i limituar kur bëhet fjalë për kategori të 
caktuara të pjesëmarrësve në trafik, veçanërisht për fëmijët, nga të cilët nuk mund 
të priten lëvizje të kontrolluara në rrugë, andaj pretendimet e mbrojtjes se nuk ka 
lidhje shkakësore mes veprimit të të akuzuarit, (drejtimit të pavëmendshëm të 
mjetit) dhe pasojës së shkaktuar, (sipas mbrojtjes, mundësinë e vrapimit në rrugë të 
fëmijës i akuzuari nuk ka mundur ta parashikonte dhe nuk ka qenë i detyruar ta 
parashikonte), është i pabazuar, për faktin se nuk mund të përfundohet assesi që, 
për shkak të veprimit të befasishëm të fëmijës, ka ndodhur ndërprerja e lidhjes 
shkakësore. Megjithatë, një veprimi i tillë i fëmijës do të kishte ndikim vetëm në 
shkallën e fajësisë së të akuzuarit.  

5. Gjykata Themelore në Novi Sad, në aktgjykimin, P. nr. 301/62, është shprehur: 
“Kërcimi i punëtorit nga rimorkio e traktorit dhe vdekja e tij, nuk mund t’i 
atribuohen fajit të të akuzuarit, pasi që ka konsideruar se nuk ekziston asnjë lidhje 
shkakësore mes drejtimit të parregullt të drejtuesit të traktorit dhe kërcimit të 
punëtorit nga traktori, që ka qenë edhe shkak i vdekjes së tij”. 

6. Gjykata Themelore Beograd, në aktgjykimin P. nr. 1049/60, shprehet: “Ekziston 
lidhja shkakësore mes veprimit të të akuzuarit dhe pasojës së shkaktuar, mbasi i 
akuzuari, pa pasur leje me shkrim, ka transportuar në rimorkio traktori punëtorë, 
ndërsa nuk ishin siguruar as ulëse, me ç’rast, një nga punëtorët, të cilin e kishte 
zënë gjumi, kishte rënë nga rimorkioja dhe kishte vdekur”. 
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7. Në një vendim të saj, gjykata e shkallës së parë shprehet: “I akuzuari gjer në 
momentin e paraqitjes së situatës së rrezikshme, e kishte drejtuar mjetin në 
përputhje me dispozitat e trafikut, por nuk kishte zgjedhur mënyrën e përshtatshme 
për të shmangur aksidentin, ngase e kishte ndërruar drejtimin e lëvizjes në të 
djathtë, ndërsa sipas ekspertit të trafikut, aksidenti do të mund të shmangej po qe se 
drejtuesi do të ndërmerrte vetëm veprimin e frenimit apo të vazhdonte lëvizjen me 
shpejtësi të njëjtë, duke mos e ndërruar drejtimin. I akuzuari, kur e kishte vërejtur 
se këmbësori po truponte rrugën, menjëherë kishte marrë anën e djathtë, (e kishte 
ndërruar drejtimin e lëvizjes), e pastaj kishte frenuar, me ç’rast është ndodhur në 
pikën e përplasjes në të njëjtën kohë me të dëmtuarin, i cili po e truponte rrugën 
nga ana e djathtë në të majtën”. Gjykata e shkallës së dytë, duke mos e pranuar një 
rezonim të këtillë të gjykatës së shkallës së parë, ka përfunduar: “Zgjedhja e 
mënyrës së shmangies nga rreziku, edhe kur nuk është adekuate dhe e përshtatur 
me situatën që ishte krijuar, nuk mund t’i ngarkohet drejtuesit të mjetit. Bëhet fjalë 
për veprime instiktive, të ndërmarra në situatën kur drejtuesi nuk ishte në gjendje 
të vlerësonte rezultatin e fundit e as t’i krahasonte përfundimet e ndonjë veprimi 
tjetër me atë që kishte ndërmarrë. Vlerësimi i gabuar në një moment të tillë nuk 
mund t’i atribuohet fajësisë së tij, nëse një drejtim i tillë i automjetit gjerë në atë 
moment ka qenë i rregullt dhe në përputhje me rregullat e trafikut, (Gjykata e 
Zhupanisë në Bjellovar, Ap-506/1995 datë 26. tetor 1995). Rezonimin e këtillë të 
gjykatës së shkallës së dytë e konsiderojmë të drejtë, sepse nga përshkrimi i 
ngjarjes konkrete nuk rezulton që të kishte pasur ndonjë lidhje shkakësore mes 
veprimit të drejtuesit të mjetit dhe pasojës së shkaktuar – drejtuesi kishte ngarë 
mjetin e tij në përputhje me rregullat e trafikut gjer në momentin e paraqitjes së 
situatës kritike, mirëpo mënyra e zgjedhur në momentin kritik për t’iu shmangur 
kontaktit me këmbësorin nuk ishte adekuate, por kjo zgjedhje, edhe nëse po të mos 
ishte në përputhje me zhvillimin e ngjarjes, nuk mund t’i atribuohet fajësisë së 
drejtuesit të mjetit.  

8. Përkitazi me lidhjen shkakësore mes veprimit të parregullt dhe pasojës së 
shkaktuar, Dr. Bluhm dhe autorë të tjerë mbajnë qëndrimin se ekzistimi a 
mosekzistimi i lidhjes shkakësore varet nga ajo nëse në atë zinxhir të ngjarjes 
mund të konstatohet se, përkundër atij veprimi, pasoja do të shkaktohej. Nëse 
pavarësisht nga veprimi, pasoja do të shkaktohej, atëherë, sipas tyre, nuk ekziston 
lidhja shkakësore. Ky qëndrim bazohet mbi të ashtuquajturën conditio sine qua 
non, (kushti pa të cilin nuk bën), teorinë e shkakësisë.  

9. Në fushën e trafikut theksi vihet mbi atë se a ka qenë shkelja e dispozitave dhe 
rregullave të trafikut e kushtëzuar me pasojën e ndaluar apo edhe në rast të 
respektimit të dispozitave dhe rregullave të trafikut, pasoja e ndaluar, megjithatë, do 
të shkaktohej. Nëse lidhja mes shkeljeve të dispozitave dhe rregullave të trafikut dhe 
pasojës së ndaluar janë larg njëra tjetrës –nuk varen nga njëra tjetra, atëherë nuk 
mund të themi se kemi të bëjmë me lidhje shkakësore mes veprimit të parregullt që 
ka ndërmarrë drejtuesi i mjetit dhe pasojës së ndaluar, që është shkaktuar.  

10. Kur rrezikimi i trafikut publik është shkaktuar nga shumë pjesëmarrës në trafik, 
secili prej tyre konsiderohet kryerës i kësaj vepre; në raste të tilla nuk bëhet fjalë 
për bashkëkryerje, sepse mes të tyre nuk ekziston lidhja subjektive –vetëdija për 
veprim të përbashkët.  
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Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 është inkriminuar rrezikimi i formave të tjera të trafikut, meqë 

vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 ka të bëjë vetëm me trafikun publik në 
rrugë. Kjo vepër dallon nga vepra e mëparshme para së gjithash për nga lloji i 
trafikut, siguria e të cilit mbrohet. Për ekzistimin e saj nuk është e nevojshme të 
jetë shkaktuar dëmtimi i së mirës juridike të mbrojtur, ndërsa në mënyrë të veçantë 
është përcaktuar edhe veprimi i kryerjes. Kryerës i kësaj vepre penale nuk është 
vetëm pjesëmarrësi në trafik, siç është te vepra penale e parashikuar nga paragrafi 
1, por çdo person.  

2. Objekt i mbrojtur penalo-juridik është jeta dhe trupi i njerëzve, përkatësisht siguria 
e pasurisë në trafikun hekurudhor, ujor, me tramvaje, me trolejbusë, me autobusë 
ose me teleferikë.  

3. Trafiku hekurudhor është ai që zhvillohet me mjete të cilat lëvizin në binarë 
(shina) me përdorimin e forcës mekanike. Është e nevojshme që ky të shërbejë si 
trafik publik, gjë që nënkupton se me të transportohet një numër i papërcaktuar i 
njerëzve ose i mallrave.  

4. Trafiku ujor konsiderohet ai që zhvillohet me anije në dete, lumenj dhe liqene. 
Fjala anije duhet kuptuar gjerësisht, si çdo mjet lundrimi në ujë që merr pjesë në 
trafikun publik, ashtu që me të mund të rrezikohet jeta dhe trupi i njerëzve, 
përkatësisht pasuria. Ato janë: anije që lëvizin me motor (motoskafët), anijet me 
vela, barkat me motor apo me rrema etj. Pra, për t’u konsumuar kjo vepër penale, 
duhet të jetë fjala për lundrime të destinuar për transportimin e udhëtarëve a 
mallrave. Prandaj nuk bëhet fjalë për anije kur kemi të bëjmë me fenerë, vinça 
pluskues, platforma për hulumtimin e thellësive detare.  

5. Trafiku me tramvaje është ai që zhvillohet me binarë, zakonisht duke përdorur 
rrymën elektrike dhe shërben për transportin e udhëtarëve. Ky trafik ka ngjashmëri 
me trafikun hekurudhorë, veçanërisht kur bëhet fjalë për trafikun ndër urban.  

6. Trafiku me trolejbusë dhe autobusë është një formë e trafikut rrugor që zhvillohet 
me këto mjete. Trolejbusi është mjet i destinuar për transportimin e udhëtarëve dhe 
ai, përpos ndenjëses së drejtuesit të tij, ka më tepër se 8 (tetë) ndenjëse udhëtarësh, 
ndërsa energjinë e merr me kontakt nga linja ajrore elektrike.  

7. Autobusi është mjet i destinuar për transportimin e njerëzve, i cili, përpos 
ndenjëses së drejtuesit, ka më tepër se 8 (tetë) ndenjëse udhëtarësh. Arsye kryesore 
për barazimin nga aspekti i mbrojtjes penale juridike të kësaj forme të trafikut 
publik me trafikun hekurudhor dhe atë ujor, qëndron në atë se me këto mjete 
transportohet numri më i madh i njerëzve, ashtu që ekziston rreziku i cenimit të 
jetës dhe trupit të një numri më të madh njerëzish.  

8. Teleferiku është një mjet transporti me veti të posaçme teknike-qarkulluese, me të 
cilin bëhet transporti publik i sendeve ose vetëm i njerëzve, përkatësisht i sendeve. 
apo personave dhe sendeve për nevoja personale. Kjo formë transporti zhvillohet 
në ajër me tërheqje me anë të litarëve metalik.  

9. Veprimi i kryerjes te këto vepra penale është rrezikimi i këtij trafiku. Vepra penale 
kryhet duke mos iu përmbajtur dispozitave përkatëse ligjore dhe akteve të tjera 
normative që e rregullojnë këtë lloj trafiku.  

10. Vepra penale konsumohet kur, për pasojë të veprimit në kundërshtim me dispozitat 
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përkatëse ligjore, trafiku është rrezikuar duke sjellë në rrezik jetën dhe trupin e 
njeriut ose pasurinë.  

 
Paragrafi 3, 4 dhe 5. 

 
1. Në paragrafët 3,4 dhe 5 janë parashikuar situata kur vepra penale themelore e 

rrezikimit të trafikut publik (par 1 dhe 2) është kryer me dashje, ndërsa pasoja e 
rëndë është lëndimi i lehtë, lëndimi i rëndë trupor i ndonjë personi, dëmi pasuror 
mbi 15.000 euro, vdekja e një ose më shumë personave, nga pakujdesia. Lëndimi i 
rëndë trupor duhet përcaktuar në përputhje me nenin 189 të KPK. Kryerësi do të 
përgjigjet për veprën penale me pasoja të rënda vetëm nëse, në raport me pasojën e 
rëndë, ka vepruar me pakujdesi. ”Nëse kryerësi ka vepruar me dashje edhe në 
raport me pasojën e shkaktuar, atëherë do të kishim bashkim mes veprës penale 
themelore rrezikimi i trafikut publik dhe veprës penale përkatëse kundër jetës dhe 
trupit, përkatësisht pasurisë).  

 
Paragrafi 6, 7, 8 dhe 9. 

 
1. Në paragrafët 6. 7, 8 dhe 9. janë parashikuar situatat kur vepra penale themelore (1 

dhe 2) është kryer nga pakujdesia dhe format e cilësuara të veprave penale nga 
paragrafi 1 dhe 2. të kryera nga pakujdesia.  

2. Nëse me kryerjen e veprës penale themelore është shkaktuar lëndim i rëndë trupor 
apo dëm material vetëm te kryerësi i veprës penale themelore (pasojat i janë 
shkaktuar vetëm drejtuesit të mjetit që ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e 
trafikut), nuk do të bëhej fjalë për këtë vepër penale.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Edhe pse e akuzuara kishte qenë e detyruar të devijojë nga pjesa e rrugës ku ajo po 

lëvizte për shkak të një grope që ishte krijuar në rrugë dhe me këtë rast kishte 
devijuar nga rruga ku si pasojë bashkë udhëtarja e saj kishte pësuar lëndime 
vdekjeprurëse, nuk e liron nga përgjegjësia për ngasje të kundërligjshme. Ajo edhe 
pse e kishte ngarë mjetin në kuadër të shpejtësisë së lejuar me shenja të trafikut 
rrugor, kishte vepruar në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për Sigurinë në 
Komunikacionin Rrugor, ngase kishte njohuri për gjendjen e rrugës, pasi që për 
çdo ditë lëvizte nëpër atë rrugë, kështu që ka qenë e detyruar që shpejtësinë e 
ngasjes t’ia përshtat kushteve në rrugë, me qëllim që t’i evitoj lehtë situatat e 
tilla.754 

2. Për ekzistimin e veprës penale – vepra të rënda kundër sigurisë së trafikut publik, 
është e nevojshme të ekzistojë lidhja shkakësore mes veprës penale themelore dhe 
pasojës së rëndë. “Kalimi i kohës prej tetë muajsh nga shkaktimi i lëndimeve deri 
te vdekja e të dëmtuarit nuk do të thotë se është ndërprerë lidhja shkakësore 
ndërmjet lëndimit dhe vdekjes së mëvonshme. Ndërprerja e lidhjes shkakësore do 
të ekzistonte vetëm në rast se vdekja ka ardhur për shkak të ndikimit të shkakut të 
ri real, i cili do të sillte vdekjen edhe sikur i dëmtuari të mos ishte lënduar në 

                                                           
754 Gjykata Supreme e Kosovës,  Ap. nr. 37/2006, datë 21.03.2006.  
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aksident.755 
3. I akuzuari nuk ka kryer nga pakujdesia veprën penale të parashikuar nga neni 161 

par. 4, lidhur me nenin 156 par. 3 të Ligjit penal të Republikës së Kroacisë, duke 
menduar se nuk do të ndodhë rrezikimi i trafikut publik, por ka kryer me dashje 
eventuale veprën penale të parashikuar nga neni 161 par. 2, lidhur me nenin 156 
par. 1 të LPRKr, mbasi është vërtetuar se mjetin e tij e ka drejtuar me shpejtësi prej 
118 km/h, d.m.th. pra me shpejtësi dyfish më të madhe nga e lejuara nëpër 
vendbanim dhe, për shkak të shpejtësisë së palejuar dhe të papërshtatshme si dhe 
për shkak të uljes, ndonëse të pakët) të aftësive për të drejtuar mjetin, (ishte 
konstatuar prezenca e alkoolit në gjak prej 0,88 promilë), me gjithë frenimin e 
vrullshëm, nuk ka mundur ta shmangë kontaktin me drejtuesin e biçikletës (që 
ishte fëmijë), i cili, po ashtu, në mënyrë të parregullt nga shtegu për biçikleta 
kishte trupuar rrugën nga ana e majtë në të djathtën, ngase i akuzuari, sipas 
ekspertit të trafikut, do t’i shmangej kontaktit me drejtuesin e biçikletës jo vetëm 
po ta kishte drejtuar mjetin e tij me 60 km/h, (sa ishte e lejuar me dispozitat e 
trafikut), por edhe me 73 km/orë.  

4. Në arsyetimin e këtij aktgjykimi vihet në dukje si vijon: “Drejtimi i automobilit me 
118 km/h në vendbanim është skajshmërisht incidentale dhe agresive dhe 
njëkohësisht e vrazhdët, andaj forma e fajit në situatën konkrete nuk mund të 
cilësohet si pakujdesi, por vetëm si dashje eventuale, ngase i akuzuari do të kishte 
mundësi ta shmangte aksidentin me pasoja fatale për fëmijën, i cili, po ashtu, në 
mënyrë të parregullt kishte ndërmarrë veprimin e trupimit të rrugës me biçikletë, 
edhe po ta kishte drejtuar mjetin e tij deri në 73 km/h, d.m.th. pra 13 km /h më 
shpejtë sesa shpejtësia e lejuar.756 

 
 
Neni 379 [Ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur] 
 
1. Kushdo që drejton automjetin në gjendje të paaftë apo nën ndikim të alkoolit 

apo të substancave tjera dehëse, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre 
(3) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të lehtë 
trupor të ndonjë personi ose dëm pasuror në vlerë prej pesëmijë (5.000) Euro 
apo më shumë, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim prej gjashtë (6) muaj 
deri në pesë (5) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor të ndonjë personi ose dëm pasuror në vlerë prej njëzetmijë (20.000) 
Euro apo më shumë, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 
vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

 

                                                           
755 Gjykata Supreme e Bosnjës dhe Hercegovinës, Ap. nr. 1052/74.  
756 Aktgjykimi GJSKr. I Ap. 223/1994 nga 6.04.1995.  
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1. Veprën penale të rrezikimit të trafikut publik nga paragrafi 1. për shkak të dehjes e 
kryen ai që drejton mjetin nën ndikimin e alkoolit ose mjeteve të tjera dehëse dhe 
nëse për këtë shkak është i paaftë për drejtim të sigurt. d.m.th sipas rregullativës së 
tanishme ligjore, vepra konsiderohet e kryer me vet daljen në trafik me mjet, në 
gjendje të tillë pavarësisht mungesës së rrezikut konkret për jetën e njerëzve dhe 
pasurisë d.m.th në bazë të rrezikut abstrakt.  

2. Drejtimi i mjetit në gjendje të dehur gjithashtu është sjellje e parregullt e 
pjesëmarrësit në trafik. Në këtë kuptim, kjo vepër penale paraqitet si formë e 
posaçme e rrezikimit të trafikut publik e inkriminuar nga neni 378 të KPK.  

3. Arsyet për futjen e drejtimit të mjeteve nën ndikimin e alkoolit dhe substancave 
tjera dehëse në kuadër të një vepre penale të posaçme janë të natyrës kriminalo-
politike. Në këtë mënyrë, është synuar të paraqitet rreziku i shtuar shoqëror i 
formave të këtilla të rrezikimit të trafikut publik, ngase hulumtimet e gjertanishme 
kriminologjike të aksidenteve të trafikut tregojnë se një shkaktar i tyre i shpeshtë 
ka qenë drejtuesi i dehur i mjetit. Kjo ka ndikuar që për ekzistimin e kësaj vepre 
penale të mos kërkohet shkaktimi i lëndimit të lehtë trupor të ndonjë personi a 
dëmi material, siç është rasti te format e tjera të rrezikimit të trafikut rrugor. Këto 
janë vepra penale të rrezikut abstrakt dhe vepra konsiderohet e kryer me vet daljen 
në trafik me mjet, kur ngasësi është në gjendje të paaftë apo nën ndikimin e 
alkoolit apo të substancave tjera dehëse (d.m.th pa ekzistuar fare rreziku konkret i 
rrezikimit të jetës, apo pasurisë) dhe pikërisht këtu qëndron dallimi prej veprës 
penale të rrezikimit të trafikut të parashikuar nga neni 378 par. 1. të këtij Kodi.  

4. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është drejtimi i mjetit në gjendje të paaftë, 
nën ndikimin e alkoolit ose të lëndëve të tjera dehëse. Drejtimi nënkupton ngasjen 
e mjetit–vënien në qarkullim dhe inkuadrimin e tij në trafik publik. Nëse kemi 
parasysh pasojat e kësaj vepre penale, atëherë vetëm ulja pranë timonit në gjendje 
të dehur dhe aktivizimi i motorit ende nuk paraqet veprim të kësaj vepre penale. 
Drejtimi i mjeteve në këtë gjendje në vendet që nuk e kanë statusin e rrugëve, (në 
oborr, në pasurinë e vet etj.), gjithashtu nuk nënkupton këtë vepër penale, sepse 
ashtu nuk rrezikohet trafiku publik, por në këtë mënyrë mund të realizohen 
elementet e ndonjë vepre tjetër penale kundër sigurisë së përgjithshme të njerëzve 
dhe pasurisë të parashikuar nga neni 365 i këtij Kodi. Me shprehjen mjet motorik 
sipas nenit 120 par. 16 të KPK kuptohet çdo mjet transporti i pajisur me motor për 
përdorim në transportin rrugor, ujor ose ajror. Nisur nga fakti se me këto vepra 
penale rrezikohet trafiku rrugor, (edhe pse nuk theksohet shprehimisht në 
dispozitën e këtij neni, rrezikimi i trafikut publik në rrugë, sigurisht përbën një 
lëshim të natyrës teknike), bëhet fjalë për mjete motorike që shfrytëzohen në 
trafikun rrugor, siç janë: auto veturat, trolejbusët, kamionët, mjetet motorike dhe 
mjetet e tjera që lëvizin me fuqinë e motorit të vet.  

5. Për të ekzistuar kjo vepër, drejtimi i mjeteve duhet të jetë kryer nën ndikimin e 
alkoolit ose të lëndëve të tjera dehëse apo në gjendje të paaftë, çka do të thotë se në 
kohën e drejtimit te drejtuesi duhet të ekzistojë një gjendje dehjeje e shkaktuar me 
përdorim të alkoolit a lëndëve të tjera dehëse. Dehja është helmim akut që 
shkaktohet nga përdorimi i alkoolit në sasi të mëdha. Sipas dispozitave të Ligjit për 
Sigurinë në Trafikun Rrugor, konsiderohet se drejtuesi i mjetit është nën ndikimin 
e alkoolit kur, me analizat e gjakut a gjakut dhe urinës, konstatohet prezenca e 
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alkoolit në gjak prej më shumë se 0,5 gr/lit. ose mg/ml (neni 227 par. 1 të ligjit të 
cituar) ose nëse prezenca e alkoolit në organizëm është vërtetuar me mjete dhe 
metoda përkatëse (alkometër etj.) ose kur pas kontrollit profesional konstatohet se 
ai, pa marrë parasysh përqindjen e alkoolit, shfaq shenja çrregullimi nga përdorimi 
i alkoolit. Konsiderohet se drejtuesit e mjeteve motorike të kategorisë C dhe D, 
drejtuesit e mjeteve motorike që punojnë në transportin publik, drejtuesit e mjeteve 
motorike që janë drejtues profesionistë dhe drejtuesit instruktorë janë nën ndikimin 
e alkoolit, nëse në organizëm kanë alkool apo nëse shfaqin shenja çrregullimi nga 
alkooli, edhe atëherë kur përqindja e alkoolit në gjak nuk e tejkalon sasinë prej 0,5 
gr/lit ose mg/ml.  

6. Për nga intensiteti, dehja mund të jetë e ndryshme dhe ajo sillet nga një dehje e 
lehtë deri te gjendja e rëndë akute e alkoolizuar, me mundësi fataliteti- vdekjeje.  

7. Nisur nga përqendrimi i alkoolit në gjak, në mjekësinë ligjore dhe psikiatri 
dallohen disa stade të dehjes (gjendjes së alkoolizuar), si: dehja e lehtë, kur 
përqendrimi i alkoolit në gjak sillet nga 0,5 deri në 1. promil, me ç’rast fillon 
dobësimi i kontrollit të lëvizjes, afektet janë labile, ndërsa me rastin lëvizjes dhe 
bisedës shfaqen devijime të lehta nga normalja; dehja e rëndë ekziston kur 
prezenca e alkoolit në gjak sillet nga 1 deri në 1,5 promilë, me ç’rast shfaqjet jo 
normale të përmendura te dehja e lehtë janë më fort të theksuara; dehja kur 
prezenca e alkoolit në gjak sillet nga 1,5 deri në 2.5 promilë, me ç’rast paraqiten 
vështirësitë më të mëdha me rastin e ecjes dhe kontrollimit të veprimeve të veta, 
frymëmarrja është e vështirësuar, sjellja është e vrazhdë dhe e pamenduar; gjendja 
e dehjes së thellë shkaktohet kur prezenca e alkoolit në gjak sillet prej 2,5 deri në 
3,5 promilë dhe shfaqe me pamundësi të ndërmarrjes së disa veprimeve, ecje jo 
stabile, (ecje e çekuilibruar) dhe pothuajse me mungesë kontrolli të lëvizjes; kur 
prezenca e alkoolit në gjak është mbi 3,5 promilë, më së shpeshti shfaqet gjendja 
komatoze, ndërsa në raste kur prezenca e alkoolit në gjak sillet prej 5,0 deri në 8 
promilë, bëhet fjalë për helmim të rëndë me alkool, me mundësi fataliteti – vdekje 
të personit të alkoolizuar. Kategorizimin e këtillë të gjendjeve të alkoolizuara 
(dehjes) nuk duhet kuptuar si diçka absolute, ngase në këtë drejtim, në literaturë 
dhe në praktikë, ekzistojnë dallime të theksuara.  

8. Rrezikimi i trafikut publik për shkak të dehjes nuk nënkupton çdo drejtim mjeti nën 
ndikimin e alkoolit a të lëndëve të tjera dehëse, por është e nevojshme që si pasojë e 
një gjendjeje të tillë të alkoolizuar, kryerësi të jetë i paaftë për një drejtim të sigurt të 
mjetit. Ky është elementi esencial, por edhe më i kontestueshmi i kësaj vepre penale. 
Me këtë janë përfshirë dy çështje – drejtimi i sigurt dhe paaftësia e qartë, për të 
cilësuar të tillë drejtimin e mjetit. I sigurtë- është ai drejtim që zhvillohet në 
përputhje me dispozitat e trafikut, sinjalistikën dhe shenjat dhe urdhrat që japin 
personat e autorizuar dhe për këto arsye, ky drejtim i rregullt, nuk rrezikon trafikun 
dhe nuk sjell në rrezik jetën dhe trupin e njerëzve, përkatësisht pasurinë.  

9. Me Ligjin për sigurinë e trafikut në rrugë është përcaktuar shprehimisht se 
drejtuesi i mjetit duhet të jetë fizikisht dhe psikikisht i aftë të drejtojë mjetin dhe të 
jetë profesionalisht i përgatitur. Personat që janë nën ndikimin e drogës a ilaçeve 
psikoaktive, që janë të sëmurë apo që janë aq të lodhur sa janë bërë të paaftë për 
drejtim të sigurt të mjetit, nuk mund ta drejtojnë mjetin në trafik. E njëjta gjë vlen 
edhe për personat që janë nën ndikimin e alkoolit.  
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10. Se a është drejtuesi i mjetit, duke qenë nën ndikimin e alkoolit dhe lëndëve të tjera 
dehëse, qartazi të paaftë për një drejtim të sigurt të mjetit, është çështje që duhet 
shqyrtuar dhe analizuar rast pas rastit, duke vërtetuar paraprakisht dy rrethana: së 
pari, nëse tek ai në momentin e drejtimit ka ekzistuar gjendja e alkoolizuar – a ka 
qenë në gjendje të dehur, përkatësisht nën ndikimin e lëndëve dehëse dhe,së dyti, 
nëse kjo gjendje është e tillë që drejtuesin e mjetit e bën qartazi të paaftë për drejtim 
të sigurt. Një nga rrethanat që vlerësohet në raste të tilla është shkalla e alkoolizimit 
të tij. Parimisht, për paaftësi të qartë për një drejtim të sigurt të mjetit do bëhej fjalë 
te rastet e dehjes së mesme ose të rëndë. Nëse bëhet fjalë për gjendje alkoolizimi, kjo 
mund të vërtetohet para se gjithash në bazë të përqendrimit të alkoolit në gjak. Në 
këtë kuadër parashtrohet pyetja se a duhet të vërtetohet përqendrimi i alkoolit në gjak 
për të konstatuar nëse drejtuesi, po të marrë pjesë në trafik në atë gjendje 
psikosomatike, paraqet rrezik për jetën dhe trupin e njerëzve dhe pasurinë. Edhe pse 
ka mendime se personat në gjendje dehjeje të rëndë, me më se 2,5 promilë të alkoolit 
në gjak absolutisht janë të paaftë për drejtim të sigurt të mjetit dhe në situata të tilla 
nuk duhet vërtetuar asnjë rrethanë tjetër, ne konsiderojmë se konkludimi për paaftësi 
të qartë për drejtim të sigurt nuk mund të mbështetet vetëm në bazë të prezencës së 
alkoolit në gjak, pa marrë parasysh përqindjen e tij. Me rastin e nxjerrjes së një 
përfundimi të tillë, gjykata duhet t’i vlerësojë edhe rrethanat në të cilat është 
shkaktuar aksidenti, përkatësisht mënyrën e shkaktimit të tij. Për paaftësi të qartë për 
drejtim të sigurt të mjetit flasin shkeljet e tilla të dispozitave të trafikut gjatë 
drejtimit, të cilat i tejkalojnë shkeljet e rëndomta që ndodhin me rastin e rrezikimit të 
trafikut. Përkitazi me këtë, Gjykata Supreme e Bosnjë-Hercegovinës, në vendimin e 
saj Ap. nr. 18/86 është shprehur: “Për të nxjerrë përfundimin se drejtuesi i mjetit 
motorik është qartazi i paaftë për drejtim të sigurt të mjetit, në kuptim të veprës 
penale të rrezikimit të trafikut publik për shkak të dehjes, është e nevojshme që, 
përpos faktit që mjetin ta ketë drejtuar nën ndikimin e alkoolit ose lëndëve të tjera 
dehëse, të vërtetohet nëse, për pasojë të kësaj gjendjeje, drejtimi i mjetit të jetë 
shmangur esencialisht nga një shkelje e rëndomtë e dispozitave të trafikut, p.sh. bërja 
e leqeve (apo të ashtuquajturave tetëshe) në trafik, kalimi në anën e majtë të rrugës, 
lëvizja nëpër trotuar, mosvënia re e pengesave krejtësisht të dukshme etj. Nisur nga 
fakti se për disa kategori drejtuesish edhe përqindja nën 0,5 promilë të alkoolit në 
gjak konsiderohet drejtim mjeti nën ndikimin e alkoolit, rezulton se nuk mund të 
përcaktohet në mënyrë absolute kufiri i poshtëm i përqindjes së prezencës së alkoolit 
në gjak, që do të mund të shkaktonte paaftësi të qartë për drejtim të sigurt të mjetit.  

11. Në situatën kur për shkaqe të caktuara, (p.sh. largimi i drejtuesit nga vendi i 
aksidentit), nuk është kryer analiza e gjakut ose e gjakut dhe urinës dhe nuk janë 
aplikuar metodat tjera për matjen e përqindjes së alkoolit në gjak, rrethana që 
drejtuesi e ka drejtuar mjetin nën ndikimin e alkoolit mund të vërtetohet në mënyra 
të tjera, (p.sh. me dëshmi të dëshmitarëve që kanë deklaruar për sasinë dhe llojin e 
alkoolit të konsumuar nga drejtuesi para çastit kritik, mënyrën e ecjes, të folurit e 
tij si dhe sjelljen e përgjithshme para, gjatë dhe pas aksidentit).  

12. Me dispozitat e Ligjit për trafikun rrugor – neni 226 par. 2, gjithashtu është 
parashikuar rasti kur drejtuesi drejton mjetin nën ndikimin e narkotikëve, barnave 
dhe substancave të cilat përmbajnë udhëzimin për ndalimin e përdorimit të tyre 
para ose gjatë kohës së drejtimit të mjetit.  
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13. Tani siç është ndërtuar norma ligjore kjo vepër penale nuk mund të kryhet me 
pakujdesi, ligji i mëhershme e sanksiononte edhe pakujdesinë (neni 298 par. 2.) 
d.m.th kjo vepër penale çdoherë kryhet me dashje. Kaherë në teori dhe praktikë ka 
mbizotëruar qëndrimi se është e pamundur kryerja e kësaj vepre penale nga 
pakujdesia, në rast se bëhet drejtimi i mjetit nën ndikimin e alkoolit. Megjithatë do të 
mund të bëhet fjalë për pakujdesi në rastet kur kryerësi nuk ka qenë i vetëdijshëm se 
po merrte lëndë të tjera dehëse, (p.sh. narkotikë apo ilaçe që ndikojnë negativisht në 
aftësinë psikofizike të drejtuesve të mjeteve dhe mund ta bëjnë atë të paaftë për 
drejtim të sigurt të mjetit), ndërsa, sipas rrethanave dhe cilësive të tij personale, ka 
qenë i detyruar dhe ka mundur të jetë i vetëdijshëm për këto rrethana.  

 
Paragrafi 2, 3 dhe 4. 

 
1. Në paragrafin 2, 3 dhe 4. janë parashikuar format e cilësuara të veprës penale 

themelore, kur vepra ka shkaktuar pasojën konkrete, paragrafi 2. lëndimi i lehtë 
trupor i ndonjë personi apo dëm pasuror në vlerë prej pesëmbëdhjetëmijë (15.000) 
Euro apo më shumë, paragrafi 3. lëndim i rëndë trupor apo dëm material në 
shumën prej njëzetmijë (20.000) Euro apo më shumë, paragrafi 4. Vdekjen e një 
apo më shumë personave.  

2. Sa i përket fajësisë për veprat penale në fushën e delikteve të trafikut, të kryera në 
gjendje të dehur, sipas institutit aktio liberae in causa, nuk ka vështirësi, ngase 
është e ditur se drejtuesi i mjetit, para se të fillonte të konsumonte alkool, ka qenë i 
vetëdijshëm, ka qenë i detyruar apo ka mundur të jetë i vetëdijshëm se me 
konsumimin e alkoolit do ta bëjë veten të paaftë për një drejtim të sigurt të mjetit, 
ndërsa pas konsumimit të alkoolit ka për ta drejtuar mjetin. Këtu parashtrohet 
pyetja nëse edhe këmbësori, pra jo vetëm drejtuesi, është i detyruar të mbajë 
llogari për atë që të mos lejojë që me konsumimin e alkoolit ta sjellë veten në 
gjendje të tillë që konsiderohet si gjendje me çrregullime të përkohshme 
shpirtërore dhe nëse edhe ndaj tij duhet aplikuar ky institut. Konsiderojmë se ndaj 
këmbësorit nuk mund të aplikohet ky institut, sepse neni 298 bën fjalë për personin 
që drejton mjetin në gjendje të tillë, por jo edhe për këmbësorin.  

3. Dr. Bluhm paraqet një rast nga praktika gjermane, më saktë të trajtuar nga një gjykatë e 
Berlinit, ku ky institut (aktio liberae in causa) është aplikuar edhe ndaj këmbësorëve të 
dehur, për shkak të rrezikimit të trafikut publik. Fjala ishte për dy motra, të cilat, ishin 
me disa të njohur në një ndejë ku kishin konsumuar shampanjë dhe verë, për t’u nisur 
rreth orës 4 të mëngjesit në drejtim të shtëpisë së tyre dhe, në një çast, fare pa 
vëmendje, njëra prej tyre kishte filluar ta truponte rrugën, kurse drejtuesi i mjetit që po 
e drejtonte atë me kujdes të shtuar për shkak të rrugës me ngrica, për ta shmangur 
kontaktin me këmbësoren, mënjanon makinën e tij krejt djathtas dhe në trotuar 
përplaset për shtyllën e ndriçimit, e cila rrëzohet dhe e godet një kalimtar të rastit, të 
cilit më pastaj i amputohet këmba. Gjykata mbron qëndrimin se njëra nga motrat që ka 
shkaktuar aksidentin ka qenë e vetëdijshme apo ka qenë e detyruar dhe ka mundur të 
jetë e vetëdijshme se në kthim e sipër për në shtëpi, duke ecur në hapësirat publike, 
gjendja e saj e dehur do të mund të shkaktonte pasoja të ndaluara.757 

                                                           
757 Županić dr. Stanislav:alkolizam i uračunljivost „naše zakonitosti“časopis Udruženja pravnika SR 
Hrvatske nr. 12/54. f. 544.  
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Praktika gjyqësore 
 
1. “E akuzuara jo vetëm që po e ngiste mjetin nën ndikimin e alkoolit me 1,0 promilë 

alkool në gjak, por ajo në gjendje të tillë kishte qenë plotësisht e paaftë për ta ngarë 
mjetin, për faktin se deri në momentin kritik kur kishte shkaktuar aksident me 
pasoja fatale, ajo gjatë e kishte ngarë mjetin me shpejtësi shumë të madhe edhe në 
shiritin e kundërt të lëvizjes së saj.758 

2. “I akuzuari i cili ditën kritike, duke e drejtuar automobilin e tij në gjendje të dehur 
me 1,64 promilë alkool në gjak, e kishte humbur kontrollin ndaj mjetit kishte 
kaluar në shiritin e kundërt të lëvizjes së tij dhe me këtë rast kishte shkaktuar një 
ndeshje zingjirore, dhe nga ky aksident kishin rezultuar dëme materiale dhe 
lëndime trupore të disa pjesëmarrësve në këtë aksident, ka konsumuar të gjitha 
elementet e veprës penale nga neni 298. par. 2 lidhur me par. 1. të KPK”.759 

3. I akuzuari, i cili duke drejtuar në gjendje të dehur (me 1,10 promilë alkool në gjak) 
traktorin e paregjistruar dhe pa leje drejtimi, ia ka lejuar të dëmtuarit, po ashtu, të 
dehur (me 1.98 promilë alkool në gjak) të ulet në platformën e hidraulikut dhe që 
gjatë lëvizjes së traktorit bie tij dhe pëson lëndime vdekjeprurëse, nuk ka kryer 
veprën penale themelore të rrezikimit të trafikut publik me dashje, por nga 
pakujdesia, sepse alkoolizmi i tij, traktori i paregjistruar dhe mospasja e lejes së 
drejtimit nuk kanë qenë në lidhje shkakësore me aksidentin e shkaktuar. I dëmtuari 
ka mundur të bie nga traktori dhe të pësojë lëndime vdekjeprurëse edhe sikur 
traktoristi të mos ishte i dehur dhe të posedonte leje drejtimi.760 

 
 
Neni 380 [Rrezikimi i trafikut publik me veprime apo mjete të rrezikshme] 
 
1. Kushdo që asgjëson, heq ose dëmton rëndë instalimet, pajisjet, shenjat apo 

sinjalizimet që shërbejnë për sigurinë e trafikut, ose jep shenja ose sinjale të 
gabueshme ose vë pengesa në rrugët publike apo në ndonjë mënyrë tjetër e 
rrezikon jetën e njeriut apo sigurinë fizike, dënohet me burgim deri në tre (3) 
vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të lehtë 
trupor të ndonjë personi ose dëm të konsiderueshëm pasuror, kryesi dënohet 
me gjobë ose me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose dëm substancial pasuror, kryesi dënohet me burgim prej një (1) 
deri në tetë (8) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

5. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

6. Nëse vepra penale nga paragrafi 5. i këtij neni rezulton me lëndim të lehtë 

                                                           
758 Gjykata Supreme e Kosovës Ap. nr. 285/2006, datë 15.01.2007.  
759 Gjykata e Qarkut në Gjilan,, Ap. nr. 64/2010, datë 14.02.2010.  
760 Gjykata Supreme e Kroacisë ((GJSKr), I. Ap. nr. 525/91.  
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trupor të ndonjë personi ose dëm të konsiderueshëm pasuror, kryesi dënohet 
me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

7. Nëse vepra penale nga paragrafi 5. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose dëm substancial pasuror, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) 
muaj deri në pesë (5) vjet.  

8. Nëse vepra penale nga paragrafi 5. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 
vjet.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Rrezikimi i trafikut publik më së shpeshti kryhet me anë të shkeljes së dispozitave 

të trafikut nga ana e pjesëmarrësve në trafik. Mirëpo, trafikun mund ta rrezikojnë 
edhe personat që nuk marrin pjesë drejtpërsëdrejti në të, duke ndërmarrë veprime 
të caktuara me të cilat krijohet rrezik si për zhvillimin normal të trafikut publik, 
ashtu edhe për jetën dhe trupin e njerëzve, përkatësisht për pasurinë. Pjesëmarrësi 
në trafik gjithashtu mund ta rrezikojë trafikun po në këtë mënyrë. Në këtë vepër 
penale janë përfshirë, përpos shkelja e dispozitave të trafikut, edhe format tjera të 
rrezikimit të trafikut publik.  

2. Objekt veprimi i veprës penale janë pajisjet e trafikut, mjetet e trafikut, shenjat në 
trafik ose pajisjet e sinjalizimit. Pra, bëhet fjalë për objekte ekzistimi dhe 
funksionimi i të cilave është parakusht për sigurinë e trafikut. Instalime në trafik 
konsiderohen instalimet me të cilat në trafikun rrugor, hekurudhor apo atë ujor 
rregullohet lëvizja e automjeteve dhe mjeteve motorike transportuese të tjera. Të 
tilla janë, p.sh. pajisjet për rregullimin e trafikut hekurudhor në stacione, binarë 
kthyesit, pajisjet për ankorimin e anijeve etj. Mjete të trafikut që shërbejnë për 
sigurinë e trafikut janë objektet e ndryshme në rrugë apo hapësira të tjera ku 
zhvillohet trafiku rrethojat mbrojtëse nga shembja e gurëve, mbrojtëset anësore në 
kthesa etj). Shenja në trafik konsiderohen ato me të cilat pjesëmarrësit në trafik 
paralajmërohen për rrezikun që u kanoset, vihen në dijeni për kufizimet, ndalesat 
dhe detyrimet që duhen respektuar ose ata, me ndihmën e këtyre shenjave, marrin 
informacione të nevojshme për zhvillimin e sigurt dhe të papenguar të trafikut. Në 
këtë kuptim, shenjat e trafikut ndahen në shenja rreziku, shenja të urdhrave të prera 
dhe shenja paralajmërimi, si dhe në shenja ndriçuese.  

3. Objekte të mbrojtura të kësaj vepre penale janë të gjitha llojet e mjeteve të trafikut 
rrugor, hekurudhor; anijet, tramvajet, trolejbusët, teleferikët, kur bëhet fjalë për 
trafikun publik  

4. Veprimi kryerës i kësaj vepre penale është përcaktuar në mënyrë alternative, si: 
asgjësim, heqje apo dëmtim i instalimeve në trafik, mjeteve, shenjave ose pajisjeve 
për sinjalizim, që shërbejnë për sigurinë në trafik; dhënia e shenjave apo 
sinjalizimeve të gabuara; vendosja e pengesave në rrugë publike apo çdo mënyrë 
tjetër e rrezikimit të trafikut publik.  

5. Asgjësimi është çdo veprim me të cilin ndonjëri nga objektet që u përmendën më 
sipër bëhet përgjithmonë dhe plotësisht jofunksional. Heqje është mënjanimi nga 
vendi ku ndodhej pajisja, kurse dëmtim është veprimi me të cilin në instalim, mjet 
apo shenjë shkaktohen ndërrime të tilla për të cilat këto objekte janë përkohësisht 
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të papërdorshme apo vetëm pjesërisht të përdorshme për qëllimin për të cilin janë 
të destinuara. Për të ekzistuar vepra penale kërkohet të jenë shkaktuar dëmtime të 
rënda, të cilat objektet e përmendura i bëjnë të papërdorshme.  

6. Dhënia e shenjave të gabuara është veprim me të cilin pjesëmarrësve në trafik u 
jepen informata ose paralajmërime të rëndësishme për sigurinë e trafikut, të cilat 
nuk përputhen me situatën ekzistuese në trafik, p.sh. vendoset shenja për lejimin e 
kalimit në vendi ku kalimi është i ndaluar; shenja që udhëzon në një drejtim 
orientohet në drejtimin e kundërt; sinjali i kuq i sigurisë zëvendësohet me sinjalin e 
gjelbër etj. Esenciale te kjo formë e veprimit të veprës penale është se jepet shenja 
ose sinjali që nuk i përgjigjet situatës konkrete në trafik e që mund t’i orientojë 
gabimisht pjesëmarrësit në trafik.  

7. Vendosja e pengesave në rrugë është çdo veprim me të cilin pengohet apo 
vështirësohet zhvillimi i sigurt i trafikut. Më së shpeshti bëhet fjalë për vendosjen 
në rrugë të pengesave për zhvillimin normal të trafikut, (p.sh. vendosen gurë të 
mëdhenj në rrugë, kafshë të ngordhura etj.), por ato mund të jenë edhe veprime me 
të cilat dëmtohen apo asgjësohen rrugët ose një pjesë e tyre, (p.sh. mihja e rrugës –
hapja e kanalit, heqja e një pjese të binarëve të hekurudhës, spërkatja e rrugës me 
materie të lëngëta lubrifikuese që shkaktojnë rrëshqitjen e mjeteve motorike etj.). 
Kërkohet domosdo që pengesat apo dëmtimet në rrugë të jenë të tilla që, 
objektivisht, të mund të sjellin në rrezik jetën dhe trupin e njerëzve apo pasurinë.  

8. Vepra gjithashtu mund të kryhet me çdo veprim tjetër që është i përshtatshëm për 
të rrezikuar trafikun publik deri në atë masë që do të vinte në rrezik jetën ose trupin 
e njerëzve, përkatësisht pasurinë në “përmasa të mëdha”, si, për shembull, fikja e 
dritave në rrugë, kamuflimi i dëmtimeve në rrugë në atë mënyrë që drejtuesit e 
automjeteve të mos kenë mundësi t’i vërejnë me kohë ato, lëvizja e binarë 
kthyesve në hekurudhë, vendosja e shenjave të gabuara të trafikut etj. Në praktikën 
gjyqësore konsiderohet se kjo vepër penale është kryer “në tjetër mënyrë” edhe në 
situatën kur, me hapjen e befasishme të derës së mjetit motorik të ndalur, i janë 
shkaktuar lëndime të rënda trupore motoçiklistit, i cili ishte përplasur me derën e 
hapur befasisht, (aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kroacisë, Ap. nr. 1149/65), ose 
në rastin tjetër kur kryerësi, i hipur mbi kalë, lëviz nëpër rrugët e qytetit të 
frekuentuar me njerëz, e kishte goditur drejtuesin e biçikletës që e drejtonte atë në 
përputhje me dispozitat e trafikut,d.m.th. anës së vet të djathtë dhe për shkak të 
kësaj drejtuesi i biçikletës ka pësuar lëndime të rënda trupore (GJSKr, Ap. nr. 1411 
/62).  

9. Pasojë e kësaj vepre penale është rrezikimi i tillë i trafikut publik me të cilin vihet 
në rrezik jeta ose trupi i njerëzve.  

10. Për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk kërkohet edhe dëmtimi i së mirës që është 
vënë në rrezik.  

11. Nëse ndonjëra nga veprimet e paraqitura më sipër është ndërmarrë me qëllim të 
realizimit të ndonjë pasoje tjetër, p.sh. lëndimi trupor ose vdekja e ndonjë personi, 
asgjësimi ose dëmtim i ndonjë mjeti të trafikut), nuk do të bëhet fjalë për këtë 
vepër penale, por për një vepër tjetër penale, (lëndim i rëndë trupor, vrasje, vrasje 
në tentativë, dëmtimi i sendit të huaj). Mirëpo, do të kishim të bënim me bashkim 
të kësaj vepre penale dhe veprës penale të vrasjes – vrasjes në tentativë, nëse në 
këtë mënyrë ndonjë person privohet-tentohet të privohet nga jeta, ndërsa për të 
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tjerët krijohet rreziku për jetën a trupin e tyre; po ky raport qëndron edhe me 
veprën penale të lëndimit të rëndë trupor.  

12. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, domethënë jo vetëm 
pjesëmarrësi në trafik.  

13. Për veprën penale të parashikuar nga paragrafi 1 është e nevojshme dashja e 
kryerësit, në të cilën duhet përfshirë edhe vetëdija e qartë e tij se bëhet fjalë për 
instalim, mjet apo shenjë që shërben për sigurinë e trafikut publik dhe se me 
ndërmarrjen e veprimit rrezikohet trafiku publik dhe sillet në rrezik jeta dhe trupi i 
njerëzve ose pasuria në përmasa të mëdha.  

 
Paragrafi 2, 3 dhe 4. 

 
1. Në paragrafët 2,3 dhe 4 janë parashikuar format e cilësuara të veprës penale 

themelore (par 1) lëndimi i lehtë ose dëm i konsiderueshëm pasuror (2), lëndimi i 
rëndë trupor i ndonjë personi, apo dëm substancial pasuror (3), vdekja e një ose 
më shumë personave (4). Kryerësi do të përgjigjet për veprën penale me pasoja të 
rënda vetëm nëse, në raport me pasojën e rëndë, ka vepruar me pakujdesi.  

2. Pasojë e veprës penale nga paragrafët 2 është lëndimi i lehtë trupor ose dëm i 
konsiderueshëm pasuror, lëndimi i rëndë trupor ose dëmi substancial pasuror (par. 
3), vdekja e një apo më shumë personave (par. 4). Se kur duhet konsideruar dëmi i 
konsiderueshëm pasuror, apo dëm substancial pasuror, shiko neni 120. par. 29 dhe 
30.  

 
Paragrafi 5, 6, 7 dhe 8 

 
1. Në paragrafët 5, 6. 7 dhe 8. janë parashikuar kur vepra penale themelore (1) është 

kryer nga pakujdesia dhe format e cilësuara të veprave penale nga paragrafi 1 janë 
kryer nga pakujdesia.  

 
 
Neni 381 [Mbikëqyrja e pandërgjegjshme e trafikut publik] 
 
1. Personi përgjegjës, të cilit i është besuar mbikëqyrja e gjendjes dhe e 

mirëmbajtjes së rrugëve dhe e objekteve në to, e mjeteve të transportit, 
plotësimi i kushteve të përcaktuara të punës për ngasës, ose personi përgjegjës 
të cilit i është besuar menaxhimi i ngasjes, i cili me ushtrimin e 
pandërgjegjshëm të detyrës së vet rrezikon jetën e njeriut, sigurinë fizike ose 
shkakton dëm pasuror, dënohet me gjobë ose me burgim deri në pesë (5) vjet.  

2. Kushdo që është përgjegjës për dhënien e urdhrave për ngasje apo që lejon 
tjetrin të ngas edhe pse e di se ngasësi për shkak të lodhjes, sëmundjes, dehjes 
me alkool apo shkaqeve të tjera nuk është në gjendje që në mënyrë të sigurt të 
drejtojë automjetin, ose automjeti nuk është në gjendje të rregullt dhe me këtë 
rrezikon jetën e njeriut, sigurinë fizike ose shkakton dëm pasuror, dënohet me 
dënimin nga paragrafi 1. i këtij neni.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, 
kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  
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4. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me lëndim të 
rëndë trupor ose dëm substancial pasuror, kryesi dënohet me burgim prej një 
(1) deri në tetë (8) vjet.  

5. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një 
apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në 
dymbëdhjetë (12) vjet.  

6. Nëse vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor ose dëm substancial pasuror, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) 
muaj deri në pesë (5) vjet.  

7. Nëse vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo 
më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) 
vjet. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Formën themelore të veprës penale të mbikëqyrjes së pandërgjegjshme të trafikut 

publik, parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni, e kryen personi përgjegjës, të cilit i 
është besuar mbikëqyrja e gjendjes dhe mirëmbajtjes së rrugëve dhe të objekteve 
në të, mjeteve transportuese apo të transportit publik, përmbushja e kushteve 
ligjore për punën e drejtuesve të mjeteve si dhe ushtrimi i detyrës së besuar të 
menaxhimit të drejtimit të mjeteve, i cili, me ushtrimin e pandërgjegjshëm të 
detyrës, përbën rrezik për jetën dhe trupin e njerëzve a për pasurinë në përmasa të 
mëdha.  

2. Me këtë vepër penale mbrohet siguria e të gjitha formave të trafikut publik, me 
përjashtim të atij ajror. Sipas përshkrimit ligjor të veprës penale, vepra është e 
karakterit blanket, ngase dispozicioni i saj udhëzon për zbatimin e dispozitave me 
të cilat është rregulluar ushtrimi i mbikëqyrjes në trafikun publik.  

3. Objekte në rrugë konsiderohen nënkalimet, mbikalimet, urat, semaforët dhe 
objektet e tjera që shërbejnë për zhvillimin e sigurt të trafikut publik. Mbikëqyrja 
në përmbushjen e kushteve të parashikuara për punën e drejtuesve përfshin si 
përgatitjen profesionale psikofizike të drejtuesit për të marrë pjesë në trafikun 
publik, ashtu edhe kushtet e parashikuara teknike dhe kushtet e tjera të drejtimit të 
mjeteve të trafikut. Këto kushte janë të ndryshme dhe varen nga lloji i trafikut, 
kategoria e drejtuesit, lloji i mjetit motorik i cili drejtohet dhe rrethanat në të cilat 
zhvillohet trafiku publik. Tek menaxhimi i drejtimit të mjeteve duhet veçuar 
drejtimi i mjetit motorik; ai që është ngarkuar me menaxhimin e drejtimit të 
mjeteve është i detyruar, para së gjithash, të kujdeset për drejtim të sigurt të tyre, të 
rregullojë zhvillimin e këtij shërbimi, të kontrollojë përshtatshmërinë e mjeteve 
dhe të pjesëmarrësve në trafik etj.  

4. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është përcaktuar si ushtrimi i 
pandërgjegjshëm i mbikëqyrjes. Ajo mund të manifestohet si veprim, (ndërmarrje e 
veprimit që nuk është në përputhje me ushtrimin adekuat të mbikëqyrjes), ose si 
mosveprim, (neglizhencë në kryerjen e mbikëqyrjes së detyruar). Sipas përmbajtjes 
së saj, mbikëqyrja e pandërgjegjshme e detyrës është mosveprim sipas ligjit dhe 
rregullave të mënyrës së ushtrimit të mbikëqyrjes së trafikut publik. “Ushtrim i 
pandërgjegjshëm i detyrës, në kuptim të kësaj vepre penale, konsiderohet 
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shpërfillja me vetëdije e dispozitave dhe rregullave, që shprehet në një raport tepër 
negativ kundrejt detyrës dhe jo si një gabim a lëshim i rastësishëm, (Gjykata 
Supreme e Kroacisë, Ap. nr. 1293/55).  

5. Ushtrimi i pandërgjegjshëm i detyrës duhet të jetë në raport me mbikëqyrjen e 
gjendjes dhe mirëmbajtjes së rrugëve ose përmbushjen e kushteve për punën e 
drejtuesve (aftësimi profesional dhe aftësimi psikofizik i drejtuesve për drejtimin e 
mjeteve transportuese). “Udhëheqësi i punëve në ndërmarrjen e rrugëve, i cili gjatë 
punëve në rrugë ka lënë pa e vendosur mbrojtësin ndriçues, ka krijuar situatë të 
tillë me të cilin ka rrezikuar trafikun publik rrugor; si udhëheqës përgjegjës, ai ka 
qenë i detyruar të verifikojë nëse punëtorët që kanë punuar në rrugë kanë vepruar 
ose jo në mënyrë të drejtë, pra ai nuk mund të mbrohet me neglizhencën e 
punëtorëve që të sigurojnë në mënyrë adekuate gjatë natës atë pjesë të rrugës në të 
cilin punët nuk kanë mundur të përfundohen gjatë ditës, sepse punëtorëve u është 
besuar kryerja vetëm e punëve fizike në terren, kurse drejtimi i punëve është detyrë 
e udhëheqësit të tyre (GJSKr Ap. nr. 207/67).  

6. Ushtrimi i pandërgjegjshëm i detyrës mund të jetë edhe në raport me menaxhimin 
e drejtimit të mjeteve të trafikut. “Menaxhimi i drejtimit dhe vetë drejtimi i mjetit 
nuk kanë kuptime të njëjta as funksione të njëjta, sepse menaxhimi i drejtimit 
përfshin para së gjithash ushtrimin e mbikëqyrjes së mjetit të transportit ose të vetë 
transportit. Ky funksion është i ndarë nga funksioni i drejtimit të mjetit, i cili është 
më i ngushtë dhe varet nga i pari. Të akuzuarit, si drejtues, i është besuar drejtimi i 
traktorit dhe jo menaxhimi i drejtimit dhe fakti se ai këtë traktor ia ka dhënë tjetrit 
për ta drejtuar nuk ka konsumuar elementet e veprës penale të ushtrimit të 
pandërgjegjshëm të mbikëqyrjes në trafikun publik, sepse atij nuk i ishte besuar 
menaxhimi i drejtimit (GJSKr Ap. nr. 1382/51).  

7. Pasojë e veprës penale është shkaktimi i rrezikut për jetën dhe trupin e njerëzve ose 
shkaktimi i dëmit pasuror. Kur kemi të bëjmë me jetën dhe trupin mjafton që për 
shkak të veprimeve të paligjshme të jetë shkaktuar rreziku konkret për jetën dhe 
trupin ndërsa kur kemi të bëjmë me pasurinë duhet të jetë dëmtuar e mira juridike 
pasurore (të jetë shkaktuar dëmi real pasuror). Për shprehjen dëm pasuror shiko 
nenin 120. par. 28 të KPK.  

8. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm personi përgjegjës të cilit i është 
besuar mbikëqyrja e gjendjes dhe mirëmbajtjes së rrugëve dhe objekteve në të, 
mjeteve transportuese apo transporti publik, mbikëqyrja e plotësimit të kushteve 
ligjore për punën e drejtuesve, përkatësisht personave përgjegjës që u është besuar 
menaxhimi i drejtimit. Se cilit person i janë besuar këto detyra të mbikëqyrjes dhe 
ku qëndrojnë ato është e rregulluar me dispozita përkatëse. Nëse të gjithë organet i 
neglizhojnë obligimet e tyre dhe ndodh aksidenti, në raste të tilla secili organ 
përgjigjet për lëshimet e veta.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është inkriminuar forma e posaçme e ushtrimit të mbikëqyrjes së 

pandërgjegjshme të personit përgjegjës lidhur me trafikun siç është lejimi i 
drejtimit edhe pse drejtuesi nuk është në gjendje ta drejtojë në mënyrë të sigurt 
mjetin ose mjeti nuk është në rregull. Si arsye për paaftësinë e drejtuesit për një 
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drejtim të sigurt të mjetit, ligji numëron shprehimisht lodhjen ose ndikimin e 
alkoolit, por mund të ekzistojnë edhe shkaqe të tjera, të cilat drejtuesin e sjellin në 
një gjendje të tillë që të mos jetë i aftë për një drejtim të sigurt të mjetit, (p. sh. 
sëmundja, depresioni, gjendja e posaçme afektive, marrja e barnave të caktuara 
etj.). Në këtë mënyrë mundësohet shkelja e rregullave të trafikut, sipas të cilave 
drejtuesi që drejton mjetin në trafik duhet të jetë shpirtërisht dhe fizikisht i aftë për 
ta bërë këtë.  

2. Vepra penale mund të kryhet me dhënien e urdhrit për drejtim të mjetit, d.m.th. 
urdhërimi i drejtuesit ta drejtojë mjetin ose lejimi që ta ndërmarrë këtë veprim, 
(pajtimi i dhënë shprehimisht apo në mënyrë të heshtur që drejtimi të ndërmerret, 
mosndërmarrja e masave të domosdoshme që ajo të pengohet etj.) ose lejimi që për 
drejtim të shfrytëzohet mjeti që nuk është në gjendje të rregullt. Pajtimi i drejtuesit 
që të drejtojë në gjendje të tillë, duke e bindur personin përgjegjës se është i aftë ta 
bëjë këtë, përkatësisht se mjeti është në gjendje të rregullt ose ndërmarrja e 
drejtimit nga vetë drejtuesi, nuk përjashton ekzistimin e kësaj vepre penale, nëse 
personi përgjegjës e ka ditur që drejtuesi dhe mjeti nuk janë në gjendje për një 
drejtim të sigurt dhe, përkundër këtij fakti të ditur prej tij, ka urdhëruar ose ka 
lejuar drejtimin e mjetit. Ky element subjektiv i veprës penale tregon se kjo vepër 
penale mund të kryhet vetëm me dashje.  

3. Kur udhëheqësi i ndërmarrjes së autobusëve, edhe pse e dinte që drejtuesi nuk e 
kishte shfrytëzuar pushimin e plotë vjetor aq sa e parashikon ligji, por në 
kohëzgjatje shumë më të shkurtër, e ngarkon atë me detyrën e drejtimit të mjetit 
dhe kur ka ndodhur aksidenti dhe është konstatuar se ai është shkaktuar për pasojë 
të lodhjes së drejtuesit, gjykata ka konsideruar se kryerësi, me një sjellje të tillë, ka 
shkelur me vetëdije dispozitat ligjore dhe është pajtuar me pasojat që kanë mundur 
të rezultojnë, (GJSKr, Ap. nr. 1336/67).  

4. Nëse personi përgjegjës nuk ka pasur dijeni për gjendjen e tillë të drejtuesit ose të 
mjetit, nuk do të bëhej fjalë për këtë formë të veprës penale, por mund të ekzistojë 
vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1, kur një person i tillë ka qenë i detyruar 
që para dhënies së urdhrit për drejtim të mjetit ose lejimit të tij, të verifikojë 
përshtatshmërinë e drejtuesit, përkatësisht të mjetit, por ai këtë nuk e ka bërë.  

5. Vepra penale është kryer kur, për shkak të mbikëqyrjes së pandërgjegjshme, në 
trafikun publik është shkaktuar rreziku për jetën dhe trupin e njerëzve dhe pasurinë 
në përmasa të mëdha. Për shprehjen “dëm në përmasa të mëdha” vlejnë komentet 
që u dhanë për paragrafin 1 të këtij neni.  

6. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm personi përgjegjës të cilit i është 
besuar mbikëqyrja e trafikut, përkatësisht personi që është i autorizuar për dhënien 
e urdhrave për drejtim mjeti dhe lejimin e tij; në çdo rast konkret duhet vlerësuar 
se cili person ka qenë i detyruar ta mbikëqyrë trafikun publik.  

7. Në praktikën gjyqësore persona përgjegjës konsiderohen: udhëheqësi i punëve i 
ndërmarrjes së rrugëve, i cili, pas kryerjes së punëve në rrugë, nuk ka verifikuar 
nëse punëtorët kanë vendosur shenja të nevojshëm paralajmërimi për drejtuesit e 
makinave automjeteve (GJSKr. Ap. 207/67); konduktori i ndërmarrjes auto 
transportuese që nuk kishte verifikuar se çfarë kishin futur udhëtarët në autobus, 
ashtu që një bidon me benzinë, të cilin e kishte futur një udhëtar, ishte bërë shkak i 
shpërthimit të zjarrit në autobus, në të cilin e humbin jetën katër udhëtar 
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(GJSKr,Ap. nr. 59/62); zyrtari i hekurudhës që është i detyruar të kryejë 
mbikëqyrjen e binarë kthyesve (GJSKr,Ap. nr. 1575/64); personi të cilit i është 
besuar mbikëqyrja e parkut të makinave – traktorëve, i cili ka dhënë urdhër për 
drejtimin e traktorit në gjendje jo të rregullt (GJSKr,Ap. nr. 705/64) etj.761 

8. Ushtrimi i pandërgjegjshëm i mbikëqyrjes nga ana e një personi përgjegjës nuk e 
përjashton përgjegjësinë penale të personit tjetër përgjegjës, i cili gjithashtu ka 
vepruar me pandërgjegjshmëri; kur vepra penale ndodh si pasojë e veprimit të tyre 
të përbashkët, secili prej tyre do të përgjigjet për veprimet e veta.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Vepra nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni mund të kryhet me dashje dhe nga 

pakujdesia (para. 3). Dashja e kryerësit duhet të përfshijë edhe vetëdijen për 
kryerjen e pandërgjegjshme të detyrës së mbikëqyrjes së trafikut publik, 
(përkatësisht për neglizhencë të mbikëqyrjes së detyrueshme dhe për pasojat e 
lëshimeve të tilla. Ndërkaq vepra penale e parashikuar nga paragrafi 2 mund të 
kryhet vetëm me dashje.  

 
Paragrafi 4 dhe 5. 

 
1. Në paragrafët 4 dhe 5. janë parashikuar format e cilësuara të veprës penale 

themelore (par. 1) lëndimi i rëndë trupor i ndonjë personi, apo dëm substancial 
pasuror (4), vdekja e një ose më shumë personave (5). Kryerësi do të përgjigjet për 
veprën penale me pasoja të rënda vetëm nëse, në raport me pasojën e rëndë, ka 
vepruar me pakujdesi.  

2. Për veprën penale nga paragrafi 4. kryesi mund të dënohet me burgim prej një (1) 
deri tetë (8) vjet, për veprën penale nga paragrafi 5. Kryesi mund të dënohet me 
dënim me burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.  

 
Paragrafi 6 dhe 7. 

 
1. Në paragrafët 6 dhe 7. janë parashikuar format e cilësuara të veprës penale 

themelore (1) të kryera nga pakujdesia.  
 

Praktika gjyqësore 
 
1. “Kur i akuzuari në cilësinë e pronarit të ndërmarrjes lejon shoferin e vet (punëtorin 

e ndërmarrjes) që në mjetin pronë i ndërmarrjes të markës “Passat” të kyç një 
rimorkio të paregjistruar dhe teknikisht të parregulluar, të dal në rrugë publike 
regjionale, për të kryer punë për ndërmarrjen dhe me të arritur në vendin kritik, 
rimorkio shkëputet nga mjeti dhe në lëvizje të pakontrolluar, godet tani të ndjerën 
(fëmijë) që ndërron jetë rrugës për në spital, ka konsumuar të gjitha elementet e 
veprës penale mbikëqyrja e pandërgjegjshme e trafikut publik të parashikuar nga 
neni 300. par. 5. lidhur me par. 3 dhe 1. të KPK.762 

                                                           
761 Franjo Bačić-Šime Pavlović, Komentar krivičnog zakona Republike Hrvatske, Zagreb, 2004, f. 950.  
762 Gjykata e Qarkut në Prizren P. nr. 58/2009, datë 28.09.2009.  
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Neni 382 [Mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësinë e trafikut  
   publik] 

 
1. Ngasësi i automjetit ose i mjetit tjetër të transportit, i cili nuk i ofron ndihmë 

personit të lënduar me atë mjet të transportit, dënohet me burgim deri në një 
(1) vit.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e personit 
të lënduar, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) 
vjet.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Me këtë inkriminim është caktuar obligimi i drejtuesit, pa marrë parasysh mjetin 

transportues, që t’i ofrojë ndihmë personit të lënduar me atë mjet transportues apo 
personit lëndimin e të cilit ai e ka shkaktuar. Dhënia e ndihmës personit që ndodhet 
në rrezik është, para së gjithash, detyrim moral i çdo njeriu; ajo shpreh ndjenjën e 
solidaritetit mes njerëzve dhe gatishmërinë e tyre për ta ndihmuar njëri-tjetrin. 
Detyrimi i përgjithshëm i qytetarëve për t’u ofruar ndihmë personave që ndodhen 
në rrezik është i sanksionuar me dispozitën penalo-juridike të parashikuar nga neni 
191 i këtij Kodi, sipas së cilës është penalisht përgjegjës ai që nuk i ofron ndihmë 
personit i cili ndodhet në rrezik të drejtpërdrejtë për jetën, edhe pse këtë ka mundur 
ta bëjë pa e rrezikuar veten apo tjetrin.  

2. Me këtë vepër gjithashtu është inkriminuar mosdhënia e ndihmës personit të cilit i 
është e nevojshme ndihma. Specifika e saj qëndron në faktin se obligimi për 
ofrimin e ndihmës bie mbi atë që ka kontribuar që tjetri të ndodhet në rrezik. Motiv 
i këtij inkriminimi është, para së gjithash, qëndrimi humanitar për t’i ndihmuar atij 
që ndodhet në telashe, por edhe përcaktimi i detyrimit të personit që i ka shkaktuar 
dëm tjetrit për të ndërmarrë veprime adekuate me qëllim që dëmi të evitohet apo, 
së paku, të zbutet.  

3. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale përgjithësisht është përcaktuar si lënie pa 
ndihmë e personit të lënduar në aksident trafiku. Me këtë duhet kuptuar një sjellje 
e tillë e drejtuesit të automjetit ose të një mjeti tjetër transportues që është në 
kundërshtim me detyrimin e tij për t’i ofruar ndihmë personit të lënduar me atë 
mjet ose ky mjet ka ndikuar që personi të pësojë lëndime. Kjo mund të shfaqet në 
mënyra të ndryshme, siç janë, p.sh. mos ndalimi i automjetit pas shkaktimit të 
lëndimeve, ikja nga vendi i ngjarjes, mos dërgimi i personit të lënduar në 
institucion shëndetësor, mos thirrja e mjekut ose e personave të tjerë që t’i 
ndihmojnë të lënduarit, pa marrë parasysh karakterin e lëndimeve, shkallën e 
rrezikimit të jetës nga ai lëndim dhe pavarësisht nëse me ofrimin e një ndihme të 
tillë do të përmirësohej apo jo gjendja e të lënduarit. Ligji bën fjalë për personin e 
lënduar me mjet transportues, gjë që do të thotë se nuk është relevante se çfarë 
lëndimi ka pësuar ai – të lehtë apo të rëndë. Mund të merret se kjo vepër penale 
ekziston edhe nëse lëndimi i shkaktuar në aspektin penalo-juridik nuk mund të 
cilësohet si lëndim trupor, (p.sh. këmbësori vetëm është gërvishtur me automjet, ka 
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kërcyer në kanal dhe është ngritur menjëherë etj.), ngase kryerësi, sipas rregullit, 
në momentin e shkaktimit të lëndimeve nuk di se çfarë karakteri ka lëndimi, por 
vepron në kundërshtim me një detyrim ligjor, sipas të cilit personi që ndodhet ose 
has në vendin e aksidentit të trafikut, ku ka persona të lënduar, ka për detyrë t’u 
japë ndihmë atyre, (neni 204 i Ligjit për Sigurinë në Komunikacionin rrugor); në 
raport me të, ky detyrim është i sanksionuar penalo-juridikisht. Do të bëhej fjalë 
për lënien pa ndihmë të personit të lënduar jo vetëm në rastet kur, përpos kryerësit, 
nuk ekziston asnjë person tjetër për të ofruar ndihmë, por edhe në situatën kur në 
vendin e ngjarjes ka pasur edhe persona të tjerë, të cilët kanë mundur dhe i kanë 
ofruar ndihmë personit të lënduar. Përkitazi me këtë, Gjykata Supreme e Kroacisë, 
në aktgjykimin e saj Ap. nr. 704/82 datë 8.9.1982 është shprehur: “Janë 
përmbushur të gjitha elementet e veprës penale mosdhënia e ndihmës personit të 
lënduar në aksident trafiku, të parashikuar nga neni 165. par. 1 të LPKr, kur 
kryerësi është larguar nga vendi i ngjarjes, edhe pse ka qenë i vetëdijshëm se i 
kishte goditur me automjet dy këmbësorë dhe për të ka qenë e qartë se ata kishin 
pësuar lëndime. Pra, është jo relevante se në vendin e ngjarjes kishte pasur edhe 
persona të tjerë të cilët kanë mundur t’u ofrojnë ndihmë të lënduarve.  

4. Për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk kërkohet, sikurse te vepra penale e 
parashikuar nga neni 191 (mosdhënia e ndihmës) i këtij Kodi, që personi i lënduar 
të ndodhet në rrezik për jetën. Për ekzistimin e kësaj vepre penale është e 
nevojshme që te personi i lënduar të mos jetë shkaktuar vdekja menjëherë. Ligji, si 
objekt veprimi të kësaj vepre penale, përcakton personin e lënduar, personin i cili, 
në kohën kur kryerësi ka qenë i detyruar t’i ofroj ndihmë, ka qenë akoma në jetë. 
“Nëse personi i lënduar me mjet motorik ose mjet tjetër transportues ka humbur 
jetën aty për aty me rastin e lëndimit, nuk do të ekzistonte vepra penale mosdhënia 
e ndihmës personit të lënduar në trafik, ngase objekt i kësaj vepre penale është 
njeriu i gjallë të cilit është e mundur t’i ofrohet ndihma. Ikja e drejtuesit në një 
situatë të tillë, (kur personi i lënduar vdes menjëherë), mund t’i merret atij si 
rrethanë rënduese me rastin e matjes së të dënimit. Mirëpo, nëse personi i lënduar 
nuk ka vdekur menjëherë, por ka vdekur më vonë nga pasoja e lëndimeve, 
drejtuesi i cili të lënduarin e ka lënë pa ndihmë, do të jetë përgjegjës për veprën 
penale të parashikuar nga ky nen edhe në rastin kur bëhet fjalë për lëndime 
absolutisht vdekjeprurëse, ashtu që edhe me intervenimin e shpejtë mjekësor nuk 
do të kishte pasur mundësi të pengohej shkaktimi i vdekjes së personit të lënduar, 
(Konkluzion nga këshillimi i përfaqësuesve të Degëve penale të gjykatave supreme 
dhe gjyqtarëve të Degës penale të Gjykatës Federative të Jugosllavisë, mbajtur më 
26 dhe 27.12.1968).  

5. Gjithashtu është e nevojshme që kryerësi objektivisht të kishte mundësi për t’i 
ofruar ndihmë të lënduarit. Se a bëhet fjalë për një mundësi të tillë është çështje 
faktike dhe varet nga rrethanat e rastit konkret. Një mundësi e tillë, për shembull, 
nuk do të ekzistonte kur edhe vetë drejtuesi është lënduar rëndë në aksident trafiku 
dhe nuk ka mundësi për t’i ofruar ndihmë një personi tjetër. Mirëpo, frika se 
qytetarët e pranishëm mund ta sjellin në situatë të pakëndshme nuk e përjashton 
detyrimin e drejtuesit të mjetit motorik apo mjetit tjetër transportues që të ndalojë 
dhe personit të lënduar, të cilit i ka shkaktuar lëndimet me atë mjet motorik, t’i 
ofrojë ndihmë, (vendimi i GJSKr I. Ap. nr. 2343/77 datë 7.3.1979).  
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6. Kryerës i kësaj vepre penale, mund të jetë vetëm drejtuesi i mjetit motorik apo i një 
mjeti tjetër transportues, me të cilin është lënduar ndonjë person ose ai ka ndikuar 
që personi të lëndohet.  

7. Për ekzistimin e veprës penale, është e nevojshme që personi tjetër të jetë lënduar 
me mjetin motorik, të cilin kryerësi e ka drejtuar ose ai ka kushtëzuar lëndimin e 
tij. Është jo relevante nëse lëndimi ka ardhur nga kontakti fizik i të lënduarit me 
mjetin motorik të cilin e ka drejtuar kryerësi, apo lëndimi tij është shkaktuar në 
ndonjë mënyrë tjetër. Ligji dallon dy situata. Në të parën, drejtuesi mundet vet, 
drejtpërsëdrejti të shkaktojë lëndimin e personit tjetër me mjet motorik apo me 
mjet tjetër transportues të cilin ai e drejton, si, p.sh. me goditje, shkelje, hedhje, 
shtypje në ndonjë objekt etj. Mundësia tjetër është kur drejtuesi, me mjetin 
transportues të cilin ai e drejtonte, shkakton tërthorazi lëndimin e personit tjetër – 
kontribuon që tjetri të lëndohet. Do të kishim të bënim me një rast të këtillë, p.sh. 
kur një drejtues me ngasjen e tij ndikon që drejtuesi tjetër ta lëndojë ndonjë person, 
(duke drejtuar mjetin motorik në drejtimin e palejueshëm ka ndikuar që drejtuesi 
që ka ardhur nga drejtimi i kundërt të devijojë në anën e palejuar dhe me këtë rast 
ka shkelur këmbësorin, d.m.th. drejtuesi ishte duke ngarë mjetin në anën e tij, 
mirëpo, për shkak të drejtimit të parregullt nga drejtuesi tjetër, për ta shmangur 
kontaktin me këtë mjet, ka devijuar nga rruga dhe ka goditur këmbësorin), apo 
ndikon që vet viktima në situatën e dhënë sillet në atë mënyrë që sjell lëndimin e 
saj, (p.sh. këmbësori, për të shmangur shtypjen nga ana drejtuesit që po e drejtonte 
mjetin motorik në mënyrë të parregullt, ka qenë i detyruar të kërcejë shpejt anash 
dhe me atë rast është lënduar, apo duke iu shmangur drejtuesit që po e drejtonte 
mjetin e tij në mënyrë të parregullt, i ka dalë përpara drejtuesit tjetër, i cili po e 
drejtonte mjetin e tij në përputhje me rregullat e trafikut dhe është goditur prej tij, 
ose këmbësori, për ta shmangur kontaktin me automjetin që e drejtonte kryerësi, ka 
kërcyer në kanal dhe ka pësuar lëndime trupore etj.). Në situata të tilla duhet pasur 
parasysh që shkaktimi i lëndimeve trupore personit tjetër nuk nënkupton edhe 
fajësinë e kryerësit për lëndimet e tilla, gjë që do të thotë se përgjegjësia e kryerësit 
për këtë vepër penale vlerësohet ndaras nga përgjegjësia e tij eventuale për ndonjë 
vepër tjetër penale kundër sigurisë së trafikut publik. Kjo vepër penale mund të 
ekzistojë edhe në situata kur kryerësi nuk ka kryer asnjë vepër tjetër penale kundër 
sigurisë së trafikut publik, por edhe në rastet kur personi i lënduar është vetë fajtor 
për lëndimet që i ka pësuar, d.m.th. faji i viktimës nuk përjashton detyrimin e 
drejtuesit për t’i ofruar ndihmë.  

8. Kryesi nuk është përgjegjës nëse është shkaktuar vdekja e menjëhershme;nëse 
dikush tjetër veç i ka ofruar ndihmë; nëse i lënduar ka refuzuar ndihmën dhe ka 
pamundësuar t’i ofrohet ndihma; nëse nuk është në mundësi ta ofroj ndihmën për 
shkak të lëndimeve që vet ka pësuar, ose nëse me këtë do e sillte në rrezik jetën e 
vet etj.763 

9. Vepra është kryer me lënien e personit të lënduar pa ndihmë.  
10. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje e cila përfshin edhe dijeninë e 

kryerësit se po e linte pa ndihmë personin e lënduar me mjetin motorik të cilin e 
drejtonte ai ose ka kushtëzuar lëndimet e tilla.  

                                                           
763 Dr. Lajčo Klajn,Krivična odgovornost i saobraćajne nesreće na drumovima,botimi i II. Beograd. 1970. f. 
242.  
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Paragrafi 2 dhe 3. 
 
1. Në paragrafin 2 dhe 3 janë parashikuar format e cilësuara të veprës penale të 

parashikuar nga paragrafi 1. Ato ekzistojnë nëse me veprën penale të parashikuar 
nga paragrafi 1 është shkaktuar lëndimi i rëndë trupor (2) ose vdekja e personit të 
lënduar (3). Për përgjegjësinë e kryerësit për këtë formë të rëndë të veprës penale 
kërkohet pakujdesia në raport me pasojën e rëndë. “Për formën e cilësuar të kësaj 
vepre penale është e nevojshme të jetë plotësisht e qartë se vdekja është shkaktuar 
për shkak të mosdhënies së ndihmës nga ana e të akuzuarit. Nga mendimi i 
ekspertit se do të ekzistonin gjasa më të mëdha për të mbijetuar i lënduari me 
ofrimin e ndihmës, nuk mund të konsiderohet se vdekja e të lënduarit qartazi është 
shkaktuar për shkak të mosdhënies së ndihmës nga i akuzuari (GJSBH,Ap. 
1483/73).  

2. Kur i dëmtuari nga goditja me mjetin motorik që po e drejtonte i pandehuri, ka 
rënë në kanal me fytyrë në ujë, (i pandehuri nuk është ndalur për t’i ofruar ndihmë) 
dhe ashtu është asfiksuar (ngulfatur), ngase për shkak të lëndimeve të pësuara nuk 
ka mundur të ngrihet – pra shkak i vdekjes ishte mosdhënia e ndihmës nga ana e të 
pandehurit, në rrethana të këtilla në veprimet e të pandehurit formohen të gjitha 
elementet e veprës penale mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në aksident 
trafiku, parashikuar nga neni 271 a. par. 2 të LPKr, edhe po të vërtetohej se i 
dëmtuari, për shkak të natyrës së lëndimeve që i kishte pësuar, edhe pas dhënies së 
ndihmës nga i pandehuri do të vdiste –nuk do të mbijetonte (GJSKr I Ap. -502/74 
datë 27 maj 1975).  

3. Nëse njëkohësisht janë realizuar edhe elementet e veprës penale të parashikuar nga 
neni 378. par. 1, 379 par. 1 të këtij Kodi, atëherë do të ekzistonte bashkimi me 
veprën penale të parashikuar nga paragrafi 1, 2 ose 3 të këtij neni.  

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Çështja e dhënies së ndihmës personit të lënduar në aksident trafiku duhet 

vlerësuar varësisht nga aftësia fizike dhe psikike e kryerësit që në rrethana të 
këtilla të lënduarit t’i japë ndihmë dhe jo si e shpjegon një situatë të tillë një 
gjykatë e qarkut në vendimin e saj: 

2. Me aktgjykimin e shkallës së parë i akuzuari është shpallur fajtor për veprën 
penale mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në aksidentin e komunikacionit. 
Ky aktgjykim është anuluar nga gjykata e shkallës së dytë me këtë arsyetim: 
“Sipas përfundimit të gjykatës së shkallës së parë, i akuzuari aksidentin e kishte 
shkaktuar nën ndikimin e alkoolit; ai pas aksidentit të komunikacionit ishte ndalur 
në vendin e ngjarjes, por, përkundër kësaj, nuk i kishte dhënë ndihmë të lënduarit 
në aksident. Një përfundim i këtillë i gjykatës së shkallës së parë nuk mund të 
pranohet, sepse gjykata ka pasur për obligim që së pari të vërtetojë sa ka qenë sasia 
e alkoolit në gjak tek i pandehuri dhe nëse ai objektivisht kishte qenë i aftë t’i japë 
çfarëdo ndihme të lënduarit dhe vetëm pas vërtetimit të këtyre fakteve, gjykata do 
të mund të marrë aktgjykim të ligjshëm.764 

 
                                                           
764 Aktvendimi i Gjykatës së Qarkut në Beograd Ap. nr. 603/06. datë 10.3.2006.  
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Neni 383 [Keqpërdorimi i sinjaleve ndërkombëtare të komunikacionit] 
 

Kushdo që pa nevojë dërgon sinjalin e pranuar ndërkombëtarisht të 
komunikimit ose sinjalin e shfrytëzuar ndërkombëtarisht të fatkeqësisë apo 
sinjalin e rrezikut, ose mashtron se nuk ka rrezik ose keqpërdor sinjalin e 
pranuar ndërkombëtarisht të komunikimit, dënohet me burgim prej tre (3) 
muaj deri në tre (3) vjet. 

  
1. Rëndësia e sinjaleve të telekomunikacionit në botën bashkëkohore është shumë e 

madhe. Me zhvillimin teknik e teknologjik dhe me zhvillimin e përgjithshëm të 
shteteve veç e veç dhe të mbarë njerëzimit, telekomunikacioni gjithnjë e më tepër 
gjen aplikim të gjerë në shumë lëmenj, kështu që jeta bashkëkohore nuk mund të 
imagjinohet pa përdorimin e sinjaleve të tij.  

2. Sipas kësaj dispozite, këtë vepër e kryen personi i cili me keqdashje ose pa qenë e 
nevojshme dërgon sinjalin e shfrytëzuar ndërkombëtarisht të fatkeqësisë apo 
sinjalin e rrezikut ose nëpërmjet sinjalit të telekomunikimit mashtron popullatën se 
nuk ka rrezik ose keqpërdor sinjalin e pranuar ndërkombëtarisht. Siç del nga 
përshkrimi ligjor, veprimi i kryerjes është i përcaktuar në mënyrë alternative.  

3. Kjo vepër penale kryesisht mbështetet në konventat ndërkombëtare për 
telekomunikacionin.765 

4. Objekt i mbrojtur i kësaj vepre penale është siguria dhe besueshmëria e 
komunikimit në largësi, të realizuar me anë të mjeteve të ndryshme që emetojnë 
shenja të kontraktuar ndërkombëtare, qëllimi i të cilave është mbrojtja e sigurisë së 
njerëzve dhe të pasurisë.  

5. Meqenëse ligjdhënës në këtë normë ka përdorur shprehjen keqpërdorim i këtyre 
shenjave, (pa i përcaktuar nga afër alternativat), duke pasur parasysh veprimin e 
kryerjes dhe objektin e saj, këto shenja mund të keqpërdoren në mënyra të 
ndryshme.  

6. Këto shenja mund të keqpërdoren, p.sh. si krijim keqdashës apo i panevojshëm i 
shenjave ndërkombëtar të thirrjes për ndihmë apo shenjave që shprehin kërcënim 
të rrezikut.  

7. Objekt i kësaj forme të veprës penale është keqpërdorimi i shenjave të 
telekomunikimit, të cilat janë përcaktuar saktësisht si shenja të kontraktuara 
ndërkombëtare e që janë: shenja të thirrjes për ndihmë dhe shenja e kërcënimit nga 
rreziku.  

8. Veprimi i kryerjes është përcaktuar si keqpërdorim, (punimi i këtyre shenjave të 
kontraktuara ndërkombëtare). Ai është çdo veprim me të cilin dërgohet, udhëzohet 
apo përgatitet një shenjë e tillë. Që punimi i këtyre shenjave të kontraktuara 
ndërkombëtare të përbëjë vepër penale është e nevojshme që shenjat e tilla të jenë 
punuar me qëllim të keq (keqdashje) apo pa nevojë.  

9. Keqpërdorimi - punimi me qëllim të keq i këtyre shenjave ekziston kur ato janë 
punuar jo për qëllimin për të cilin janë destinuar, por me keqdashje, p.sh. me 
qëllim të krijimit të rrëmujës dhe panikut etj. Punimi i panevojshëm i këtyre 

                                                           
765 ShihKonventa Ndërkombëtare për Telekomunikacionin të vitit 1947 (“Gazeta zyrtare RFPJ “ nr. 4/49), 
Konventën Ndërkombëtare për Telekomunikacionin të vitit 1952, (“ Gazeta zyrtare e RFPJ” nr. 2/55) dhe 
Konventën Ndërkombëtare për Telekomunikacionin të vitit 1959 (“Gazeta zyrtare e RFPJ “ nr. 4/61).  
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shenjave do të ekzistonte kur shenjat janë punuar, edhe pse ndihma nuk ka qenë e 
nevojshme, përkatësisht edh pse rreziku nuk ka kërcënuar.  

10. Pastaj keqpërdorimi i këtyre shenjave do të mund të paraqitej si mashtrim me 
shenja të telekomunikacionit, p.sh. se siguria ekziston, d.m.th. kur te tjetri krijon 
lajthitjen se siguria ekziston, edhe pse ajo në të vërtetë nuk ekziston. (Për të 
qartësuar më tej, kemi të bëjmë me këtë alternativë atëherë kur, edhe pse ekziston 
kërcënimi i rrezikut, te tjetri krijohet lajthim se rreziku –kërcënimi nuk ekziston).  

11. Pastaj keqpërdorimi i këtyre shenjave mund të bëhet jo për qëllimin për të cilin 
janë destinuar ato, por për ndonjë qëllim tjetër, p.sh. për shaka.  

12. Te kjo vepër penale pasojë e saj është rreziku abstrakt për sigurinë e njerëzve dhe 
të pasurisë.  

13. Vepra penale është e kryer me ndonjërin nga keqpërdorimet e përshkruara më sipër 
të këtyre shenjave të telekomunikacionit ndërkombëtar.  

14. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, mirëpo meqë bëhet fjalë për 
shenjat për punimin e të cilave janë të domosdoshme mjete të caktuara teknike apo 
pajisje, zakonisht duhet të bëhet fjalë për ata persona të cilët mjetet dhe pajisjet e 
tilla mund t’i vënë në dorë.  

15. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje, e cila duhet të përfshijë vetëdijen e 
kryerësit se bëhet fjalë për keqpërdorim, përkatësisht punimin e panevojshëm të 
këtyre shenjave të kontraktuara ndërkombëtare.  
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Kapitulli XXXII: Veprat penale kundër administrimit të drejtësisë dhe  

   administratës publike 
 
 
Neni 384 [Përkufizimet] 
 

Për qëllime të këtij Kapitulli, shprehja “procedurë zyrtare” nënkupton 
çfarëdo procedure penale siç përkufizohet në Kodin e Procedurës Penale të 
Kosovës; procedurat pranë cilësdo gjykatë dhe Gjykatës Kushtetuese; 
procedurën pranë Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe kuvendeve 
komunale; ose ndonjë procedurë e autorizuar me ligj pranë ndonjë ministrie, 
agjencie apo institucioni të pavarur të Republikës së Kosovës, përfshirë 
procedurat disiplinore dhe procedurat e noterisë. 

 
1. Rëndësia dhe roli i drejtësisë në çdo shoqëri janë të shumëfishta. Si pjesë e sistemit 

shtetëror, drejtësia është një nga mekanizmat për realizimin e qëllimeve e klasës 
në pushtet në një shoqëri. Funksionimi i saj normal, veçanërisht sigurimi i 
ekzekutimit të vendimeve të organeve të drejtësisë, kontribuon në sigurimin e 
sistemit ekzistues shoqëror- ekonomik dhe politik. Kjo rëndësi e drejtësisë nuk 
është atribut vetëm i atyre shteteve që kanë pranuar sistemin e pushtetit unik, por 
edhe shteteve të cilat kanë pranuar sistemin e ndarjes së pushteteve. Në shoqërinë 
tonë funksioni i organeve të drejtësisë është i orientuar para se gjithash në 
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve dhe sigurimin e rendit kushtetues të 
Kosovës.  

2. Ne realizimin e funksionimit të vet, organet e drejtësisë ushtrojnë veprimtari të 
ndryshme, të cilat janë me rëndësi të posaçme shoqërore. Kështu, ato vendosin për 
të drejta të ndryshme personale, pasurore, çështje nga e drejta e punës, për të 
drejtat dhe obligimet e qytetarëve etj. “Gjykatat mbrojnë të drejtat dhe liritë e 
qytetarëve dhe sigurojnë kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë. Në realizimin e këtij 
funksioni mbrojtës një rëndësi të posaçme ka roli i organeve të drejtësisë në 
zbulimin e veprave penale dhe delikteve ekonomike, kapja dhe gjykimi e kryerësve 
të tyre, shqiptimi dhe ekzekutimi i sanksioneve të shqiptuara për vepra penale dhe 
delikte ekonomike. Në funksion të drejtësisë bie edhe vlerësimi i ligjshmërisë së 
dispozitave dhe akteve të caktuara të nxjerra nga organet shtetërore, organizatat 
punuese, kompanitë publike. Të gjitha këto flasin për rëndësinë e madhe shoqërore 
të organeve të drejtësisë dhe nevojën që ato të punojnë normalisht, gjë që 
realizohet edhe me masa të mbrojtjes penalo –juridike.  

3. Me veprat penale nga ky grup mbrohet drejtësia, funksionimi i saj normal dhe 
ligjor. Fjala drejtësi mund të merret në kuptimin e ngushtë ose të gjerë. Në 
kuptimin e gjerë, ajo, përpos gjykatave, përfshin edhe shërbimet tjera të cilat 
bashkëpunojnë me gjykatat në realizimin e funksionit të drejtësisë, siç janë 
prokuroria publike, organet e punëve të brendshme, por edhe administrata e 
drejtësisë. Me drejtësi, në kuptimin e ngushtë, më së shpeshti nënkuptohen gjykatat 
të rregullta dhe të posaçme. Numri më i madh i veprave penale që përfshihen në 
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këtë grup është i orientuar kundër organeve të drejtësisë, që kanë të bëjnë me 
ndjekjen dhe gjykimin e kryerësve të veprave penale, d.m.th. kundër funksioneve 
që i ushtrojnë gjykatat dhe prokuroria publike. Të tilla janë, p.sh,, moskallëzimi i 
përgatitjes së veprës penale, moskallëzimi i veprës penale dhe kryerësit, ndihma 
kryerësit të veprës penale pas kryerjes së veprës penale, lajmërimet e rreme etj. Te 
veprat penale që janë të drejtuara kundër gjykatave mbizotërojnë ato që kanë të 
bëjnë me gjykimin e kryerësve të veprave penale dhe ekzekutimin e sanksioneve të 
shqiptuara.  

4. Funksionimi i rregullt i drejtësisë është i mbrojtur me këto vepra penale në shumë 
mënyra. Kështu, me disa nga inkriminimet janë përfshirë ato veprimtari që 
drejtohen në pamundësimin e organeve të caktuara të drejtësisë për ta ushtruar 
funksionin e tyre të përcaktuar me ligj. Vepra të tilla janë: moskallëzimi i 
përgatitjes së veprës penale parashihen me nenin 385; moskallëzimi i veprave 
penale apo moskallëzimi i kryerësit të saj -me nenin 386; moslajmërimi i personit 
të akuzuar nga tribunali ndërkombëtar penal, neni 387; dhënia e ndihmës personit 
të akuzuar nga tribunali penal, neni 389; dhënia e ndihmës kryerësve pas kryerjes 
së veprës penale - neni 388 dhe lajmërimet e rreme me nenin 390. Me veprat tjera 
penale mbrohet funksionimi normal i drejtësisë.  

5. Me kryerjen e këtyre veprave organeve të drejtësisë nuk u është bërë i pamundur 
ushtrimi i funksioneve të tyre, por është vështirësuar puna e tyre, pra ato janë sjellë 
në lajthim ose janë penguar në ushtrimin e funksionit të tyre, gjë që mund të 
ndikojë negativisht në efikasitetin dhe ligjshmërinë e vendimmarrjes së tyre. Të 
tilla janë këto vepra penale: deklarimet e rreme - neni 392, deklaratat e rreme të 
dëshmitarëve bashkëpunues - neni 393; pengimi i të provuarit - neni 394; frikësimi 
gjatë procedurës penale - neni 395 dhe shkelja e fshehtësisë së procedurës - neni 
400. Së fundi, mbrohen edhe vendimet e organeve të drejtësisë, ekzekutimi i tyre, 
gjë që njëkohësisht do të thotë mbrojtje e autoritetit të drejtësisë.  

6. Veprat penale të drejtuara kundër vendimeve të organeve të drejtësisë 
konsiderohen: rebelimi i personave të privuar nga liria neni - 404; arratisja e 
personave të privuar nga liria - neni 405; mundësimi i arratisjes së personit të 
privuar nga liria neni - 406 dhe mundësimi i kundërligjshëm i ushtrimit të 
profesionit, aktivitetit ose detyrës - neni 408.  

7. Ushtrimi drejtë dhe i ligjshëm i funksioneve të drejtësisë mund të rrezikohet me 
veprimin jo vetëm të personave që janë jashtë drejtësisë, por edhe me punën e 
paligjshme të personave që punojnë në organet e drejtësisë apo të personave të 
tjerë zyrtarë. Personat zyrtarë në ndonjë organ të drejtësisë, (p.sh. gjyqtari ose 
prokurori publik), munden që, duke keqpërdorur detyrën apo autorizimet e tyre 
zyrtare ose në ndonjë mënyrë tjetër, ta pengojnë punën e këtyre organeve apo t’u 
krijojnë atyre vështirësi, përkatësisht të kontribuojnë që të mos ekzekutohet ndonjë 
vendim, të cilin ky organ e ka nxjerrë. Mbrojtja penalo-juridike nga format e tilla 
të rrezikimit të punës së rregullt dhe të ligjshme të organeve të drejtësisë është 
realizuar me inkriminime të tjera, para se gjithash me veprat penale kundër detyrës 
zyrtare. Në këtë drejtim rëndësi të posaçme kanë këto vepra penale: shpërdorimi i 
pozitës ose i autorizimit zyrtar, nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore, 
lirimi i kundërligjshëm i personit të privuar nga liria, marrja e ryshfetit.  

8. Funksionimi normal dhe ligjor i drejtësisë rrezikohet edhe me disa vepra penale 
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kundër të drejtave dhe lirive të qytetarëve, kur si kryerës i tyre paraqitet personi 
zyrtar që punon në një organ drejtësie, siç janë, për shembull, privimi i 
kundërligjshëm nga liria, marrja e deklaratave me anë të shtrëngimit, keqtrajtimi 
gjatë ushtrimit të detyrave, kontrollimi i kundërligjshëm, zbulimi i paautorizuar i 
informacionit të besueshëm, cenimi i paprekshmërisë së banesave, përgjimi dhe 
fotografimi i paautorizuar, etj.  

 
 
Neni 385 [Moslajmërimi i përgatitjes së veprave penale] 
 
1. Kushdo që duke qenë në dijeni për përgatitjen e kryerjes së ndonjë vepre 

penale, nuk e lajmëron këtë fakt në kohën kur kryerja e veprës penale ende ka 
mund të evitohet ndërsa vepra penale është kryer ose është tentuar, dënohet 
me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

2. Kushdo që nuk lajmëron përgatitjen për kryerjen e një apo më shumë prej 
veprave penale në vijim, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) 
vjet.  
2.1. vrasja e rëndë;  
2.2. vrasja;  
2.3. sulmi me lëndim të rëndë trupor;  
2.4. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit 

kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës;  
2.5. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XV – Veprat penale kundër 

njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare;  
2.6. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XX – Veprat penale kundër 

integritetit seksual;  
2.7. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër 

korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare;  
2.8. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XXIII – Veprat penale të 

narkotikëve;  
2.9. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XXX – Veprat penale të armëve;  

3. Me përjashtim të veprave penale që përfshijnë abuzimin e fëmijëve dhe 
dhunën në familje, personi nuk është penalisht përgjegjës sipas paragrafit 1. të 
këtij neni nëse është në lidhje familjare me kryesin e veprës penale si prind, 
fëmijë, bashkëshort ose bashkëshorte, vëlla ose motër, prind adoptues apo 
fëmijë i adoptuar ose person me të cilin kryesi jeton në bashkësi 
jashtëmartesore.  

 
1. Në vend të shprehjes moslajmërim, konsiderojmë se do duhej të përdorej shprehja 

“moskallëzim” 
2. Kriminaliteti është dukuri negative shoqërore. Me kryerjen e veprave penale 

rrezikohen apo dëmtohen vlerat e rëndësishme individuale apo shoqërore dhe për 
këtë arsye shoqëria ndërmerr masa adekuate me qëllim të luftimit të kriminalitetit.  

3. Në kuadër të vetëmbrojtjes shoqërore, e cila paraqet të drejtë dhe detyrim të çdo 
qytetari që të kontribuojë në pengimin e veprimeve shoqërisht të rrezikshme, 
ekziston detyrimi i përgjithshëm i të gjithë qytetarëve që t’i paraqesin (kallëzojnë), 
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veprat penale që ndiqen sipas detyrës zyrtare. Ky detyrim është parashikuar 
shprehimisht në nenin 78 dhe 79 të Kodit të Procedurës Penale. Mosrespektimi i 
këtij detyrimi çdoherë ka për pasojë gjykimin shoqëror, por vetëm në rastet e 
caktuara moskallëzimi i veprës penale paraqet vepër penale për atë që ka dijeni për 
të dhe nuk e lajmëron.  

4. Vepra penale themelore, e cila qëndron në shmangien nga detyrimi për paraqitjen e 
veprës penale, është moskallëzimi i përgatitjes së veprave penale, (neni 385), dhe 
moskallëzimi i veprës penale apo moskallëzimi i kryerësit të saj, (neni 386).  

5. Qëllimi i këtij inkriminimi është pengimi i kryerjes së veprës penale dhe sigurimi i 
ushtrimit të funksionimit të plotë të organeve të drejtësisë dhe trupave të tjerë në 
zbulimin dhe pengimin e kryerjes së veprave penale. Me këtë rast duhet theksuar 
veçanërisht se vepra penale e mosparaqitjes së përgatitjes së veprave penale 
ekziston edhe atëherë kur veprimet përgatitore nuk janë të ndëshkueshme. 
Qëndrimi i tillë i ligjit është në harmoni me qëllimin preventiv të këtij inkriminimi. 
Në një rast të tillë vepra penale nuk ka filluar ende, por është i sigurt fillimi saj. 
Arsyet kriminale-politike urdhërojnë detyrimin për të paraqitur qoftë edhe situatën 
vetëm të përgatitjes së veprës penale.  

6. Vepra penale ka dy forma: në paragrafin 1 është sanksionuar forma e lehtë e veprës 
penale, ndërsa në paragrafin 2 është parashikuar forma e rëndë e saj, gjithmonë 
duke u nisur nga pesha e veprës penale që përgatitet, përgatitja e së cilës nuk është 
lajmëruar.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprën penale të parashikuar nga paragrafi 1 e kryen ai që, ndonëse e di se po 

përgatitet vepra penale, nuk e lajmëron fillimin e një vepre të tillë pavarësisht se 
çfarë dënimi parasheh ligji për veprën që po përgatitej (me nenin 303 par. 1. të ish 
KP, sanksionohej vetëm moskallëzimi i veprave penale për të cilat me ligj mund të 
shqiptohet dënim me burgim me pesë (5) e më tepër vjet), edhe pse ka qenë e 
mundur pengimi i kryerjes së saj, ndërsa vepra penale është tentuar të kryhet apo 
është kryer.  

2. Për përgatitjen e veprës penale kryerësi mund të dijë drejtpërdrejt apo nga persona 
të tretë.  

3. Veprim i kryerjes së veprës penale është moskallëzimi i përgatitjes së veprës 
penale, mosparaqitja e lajmërimit se po përgatitet vepra penale, (neglizhenca e 
detyrimit të lajmërimit të organeve të ndjekjes se po përgatitet vepër penale), 
d.m.th. bëhet fjalë për veprën e drejtë penale me mosveprim, ngase kjo vepër 
penale nuk mund të kryhet me veprim. Lajmërimi i përgatitjes së vepër penale 
mund të kryhet në mënyra të ndryshme: me gojë, me shkrim në procesverbal, me 
lajmërim me shkrim duke dërguar informatë, me telegram, me porosi me faks, 
nëpërmjet internetit apo lajmërimi nëpërmjet ndonjë personi tjetër.  

4. Lajmërimi së pari paraqitet në organet veprimi themelor i të cilave është zbulimi, 
ndjekja dhe gjykimi i kryerësve të veprave penale, gjë që nënkupton shërbimin 
policor, prokurorin publik ose gjykatën, por mund të paraqitet edhe në organe të 
tjera shtetërore-publike, nga të cilat mund të pritet se do t’i informojnë me kohë 
organet kompetente për zbulimin, ndjekjen dhe gjykimin e veprave penale. Kështu, 
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p.sh. detyrimi i lajmërimit do të ishte i përmbushur dhe kjo vepër penale nuk do të 
ekzistonte në rastet kur personi ushtarak e lajmëron përgatitjen e veprës penale në 
komandën e tij; kur personi që ndodhet në vuajtje të dënimit ia paraqet lajmërimin 
e përgatitjes së veprës penale institucionit ku është i vendosur; kur lajmërimin për 
përgatitjen e veprës penale kundër pasurisë publike e paraqet tek organi 
mbikëqyrës i ndërmarrjes-kompanisë; kur lajmërimin kundër të miturit që ka 
përgatitur kryerjen e veprës penale ia paraqet organit të kujdestarisë etj.  

5. Në të gjitha këto raste, paraqitësi i lajmërimit ka shprehur qartazi qëllimin e tij që, 
me lajmërimin e përgatitjes së veprës penale tek organet e caktuara, ta pengojë 
kryerjen e veprës penale. Konsiderojmë se detyrimi i lajmërimit është i 
përmbushur edhe në situatën kur për përgatitjen e veprës penale është njoftuar 
vetëm personi ndaj të cilit është drejtuar vepra penale që po përgatitej, me kusht që 
në atë mënyrë të mund të pengohet kryerja e veprës penale.  

6. Personi që nuk e ka lajmëruar përgatitjen e veprës penale, por ka tentuar ta pengojë 
kryerjen e saj në mënyra të tjera, (p.sh. duke ia tërhequr vërejtjen tjetrit e ka 
sprapsur atë në vazhdimin e veprimeve përgatitore - duke i penguar këto veprime, 
apo duke penguar vetë kryerjen e veprës penale), nuk është i liruar nga përgjegjësia 
penale. Detyrimi i lajmërimit ekziston edhe në situatën kur personit që është i 
detyruar ta bëjë lajmërimin nuk është i njohur identiteti i personit që është duke 
përgatitur veprën penale. Mirëpo, vepra penale e moskallëzimit të përgatitjes së 
veprës penale nuk do të ekzistonte, nëse personi që di se po përgatitet kryerja e 
veprës penale, nuk e paraqet atë, pasi që është njoftuar se kjo tashmë është e njohur 
për organet të cilave është dashur t’u paraqitet lajmërimi. Në rast se shumë 
personave u është e njohur përgatitja e kryerjes së veprës penale, detyrimi i 
lajmërimit të përgatitjes ekziston për të gjithë ata, por nëse vetëm njëri nga ata e 
paraqet përgatitjen e veprës penale, personat tjerë lirohen nga detyrimi i 
lajmërimit.  

7. Detyrimi i lajmërimit supozon dijen e kryerësit se po përgatitet vepra penale, kur 
kryerësi vetëm dyshon, por nuk ekzistojnë rrethana objektive që sinjalizojnë 
përgatitjen e veprës penale, atëherë kjo vepër penale nuk do të ekzistonte. Detyrimi 
i lajmërimit krijohet në momentin që mësohet për përgatitjen e veprës penale nga 
ana e kryerësit, me kusht të ekzistimit të mundësisë së lajmërimit me kohë të 
organeve kompetente për përgatitjen e veprës penale.  

8. Për të ekzistuar kjo vepër penale, përpos asaj që u tha më lart, është e nevojshme 
që përgatitja e veprës penale të mos jetë lajmëruar në kohën kur akoma ka 
ekzistuar mundësia të pengohet kryerja e veprës penale dhe që vepra e përgatitur 
penale të tentohet të kryhet apo është kryer.  

9. Moskallëzimi i përgatitjes së veprës penale do të ishte penalo-juridikisht relevant 
vetëm nëse bëhet fjalë për moskallëzimin në kohën kur ka qenë i mundur pengimi 
kryerjen së veprës. Fakti nëse ka pasur kohë të mjaftueshme që të pengohet kryerja 
e veprës penale që po përgatitej është një rrethanë që vlerësohet sipas çdo rasti 
konkret (questio facti). Kjo vepër penale ekziston edhe në rastin kur organit 
kompetent i është paraqitur informata për përgatitje të kësaj vepre penale, por jo 
edhe në kohën e duhur, edhe pse kryerësi ka pasur mundësi ta lajmërojë atë më 
herët. Vepra penale nuk do të ekzistonte, nëse në kohën kur kryerësi ka mësuar për 
të, edhe po ta lajmëronte organin kompetent, nuk do të mund të pengohej kryerja e 
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veprës që ishte përgatitur. Detyrimi i paraqitjes së veprës penale ekziston edhe kur 
përgatitja e saj është në rrjedhë, por edhe kur përgatitjet kanë përfunduar.  

10. Në kuadër të këtij diskutimi, imponohet pyetja se si duhet të trajtohen rastet kur 
kryerja e veprës penale tashmë ka filluar, por ende ekzistojnë mundësitë që të 
pengohen pasojat e dëmshme, (tentativa e përfunduar apo e papërfunduar), ose kur 
janë realizuar të gjitha elementet e veprës penale të caktuar, por kryerja e saj 
vazhdon, d.m.th. ekzistojnë edhe më tutje veprime identike kriminale të kryerësit, 
(vepra penale e vazhduar, veprat penale permanente). Këto veprime nuk ndodhen 
më në fazën e përgatitjes, por në fazën e tentimit të kryerjes së veprës penale, 
përkatësisht kryerjes së veprës penale.  

11. Do të ishte e logjikshme që edhe moskallëzimi i tentativës së veprës penale të 
përfshihet në veprën penale të parashikuar nga neni 385 i KPK, duke u bazuar në 
motivin e qartë të inkriminimit të kësaj vepre penale–pengimi i kryerjes së veprave 
penale, ngase nuk do të ishte e arsyeshme që dikush të ndëshkohet për 
moskallëzim të veprimeve që paraqesin përgatitje të ndonjë vepre penale, e mos të 
ndëshkohet për moskallëzim të veprimeve që tashmë kanë hyrë në fazën e tentimit 
të kryerjes së veprës penale apo veprimet që paraqesin veprën e kryer penale – në 
situatën kur nga ky lajmërim, me intervenimin me kohë, mund të pengohej 
përfundimi i veprës penale, përkatësisht vazhdimi i mëtejmë i veprimeve 
kriminale. Një kuptimi i këtillë mund të mbështetet në interpretimin se shprehja 
ligjore “përgatitja e kryerjes së veprës penale” përfshin edhe veprimet kriminale të 
theksuara më lart, prandaj detyrimi i qytetarëve ekziston edhe në raport me ato 
veprime.  

12. Kushti i dytë objektiv për ekzistimin e kësaj vepre penale është që vepra penale që 
është përgatitur të jetë tentuar të kryhet ose të jetë kryer. Nëse vepra penale që 
është përgatitur për t’u kryer as nuk është tentuar, nuk ekziston vepra penale e 
moskallëzimit të përgatitjes së veprës penale, pa marrë parasysh arsyen për të cilën 
nuk ka ndodhur tentimi i kryerjes së veprës penale të përgatitur; mund të bëhet 
fjalë këtu për heqjen dorë vullnetare nga kryerja e veprës penale, për pengimin e 
kryerjes së veprës penale nga organet kompetente, për vdekjen e personit që ka 
përgatitur kryerjen e veprës penale etj.  

13. Për të ekzistuar vepra penale e moskallëzimit është e nevojshme të jetë kryer apo të 
jetë tentuar të kryhet vepra penale e njëjtë me veprën që është përgatitur, por nuk 
kërkohet që cilësimi juridik të jetë plotësisht i njëjtë, p.sh. vepra penale e 
moskallëzimit do të ekzistonte nëse është përgatitur kryerja e vjedhjes së rëndë, 
ndërsa është kryer vjedhja grabitqare. E rëndësishme është që të dy veprat penale, 
për nga natyra e tyre, të jenë identike dhe për çdonjërën prej tyre të mund të 
shqiptohet dënimi me pesë vjet burgim apo një dënim më i rëndë.  

14. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person që ka mësuar për përgatitjen 
e kryerjes së veprës penale. Mirëpo, personat që kanë marrë pjesë në përgatitjen e 
veprës nuk janë të detyruar ta lajmërojnë atë, pa marr parasysh se a bëhet fjalë për 
veprën penale të parashikuar nga paragrafi 1 apo 2 dhe pa marrë parasysh nëse 
edhe vetëm veprimet përgatitore janë të ndëshkueshme.  

15. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje, e cila duhet të përfshijë edhe 
dijeninë se me lajmërimin, është i mundur pengimi i kryerjes së veprës penale që 
po përgatitej.  
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Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është parashikuar forma e rëndë e veprës penale të 

moskallëzimit të përgatitjes së veprës penale. Vepra do të ekzistonte në rast se 
kryerësi nuk lajmëron përgatitjen e këtyre veprave penale: vrasja e rëndë; vrasja; 
sulmi me lëndim të rëndë trupor; ndonjë vepër penale nga Kapitulli XIV – Veprat 
penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës; ndonjë 
vepër penale nga Kapitulli XV – Veprat penale kundër njerëzimit dhe vlerave të 
mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare; ndonjë vepër penale nga Kapitulli XX – 
Veprat penale kundër integritetit seksual; ndonjë vepër penale nga Kapitulli 
XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare; ndonjë 
vepër penale nga Kapitulli XXIII – Veprat penale të narkotikëve; ndonjë vepër 
penale nga Kapitulli XXX – Veprat penale të armëve.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Me paragrafin 3 është parashikuar një bazë e veçantë e përjashtimit të dënimit për 

kategoritë e caktuara të personave, bazuar në marrëdhëniet e afërsisë, bashkësisë 
martesore, raportet jashtëmartesore. Kështu, për veprat penale të parashikuara nga 
paragrafi 1 me përjashtim të veprave penale që përfshijnë abuzimin e fëmijëve dhe 
dhunën në familje, personi nuk është penalisht përgjegjës nëse është në lidhje 
familjare me kryesin e veprës penale si prind, fëmijë, bashkëshort ose 
bashkëshorte, vëlla ose motër, prind adoptues apo fëmijë i adoptuar ose person me 
të cilin kryesi jeton në bashkësi jashtëmartesore.  

 
 
Neni 386 [Moslajmërimi i veprave penale apo kryesve të tyre] 
 
1. Kushdo që është në dijeni për identitetin e kryesit të një apo më shumë prej 

veprave penale në vijim dhe nuk e lajmëron faktin e tillë, dënohet me gjobë ose 
me burgim deri në tre (3) vjet.  
1.1. vrasja e rëndë;  
1.2. vrasja;  
1.3. sulmi me lëndim të rëndë trupor;  
1.4. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit 

kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës;  
1.5. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XV – Veprat penale kundër 

njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare;  
1.6. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XX – Veprat penale kundër 

integritetit seksual;  
1.7. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër 

korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare;  
1.8. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XXIII – Veprat penale të 

narkotikëve;  
1.9. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XXX – Veprat penale të armëve;  

2. Personi zyrtar apo personi përgjegjës i cili nuk e lajmëron veprën penale të 
cilën e ka zbuluar gjatë ushtrimit të detyrës së tij, dënohet me dënimin nga 
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paragrafi 1. i këtij neni, nëse vepra e tillë është e dënueshme me së paku tre (3) 
vjet burgim.  

3. Me përjashtim të veprave penale që përfshijnë abuzimin e fëmijëve dhe 
dhunën në familje, personi nuk është penalisht përgjegjës sipas këtij neni nëse 
është në lidhje familjare me kryesin e veprës penale si prind, fëmijë, 
bashkëshort ose bashkëshorte, vëlla ose motër, prind adoptues apo fëmijë i 
adoptuar ose person me të cilin kryesi jeton në bashkësi jashtëmartesore.  

 
1. Lajmërimi (Kallëzimi) i veprës së kryer penale dhe kryerësit të saj, para së 

gjithash, është një obligim qytetar, detyrim moral i çdo personi. Shkelja e 
detyrimeve të tilla, kur bëhet fjalë për vepra të lehta penale, si rregull, nuk është 
sanksionuar.  

2. Për disa persona Kodi i procedurës penale parashikon detyrimin e paraqitjes 
(kallëzimit) së veprës penale. Sipas nenit 79, par. 1 të KPPK, çdo qytetar ka të 
drejtë të kallëzojë veprën penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare dhe detyrohet ta 
bëjë këtë në rastin kur moskallëzimi i veprës penale paraqet vepër penale. Në 
raport me veprat penale që ndiqen sipas detyrës zyrtare, neni 78 par. 1 parashikon 
detyrimin e organeve publike që t’i paraqesin (kallëzojnë) veprat penale për të cilat 
janë informuar ose kanë marrë dijeni në ndonjë mënyrë tjetër, ndërsa në paragrafin 
2. të nenit 79 të KPPK, është parashikuar që punëtori social, punëtori shëndetësor, 
arsimtari, edukatori ose persona të tjerë që kryejnë punë në cilësi të ngjashme, të 
cilët mësojnë ose zbulojnë se ekziston dyshimi i arsyeshëm se fëmija është viktimë 
e veprës penale, sidomos për vepra penale kundër integritetit seksual, këtë duhet ta 
kallëzojnë menjëherë.766 

3. Ky inkriminim ka për qëllim që organeve të punëve të brendshme (policore) dhe 
atyre të drejtësisë t’ua bëjë të mundur që veprat e tilla penale t’i zbulojnë sa ma 
parë, ndërsa kryerësit e tyre të gjinden me qëllim të inicimit të procedurës penale.  

4. Me këtë nen janë parashikuar dy forma të veprës penale. Në paragrafin 1. është 
parashikuar moskallëzimi i veprës penale dhe kryerësit nga ana e cilitdo person, 
kurse në paragrafin 2 është parashikuar një formë e posaçme e veprës penale 
kryerës i së cilës mund të jetë vetëm personi zyrtarë dhe ai përgjegjës. Në 
paragrafin 3 është parashikuar një formë e posaçme e përjashtimit të 
kundërligjshmërisë, përkatësisht baza për përjashtim nga dënimi.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1. qëndron në moskallëzimin e kryerësit 

të veprës penale, përkatësisht veprës penale për të cilën mund të shqiptohet dënimi 
me burgim afatgjatë.  

2. Paragrafi 1 duhet qartësuar, për arsye se kështu siç është formuluar, ka ngelur 
paksa i paqartë dhe do të duhej të ishte kështu: kushdo që, duke qenë në dijeni për 
identitetin e kryerësit të veprës penale, ose kush di vetëm se vepra e tillë, është 
kryer, nuk e lajmëron një fakt të tillë, edhe pse zbulimi me kohë i kryerësit të 
veprës penale varet nga ky lajmërim, dënohet me burgim deri tre vjet. Fjalët e 
seleksionuara me të zeza janë ato që do të duhej t’i përmbante paragrafi 1, ndërsa 

                                                           
766 Shih neni 78 dhe 79 të Kodit të Procedurës Penale.  
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tani nuk i ka dhe krejt thelbi i këtij inkriminimi është zbulimi me kohë i kryerësit 
dhe një vepre të tillë penale.  

3. Për ekzistimin e veprës penale themelore kërkohet: a) që kryerësi të dijë kush është 
kryerës i veprës penale, të dijë për veprën penale të kryer; b) që të bëhet fjalë për 
moskallëzimin e kryerësit të veprave të caktuara penale, do të duhej të ishte edhe 
kushti i tretë “që nga paraqitja të varet zbulimi me kohë i kryerësit apo veprës 
penale, ngase ky është qëllimi i këtij inkriminimi”, por fatkeqësisht kodi i ri penal 
ka bërë lëshim që në përshkrimin e veprës penale (tiparet e saja) ta fut këtë 
element.  

4. Veprimi i kryerjes së veprës penale është moskallëzimi te organi kompetent 
(prokuroria, gjykata, organet policore) i kryerësit, përkatësisht i veprës penale, 
d.m.th.. bëhet fjalë për veprën e drejtë penale me mosveprim (delicta omissiva). 
Vepra penale është realizuar në atë moment kur për kryerësin është krijuar 
detyrimi për të vepruar, pra është momenti kur kryerësi ka mësuar për veprën 
penale, përkatësisht për kryerësin. Vepra penale konsiderohet e kryer në momentin 
kur kryerësi ka mundur ta bëjë kallëzimin, por nuk e ka bërë këtë.  

5. Kallëzimi i përgatitjes së vepër penale mund të kryhet në mënyra të ndryshme: me 
gojë, me shkrim, me telefon, me postë elektronike, etj. Parimisht, paraqitja i bëhet 
prokurorit kompetent me shkrim, me mjete teknike të komunikimit apo me gojë, 
(neni 80 i KPPK). Paraqitja konsiderohet e vlefshme edhe kur kjo i bëhet gjykatës, 
personit të autorizuar zyrtar, prokurorit jo kompetent, (neni 80 par. 3. i KPPK). 
Paraqitja do të konsiderohet e vlefshme edhe nëse nuk u është paraqitur organeve 
të përmendura më lart, por organeve të tjera, kur është e sigurt se organet 
kompetente për këtë do të njoftohen me kohë dhe nëse kjo është parashikuar me 
dispozita përkatëse, nëse paraqitja i është bërë eprorit nga ana e ushtarit, paraqitja i 
është bërë përgjegjësit në institucionin ndëshkues përmirësues nga personi në 
vuajtje të dënimit apo personi në paraburgim, etj.).767 

6. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 i ka dy forma: a) moskallëzimi i 
kryerësit të veprës penale dhe b) moskallëzimi i veprës penale. Te forma e parë e 
kësaj vepre penale kryerësi di edhe për kryerësin, edhe për veprën penale, ndërsa te 
forma e dytë, kryerësi di vetëm për kryerjen e veprës penale, por jo edhe për 
kryerësin e saj. Nëse personi që ka paraqitur kryerjen e veprës penale më vonë ka 
mësuar edhe kush është kryerësi, është i detyruar që këtë ta paraqesë. Nëse nuk do 
ta bënte këtë, ai do të kryente këtë vepër penale, pa marr parasysh nëse e kishte 
paraqitur më parë kryerjen e veprës penale. Nëse organeve të ndjekjes u është e 
njohur kryerja e veprës penale, por jo edhe e kryerësi, personi që e di se kush është 
kryerës i veprës penale, është i detyruar ta paraqesë (ta kallëzojë) atë.  

7. Paraqitja duhet të përmbajë të dhëna për veprën e kryer penale dhe për kryerësin e 
saj, kuptohet, për aq sa paraqitësit u janë të njohura ato. Por, do të ishte e 
mjaftueshme paraqitja që do të vinte në dukje rrethanat reale që përbëjnë elementet 
qenësore të veprës themelore, pra nuk është e nevojshme të theksohen rrethanat 
cilësuese nga të cilat varet dënimi që mund të shqiptohet, edhe pse këto rrethana 
janë të njohura për paraqitësin. Kështu, qytetari do ta përmbushte detyrimin e vet, 
nëse ai e paraqet vrasjen dhe kryerësin e vrasjes, por jo edhe rrethanat se kryerësi e 
kishte kryer veprën penale të vrasjes me qëllim të fshehjes së një vepre tjetër 

                                                           
767 Shih nenin 80. të KPPK.  
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penale, edhe pse e ka ditur këtë rrethanë. Në raport me kryerësin, paraqitja duhet të 
përmbajë të dhëna në bazë të të cilave kryerësi i njohur mund të gjendej, (p.sh, 
përshkrimi i vendit ku ai fshihet).  

8. Termi kryerës përfshin jo vetëm kryerësin, përkatësisht bashkëkryerësin e veprës 
penale, por edhe ndihmësin dhe shtytësin. Vepra penale e moskallëzimit të 
kryerësit dhe veprës penale do të ekzistonte edhe kur personi që është i detyruar ta 
lajmërojë këtë,e di se kryerës i veprës penale është fëmijë, personi i 
papërgjegjshëm apo person me imunitet. Edhe paraqitjet e tilla janë të rëndësishme 
për organet e ndjekjes, sepse ato mundësojnë të dihen bashkëpjesëmarrësit 
përgjegjës të kryerësit, duke mënjanuar kështu dyshimet për persona të tretë të 
pafajshëm dhe zhvillimin e procedurës ndaj tyre. Mirëpo, detyrimi i lajmërimit nuk 
ekziston kur për veprën e kryer penale fare nuk mund të udhëhiqet procedurë 
penale (rastet e amnistisë, parashkrimit absolut të ndjekjes penale etj.). Parashkrimi 
relativ i ndjekjes penale nuk mund të jetë bazë për përjashtimin e ekzistimit të 
kësaj vepre penale, duke marrë parasysh se në raste të tilla ekziston mundësia e 
ndjekjes penale dhe e gjykimit të personave të tjerë për të cilët parashkrimi nuk ka 
ndodhur. Detyrimi i paraqitjes nuk ekziston edhe kur vepra penale është zbuluar, 
përkatësisht kur kryerësi është i njohur.  

9. Detyrimi i paraqitjes së veprës penale përkatësisht i kryerësit të saj ekziston edhe 
kur vepra penale ka ngelur në tentativë, sepse nisur nga dënimi i parashikuar për 
ato vepra penale, edhe tentativa është e ndëshkueshme, (neni 28 KPK).  

10. Për ekzistimin e veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1 është e nevojshme që 
kryerësi të dijë kush është kryerës i veprës penale, përkatësisht të dijë se një vepër 
e tillë penale është kryer. Është e parëndësishme se në çfarë mënyre ka mësuar 
kryerësi i veprës penale të moskallëzimit. Dijenia për kryerësin mund të përfshijë 
të gjitha të dhënat për identitetin e tij apo të dhënat që nuk janë të plota, por në 
bazë të tyre kryerësi mund të gjendet, (përshkrimi i tij, vendi ku ai gjendet etj.). Sa 
i përket veprës penale, kryerësi duhet të dijë për rrethanat reale që përbëjnë 
elementet themelore të veprës penale. Kryerësi nuk është e thënë të jetë saktësisht i 
njohur me masat që i parashikon ligji. Kuptimi i përshkrimit ligjor qëndron në atë 
që kryesi, në kuptimin e përgjithshëm dhe të përditshëm, të jetë i vetëdijshëm se 
bëhet fjalë për vepra më të rënda penale.  

11. Gjykata Supreme e Bosnjë-Hercegovinës, në aktgjykimin Ap. nr. 951/52 dhe 
Gjykata Supreme e Maqedonisë, në aktgjykimin Ap. nr. 493/56, janë shprehur: 
“Me dijeninë në kuptim të veprës penale moskallëzimi i kryerësit dhe veprës 
penale, duhet kuptuar të qenit i vetëdijshëm për ekzistimin e të gjitha rrethanave 
reale, që përbëjnë elemente themelore të veprës penale, për të cilat mund të 
shqiptohet dënimi me vdekje dhe, së fundi, një nga kushtet për ekzistimin e kësaj 
vepre penale është që nga paraqitja, (e cila me gjithë detyrimin ligjor, nuk është 
bërë), të varet zbulimi me kohë i veprës penale dhe i kryerësit të saj”.768 

12. Do të thuhej se është zbuluar me kohë kryerësi dhe vepra penale, nëse paraqitja e 
kallëzimit mundëson fillimin, vazhdimin me sukses ose përfundimin e procedurës 
kundër kryerësit të veprës penale, ndërsa, në anën tjetër, mënjanon inicimin apo 
zhvillimin e procedurës ndaj personit të pafajshëm.  

13. Personi që ka marrë pjesë në kryerjen e veprës penale nuk mund të jetë penalisht 
                                                           
768 Srzentić Nikolla etj. Komentar KZS,KZK i KZV-e, Beograd 1981. f. 612.  
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përgjegjës për moskallëzim të kryerësit dhe veprës penale, sepse atëherë do të 
bëhej fjalë për vetëkallëzim, përkatësish për detyrim të paraqitjes së veprës penale 
në të cilën dikush ka marrë pjesë edhe vetë.  

14. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person (delicta communia), përpos 
personit që ka marrë pjesë në kryerjen e veprës penale, si bashkëkryerës ose 
bashkëpjesëmarrës.  

15. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje, gjë që, nga aspekti subjektiv, 
përfshin dijeninë e kryerësit se është kryer një vepër e rëndë penale, përkatësisht 
dijeninë e tij se kush është kryerës i një vepre të tillë. Këtë ligji e parashikon si 
dijeni të kryerësit, i cili, në bazë të rrethanave konkrete, konkludon me probabilitet 
se është kryer vepra penale, përkatësisht se kush është kryerës i veprës penale, por 
me këtë rast nuk kërkohet një siguri e plotë, (do të duhej të qëndronte edhe 
komponenti i dytë ai i vetëdijes - si bindje e kryerësit se me kallëzimin që nuk 
është bërë do të kishte mundësuar apo do të kishte lehtësuar ndjeshëm zbulimin e 
veprës dhe kryerësit të saj, këtë komponent e përbënte neni 304 i KPK).  

16. Nuk do të ekzistonte kjo vepër penale kur personi që ka për detyrë ta paraqes 
kallëzimin mendon gabimisht që organi kompetent, ku do të duhej të paraqitej 
kallëzimi, tanimë është informuar për kryerësin dhe veprën e kryer penale.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është parashikuar forma e posaçme e kësaj vepre penale.  
2. Në thelb, bëhet fjalë për veprën penale kundër detyrës zyrtare të personit zyrtar, 

përkatësisht të personit përgjegjës, mirëpo, për shkak të rëndësisë së objektit të 
mbrojtur (judikatura), vepra është radhitur në këtë kapitull të veprave penale. 
Rëndësia themelore e kësaj forme të veprës penale është: a) kryerës i veprës penale 
mund të jetë vetëm personi zyrtar a personi përgjegjës; b) është e nevojshme që 
kryerësi për veprën penale të ketë mësuar gjatë kryerjes së detyrës së tij zyrtare; c) 
duhet të bëhet fjalë për veprën penale për të cilën me ligj mund të shqiptohet 
dënimi me tre (3) vjet burgim ose një dënim më i rëndë dhe ç) që vepra penale të 
mos jetë kallëzuar nga dikush.  

3. Për kuptimin e shprehjes person zyrtar, shih sqarimet që janë dhënë në nenin 120 
par. 1 të KPK, (domethëniet e shprehjeve në këtë Kod).  

4. Kushti i dytë për ekzistimin e kësaj vepre penale është që personi zyrtar a personi 
përgjegjës të ketë mësuar për veprën gjatë ushtrimit të detyrës së tij zyrtare. 
Personi zyrtar ka mësuar për veprën penale gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare kur te 
një informatë e tillë ka ardhur gjatë ushtrimit të atyre përgjegjësive që bien në 
kuadër të autorizimeve të tij, pa marrë parasysh se në çfarë mënyre ka marrë këtë 
dijeni. Ajo mund të jetë informim, lajmërim nga personat që punojnë me personin 
zyrtar a personin përgjegjës, njoftimi i drejtpërdrejtë me rastin e kryerjes së 
mbikëqyrjes, etj. Nuk do të bëhet fjalë për këtë vepër penale, nëse personi zyrtar a 
personi përgjegjës ka mësuar për të jashtë ushtrimit të detyrës së tij zyrtare, p.sh. 
privatisht, nga një i njohur a mik i tij, etj. Në një rast të tillë eventualisht do të 
mund të bëhej fjalë për veprën penale të parashikuar nga paragrafi 1, nëse janë 
plotësuar kushtet e kërkuara.  

5. Për dallim nga vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1, kjo formë e veprës 
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penale nuk përfshin ekzistimin e dijenisë edhe për kryerësin e veprës penale. 
Përpos kësaj, duhet të bëhet fjalë për veprën penale për të cilën me ligj mund të 
shqiptohet dënimi me tre (3) vjet burgim apo një dënim më i rëndë. Me këtë 
dispozitë janë përfshirë edhe veprat penale për të cilat ligji parashikon një dënim 
deri në tre (3) vjet burgim.  

6. Nëse vepra penale tanimë i është paraqitur organeve kompetente të ndjekjes, nëse 
vepra penale është amnistuar apo është arritur parashkrimi absolut i ndjekjes 
penale, mosparaqitja nga ana e personit zyrtar dhe personit përgjegjës nuk paraqet 
vepër penale,  

7. Edhe kjo formë e moskallëzimit të veprës penale duhet t’i përfshijë të gjitha 
rrethanat që flasin për probabilitetin e kryerjes së veprës penale, rrethanat që 
tregojnë se bëhet fjalë për një vepër të rëndë penale dhe së fundit, vetëdijen se për 
rrethana të tilla kryerësi ka mësuar në kuadër të ushtrimit të detyrës së tij zyrtare.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Me paragrafin 3 është parashikuar një bazë e veçantë e përjashtimit të dënimit për 

kategoritë e caktuara të personave, bazuar në marrëdhëniet e afërsisë, bashkësisë 
martesore, raportet jashtëmartesore. Kështu, për veprat penale të parashikuara nga 
paragrafi 1 dhe 2. me përjashtim të veprave penale që përfshijnë abuzimin e 
fëmijëve dhe dhunën në familje, personi nuk është penalisht përgjegjës nëse është 
në lidhje familjare me kryesin e veprës penale si prind, fëmijë, bashkëshort ose 
bashkëshorte, vëlla ose motër, prind adoptues apo fëmijë i adoptuar ose person me 
të cilin kryesi jeton në bashkësi jashtëmartesore.  

 
Vërejtje kritike e autorit 

 
1. Konsiderojmë se në kategorinë e personave të parashikuar nga paragrafi 3 do të 

duhej të përfshiheshin edhe ata persona që me kryerësit e veprave penale janë në 
marrëdhënie besimi, siç janë: mbrojtësit, predikuesit fetarë a mjekët, sepse në këtë 
mënyrë do të mbrohej sekreti i mbrojtjes, i predikimit dhe sekreti mjekësor, ngaqë 
kështu siç është menduar dispozita e nenit 3, personat të cilët gjatë ushtrimit të 
detyrës së mbrojtjes, predikuesit fetar dhe mjekut, nëse kanë mësuar nga klientët e 
tyre se ata kanë kryer ndonjë vepër të këtillë penale, janë të detyruar t’i kallëzojnë 
ata, gjë që është në kundërshtim me parimin e ruajtjes së sekretit në raste të tilla, 
por edhe me standardet ndërkombëtare, p.sh. sipas KPPK nuk mund të merret në 
pyetje si dëshmitar, në mesin e të tjerëve, as mbrojtësi për atë që i pandehuri ia ka 
besuar atij në cilësi të mbrojtësit të vet, përveç kur kërkon vetë i pandehuri, (neni 
126 par. 1 pika 2 të KPPK), ndërsa nga detyra e dëshmimit janë liruar, ndër të 
tjerët, edhe: personi fetar për atë që i pandehuri apo një person tjetër është rrëfyer 
(neni 127 par. 1. pika 1. 4 të KPPK); mbrojtësi, mbrojtësi i viktimës, mjeku etj.. 
për faktet që i kanë mësuar gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre, (par. 1. 5).  

2. Detyrimi i këtyre personave për ta lajmëruar veprën penale dhe kryerësin e saj, pa 
përjashtim, do të ishte në kolizion të plotë me kufizimet që, në anën tjetër, ia vë me 
të drejtë Kodi i Procedurës Penale kategorisë së këtyre personave, kështu që, me 
rastin e amendamentimit të këtij Kodi, paragrafi 3 duhet plotësuar dhe rrethit të 
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personave që përjashtohen nga detyrimi i paraqitjes së veprave penale dhe 
kryerësve të tyre duhet t’i shtohen edhe mbrojtësi, predikuesi fetar dhe mjeku.769 

 
 
Neni 387 [Moslajmërimi i personit të akuzuar nga tribunali ndërkombëtar penal] 
 
1. Kushdo që është në dijeni për aktakuzën dhe vendndodhjen e personit të 

akuzuar nga tribunali ndërkombëtar penal dhe nuk lajmëron për 
vendndodhjen e tillë edhe pse zbulimi në kohën e duhur i personit të kërkuar 
varet nga lajmërimi i tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Personi nuk është penalisht përgjegjës sipas këtij neni nëse është në lidhje 
familjare me kryesin e veprës penale si prind, fëmijë, bashkëshort ose 
bashkëshorte, vëlla ose motër, prind adoptues apo fëmijë i adoptuar ose person 
me të cilin kryesi jeton në bashkësi jashtëmartesore.  

 
1. Qëllimi i këtij inkriminimi si dhe shumica e veprave penale nga ky kapitull është 

mundësimi i funksionimit i organeve të judikaturës dhe organeve tjera të cilët 
marrin pjesë në procedurën penale si dhe zbatimi efikas dhe përfundimi me kohë të 
proceseve të filluara para gjykatave të Republikës së Kosovës dhe procedurave 
para Tribunalit penal ndërkombëtar.  

2. Detyrimi për t’i paraqitur kryesit e veprave penale, përkatësisht veprat penale 
paraqet para se gjithash detyrim moral dhe qytetar. Në situata të caktuara shkelja e 
detyrimeve të tilla paraqet vepër penale p.sh. nga neni 386 të KPK.  

3. Në këtë nen, është sanksionuar penalisht moskallëzimi i personit të akuzuar nga 
Tribunali penal ndërkombëtar.  

4. Neni 29, par. 1. i Statutit të Tribunalit të Hagës, parasheh obligimin e të gjitha 
shteteve, për bashkëpunim me Tribunalin, në hetimin dhe në zhvillimin e 
procedurës kundër të akuzuarve për shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare.770 

5. Veprën penale e konsumon ai i cili duke ditur për aktakuzën dhe duke ditur se ku 
ndodhet dhe ka lëviz personi i akuzuar nga Tribunali ndërkombëtar nuk e lajmëron 
lëvizjen dhe vendndodhjen edhe pse gjetja e tij me kohë varet nga lajmërimi i tillë.  

6. Për t’u konsumuar vepra penale nga paragrafi 1. kumulativisht kërkohen të 
plotësohen këto kushte: 
a) Të ekzistojë aktakuza ndaj personit të caktuar nga Tribunali ndërkombëtar 

penal,  
b) Kryesi të dijë për ekzistimin e aktakuzës së tillë, 
c) Që kryesi të dijë se ka lëviz dhe ku ndodhet personi i tillë dhe 
d) Se gjetja e të akuzuarit varet nga paraqitja vendndodhjes apo lëvizjes së tij.  

7. Veprimi i kryerjes së veprës penale është mos lajmërimi i vendndodhjes apo 
lëvizjes së personit të akuzuar nga Tribunali ndërkombëtar penal. Lajmërimi mund 
të bëhet në forma të ndryshme: me gojë, me shkrim, me telefon, me postën 
elektronike, nëpërmjet internetit, etj. Parimisht lajmërimi i bëhet organeve të 
judikaturës dhe organeve tjera, gjykatës, prokurorisë,organeve policore, organeve 
ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë. Lajmërimi është valid edhe nëse nuk i është 

                                                           
769 Shih nenin 126 dhe 127 të KPPK.  
770 Shih dr. Ismet Salihu e Drejta penale ndërkombëtare,Prishtinë 1998,f. 208.  
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bërë subjekteve të përmendura më lartë kur duke i marrë parasysh rrethanat e rastit 
konkret është e qartë se me kohë do të lajmërohen organet kompetente.  

8. Mënyra e kryerjes, vepra penale kryhet me mosveprim (delicta ommisiva) d.m.th. 
lëshimi për të lajmëruar lëvizjen apo vendndodhjen e personit të akuzuar. Vepra 
penale është konsumuar kur te kryesi është krijuar obligimi për të bërë-vepruar, e 
ai është momenti kur kryesi ka mësuar për lëvizjen dhe vendndodhjen e personit të 
akuzuar.  

9. Nëse kryesi nuk ka qenë në mundësi që menjëherë ta lajmërojë lëvizjen apo 
vendndodhjen e tij, vepra konsiderohet e konsumuar kur është paraqitur mundësia 
e lajmërimit.  

10. Për ekzistimin e veprës penale është e domosdoshme që kryesi të dijë për 
aktakuzën nga Tribunali penal ndërkombëtar dhe di se ka lëviz dhe ku ndodhet 
personi i akuzuar. Kryesi nuk është e nevojshme që saktë të dijë lëvizjet dhe 
vendndodhjen e personit të tillë. Është e mjaftueshme që me të dhënat e ofruara 
relativisht lehtë do të zbulohen lëvizjet përkatësisht vendndodhjen e kryesit (p.sh. 
kryesi e di se personi i tillë ndodhet në lagjen e caktuar, por nuk e di saktë banesën 
ku ai strehohet etj.).  

11. Vepra penale do të ekzistojë vetëm po qe se gjetja me kohë e personit të tillë varet 
nga lajmërimi i lëvizjes dhe vendndodhjes së personit të akuzuar nga Tribunali 
penal ndërkombëtar. Nuk është relevante se në çfarë cilësie ndonjë person është 
akuzuar nga Tribunali penal ndërkombëtar (kryes, ndihmës, shtytës, etj.).  

12. Ana subjektive; vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje (dolus). Kryesi 
duhet të dijë se ekziston aktakuza e Tribunalit penal ndërkombëtar ndaj personit të 
caktuar dhe duhet të dijë se ka lëvizë apo ku ndodhet.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Me paragrafin 2 është parashikuar një bazë e veçantë e përjashtimit të përgjegjësisë 

penale për kategoritë e caktuara të personave, bazuar në marrëdhëniet e afërsisë, 
bashkësisë martesore, raportet jashtëmartesore. Kështu, për veprat penale të 
parashikuara nga paragrafi 1, personi nuk është penalisht përgjegjës nëse është në 
lidhje familjare me kryesin e veprës penale si prind, fëmijë, bashkëshort ose 
bashkëshorte, vëlla ose motër, prind adoptues apo fëmijë i adoptuar ose person me 
të cilin kryesi jeton në bashkësi jashtëmartesore.  

 
 
Neni 388 [Dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprave penale] 
 
1. Kushdo që strehon kryesin e ndonjë vepre penale, përveç veprave penale të 

parapara në paragrafin 2. të këtij neni, ose e ndihmon atë në shmangien e 
zbulimit ose arrestimit përmes fshehjes së mjeteve, provave apo në ndonjë 
mënyrë tjetër, ose kushdo që strehon personin e dënuar apo ndërmerr veprime 
për pengimin e arrestimit, ekzekutimit të dënimit apo urdhrit për trajtim të 
detyrueshëm, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni ka të bëjë me një apo më shumë 
prej veprave penale në vijim, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj 
deri në pesë (5) vjet:  
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2.1. vrasja e rëndë;  
2.2. vrasja;  
2.3. sulmi me lëndim të rëndë trupor;  
2.4. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit 

kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës;  
2.5. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XIV – Veprat penale kundër 

njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare;  
2.6. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XX – Veprat penale kundër 

integritetit seksual;  
2.7. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër 

korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare;  
2.8. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XXIII – Veprat penale të narkotikëve;  
2.9. ndonjë vepër penale nga Kapitulli XXX – Veprat penale të armëve;  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni ka të bëjë me vepër penale të 
dënueshme me burgim të përjetshëm, kryesi dënohet me burgim prej një (1) 
deri në dhjetë (10) vjet.  

4. Dënimi i paraparë me paragrafin 1. të këtij neni nuk mund të jetë më i ashpër, 
as sipas llojit e as sipas lartësisë, se dënimi i përcaktuar për veprën penale të 
kryer nga personi të cilit i jepet ndihma.  

5. Me përjashtim të veprave penale që përfshijnë abuzimin e fëmijëve dhe 
dhunën në familje, personi nuk është penalisht përgjegjës sipas këtij neni nëse 
është në lidhje familjare me kryesin e veprës penale si prind, fëmijë, 
bashkëshort ose bashkëshorte, vëlla ose motër, prind adoptues apo fëmijë i 
adoptuar ose person me të cilin kryesi jeton në bashkësi jashtëmartesore.  

 
1. Në këtë nen janë parashikuar tri forma të veprës penale të ndihmës kryerësit pas 

kryerjes së veprës penale. Në paragrafin 1 është parashikuar forma themelore e 
veprës penale; në paragrafin 2 është parashikuar forma e rëndë e veprës penale; 
ndërsa forma më e rëndë është parashikuar në paragrafin 3. Paragrafi 4 përmban 
dispozitën që paraqet një kufizim të caktuar në pikëpamje të mundësisë së matjes 
së dënimit ndaj kryerësit të veprës penale themelore, (veprës nga paragrafi 1). Baza 
e posaçme e përjashtimit të dënueshmërisë në raport me kategorinë e caktuar të 
personave është parashikuar në paragrafin 5.  

2. Me këtë vepër synohet pamundësimi dhe vështirësimi i punës së organeve të 
drejtësisë dhe organeve të tjera në zbulimin dhe dënimin e kryerësit të veprës 
penale dhe pamundësimi dhe vështirësimi i ekzekutimit të vendimeve gjyqësore, 
përkatësisht ekzekutimi i sanksioneve penale. Vepra penale paraqitet në dy forma 
themelore: si ndihmë kryerësit të veprës penale dhe ndihmë personit të dënuar, 
përkatësisht personit të cilit i është shqiptuar sanksioni penal.  

3. Kjo vepër penale, e cila është e njohur edhe si strehim, që ka të bëjë me përkrahjen 
personale të kryerësit të veprës penale pas kryerjes së veprës penale dhe realizohet 
me ndërmarrjen e veprimeve të caktuara me qëllim që kryerësi të mos zbulohet apo 
t’i shmanget ekzekutimit të sanksionit të shqiptuar të plotfuqishëm. Vepra penale 
është e natyrës subsidiare, sepse, si rregull, kemi të bëjmë me këtë vepër penale 
vetëm nëse dhënia e ndihmës kryerësit të veprës penale nuk paraqet ndonjë vepër 
tjetër penale.  
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Paragrafi 1. 
 
1. Forma e parë e veprës penale qëndron në fshehjen e kryerësit të veprës penale ose 

në ndihmesën që mos të zbulohet duke ia fshehur mjetet, gjurmët apo në ndonjë 
mënyrë tjetër. Bëhet fjalë për një dispozitë të përgjithshme, me të cilën mund të 
përfshihen forma të ndryshme të dhënies së ndihmës kryerësit të veprës penale për 
të mos u zbuluar, kurse në përshkrimin ligjor të veprës vihen në dukje veprimet e 
caktuara të ekzekutimit. Ndihma mund të shprehet si formë e ndihmës personale, 
ndërmarrje e veprimeve me të cilat fshihet vetë kryerësi i veprës penale apo e 
ashtuquajtura ndihmë reale, që nënkupton ndërmarrja e veprimeve me të cilat bëhet 
fshehja e mjeteve, gjurmëve etj.  

2. Me “zbulim” të kryerësit në kuptim të kësaj dispozite duhet kuptuar përcaktimi se 
një person ka kryer vepër penale dhe gjetja e kryerësit të kësaj vepre, pa marrë 
parasysh nëse është apo nuk është i njohur për organet e ndjekjes. Si veprim i 
kryerjes- në ligj, si rregull, theksohen fshehja e kryerësit, fshehja e gjurmëve të 
veprës penale apo e mjeteve të kryerjes, por inkriminohet edhe çdo formë tjetër me 
të cilin ndihmohet që vepra përkatësisht kryerësi të mos zbulohen. Ndihma mund 
të kryhet në mënyra të ndryshme, siç janë p.sh. organizimi i ikjes; furnizimi me 
ushqim, ilaçe, para, rroba dhe lëndë tjera të nevojshme të kryerësit që fshihet; 
furnizimi me dokumente me identitet të rremë, apo me dokument udhëtimi; dhënia 
e informatave të rreme organeve të ndjekjes për vendndodhjen e kryerësit apo për 
lëvizjet e tij, si dhe çdo pengesë tjetër që u bëhet organeve shtetërore në zbulimin 
dhe kapjen e kryerësit të veprës penale; informimi i kryerësit për lëvizjet e 
organeve të cilat janë vënë në ndjekje të tij; dhënia e ndihmës për ndërrimin e 
dukjes personale të kryerësit; vendosja e lidhjeve mes kryerësit dhe personave të 
tjerë me qëllim të ikjes; montimi i gjurmëve të rreme, (nëse në një rast të tillë nuk 
ekziston vepra penale e lajmërimit të rrejshëm), etj. Me shprehjen ndihmë në një 
mënyrë tjetër duhet kuptuar vetëm ato veprime të ndihmës së kryerësit, pas 
kryerjes së veprës penale, të cilat vetvetiu nuk paraqesin ndonjë vepër tjetër penale. 
Për këtë arsye veprimet që bëjnë pjesë në elementet e ndonjë vepre tjetër penale, 
duhen marrë si realizim i asaj vepre penale dhe jo edhe si vepër penale e dhënies së 
ndihmës kryerësit pas kryerjes së veprës penale.  

3. Vepra do të ekzistojë edhe në rast të fshehjes ose asgjësimit të mjeteve me të cilat 
vepra themelore është kryer, përkatësisht mjeteve që janë përdorur me rastin e 
kryerjes së veprës, si: djegia e rrobave dhe mbathjeve të cilat kryerësi i ka pasur të 
veshura me rastin e kryerjes së veprës penale, fshirja e gjurmëve të vijave papilare 
të kryerësit në vendin e kryerjes së veprës penale, asgjësimi i automjetit me të cilin 
është kryer kontrabanda, etj. Si rregull, bëhet fjalë për ndihmën e tërthortë që i 
bëhet kryerësit për të mos u zbuluar.  

4. Forma e dytë e veprimit të kryerjes përbëhet nga fshehja e personit të dënuar, 
përkatësisht ndërmarrja e veprimeve të tjera me qëllim të shmangies nga 
ekzekutimi i dënimit të shqiptuar ose ekzekutimi i masave të trajtimit të 
detyrueshëm. Veprimet tjera mund të jenë të ndryshme dhe përputhen me veprimet 
e theksuara më lartë. Vepra ekziston edhe kur ndihma i ofrohet personit që nuk ka 
filluar ende vuajtjen e sanksionit penal, ashtu edhe të gjykuarit që ka ikur gjatë 
ekzekutimit të dënimit. Ligji nuk bën dallimin në raport me dënimet ekzekutimi i 
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të cilave pengohet, gjë që do të thotë se kjo dispozitë ka të bëjë me të gjitha 
dënimet, pra edhe me dënimin me burg për të mitur, dënimin me gjobë, masën e 
trajtimit të detyrueshëm psikiatrik.  

5. Për të ekzistuar kjo formë e veprës penale është e domosdoshme që të bëhet fjalë 
për ndihmë të mëvonshme, e cila nuk mund të përbëjë formë të bashkëpunimit që 
kontribuon në kryerjen e veprës penale, sepse bëhet fjalë për veprime që janë 
ndërmarrë pasi është kryer vepra penale themelore, prandaj vepra penale e 
parashikuar nga ky nen nuk paraqet formë të bashkëpunimit në kryerjen e veprës 
penale, por vetëm vepër penale të pavarur, objekt i mbrojtur i së cilës është 
funksionimi i papenguar i drejtësisë penale. Përjashtim bën rasti kur një ndihmë e 
këtillë është premtuar para ose gjatë kryerjes së veprës penale, (premtimi paraprak 
i fshehjes), ndërsa është realizuar pas kryerjes së veprës penale; në një rast të tillë 
bëhet fjalë për ndihmën si formë e bashkëpunimit e jo për ndihmën sipas këtij neni.  

6. Dhënia e ndihmës kryerësit që të mos zbulohet apo që të mos ekzekutohet 
sanksioni penal është e ndëshkueshme edhe kur bëhet fjalë për veprën penale që 
ndiqet sipas padisë private. Vepra penale kryerësit të së cilës i ofrohet ndihma 
mund të jetë e kryer apo e ngelur në tentativë, por mund të qëndrojë edhe në 
veprime përgatitore, nëse ato dënohen me ligj.  

7. Vepra penale e parashikuar nga ky nen konsiderohet e realizuar edhe kur ndihma i 
jepet jo vetëm kryerësit të një vepre të caktuar penale, por edhe 
bashkëpjesëmarrësit. Mirëpo, vepra penale nuk ekziston, nëse ndihma i jepet 
bashkëpjesëmarrësit a bashkëkryerësit të veprës së njëjtë, sepse në një rast të tillë 
bëhet fjalë për vepër të tyre të përbashkët.771 Megjithatë, kemi të bëjmë me këtë 
përjashtim vetëm nëse bashkëpjesëmarrësve, përkatësisht bashkëkryerësve u jepet 
ndihma që të mos zbulohen, por jo edhe kur atyre u ndihmohet me qëllim që ta 
pengojnë ekzekutimin e sanksionit penal, ngase në raste të tilla më nuk ekziston 
motivi i ruajtjes së interesave personale të kryerësit.  

8. Kryerës i veprës penale nuk mund të jetë personi që ka marrë pjesë në kryerjen e 
veprës së mëparshme, pa marrë parasysh se në çfarë cilësie është shprehur kjo 
pjesëmarrje.  

9. Nëse kryerësi i veprës penale, duke i fshehur gjurmët e veprës së vet penale 
njëkohësisht fsheh edhe gjurmët e veprës penale të një personi tjetër, një fshehje e 
tillë nuk paraqet këtë vepër penale edhe në rast se vepra e personit tjetër është më e 
rëndë se vepra e tij.772 

10. Ndërmarrja e shumë veprimeve nga ana e kryerësit të njëjtë nuk do të cilësohet si 
shumë vepra penale, por si një vepër penale. Për ekzistimin e kësaj vepre penale 
nuk janë me rëndësi pesha dhe lloji i veprës penale të cilën kryerësi e fsheh, e as 
fakti nëse kryerësi i asaj vepre penale është ose jo përgjegjës. Për ekzistimin e 
veprës penale të parashikuar nga ky nen është e domosdoshme kryerja e 
mëhershme e ndonjë vepre penale, për të cilën sipas ligjit ekziston mundësia e 
ndjekjes penale, përkatësisht ekzekutimi i sanksionit penal, ashtu që dhënia e 
ndihmës nuk do të ishte e dënueshme në situatën kur ka ndodhur parashkrimi i 
ndjekjes penale, përkatësisht parashkrimi i ekzekutimit të sanksionit penal apo në 
rast të amnistisë. Ky qëndrim rezulton nga fakti se arsyeja “ratio legis” e ekzistimit 

                                                           
771 Srzentić Nikola etj. op. cit. f. 617.  
772 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Malit të Zi, Ap. nr. 17/65, cituar sipas Srzentić ibd.  
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të kësaj vepre penale është mundësimi i ndjekjes penale dhe i dënimit të kryerësit, 
përkatësisht ekzekutimi i sanksionit penal, ashtu që ekzistimi i rrethanave të tilla 
pamundëson ndjekjen penale dhe ekzekutimin e sanksionit penal.  

11. Për ekzistimin e veprës penale gjithashtu nuk është e nevojshme që veprimi i 
kryerjes të ketë qenë i suksesshëm, përkatësisht që për shkak të veprimeve të 
ndërmarra kryerësi të ketë ngelur i pazbuluar apo që sanksioni penal i shqiptuar të 
mos jetë e mundur të ekzekutohet.  

12. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje. Personi që jep ndihmë duhet të ketë 
dijeni që personi tjetër ka kryer vepër penale, përkatësisht se është gjykuar me 
aktgjykim të plotfuqishëm për vepër penale dhe se një personi të tillë po i ndihmon 
për të mos u zbuluar, përkatësisht që ndaj tij të mos ekzekutohet sanksioni penal. 
Nuk është e nevojshme që personi që jep ndihmë të jetë plotësisht i sigurt se 
personi të cilit po i jepet ndihma ka kryer vepër penale, apo se ai është dënuar me 
aktgjykim të formës së prerë, por është i mjaftueshëm ekzistimi i vetëdijes për një 
mundësi të tillë. Vepra penale ekziston edhe kur kryerësi është në lajthim sa i 
përket llojit të veprës penale që e ka kryer personi të cilit i jepet ndihma ose kur 
fare s’e di se për cilën vepër penale bëhet fjalë. Për ekzistimin e veprës penale 
është pa ndikim fakti nëse personi të cilit i jepet ndihma është personalisht i i 
njohur për kryerësin dhe nëse personit të cilit i jepet ndihma e di se atij po i jepet 
kjo ndihmë.  

13. Veprën penale mund ta kryejë çdo person.  
 

Paragrafi 2 
 
1. Në paragrafin 2 është parashikuar një dënim më i ashpër nëse i është dhënë ndihmë 

kryerësit të veprës penale, për ndonjërën nga këto vepra penale: vrasja e rëndë; 
vrasja; sulmi me lëndim të rëndë trupor; ndonjë vepër penale nga Kapitulli XIV – 
Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës; 
ndonjë vepër penale nga Kapitulli XIV – Veprat penale kundër njerëzimit dhe 
vlerave të mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare; ndonjë vepër penale nga 
Kapitulli XX – Veprat penale kundër integritetit seksual; ndonjë vepër penale nga 
Kapitulli XXXIV – Veprat penale kundër korrupsionit zyrtar dhe detyrës zyrtare; 
ndonjë vepër penale nga Kapitulli XXIII – Veprat penale të narkotikëve; ndonjë 
vepër penale nga Kapitulli XXX – Veprat penale të armëve 

 
Paragrafi 3 

 
1. Kështu siç është ndërtuar ky paragraf paraqet paradoks, për faktin se nëse kryesi i 

ka dhënë ndihmë kryesit të veprës penale nga paragrafi 1. për të cilën parashihet 
dënim me burgim të përjetshëm, ai mund të dënohet me dënim me burgim prej një 
(1) deri në dhjetë (10) vjet, ndërsa për veprat penale nga paragrafi 2. (e cila është 
dispozitë cilësuese), dhënia e ndihmës edhe për vepra penale për të cilat parashihet 
dënim me burgim të përjetshëm, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj 
deri në pesë (5) vjet.  

2. Ky paragraf me rastin e amandementimit të KPK, duhet ndryshuar patjetër.  
3. Sikurse edhe vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1, edhe këto dy forma të 
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veprës penale mund të kryhen vetëm me dashje. Është e nevojshme që kryerësi të 
dijë për elementet reale të veprës penale të cilën e ka kryer personi të cilit po i 
jepet ndihma, e për të cilën vepër është parashikuar dënimi me më tepër se pesë 
vjet burgim apo një dënim me burgim afatgjatë.  

 
Paragrafi 4 

 
1. Me paragrafin 4 të këtij neni është parashikuar një dispozitë e posaçme për 

pamundësinë që dënimi i shqiptuar për veprën penale ndihma e dhënë për 
kryerësin pas kryerjes së veprës penale të jetë më e rëndë, as për nga lloji, as për 
nga masa sesa dënimi që është shqiptuar për veprën penale për të cilën është dhënë 
ndihma. Kjo dispozitë vlen vetëm për veprën penale të parashikuar nga paragrafi 1 
e jo edhe për formën e cilësuar nga paragrafi 2 dhe 3, të këtij neni.  

 
Paragrafi 5 

 
1. Me paragrafin 5 është parashikuar një bazë e veçantë e përjashtimit të 

kundërligjshmërisë, përkatësisht të dënueshmërisë për veprën e parashikuar nga 
paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni. Kështu, për veprat penale të parashikuara nga 
paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni nuk do të dënohet personi që është në lidhje me 
kryerësin e veprës penale, si bashkëshort, partner jashtëmartesor, i afërm i gjakut i 
shkallës së parë, vëlla ose motër, prind adoptues ose fëmijë i adoptuar, bashkëshort 
ose partner me të cilin bashkëjeton.  

 
Nga praktika gjyqësore 

 
1. Fakti se në autobusin që e drejtonte i akuzuari M. Q. e që qarkullonte në relacion 

Shqipëri-Kosovë, është gjetur një pako me drogë të cilën e kishte vendosur një 
pasagjer tani i akuzuari i parë, Sh. N, nuk do të thotë se i akuzuari M. Q. i ka dhënë 
ndihmë të akuzuarit Sh. N, i cili është deklaruar fajtor, për veprën penale, prodhimi 
i paautorizuar dhe vënia në qarkullim të narkotikëve, të parashikuar nga neni 245 
par. 1. të LPJ, pas kryerjes së veprës penale të parashikuar nga neni 174 të LPK, 
(Ligjit Penal të Kosovës) tani neni 388 të KPK.  

2. Nga arsyetimi i aktgjykimit të anuluar Gjykata Supreme Konstaton: Prokurori 
Publik i Qarkut në Prizren i ka akuzuar Sh. N. dhe M. Q, se në bashkëveprim kanë 
kryer veprën penale prodhimi i paautorizuar dhe vënia në qarkullim të narkotikëve, 
të parashikuar nga neni 245 par. 1. lidhur me nenin 22. të LPJ. Në shqyrtimin 
kryesor prokurori publik heq dorë nga aktakuza në raport me të akuzuarin M. Q, 
për veprën penale nga neni 245 par. 1. lidhur me nenin 22. të LPJ, dhe, më 
7.09.2001, në raport me të ngritë propozim akuzë për veprën penale, dhënia e 
ndihmës kryerësit pas kryerjes së veprës penale, të parashikuar nga neni 174 të 
LPK dhe për këtë vepër penale, gjykata e shkallës së parë e ka shpallë fajtor. I tërë 
arsyetimi i gjykatës së shkallës së parë përmblidhet me një fjali “Edhe pse e ka 
ditur se në autobusin që ai po e drejtonte ka qenë pakoja me narkotik, në këtë 
mënyrë i ndihmon të akuzuarit Sh. N. që mos të zbulohet”. Sipas vlerësimit të 
Gjykatës Supreme “arsyetimi i tillë” i gjykatës së shkallës së parë është i paqartë 
dhe nga ky arsyetim nuk rezulton se në çka konsiston ndihma e të akuzuarit M. që i 
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akuzuari Sh. të mos zbulohet. Vepra penale është zbuluar me rastin e shkuarjes në 
doganën e Kosovës dhe nga ai moment i akuzuari nuk ishte në mundësi për 
ndërmarrjen e ndonjë veprim në drejtim të ndihmës kryerësit pas kryerjes së veprës 
penale (që ai mos të zbulohet). Nëse i akuzuari që nga nisja dinte për ngarkesën e 
të akuzuarit Sh. N. dhe lejonte që ajo të transportohej (edhe pse ai këtë e kishte 
mohuar në të gjitha fazat e procedurës dhe se ngarkesa me narkotik (pakoja e 
kamufluar) ishte e dukshme edhe nga pasagjerët tjerë), ai eventualisht, do të mund 
të përgjigjej për ndonjë vepër tjetër penale, por jo për veprën penale për të cilën 
është shpallë fajtor nga gjykata e shkallës së parë.773 

3. Kryerësi nuk është domosdoshme të ketë dijeni për cilësimin e veprës penale dhe 
as për dënimin e parashikuar për atë vepër penale.  

4. Kur kryerësi i veprës penale të parashikuar nga neni 281 të KP ka mësuar se një 
person ka kryer vepër të rëndë penale, por, megjithatë, për t’i ndihmuar atij personi 
ndërmerr njërin nga veprimet e parashikuara nga paragrafi 1 i nenit në fjalë, vepra 
e tij juridikisht cilësohet në varësi nga cilësimi juridik dhe dënimi i parashikuar për 
veprën që ka kryer personi të cilin e ka ndihmuar, pa marrë parasysh nëse e ka 
pasur të njohur ose jo dënimin e parashikuar për këtë vepër.774 

5. Për ekzistimin e veprës penale të parashikuar nga neni 204 par. 3 të Ligjit Penal të 
Serbisë është e nevojshme që kryerësi të ketë dijeni për elementet reale të veprës 
penale të cilën e ka kryer personi të cilit i jepet ndihma, ndërsa nuk është e 
domosdoshme që atij t’i jetë i njohur cilësimi juridik dhe as dënimi i parashikuar me 
ligj.775 

6. Me shprehjen “ndihmë në një mënyrë tjetër” të parashikuar nga neni 204 par. 1 të 
LPS (Ligji Penal i Serbisë) duhen kuptuar vetëm ato veprime të ndihmës së 
kryerësit pas kryerjes së veprës penale të cilat vetvetiu nuk paraqesin ndonjë vepër 
tjetër penale. Prandaj veprimet që bëjnë pjesë në elementet e ndonjë vepre tjetër 
penale duhet të merren si realizim i asaj vepre penale dhe jo edhe si vepër penale e 
dhënies së ndihmës kryerësit pas kryerjes së veprës penale.776 

7. “Sipas aktgjykimit të GJSKr, kž-495/52, ekziston vepra penale ndihma kryesit pas 
kryerjes së veprës penale, në rastin kur i akuzuari ka takuar kryesin e veprës penale 
i cili po fshihej në shtëpinë e tij dhe, atij i ka sugjeruar që të largohet nga aty, ngase 
afër janë organet e ndjekjes, pas kësaj vërejtje, kryesi ka ikur dhe me rastin e 
arritjes së patrullës policor e cila po e ndiqte kryesin atyre u është përgjigjur se i 
ikuri nuk kishte qenë në shtëpinë e tij fare”.777 

8. “Sipas aktgjykimit të Gjykatës së Zhupanisë në Bjellovar, Kž-22/84, nëna e kryesit 
të veprës penale e cila e fshehë sendin të fituar me vepër penale, nuk mund të jetë 
kryese e veprës penale të fshehjes nga neni 236 të LPKr, ngase në situatën e tillë, 
për shkak të afërsisë farefisnore, kemi të bëjmë vetëm me veprën penale ndihma 
kryesit pas kryerjes së veprës penale, nga neni 301. par. 1. të LPKr, për të cilën 
sipas par. 4. të nenit të cituar nuk mund të dënohet”.778 

                                                           
773 Gjykata Supreme e Kososvës,, Ap. nr. 277/2001, datë 16.04.2002 
774 Gjykata e Lartë e Kosovës,, Ap-nr. 288/75,, më 21.I.1976. cituar në Buletini i praktikës gjyqësoret të 
Gjykatës së Lartë të Kosovës, nr. II. Prishtinë 1976. f. 3.  
775 Aktgjykimi GJSS. Ap. nr. I-210/82.  
776 Aktgjykimi i GJSS, Ap. nr. I-1180/78. cituar sipas Srzentić Nikola etj. ibd.  
777 Cituar sipas Smail Sokolović,Krivični zakon SR BH. sa pregledom sudske prapse,Sarajevo,1988. f. 180.  
778 Cituar sipas Valentin Vouk, Krivični zakon Republike Hrvatske,Zagreb 1992. f. 211.  
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9. Dashja e kryerësit të veprës penale duke i dhënë ndihmë kryerësit pas kryerjes së 
veprës penale, i parashikuar nga neni 281 par. 1 dhe 3 të LPKr, duhet të përfshijë 
edhe dijeninë për atë se tjetri ka kryer vepër penale, përkatësisht se ekzistojnë fakte 
të cilat, sipas gjykimit të arsyeshëm, natyrisht dhe logjikisht shpijnë në 
përfundimin se tjetri ka kryer vepër penale. Me këtë rast është juridikisht jo 
relevante nëse ndihmësi ka mësuar për kryerjen e veprës penale nga kryerësi i 
veprës penale apo nga dijenia për ekzistimin e fakteve të cilat logjikisht çojnë në 
përfundimin se tjetri ka kryer vepër penale, ka ardhur në një mënyrë tjetër. Përpos 
kësaj, është e nevojshme të vërtetohet se ndihmësi ishte motivuar me synimin e 
avancimit të interesave të kryerësit të veprës penale, që ky të mos zbulohet dhe për 
realizimin e këtij qëllimi kryen veprime të inkriminuara nga neni 281 par. 1 të 
LPKr, përkatësisht që në një mënyrë tjetër t’ua ketë vështirësuar organeve të 
ndjekjes zbulimin e kryerësit të veprës penale (GJSKr Ap. 1630/66). 

 
 
Neni 389 [Dhënia e ndihmës personit të akuzuar nga tribunali ndërkombëtar  

   penal] 
 
1. Kushdo që i jep ndihmë apo e fsheh personin e akuzuar nga tribunali 

ndërkombëtar penal ose e ndihmon personin e tillë për t’iu shmangur zbulimit, 
dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Prindi, fëmija, bashkëshorti ose bashkëshortja, vëllai ose motra, prindi 
adoptues apo fëmija i adoptuar ose personi me të cilin kryesi jeton në bashkësi 
jashtëmartesore nuk dënohet për veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni.  

 
1. Kjo vepër penale paraqet inkriminim të ri në legjislacionin e Republikës së Kosovës. 

Duke e parë përmbajtësisht, kjo vepër penale paraqitet si formë e posaçme e veprës 
penale ndihma kryesit pas kryerjes së veprës penale, nga neni 388 të KPK. 

2. Veprimi i kryerjes është përcaktuar me alternativë, madje edhe si dhënie e ndihmës 
dhe fshehja të personave të akuzuar nga Tribunali penal ndërkombëtar dhe ndihma 
që personi i tillë të mos zbulohet.  

3. Forma e parë e veprimit të kryerjes së veprës penale ka karakter të përgjithshëm. 
Bëhet fjalë për dispozitë të përgjithshme e cila praktikisht si shprehje e gjerë në 
vete përmban edhe dy forma tjera të veprimit të kryerjes. Ofrimi i ndihmës mund 
të bëhet në forma të ndryshme: dhënia e mjeteve monetare, sigurimi dhe ofrimi i 
ndihmës mjekësore, sigurimi dhe sjellja e ushqimit personit të akuzuar, etj. 
Shprehja ndihmë, siç është përcaktuar me këtë dispozitë, nuk do të thotë se duhet 
kuptuar si ndihmë e cila i ofrohet personit të akuzuar nga Tribunali penal 
ndërkombëtar me qëllim të pengimit të zbulimit të personit të tillë nga ana e 
organeve kompetente, përkatësisht për pamundësimin e zbatimit e procedurës 
penale. Vepra do të ekzistojë edhe nëse ndihma përmbajtësisht nuk qëndron në 
veprimet e fshehjes së personit të akuzuar. Përfundimi i tillë rezulton nga kuptimi 
gjuhësor i kësaj dispozite. Për të ekzistuar kjo vepër penale, është e mjaftueshme 
vetëm ndonjëri nga veprimet që e përbëjnë ndihmën. Nëse kryesi ndërmerr disa 
veprime të kryerjes me të cilën ofrohet ndihma, nuk do të bëhet fjalë për bashkim 
veprash penale por për një vepër penale.  
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4. Forma e dytë e veprimit të kryerjes qëndron në fshehjen e personave të akuzuar 
nga Tribunali penal ndërkombëtar dhe ndihma që i jepet atij për t’u mos zbuluar. 
Veprimi i fshehjes përkatësisht ndihmës që personi i akuzuar të mos zbulohet 
mund të bëhet: duke ia organizuar ikjen,ofrimi i jatakëve (strehimit), transferimi 
në vendet e ndryshme, sigurimi i dokumenteve të rrejshme personale dhe të 
udhëtimit, dhënia e parave për të ikur, informimin e personit të akuzuar se kah po 
lëvizin kërkimet ndaj tij, dhënia e informatave të rrejshme organeve kompetente të 
ndjekjes për lëvizjen dhe vendndodhjen e personit të tillë, etj.  

5. Tipareve të kësaj forme të veprimit të kryerjes çdoherë u përgjigjen veprimet që 
nënkuptojnë ndihmën e drejtpërsëdrejti -të dukshme, personit të akuzuar që mos të 
zbulohet.779 

6. Kjo formë e veprimit të kryerjes mund të përbëhet edhe në fshehjen e gjurmëve 
dhe mjeteve. Si te veprat penale e ndihmës kryesit pas kryerjes së veprës penale po 
ashtu edhe te kjo vepër penale, nuk është e domosdoshme që veprimi i ndërmarrë i 
fshehjes të ketë rezultuar me fshehjen e suksesshme përkatësisht mos zbulimin e 
personit të akuzuar.  

7. Për të ekzistuar kjo vepër penale është e nevojshme që ndihma i është ofruar 
personit të akuzuar nga Tribunali penal ndërkombëtar, me ç’rast nuk është 
relevante se për çfarë vepre penale personi i tillë akuzohet, se çfarë roli ka pasur; 
kryes, bashkëkryerës,ndihmës, etj.  

8. Nuk do të bëhet fjalë për këtë vepër penale, nëse i ofrohet ndihma personit ndaj të 
cilit janë duke u zhvilluar hetimet para Tribunalit penal ndërkombëtar, ngase 
personi i tillë nuk e ka akoma statusin e personit të akuzuar.  

9. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje (dolus) 
10. Kryes i veprës penale mund të jetë çdo person (delicta communia).  
  

Paragrafi 2. 
 
1. Me paragrafin 2 është parashikuar një bazë e veçantë e përjashtimit të 

kundërligjshmërisë, përkatësisht të dënueshmërisë për veprën e parashikuar nga 
paragrafët 1. të këtij neni. Sipas këtij paragrafi për veprën penale nga paragrafi 1. 
Të këtij neni nuk përgjigjet penalisht Prindi, fëmija, bashkëshorti ose 
bashkëshortja, vëllai ose motra, prindi adoptues apo fëmija i adoptuar ose personi 
me të cilin kryesi jeton në bashkësi jashtëmartesore.  

 
 
Neni 390 [Lajmërimi apo kallëzimi i rremë] 
 
1. Kushdo që bën lajmërim të rremë te personi zyrtar i ngarkuar me detyrën për 

të hetuar apo ndjekur, se personi i caktuar ka kryer vepër penale e cila ndiqet 
sipas detyrës zyrtare, duke e ditur se personi i tillë nuk është kryesi, dënohet 
me gjobë ose me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që ofron prova të rreme për veprën penale ose në ndonjë mënyre 
tjetër shkakton fillimin e procedurës penale për vepër penale e cila ndiqet 
sipas detyrës zyrtare kundër personit për të cilin ai e di se nuk e ka kryer 

                                                           
779 Bačić, F. Pavlović, Š. Kazneno pravo-posebni dio, Zagreb 2001, f. 408.  
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veprën penale, dënohet me dënimin nga paragrafi 1. i këtij neni.  
3. Kushdo që lajmëron veten se ka kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës 

zyrtare, edhe pse nuk e ka kryer veprën e tillë, dënohet me gjobë ose me 
burgim deri në tre (3) muaj.  

4. Kushdo që lajmëron te personi zyrtar i ngarkuar me detyrën për të hetuar apo 
ndjekur, se është kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, edhe 
pse ai e di se vepra nuk është kryer, dënohet me dënimin nga paragrafi 3. i 
këtij neni.  

 
1. Edhe këtu konsiderojmë se do të duhej të përdoret shprehja “kallëzimi i rrejshëm”.  
2. Me veprën penale që është parashikuar nga ky nen seriozisht pengohet puna e 

organeve të drejtësisë; pa arsye reale vihet në lëvizje aparati i drejtësisë që çon në 
ndërmarrjen e masave të paarsyeshme ndaj dikujt; ndonjëherë me lajmërim 
(kallëzim) të rrejshëm synohet që organet e drejtësisë të vihen në lajthim dhe 
procedura të orientohet në drejtim të gabuar. Te këto vepra penale nuk bëhet fjalë 
vetëm për mbrojtjen e drejtësisë – për ushtrimin pa pengesa të funksionit të saj 
penal, edhe pse kjo është primare; kjo vepër penale njëkohësisht nënkupton edhe 
atakun mbi nderin dhe autoritetin e një personi të caktuar, pozitën e tij në shoqëri, 
të drejtat dhe liritë e tij, rrezikimin e qetësisë së tij personale. Për këtë arsye me 
këtë inkriminim ofrohet mbrojtja penale-juridike e funksionimit të rregullt të 
drejtësisë dhe njëkohësisht qytetari mbrohet nga sulmi i pabazuar mbi nderin dhe 
autoritetin e tij.  

3. Në këtë nen janë parashikuar katër forma të veprës penale të lajmërimit të 
rrejshëm: lajmërimi drejtpërsëdrejti i rrejshëm i personit të caktuar (neni 1); 
lajmërimi i tërthortë i rrejshëm i personit të caktuar, duke i kamufluar gjurmët e 
rreme apo në ndonjë mënyrë tjetër (par. 2); lajmërimi rrejshëm i vetvetes si kryerës 
i veprës penale (par. 3); lajmërimi rrejshëm i kryerjes së veprës penale (par. 4).  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1 është parashikuar forma themelore e veprës penale lajmërimi i 

rrejshëm - lajmërimi direkt (lajmërimi formal). Veprimi i kryerjes është lajmërimi i 
personit të caktuar se ka kryer vepër penale, të cilën vepër ai person nuk e ka kryer. 
Lajmërimi duhet t’i paraqitet organit të ndjekjes penale, (prokurorisë, organeve të 
punëve të brendshme, policisë financiare, gjykatave etj.). Lajmërimi, në kuptim të 
kësaj vepre penale, nuk është e thënë t’u dorëzohet drejtpërsëdrejti organeve të 
numëruara më lart; lajmërimi është relevant edhe kur u është paraqitur organeve të 
tjera shtetërore apo personave juridik, nëse ato organe përkatësisht ata persona 
kanë detyrim ligjor t’i informojnë organet e ndjekjes penale – t’ua dërgojnë 
paraqitjen dhe e bëjnë atë.  

2. Lajmërimi mund të paraqitet me gojë ose me shkrim, mund të jepet me 
procesverbal; ai nuk është e thënë që në aspektin formal t’i përmbushë kushtet që 
kërkohen për një parashtresë; mund edhe të mos përmbajë emrin e saktë të 
personit, me rëndësi është që nga tërësia e përmbajtjes së paraqitjes të mund të 
përfundohet pa mëdyshje se bëhet fjalë për lajmërimin e një personi të caktuar për 
vepër penale. Lajmërimi mund të paraqitet në mënyra të ndryshme: me shkrim, me 
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dërgim të letrës, me postë elektronike, me telegram, me faks etj. Lajmërimi mund 
të jetë edhe anonim. Lajmërimi duhet t’i përket veprës së caktuar penale që ndiqet 
zyrtarisht, me ç’rast është e parëndësishme pesha e veprës penale si dhe fakti se a 
kemi të bëjmë me vepër të kryer, të tentuar apo me veprime përgatitore. Lajmërimi 
nuk duhet të përmbajë cilësimin ligjor të veprës penale; esenciale është që 
lajmërimi të përmbajë të dhëna nga të cilat rezultojnë elementet e veprës së caktuar 
penale.  

3. Nuk është e domosdoshme paraqitja e identitetit të plotë të personit, (emri dhe 
mbiemri), por mjafton që në bazë të të dhënave të ofruara të mund të identifikohet 
pa mëdyshje personi i lajmëruar, p.sh. konstatimi se veprën penale të dhunimit e ka 
kryer ish-kunati i viktimës, ose veprën penale e ka kryer polici i komunikacionit, i 
cili ditën e caktuar, orën e caktuar ka qenë në patrullim në rrugën e caktuar, etj. 
Personi mund të lajmërohet si kryerës ose bashkëkryerës i veprës penale. Është 
relevante nëse paraqitësi i lajmërimit ka paraqitur të dhëna të sakta a të rreme 
lidhur me identitetin e tij.  

4. Për të ekzistuar vepra penale e lajmërimit të rrejshëm është e nevojshme që të 
ekzistojë mundësia e inicimit të procedurës penale ndaj personit të paraqitur. Për 
këtë arsye, nëse nga të dhënat në paraqitje rezulton se ka pengesa ligjore që ndaj 
personit të paraqitur të iniciohet procedura penale, vepra penale e lajmërimit të 
rrejshëm nuk do të ekzistojë; do të kishim të bënim me situata të tilla, p.sh. kur 
është lajmëruar fëmija nën moshën katërmbëdhjetëvjeçare si kryerës i veprës 
penale, personi që ka vdekur, nëse vepra penale është parashkruar apo është 
përfshirë me amnisti, (por jo edhe kur është lajmëruar personi për të cilin më vonë, 
gjatë procedurës, është vërtetuar se është i papërgjegjshëm); gjithashtu kjo vepër 
penale nuk do të ekzistonte, nëse ndaj personit të lajmëruar tashmë është duke u 
zhvilluar procedura penale për të njëjtën vepër penale, ngase qëllimi me të cilin 
synohet të arrihet me lajmërimin e rrejshëm, (inicim i procedurës penale) për një 
rast të tillë tashmë është realizuar, andaj në rrethana të këtilla nuk ka motiv të 
inkriminimit të kësaj vepre penale. Për ekzistimin e kësaj vepre penale është e 
parëndësishme nëse veprën penale për të cilën është paraqitur personi i caktuar e 
ka kryer dikush tjetër ose ajo vepër penale nuk ekziston fare.  

5. Paraqitja e kallëzimit për ndonjë delikt tjetër (delikt ekonomik, kundërvajtje, etj.) 
nuk është përfshirë me këtë inkriminim. Vepra penale konsiderohet e kryer me 
paraqitjen e kallëzimit, në të cilin rast nuk është e domosdoshme që në bazë të 
paraqitjes së rreme të ketë ndodhur inicimi i procedurës penale ndaj personit të 
caktuar.  

6. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, (delicta communia).  
7. Vepra penale kryhet me dashje direkte - kryerësi duhet të dijë se personi të cilin po 

e lajmëron fare s’e ka kryer veprën penale. Edhe objektivisht, e jo vetëm sipas 
mendimit të paraqitësit të kallëzimit është e domosdoshme që personi i paraqitur të 
jetë i pafajshëm, ashtu që nuk është e mjaftueshme që paraqitësi i kallëzimit të 
mendoj; se kallëzimi i tij eventualisht është i rrejshëm, nuk do të ekzistonte kjo 
vepër penale, nëse paraqitësi ka theksuar disa rrethana dhe fakte të cilat atë e kanë 
çuar në konkludim të gabuar se personi i caktuar ka kryer vepër penale.780 

 
                                                           
780Bačić, F., Pavlović, Š., Kazneno pravo-posebni die, Zagreb 2001. f. 412. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është parashikuar forma e posaçme e veprës penale 

lajmërimi i rrejshëm, i ashtuquajturi lajmërimi indirekt, lajmërimi duke i montuar 
gjurmët, (lajmërimi real). Veprën penale e kryen ai që, duke i montuar gjurmët e 
veprës penale ose në një mënyrë tjetër, shkakton inicimin e procedurës penale 
kundër personit për të cilin e di se nuk është kryerës. Dallimi mes veprës penale të 
parashikuar nga paragrafi 1 dhe kësaj forme të veprës penale qëndron në mënyrën 
e lajmërimit dhe në faktin se në bazë të këtij lajmërimi të rrejshëm ka ndodhur ose 
jo inicimi i procedurës penale. Te kjo formë e veprës penale nuk ndodh paraqitja e 
lajmërimit, lajmërimi i tërthortë, duke ndërmarrë veprime të ndryshme për 
kamuflimin e gjurmëve dhe provave. Bëhet fjalë për rastet kur krijohet perceptim i 
gabuar për ekzistimin apo mosekzistimin e gjurmëve të caktuara, provave të 
caktuara, p.sh. me futjen e objektit të veprës penale (sendin e vjedhur) ose sendit 
me të cilin është kryer vepra penale (thika) në banesën e tjetrit, lënia e ndonjë 
objekti me gjurmë të vijave papilare të ndonjë personi në vendin e kryerjes së 
veprës penale, vendosja e gjurmëve të gjakut të viktimës në rrobat e ndonjë 
personi, etj.  

2. Motivi i kësaj vepre penale mund të jetë i ndryshëm, si: xhelozia, shpirtngushtësia, 
hakmarrja, çorientimi i vëmendjes së organeve të ndjekjes nga kryerësi i vërtetë, 
etj.  

3. Për dallim nga forma e parë e veprës penale të lajmërimit të rrejshëm, kjo vepër do 
të ekzistonte vetëm atëherë kur, në bazë lajmërimit indirekt, (paraqitjes reale), ka 
ndodhur inicimi i procedurës penale ndaj një personi të caktuar. Me inicimin e 
procedurës nënkuptojmë dhënien e aktvendimit për fillimin e procedurës hetimore 
nga ana e prokurorit publik, ngritjen e akuzës së drejtpërdrejtë apo propozim-
akuzës si dhe fillimi i procedurës përgatitore ndaj të miturit.  

4. Komentet që janë dhënë për veprën penale nga paragrafi 1, mutatis mutandis 
vlejnë edhe për këtë formë të veprës penale.  

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3, është parashikuar vepra penale e vetë lajmërimit të rrejshëm. Kjo 

vepër penale mund të paraqitet me lajmërim direkt dhe jo me lajmërim indirekt, siç 
është rasti me veprën penale të parashikuar nga paragrafi 2 i këtij neni. Motivi i 
kryerësit është i parëndësishëm për ekzistimin e veprës penale; ai mund të jetë: 
zhvendosja e vëmendjes së organeve të ndjekjes nga vepra tjetër më e rëndë, të 
cilën e ka kryer kryerësi, sigurimi i alibisë së rreme, synimi për ta marrë mbi vete 
fajësinë e tjetrit me qëllim të mos inicimit të procedurës penale ndaj personit të 
dashur të tij, (altruizmi), etj. Pranimi i rrejshëm i veprës penale nga i akuzuari në 
procedurën penale nuk paraqet këtë vepër penale, pa marrë parasysh motivet e 
pranimit (GJS RPFJ,Ap. nr-8/51).  

2. Veprimi i kryerjes së veprës penale është lajmërimi i vetvetes si kryerës i veprës 
penale.  

3. Kryerës i veprës penale mund të jetë çdo person dhe vepra penale mund të kryhet 
vetëm me dashje.  
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4. Sqarimet që u dhanë për formën themelore të veprës penale të parashikuar nga 
paragrafi 1 (veprimi i kryerjes, karakteri, mënyra e lajmërimit, qëllimi etj) munden, 
mutatis mutandis, të zbatohen edhe te kjo formë e veprës penale.  

 
Paragrafi 4 

 
1. Në paragrafin 4, është parashikuar si vepër penale lajmërimi se është kryer vepra 

penale.  
2. Esenca e kësaj vepre penale qëndron në atë se organet e drejtësisë vihen në lajthim 

përkitazi me faktet e kryerjes së veprës penale, por jo edhe për faktin se kush e ka 
kryer veprën penale dhe këtu qëndron dallimi mes kësaj forme të veprës penale 
dhe formave të tjera të lajmërimit të rrejshëm (par. 1, 2 dhe 3). Kjo formë e veprës 
penale mund të kryhet vetëm me lajmërimin se është kryer vepra penale e cila në 
fakt nuk është kryer, ndërsa lajmërimi i rrejshëm direkt apo indirekt, (par. 1 dhe 2), 
dhe vetë lajmërimi (par. 3), mund të ekzistojnë si atëherë kur vepra penale, për të 
cilën dikush ka lajmëruar rrejshëm ose është vetë lajmëruar, nuk është kryer edhe 
atëherë kur vepra realisht është kryer, por nga një person tjetër.  

3. Rastet më të shpeshta të kësaj forme të veprës penale janë paraqitja e një vepre të 
imagjinuar penale, (p.sh. vjedhja e rëndë apo grabitja), me qëllim të fshehjes së 
veprës penale realisht të kryer, (shpërdorimit, etj.).  

4. Për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk kërkohet që ushtruesi i paraqitjes të 
shënojë në kallëzim cilësimin juridik të veprës penale, kryerja e së cilës 
lajmërohet, por është e mjaftueshme që nga të dhënat e kallëzimit të rezultojë baza 
faktike e veprës penale.  

5. Kryerës i veprës penale mund të jetë çdo person (delicta communia).  
6. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje, kurse motivi i kryerjes së veprës 

penale është jo relevant.  
 

Nga praktika gjyqësore 
 
1. I akuzuari, i cili në cilësinë e punëtorit të sigurimit, kishte marrë një sasi të parave, 

nga trezori i bankës kryesor, për ta dërguar në trezorin e ekspoziturës së bankës, ku 
ai ishte punësuar si punëtor sigurimi, pasi që me një person tjetër kishte planifikuar 
inskenimin e grabitjes, kishte lëshuar rrugën kryesore dhe në një vend në periferi të 
qytetit e kishte inskenuar kinse grabitjen nga NN. persona (nga dy kalimtar rasti 
ishte gjetur i lidhur), ka konsumuar elementet e veprës penale të shpërdorimit të 
parashikuar nga neni 257. par. 3. dhe veprës penale lajmërimi i rrejshëm nga neni 
306. par. 3. të KPK.781 

2. “I akuzuari i cili pasi që iu kishte shmangur një kontrolli policor, nuk ishte ndalur 
në urdhrin e tyre për ndalim, por kishte hapur dritaren e automobilit dhe e kishte 
hedhur një pushkë që po e mbante pa leje, ndërsa të nesërmen me qëllim të 
dezorientimit të organeve të ndjekjes përkatësisht me qëllim që të shmang 
zbulimin e tij për veprën që e kishte konsumuar, një natë më parë e kishte paraqitur 
automobilin e tij si të vjedhur, me këtë ka konsumuar elementet e veprës penale 

                                                           
781 Shkresta e lëndës të Gjykatës Komunale në Gjilan P. nr. 976/2004, dhe ato të Gjykatës së Qarkut në 
Gjilan, Ap. nr. 52/2005, datë 30.09.2005.  
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lajmërimi i rrejshëm nga neni 306. par. 1. të KPK”.782 
3. Kryerësi i veprës penale, i cili me rastin e identifikimit të tij, organeve policore u 

jep të dhëna të rreme, ashtu që prezantohet si një person tjetër që realisht ekziston 
dhe ndaj të pandehurit, pa verifikuar saktësinë e të dhënave të tilla, është iniciuar 
procedurë penale me të dhëna të tilla të rreme, nuk kryen vepër penale lajmërimi i 
rrejshëm të parashikuar nga neni 190 par. 2 të LP të Republikës Socialiste të 
Bosnjë-Hercegovinës (RFBH).783 

4. Janë përmbushur të gjitha elementet e veprës penale të paraqitjes së rreme të 
parashikuar nga neni 185 par. 1 të LPKr, (alternativa e parë), kur është vërtetuar se 
kryerësi ua ka paraqitur organeve të punëve të brendshme kallëzim penal kundër 
një personi të caktuar për shkak të vjedhjes së automobilit edhe pse e dinte se ai 
nuk e kishte kryer veprën, me gjithë faktin se ndaj këtij personi nuk është iniciuar 
procedurë penale.784 

5. Nuk ekziston vepra penale e paraqitjes së rreme, parashikuar nga neni 205 të Ligjit 
Penal të Serbisë (LPS), kur paraqitësi i kallëzimit, në bazë të rrethanave ekzistuese 
apo të supozuara, dyshon se është kryer vepra penale për të cilën ndiqet zyrtarisht 
dhe personi i caktuar është kryerës, edhe po qe se dyshimi i tij nuk ka bazë reale.785 

6. Kur të akuzuarit në procedurën parapenale- në organet policore në cilësinë e 
qytetarëve kanë deklaruar se NN shumë herë u ka shitur drogë (edhe pse e kanë 
ditur se ai kurrë nuk u ka shitur drogë) dhe në bazë të deklaratës së tillë ndaj NN, 
është iniciuar procedurë hetimore për vënie në qarkullim të substancave 
psikotropike, ndërsa në procedurën e hetuesisë kanë deklaruar se kurrë nuk kanë 
blerë drogë nga NN, e që prokurori publik ka hequr dorë nga ndjekja penale, kanë 
konsumuar të gjitha elementet e veprës penale të kallëzimit të rrejshëm të 
parashikuar nga neni 388 par. 1 të Kodit Penal të Malit të Zi.786 

7. Janë realizuar të gjitha elementet e veprës penale të paraqitjes së rreme të parashikuar 
nga neni 302 të Ligjit Penal të Republikës së Kroacisë (LPRKr) kur në parashtresë, 
lidhur me punën e gjyqtarit të gjykatës komunale, e cila i është dërguar kryetarit të 
Gjykatës së Zhupanisë, kryetarit të GjSKr dhe Ministrisë së Drejtësisë, është theksuar 
rrejshëm se gjyqtari i asaj gjykate, për ta përpiluar aktgjykimin me shkrim, ka kërkuar 
5000 DM, d.m.th. ka konstatuar rrejshëm se gjyqtari ka kryer veprën penale të 
mitmarrjes. Për të ekzistuar kjo vepër penale nuk kërkohet që të paraqitet fletë-kallëzim 
me të cilin në mënyrë strikte të jetë përmbushur aspekti formal i fletë-kallëzimit penal; 
është me rëndësi përmbajtja e parashtresës, në të cilën pa mëdyshje pretendohet se 
gjyqtari ka kryer veprën penale e cila ndiqet zyrtarisht, ngase organet të cilave u është 
paraqitur parashtresa, janë të detyruar të veprojnë sipas nenit 173 par. 1 të LPP e për 
këtë ka qenë e vetëdijshme edhe e pandehura, d.m.th. e ka ditur se po paraqet një gjyqtar 
të caktuar të gjykatës komunale për veprimet inkriminuese që ai nuk i ka kryer.787 

                                                           
782 Shkresat e lëndës të Gjykatës së Qarkut në Gjilan P. nr. 8/2005.  
783 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme e Bosnjës dhe Hercegovinës, Ap-nr. 267/82 datë 16.9.1982. citur sipas 
komentuarit të ligjit penal të Bosnjës dhe Hercegovinës,grup autorësh,Sarajevë 2005. f. 757.  
784 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Pulë, Ap. nr. 91/83 nga 31.3.1983. cituar sipas komentarit të ligjit penal 
të Bosnjës e Hercegovinës,ibd. f.758.  
785 Gjykata Supreme e Serbisë, Apm. 257/72.  
786 Bilteni i Gjykatës Supreme të Malit të Zi, Podgoricë, 2010, f. 39. 
787 Vendimi i GJSKr, Ap. nr. 532/96, datë 01.10.1999,cituar sipas Franjo Bačić dhe Šime Pavlović, 
Komentar kaznenog zakona, organizator, Zagreb 2004, f. 1057.  
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8. Për ekzistimin e veprës penale të paraqitjes së rreme të parashikuar nga neni 282 
par. 4. i LPS, nuk është e domosdoshme që paraqitësi i kallëzimit të përmend në të 
emërtimin ligjor të veprës penale, kryerja e të cilës paraqitet. Është e mjaftueshme 
që në kallëzim është dhënë përshkrimi faktik i veprës penale që ndiqet sipas 
detyrës zyrtare dhe paraqitja të jetë e rreme, d.m.th. që paraqitësi i saj të theksojë 
se është kryer vepra penale, edhe pse e di se një vepër e tillë nuk është kryer.788 

9. I pandehuri ka shkaktuar inicimin e procedurës penale kundër një personi tjetër, 
ashtu që pasi është sjellë në polici për shkak dyshimit se ka kryer vepër penale, në 
vend të të dhënave të veta personale ka paraqitur të dhëna të një personi tjetër, ka 
nënshkruar vërtetimin për marrjen e sendit në emër të atij personi si dhe 
aktvendimin për ndalim dhe heqjen e ndalimit dhe më pas organet policore kanë 
ushtruar kallëzim penal kundër personit tjetër.789 

 
 
Neni 391 [Deklarimi i rremë nën betim] 
 
1. Kushdo që pasi të ketë dhënë betimin pranë organit kompetent për të 

administruar dëshmitë e dhëna nën betim ose betimet dhe pastaj nënshkruan 
dëshminë nën betim ose deklaron diç që nuk beson se është e vërtetë ose me 
dijeni fsheh ose shmang nga deklarimi ndonjë çështje relevante për 
procedurën, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Nëse deklarata nga paragrafi 1. i këtij neni është dhënë gjatë procedurës 
penale, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në pesë (5) vjet.  

3. Nëse kryesi i veprës penale nga paragrafi 1. i këtij neni vullnetarisht e tërheq 
deklaratën e tij para fundit të dëshmisë së tij, gjykata mund ta zbusë dënimin.  

 
1. Ky është inkriminim plotësisht i ri, i cili nuk ishte i paraparë me kodin e vjetër, 

edhe për këtë inkriminim vlen komenti që pason në nenin 392. Ky inkriminim 
dallon nga ai i nenit 392. vetëm për faktin se kryesi jep dëshmi të rrejshme derisa 
është nën betim.  

2. Paragrafi 1, ka sanksionuar çdo dëshmi të rrejshme nën betim të dhënë në ndonjë 
procedurë me përjashtim të procedurës penale para organit kompetent.  

3. Veprimi i kryerjes së veprës penale qëndron në nënshkrimin e dëshmisë së 
rrejshme apo në dhënien e deklarimit të rrejshëm nën betim, d.m.th. forma e parë e 
veprimit të kryerjes qëndron kur deklarimi në ndonjë procedurë me përjashtim të 
procedurës penale është formuluar në formë të shkruar e më pas edhe është 
firmosur nga kryesi apo kur ajo deklarohet gojarisht edhe pse kryesi e di që atë që 
po e deklaron nuk është e vërtetë. Forma e dytë qëndron në heshtjen përkatësisht 
mos tregimi i fakteve relevante për procedurën, nga kjo del se forma e parë e 
veprës penale kryhet me veprim, ndërsa forma e dytë me mosveprim ngase kryesi 
edhe pse betohet se do të flasë të vërtetën se nuk do hesht asgjë që di për çështjen 
ai megjithatë i heshtë faktet relevante për procedurën. Pra duhet të bëhet fjalë për 
faktet të rëndësishme (relevante) për procedurën penale.  

4. Ana subjektive: vepra penale kryhet vetëm me dashje, e që përfshin dijen e kryesit 
                                                           
788 Aktgjykimi iGjykatës Supreme të Serbisë. Pkl. 22/78.  
789 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Beograd, K. br. 158/2004/25.022004.  



Fejzullah Hasani 

 1112 

se po nënshkruan përkatësisht po deklaron dëshmi të rrejshme edhe pse është nën 
betim si dhe të jetë i vetëdijshëm se po i fshehë faktet relevante për procedurën 
edhe pse është betuar se do të deklarojë për çdo fakt relevant në procedurën 
përkatëse.  

5. Kryes i veprës penale mund të jenë palët, dëshmitarët, eksperti, përkthyesi apo 
interpreti.  

 
Paragrafi 2 

 
1. Në paragrafin 2. është parashikuar forma e cilësuar e kësaj vepre penale e cila 

konsumohet kur kryesi edhe pse nën betim, ka deklaruar rrejshëm apo nuk është 
deklaruar për faktet relevante në procedurë penale. Për këtë formë, ligji ka 
parashikuar dënim me gjobë ose me burgim deri në pesë (5) vjet.  

 
Paragrafi 3 

 
1. Në paragrafin 3 janë parashikuar beneficione për kryerësin, në rast të tërheqjes 

vullnetare të deklaratës së rreme të dhënë në betim. Një beneficion i tillë është, 
p.sh. mundësia e zbutjes së dënimit, d.m.th. në situata të tilla është çështje e 
vlerësimit diskrecional të gjykatës nëse kryerësit do t’i shqiptojë dënim më të butë.  

 
 
Neni 392 [Deklarimet e rreme] 
 
1. Pala, dëshmitari, eksperti në cilësi të dëshmitarit, përkthyesi apo interpreti i 

cili në procedurën gjyqësore, ne procedurën për kundërvajtje, ne procedurën 
administrative, ne procedurën para noterit publik ose ne procedurën 
disiplinore jep deklarate te rreme dënohet me gjobe dhe me burgim deri në një 
(1) vit.  

2. Nëse deklarata e rreme merret si bazë për vendimin përfundimtar në 
procedurë, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tri (3) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me pasoja të rënda, 
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

4. Nëse kryesi i veprës penale nga paragrafi 1. i këtij neni vullnetarisht e tërheq 
deklaratën e tij para marrjes së vendimit përfundimtar, gjykata mund ta 
zbusë dënimin. 

 
1. Qëllimi i inkriminimit të parashikuar nga ky nen niset nga interesat që ka shoqëria 

që individët lirisht të marrin pjesë në procedurat zyrtare, pranë organeve gjyqësore, 
shtetërore dhe organeve të tjera, në mënyrë që këto organe të mund t’i mbështesin 
vendimet e veta mbi gjendjen e vërtetë faktike. Cenimi i detyrimeve procedurale 
që të flitet e vërteta bën që organet e drejtësisë dhe organet tjera të sillen në lajthim 
me rastin e vërtetimit të fakteve esenciale, si bazë e vendimeve të ligjshme. Me 
këtë vepër dënohet kryerja e pandershme dhe e pandërgjegjshme e një detyrimi 
human dhe qytetar që, duke marrë pjesë në procedurë, të kontribuohet në zgjidhjen 
e drejtë të çdo rasti konkret.  



Fejzullah Hasani 

 1113 

2. Vërtetimi i drejtë dhe i plotë i gjendjes faktike paraqet bazë për vendime të drejta 
dhe të ligjshme të gjykatës dhe të organeve administrative e disiplinore. Në numrin 
më të madh të rasteve këto organe vërtetojnë gjendjen faktike në bazë të dëshmisë 
së dëshmitarëve e shpesh edhe në bazë të mendimit dhe konstatimit të ekspertit. Në 
procedurën kontestimore dhe atë administrative faktet kontestuese mund të 
vërtetohen edhe me dëgjimin e palëve. Në raste të caktuara, në procedurë 
shfrytëzohen edhe përkthyesit dhe interpretët. Detyrim ligjor i të gjithë këtyre 
pjesëmarrësve në procedurë është që të kontribuojnë në zgjidhjen e drejt të rastit. 
Është detyrë e dëshmitarit dhe e palëve në procedurën kontestimore që, me rastin e 
deklarimeve të tyre, ta thonë të vërtetën, ndërsa është detyrë e ekspertit, përkthyesit 
dhe interpretit që funksionin e vet në procedurë ta kryejnë me ndërgjegje dhe sipas 
dijes më të mirë të tyre. Shkelja e këtyre detyrimeve pengon dhe vështirëson 
funksionimin e organeve të drejtësisë dhe organeve të tjera përkitazi me vërtetimin 
e fakteve themelore dhe mund të ketë për pasojë marrjen e vendimeve të padrejta 
dhe të paligjshme. Me këtë inkriminim mbrohet penalo-juridikisht funksionimi i 
rregullt i organeve të drejtësisë dhe organeve të tjera shtetërore dhe shoqërore, të 
cilat, në bazë të autorizimeve ligjore, zhvillojnë procedura të caktuara ligjore dhe, 
në bazë të rezultatit të procedurës, marrin vendime me rëndësi për interesin 
individual dhe interesin e përgjithshëm shoqëror.  

3. Në këtë nen janë parashikuar tri forma të veprës penale të deklarimit të rrejshëm: 
a) forma themelore e deklarimit të rrejshëm nga ana e palëve, dëshmitarit, 

ekspertit, përkthyesit dhe interpretit, 
b) marrja e deklarimit të rrejshëm si bazë për dhënie të vendimit në procedurë, 
c) dhënia e deklarimit të rrejshëm që ka prodhuar pasoja të rënda për të 

akuzuarin.  
4. Në paragrafin 4 është parashikuar mundësia e lirimit nga dënimi, nëse kryerësi e 

tërheq vullnetarisht deklaratën e rreme.  
 

Paragrafi 1 
 
1. Forma themelore e veprës penale- dhënia e deklarimit të rrejshëm, ekziston atëherë 

kur pala, dëshmitari, eksperti, përkthyesi, interpreti, të cilët në procedurën para 
gjykatës, në procedurën administrative, në procedurën para noterit publik ose 
procedurën disiplinore japin deklarata të rreme, d.m.th. veprimi kryerjes është 
dhënia e deklaratës së rreme.  

2. Shprehja deklarim i rrejshëm në kuptim të këtij inkriminimi përfshin dy 
komponentë. Para se gjithash, deklarimi objektivisht duhet të jetë i rrejshëm, pra 
ajo që përmban deklarata të mos përputhet me realitetin, me gjendjen reale të 
çështjes. Përpos kësaj, shprehja deklarim i rrejshëm përfshin edhe komponentin 
subjektiv që shprehet në dolus-qëllimin e kryerësit, përkatësisht vetëdijen e tij se 
deklarimi është objektivisht i pavërtetë; kryerësi deklaron të kundërtën e asaj që 
atij i është e njohur. Nuk do të bëhej fjalë për këtë vepër penale, nëse kryerësi 
shfaq dyshim, paraqet të dhëna të cilat nuk janë objektivisht të sakta, por për të 
cilat mendon se janë të sakta.  

3. Deklarimi i rrejshëm mund të jetë në dëshmimin e ekzistimit të fakteve (diçkaje) 
që në të vërtet nuk ekziston ose në mohimin e fakteve (diçkaje) që ekziston, në 
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heshtjen e ndonjë fakti, apo në tregimin e diçkaje që ekziston, ashtu siç nuk është 
objektivisht.  

4. Kjo vepër penale nuk ekziston kur dëshmitari refuzon të deklarohet.  
5. Deklarimi duhet të jetë i rrejshëm përkitazi me faktet vendimtare, përkatësisht 

lidhur me faktet që mund të jenë të rëndësishme për vendimin; deklarimet e rreme 
përkitazi me faktet jo relevante nuk mund të jenë objekt i këtij inkriminimi. Sipas 
formulimit të paragrafit 2 të këtij neni, vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 
do të realizohej vetëm po qe se vendimi përfundimtar në ndonjë procedurë nuk 
është mbështetur në dëshminë e rreme, por se a duhet të jetë kështu, sqarimet do të 
jepen me rastin e komentimit te paragrafi 2. Deklarimi nuk do të thotë që të jetë i 
rrejshëm në tërësi. Vepra penale do të ekzistojë edhe po qe se pjesa më e madhe e 
deklarimit është e saktë, nëse një pjesë e deklarimit, që ka të bëjë me faktet 
vendimtare, është e rreme.  

6. Faktet e pavërteta dhe të heshtura, që janë plotësisht jo relevante për zgjedhjen e 
një rasti konkret, nuk mund të jenë objekt i veprës penale të deklarimit të rrejshëm.  

7. Edhe në teori, edhe në praktikën gjyqësore mbizotëron mendimi se për ekzistimin 
e kësaj vepre penale është e nevojshme që deklarimi të jetë i rrejshëm – të mos jetë 
në përputhje me realitetin. Nga kjo rezulton edhe përfundimi se nuk ka vepër 
penale kur personi që jep dëshminë e cila përputhet me realitetin, (është 
kompatibile me ngjarjen reale), edhe nëse konsideron se ajo që po e dëshmon, 
është e rreme, (Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap. nr. 1887/59). Dëshmia që i 
përgjigjet realitetit, pa marrë parasysh anën subjektive të veprës, nuk mund të çojë 
në vendim të gabuar dhe për këtë nuk paraqet vepër penale.  

8. Për ekzistimin e veprës penale të deklarimit të rrejshëm është e nevojshme që 
deklarimi të jetë dhënë para organit që është i autorizuar për zhvillimin e 
procedurës së caktuar (gjyqësore, administrative, kundërvajtje, disiplinore), dhe me 
rastin e dhënies së dëshmisë të jenë përmbushur kushtet ligjore që dëshmia të 
mund të përdoret si provë në procedurë. Për këtë arsye, nuk do të ekzistonte kjo 
vepër penale, nëse dëshmia e rreme është dhënë para personit që nuk është i 
autorizuar ta ndërmarrë një veprim të tillë, (p.sh. dëshmitarin nuk e ka marrë në 
pyetje gjyqtari, por bashkëpunëtori profesional).  

9. Nuk do të bëhet fjalë për këtë vepër penale edhe po qe se në procedurën e marrjes 
së deklaratës janë bërë shkelje e dispozitave procedurale dhe kur në atë deklaratë 
nuk mund të mbështetet vendimi gjyqësor apo një vendim tjetër.  

10. Kontestuese ka qenë nëse situata kur dëshmitari jep deklaratë të rreme dhe nuk e 
tregon të vërtetën, ngase deklarata e vërtetë atë apo të afërmit e tij do t’i vinte para 
turpit të madh, dëmtimit thelbësor material apo ndjekjes penale, paraqet ose jo 
veprim inkriminues në kuptim të kësaj vepre penale. Përkundër disa mendimeve të 
ndryshme, konsiderojmë se një deklaratë e tillë e rreme paraqet vepër penale sipas 
këtij neni, ngase dëshmitari në situata të tilla ka pasur të drejtë ligjore të mos 
deklarojë fare, me kusht që për këto të drejta ai të jetë udhëzuar qartë.  

11. Personi që jep deklaratë si dëshmitar dhe më vonë zbulohet se është kryerës a 
bashkëpjesëmarrës në veprën penale për të cilën ka qenë i dëgjuar nga organi 
kompetent dhe për këtë vepër penale ndaj tij është iniciuar procedura penale, nuk 
mund të ndiqet për vepër penale të deklarimit të rrejshëm, sepse dëshmia e 
mëhershme është dhënë në kuadër të së drejtës së tij për mbrojtje në procedurën 
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penale. Përjashtim nga kjo paraqet situata kur një person i tillë me dëshminë e tij të 
cilën e ka dhënë si dëshmitar, e ka ngarkuar rrejshëm personin e pafajshëm.  

12. Vepra penale konsiderohet e kryer me dhënien e deklaratës. Çdo dëgjim i 
dëshmitarit konsiderohet një tërësi. Vepra penale nuk do të ekzistojë, po qe se 
dëshmitari, në kuadër të dëgjimit të njëjtë, së pari deklaron rrejshëm e pastaj atë 
dëshmi e revokon dhe deklaron drejt.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është paparashikuar një formë e posaçme e veprës 

penale të dhënies së deklaratës së rreme. Kjo formë e veprës penale ekziston vetëm 
atëherë kur deklarimi i rrejshëm ka shërbyer si bazë për marrjen e vendimit 
përfundimtar në procedurën gjyqësore, administrative, kundërvajtjes disiplinore 
dhe në procedurën para noterit publik.  

2. Për dallim nga vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1, ku vepra penale është 
konsumuar me dhënien e dëshmisë së rreme nga palët, dëshmitarët, ekspertët, 
interpretët, përkthyesit në të gjitha procedurat edhe pa marrë parasysh se është 
apo nuk është i mbështetur një vendim i tillë në dëshminë e rreme. vepra penale 
nga paragrafi 2, konsumohet vetëm atëherë kur në dëshmitë nga paragrafi 1. është 
bazuar vendimi përfundimtar në procedurë.  

3. Me vendim përfundimtar nënkuptojmë vendimi me të cilin në procedurë vendoset 
për vetë çështjen, për meritumin e saj dhe nuk është e domosdoshme që vendimi të 
jetë i formës së prerë.790 

4. Kur flasim për rregullimin e mëhershëm përkatësisht nenin 176 të LPK-së, 
ligjdhënësi te kjo formë e cilësimit, është nisur nga karakteristika e procedurës në 
të cilën është dhënë dëshmia, roli procedural dhe cilësitë e kryerësit, d.m.th. këtë 
formë të veprës penale kanë mundur ta kryejnë vetëm kategori të caktuara 
njerëzish – palët dhe këto në një procedurë më të limituar sesa në paragrafin 1, (në 
paragrafin 1 – në të gjitha procedurat, në paragrafin 2 – vetëm në procedurën 
gjyqësore dhe administrative).791 

 
Paragrafi 3 

 
1. Me paragrafin 3, është parashikuar forma më e rëndë e kësaj vepre penale, atëherë 

kur deklarimi i rrejshëm është dhënë në procedurë, nga e cila kanë rezultuar pasoja 
të rënda. Për të ekzistuar kjo vepër është e domosdoshme që të ekzistojë një raport 
shkakësor mes deklarimit të rrejshëm dhe pasojës së rëndë.  

2. Se kur konsiderohet se janë shkaktuar pasoja të rënda është çështje faktike, 
“questio facti”, në çdo rast konkret, p.sh në procedurën penale parimisht, pasoja të 
rënda do të ishin: gjykimi i personit të pafajshëm, caktimi i paraburgimit në 
kohëzgjatje të gjatë, shkaktimi i dëmit të konsiderueshëm material, cenimi i rëndë i 
autoritetit të shkaktuar personit të gjykuar për shkak të përcjelljes mediatike të 
gjykimit dhe shpalljes së aktgjykimit, dëmtimi i konsiderueshëm i shëndetit, 
çrregullimi i rëndë i marrëdhënieve familjare, p.sh. divorci, braktisja e familjes etj. 

                                                           
790 Ljubo Bavcon etj. Kazneni zakonik Republike Slovenije,Ljubljana,1994. f. 433.  
791 Shih nenin 176. të LPK-së 
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Në procedurën civile dëm i parikuperueshëm për ndonjërën palë, humbje e vendit 
të punës, divorci etj.  

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në paragrafin 4 janë parashikuar beneficione për kryerësin në rast të tërheqjes 

vullnetare të deklaratës së rreme. Një beneficion i tillë është, p.sh. mundësia e 
lirimit nga dënimi, d.m.th. në situata të tilla është çështje e vlerësimit diskrecional 
të gjykatës nëse kryerësit do t’i shqiptojë dënim konform ligjit, do ta shpallë fajtor 
apo do ta lirojë nga dënimi.  

2. Revokimi vullnetar duhet të jetë rezultat i përcaktimit personal dhe të lirë të 
kryerësit dhe jo i ndikimit nga jashtë. Për revokimin vullnetar të deklarimit të 
rrejshëm do bëhej fjalë edhe kur në tërheqjen e deklaratës kanë ndikuar edhe 
faktorë të jashtëm, por që nuk kanë pasur ndikim vendimtar, përkatësisht kur nga 
të gjitha rrethanat mund të konkludohet se kryerësi do të tërhiqej nga deklarimi i 
rrejshëm edhe po të mos kishin ndikuar fare faktorët e jashtëm. Në raste të tilla nuk 
janë relevante motivet që e kanë shtyrë kryerësin ta tërheqë një deklarim të tillë; 
mund të bëhet fjalë për pendim të vërtetë, për frikë nga dënimi etj. Mirëpo motivi 
mund të jetë relevant për gjykatën me rastin e vendimit për sanksionin penal.  

3. Deklarimi i rrejshëm mund të revokohet (tërhiqet) deri te marrja e vendimit 
përfundimtar, gjë që nënkupton edhe kohën gjatë procedurës sipas mjeteve të 
rregullta juridike. Deklarimi për tërheqjen e deklarimit të mëhershëm mund të 
paraqitet me gojë apo me shkrim organit të autorizuar, revokimi duhet të jetë i qartë.  

4. Deklarimi i rrejshëm mund të përmbajë edhe të dhëna që mund ta dëmtojnë nderin 
dhe autoritetin e personit të cilit i është adresuar. Edhe pse në raste të tilla janë 
realizuar edhe elementet e veprës penale të shpifjes (neni 188) dhe veprës penale të 
zbulimit të rrethanave personale dhe familjare (neni 189), mes këtyre veprave 
penale ekziston vetëm raporti i bashkimit ideal fiktiv, ngase me deklarimin e 
rrejshëm janë konsumuar veprat penale kundër nderit dhe autoritetit. Këtë qëndrim 
e kishte mbajtur edhe Gjykata Supreme Federative në vendimin e saj, Ap. nr. 
99/54. Nëse me gjithë dhënien e deklarimit jo të saktë nuk janë konsumuar 
elementet e kësaj vepre penale, ngase deklarimi ka të bëjë me fakte që janë jo 
relevante për marrjen e vendimit, (u tha më sipër se kjo vepër penale realizohet 
vetëm po qe se kryerësi ka dhënë deklaratë të rreme përkitazi me faktet relevante 
për ta mbështetur një vendim gjyqësor).  

5. Konsiderojmë se ky nen me rastin e amendamentimit duhet riformuluar në tërësi, 
për faktin se është barazuar dënimi (par. 1, 2 dhe 3) për rastet kur një deklaratë e 
rreme është dhënë në procedurën disiplinore, administrative apo para noterit 
publik me rastet kur ajo është dhënë në procedurën penale apo kontestimore, sepse 
shkalla e rrezikshmërisë shoqërore është shumë më e madhe kur një deklarim i tillë 
bëhet në procedurën penale ose kontestimore, sesa në një procedurë disiplinore, 
administrative apo para noterit publik.  

6. Riformulimi duhet të jetë patjetër siç ka qenë më parë me Ligjin Penal të Kosovës 
(neni 176), ngase me atë ligj kjo formë e veprës penale ka qenë e kategorizuar 
nëpër paragrafë, varësisht nga shkalla e rrezikshmërisë shoqërore që ka paraqitur 
një deklarim i tillë.  



Fejzullah Hasani 

 1117 

Nga praktika gjyqësore 
 
1. Për të konkluduar nëse dikush, si dëshmitar në procedurën penale, ka dhënë 

deklaratë të rreme dhe me këtë ka realizuar elementet e veprës penale të dhënies së 
dëshmisë së rreme të parashikuar nga neni 186 par. 1 të Ligjit Penal të Kroacisë 
(LPKr), nuk është e mjaftueshme vetëm të vërtetohet nëse ai në atë procedurë për 
të njëjtën ngjarje ka dhënë dy deklarata diametralisht të kundërta mes tyre, ashtu që 
njëra përjashton tjetrën, por është e domosdoshme të vërtetohet cila nga ato dëshmi 
është në kundërshtim me atë që ka ndodhur realisht dhe nëse ai, si dëshmitar, duke 
dhënë një deklaratë të tillë, objektivisht jo të saktë, ka qenë ose jo i vetëdijshëm 
për të se ai po fliste të pavërtetën dhe nëse pikërisht e ka dëshiruar atë apo, së 
paku, ka qenë dakord me atë që po deklaronte.792 

2. Nuk janë përmbushur elementet e veprës penale të dhënies së dëshmisë së rreme, 
të parashikuar nga neni 186 par. 2 të LPKr në rastin kur i akuzuari, si palë në 
procedurën administrative, vetëm ka prezantuar dokumentin me përmbajtje të 
pavërtetë (vërtetimin), në bazë të të cilit në atë procedurë është marrë vendim.  

3. Në arsyetimin e vendimit konstatohet: “I akuzuari ngarkohet se cilësinë e të 
siguruarit në fushën e sigurimit pensional dhe invalidor e ka realizuar në bazë të 
vërtetimit të përmendur për kryerjen e pagesës së kontributeve dhe jo në bazë të 
dëshmisë së rreme të dhënë në cilësinë e palës në procedurën administrative, që 
është element qenësor i veprës penale të parashikuar nga neni 186 par. 2 të LPKr. 
Prandaj, me gjithë faktin se gjykata e shkallës së parë në përshkrimin ligjor i ka 
përmendur elementet e veprës penale të parashikuar nga neni 186 par. 2, ato nuk i 
përmban përshkrimi faktik, nga i cili del se ai nuk i ka realizuar elementet qenësore 
të asaj vepre penale.793 

4. Theksimet e pavërteta të të pandehurit, të paraqitura në ankesën ndaj aktgjykimit, 
nuk mund të konsiderohen si dhënie e dëshmisë së rreme të parashikuar nga neni 
283 i Ligjit Penal të Serbisë (LPS).794 

5. Pranimi i kërkesëpadisë në kontest civil konform nenit 331 të Ligjit për Procedurën 
Kontestimore, (“Gazeta zyrtare e RSFJ” nr. 4/77) nuk mund të barazohet me 
dëshminë e palës në kuptim të ligjit të cituar. Andaj, në raste të tilla nuk kemi të 
bëjmë me përgjegjësi penale të palëve për veprën penale të dhënies së dëshmisë së 
rreme të parashikuar nga neni 186 par. 2 të LPKr.795 

6. Për ekzistimin e veprës penale të dhënies së dëshmisë së rreme të parashikuar nga 
neni 283 të Ligjit Penal të Bosnjë-Hercegovinës (LPBH) kërkohet edhe që dëshmia 
e rreme të ketë të bëjë me fakte të cilat janë vendimtare për marrjen e vendimit në 
procedurë, në të cilën dëshmitari e jep këtë dëshmi.796 

7. Deklarata e dhënë para Gjykatës së Nderit të Odës Ekonomike nuk mund të jetë 
objekt i mbrojtur me veprën penale të dhënies së dëshmisë së rreme, ngase nuk 
bëhet fjalë për dhënien e dëshmisë para gjykatës, si organ shtetëror.797 

8. Leximi i mendimit dhe konstatimit të ekspertit para gjykatës, në procedurën 
                                                           
792 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Karrllovc, Ap. nr. 44/78, datë 3 mars 1978.  
793 Aktgjykimi iGjykatës Supreme të Kroacisë,, Ap- 1002/87, datë 10 mars 1988.  
794 Branislav Blagojević, Aktuelna sudska praksa iz krivićnog prava,botimi i parë,Beograd. 1996. f. 61.  
795 Mendim juridik i seancës së Degës Penale të GJSKr, datë 16.5.1986.  
796 Aktgjykimi i GJS BeH, Ap. nr. 557/63 datë 5.12.1963.  
797 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Beograd, Ap. nr. 2650/05, datë 21 tetor 2005.  
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kundërvajtëse, disiplinore ose administrative, paraqet dhënie të dëshmisë së 
ekspertit në këto procedura dhe nëse mendimi dhe konstatimi i lexuar i ekspertit 
është i rrejshëm, atëherë mund të bëhet fjalë për ekzistimin e veprës penale të 
dhënies së dëshmisë së rreme të parashikuar nga neni 206 par. 1 të LPS, edhe pse 
eksperti nuk ka dhënë drejtpërsëdrejti në shqyrtim kryesor sqarime lidhur me 
mendimin dhe konstatimin e tij.798 

 
 
Neni 393 [Deklaratat e rreme të dëshmitarëve bashkëpunues] 
 
1. Dëshmitari bashkëpunues, i cili jep deklaratë apo dëshmi të rreme në cilëndo 

pjesë relevante ose i cili qëllimisht nuk ia tregon tërë të vërtetën prokurorit ose 
policisë, dënohet me gjobë ose me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) 
vjet.  

2. Kushdo që kryen vepër penale nga paragrafi 1 i këtij neni dhe pastaj e tërheq 
deklaratën apo dëshminë dhe deklaron apo dëshmon të vërtetën para 
përfundimit të intervistës apo dëshmisë së tij, dënohet me gjobë deri në 
pesëqind (500) Euro ose me burgim deri në tre (3) muaj, por gjykata mund ta 
lirojë nga dënimi nëse ekzistojnë rrethana lehtësuese.  

 
1. Dëshmitari bashkëpunues është një institut i ri, i cili është parashikuar në nenet 

298-303 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. Shprehja dëshmitar 
bashkëpunues do të thotë person i dyshuar ose i pandehur për të cilin ende nuk 
është lexuar aktakuza. Ky institut është parashikuar sipas modelit anglo-amerikan. 
Arsyeja për të cilën është parashikuar ai qëndron në faktin se ekzistojnë disa vepra 
penale shumë të rënda dhe të kryera në konspiracion të thellë, zbulimi i të cilave 
është shumë i vështirë. Gjithashtu me këtë institut synohet edhe parandalimi i 
kryerjes së veprave penale.  

 
Paragrafi 1 

 
1. Sipas paragrafit 1, kjo vepër konsiderohet e kryer në rastet kur dëshmitari 

bashkëpunues jep dëshmi të rreme në cilëndo pjesë relevante ose i cili qëllimisht 
nuk ia tregon tërë të vërtetën prokurorit publik, policisë, gjyqtarit të procedurës 
paraprake ose gjykatës gjatë shqyrtimit gjyqësor.  

2. Ndryshe nga vepra penale e mëparshme e parashikuar nga neni 307 e këtij Kodi, 
sipas së cilës deklarimi i rremë mund të jepet në procedurën gjyqësore, të 
kundërvajtjes, procedurën administrative dhe në procedurën para noterit, te kjo 
vepër penale deklarata e rreme jepet vetëm në procedurë penale.  

3. Në aspektin penalo-juridik, por edhe në kuptimin e përgjithshëm, kjo vepër penale 
konsiderohet më e rëndë në krahasim me veprën penale të mëparshme për faktin se 
këtu vetë i pandehuri me vullnet pranon që të japë dëshmi të vërtetë.  

4. Si veprim i kryerjes së kësaj vepre penale është dhënia e dëshmisë së rreme te 
prokurori publik, gjyqtari i procedurës paraprake ose në shqyrtimin gjyqësor. 
Vepra mund të kryhet me veprim, me dhënie të deklaratës që nuk është 

                                                           
798 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Serbisë, Pkl 114/04, datë 17.2.2005.  
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kompatibile me ngjarjen reale dhe dëshmitari bashkëpunues është i vetëdijshëm se 
nuk po e flet të vërtetën dhe me mosveprim, d.m.th. dëshmitari bashkëpunues i 
hesht faktet relevante për çështjen juridiko-penale.  

5. Vepra penale konsiderohet e kryer me vetë dhënien dëshmisë së rreme pa marrë 
parasysh se është apo nuk është mbështetur vendimi gjyqësor në një dëshmi të tillë.  

6. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje.  
 

Paragrafi 2 
 
1. Në paragrafin 2 janë parashikuar beneficione për kryerësin në rast të tërheqjes 

vullnetare të deklaratës së rreme. Beneficione të tilla janë, p.sh. mundësia e 
dënimit me gjobë deri në 500 euro, me gjobë dhe me burgim deri në tre muaj apo 
lirimit nga dënimi, d. m. th. në situata të tilla është çështje e vlerësimit diskrecional 
të gjykatës nëse kryerësit do t’i shqiptojë dënim konform ligjit, do ta shpallë fajtor 
a do ta lirojë nga dënimi.  

2. Konsiderojmë se ka qenë i panevojshëm parashikimi këtij neni, për faktin se kur i 
pandehuri fiton statusin e dëshmitarit bashkëpunues, edhe për të vlejnë të njëjtat 
dispozita sikurse për dëshmitarët – atij i tërhiqet vërejtja për pasojat e deklarimit të 
rrejmë, pra edhe deklarimi i rremë i dëshmitarit bashkëpunues ka mundur të 
radhitet si dispozitë cilësuese në kuadër të nenit 307 të këtij Kodi, për faktin se 
dëshmia e tij paraqet rrezikshmëri më të lartë sesa deklarimet e rreme të personave 
të tjerë, sepse ai me gjithë marrëveshjes për tregimin e së vërtetës, devijon nga ky 
detyrim dhe jep deklaratë të rreme.  

 
 
Neni 394 [Pengimi i të provuarit apo procedurës zyrtare] 
 
1. Kushdo që me anë të detyrimit apo ryshfetit, me qëllim të:  

1.1. nxitjes së ndonjë personi që të jep deklaratë të rreme, të ofrojë 
dokument të rremë apo të fsheh ndonjë fakt material në procedurë 
zyrtare;  

1.2. parandalimit apo vonesës së pjesëmarrjes apo dëshmisë së ndonjë 
personi në procedurë zyrtare;  

1.3. parandalimit apo vonesës se ndonjë personi nga komunikimit i 
informatës zyrtarit policor ose hetuesit tjetër të autorizuar, prokurorit 
apo gjyqtarit lidhur me kryerjen e veprës penale;  

1.4. parandalimit apo vonesës së ndonjë personi nga paraqitja e çfarëdo 
dokumenti apo regjistri në procedurë zyrtare;  

1.5. nxitjes së ndonjë personi që të ndryshojë, heq, fsheh, shkatërrojë, 
dëmtojë ose ta bëjë të pashfrytëzueshëm, tërësisht ose pjesërisht, ndonjë 
regjistër, pasuri, send ose dokument me qëllim të pamundësimit të 
shfrytëzimit të objektit në procedurë zyrtare; 

1.6. nxitjes së personit të shmang thirrjen për të dhënë dëshmi ose për të 
paraqitur dëshmi në procedurë zyrtare; ose  

1.7. nxitjes së dëshmitarit apo ekspertit për të refuzuar dhënien e dëshmisë 
ose për të dhënë dëshmi të rreme në procedure gjyqësore, procedurë për 
kundërvajtje, procedurë administrative ose në procedurë para noterit 
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apo në procedurë disiplinore, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj 
deri në pesë (5) vjet.  

2. Kush me qëllim të parandalimit ose vështirësimit të mbledhjes së provave në 
procedurën gjyqësore, procedurën kundërvajtëse, procedurën administrative, 
në procedurën para noterit publik ose në procedurën disiplinore fsheh, 
dëmton, asgjëson, ose bënë të pa përdorueshme, në tërësi ose pjesërisht, sendin 
e personit tjetër ose dokumentet që mund të përdoren si prova, dënohet me 
gjobë ose burgim deri në tre (3) vjet.  

3. Me dënimin nga paragrafi 1. i këtij neni dënohet edhe kushdo që me qëllim të 
parandalimit ose vështirësimit të mbledhjes së provave në procedurën 
gjyqësore ose administrative largon, zhvendos ose ndërron vendin e shenjave 
të kufijve kadastral, shenjën e matjes së tokës ose çfarëdo shenje tjetër që 
shënjon pronësinë a pasurinë e paluajtshme ose të drejtën për shfrytëzimin e 
ujit, ose për të njëjtin qëllim vendos shenja të tilla me qëllim të mashtrimit.  

4. Kushdo që gjatë kryerjes së veprës penale nga paragrafët 1. deri 3. të këtij 
neni përdor dhunë ose kanos më përdorim të dhunës, dënohet me së paku dy 
(2) vjet burgim.  

5. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet ndaj dëshmitarit, kryesi 
dënohet me së paku tre (3) vjet burgim, e nëse vepra e tillë rezulton me lëndim 
trupor, kryesi dënohet me së paku pesë (5) vjet burgim.  

  
1. Me këtë vepër penale rrezikohet puna normale e organeve gjyqësore dhe organeve 

të tjera, përkatësisht pengohet dhe vështirësohet puna e këtyre organeve lidhur me 
zbatimin e procedurës së provave dhe nxjerrjes së vendimit të drejtë dhe të 
ligjshëm.  

2. Vepra penale e parashikuar nga ky nen ka pesë forma.  
 

Paragrafi 1. 
 
1. Në paragrafin 1 si vepër penale është parashikuar nxitja e dëshmitarit apo ekspertit 

për dhënien e dëshmisë së rreme; në paragrafin 2 është parashikuar forma e 
posaçme e pengimit ose vështirësimit të të provuarit që qëndron në pamundësimin 
e shfrytëzimit të dokumenteve të caktuara që shërbejnë për të provuar, ndërsa sipas 
paragrafit 3, objekt i kësaj vepre penale mund të jetë guri kufitar, shenjat e tokës 
dhe shenjat e tjera për pronësinë mbi paluajtshmërinë ose për të drejtën e 
përdorimit të ujit- d.m.th. fjala është për kufijtë (mezhdat) që përkufizojnë 
pronësinë - për vijën kufitare mes pronave.  

2. Te forma e veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1, veprimi i nxitjes është 
parashikuar si vepër penale e pavarur; dënimi i kryerësit nuk mbështetet mbi 
parimin e akcesoritetit, baza e inkriminimit nuk është e mbështetur në dispozitat e 
nxitjes, si bashkëpunim.  

3. Veprimi kryerjes së veprës penale është shtytja e dëshmitarit apo e ekspertit për të 
dëshmuar rrejshëm apo personave të tjerë që nuk kanë statusin e dëshmitarit. 
Shprehja shtytje nënkupton situatën kur te personi i caktuar (dëshmitari ose 
eksperti) nuk ekziston vendimi për të dhënë dëshmi të rreme, përkatësisht kur një 
vendimi i tillë nuk është mjaft i fortë, definitiv.  
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4. Çdo shtytje për dhënien e dëshmisë së rreme nuk paraqet veprim kryerës të kësaj 
vepre penale. Shtytja nga aspekti penalo-juridik është relevante vetëm nëse është 
kryer me detyrim (forma të ndryshme të presioneve, shantazheve etj.), por pa 
efekte trupore dhe detyrime e tilla nuk duhet të marrin primesa apo elemente të 
dhunës dhe kanosjes.  

5. Forma të tjera të detyrimit, premtimin e dhuratave ose çfarëdo përfitimi tjetër.  
6. Shprehja forma të tjera të detyrimit përfshin në vete edhe forma të tjera të ndikimit 

detyrues në lirinë e vendosjes, përkatësisht vullnetin e dëshmitarit apo të ekspertit 
përkitazi me dhënien e dëshmisë, të cilat përmbajtësisht nuk janë të përfshira në 
shprehjet dhunë dhe kanosje të sqaruara më sipër.  

7. Mënyra vijuese e detyrimit për dhënien e dëshmisë së rreme është premtimi i 
dhuratave apo çfarëdo përfitimi tjetër. Premtimi i dhuratës a çfarëdo përfitimi tjetër 
qëndron në shprehjen e vullnetit të kryerësit që dëshmitarit apo ekspertit t’i bëjë 
dhuratë a çfarëdo përfitimi tjetër, nëse dëshmitari ose eksperti jep dëshmi të rreme.  

8. Dhurata paraqet përfitim të caktuar pasurore që jepet pa kompensim; mund të 
bëhet fjalë për valutë vendore apo të huaj, për ar, metale të tjera fisnike, letra me 
vlerë, përkatësisht çfarëdo sendi që ke vlerë pasurore. Objekt premtimi i dhuratave 
mund të jetë edhe paluajtshmëria, (p.sh. toka, banesa, lokal afarist etj.). Me 
shprehjen përfitim tjetër nënkuptojmë para se gjithash një përfitim jo pasuror, por 
mund të bëhet fjalë edhe për përfitimin që nuk paraqet dhuratë në kuptimin e drejtë 
të fjalës, p.sh. për dhënien e koncesioneve për kryerjen e punëve të caktuara pa 
procedurë të parashikuar ligjore, për punësim pa i plotësuar kushtet e konkursit etj. 
Sipas rregullit, vlera e dhuratës, përkatësisht vlera e çfarëdo përfitimi tjetër nuk 
është relevante për ekzistimin e veprës penale. Për shprehjen dhuratë e premtuar 
apo çfarëdo përfitimi tjetër do të bëhet fjalë hollësisht me rastin e komentimit të 
veprës penale të marrjes së ryshfetit, (neni 429 i KPK), përkatësisht dhënia e 
ryshfetit, (neni 430 i KPK).  

9. Në rast se detyrimi për dhënien e dëshmisë së rreme nuk është kryer në ndonjërën 
nga mënyrat e përcaktuara më lartë nuk do të bëhet fjalë për këtë vepër penale, por 
me plotësimin e kushteve të tjera do të bëhej fjalë për veprën penale të nxitjes për 
kryerje të veprës penale të dhënies së deklarimit të rremë të parashikuar nga neni 
392. të KPK.  

10. Detyrimi për të dhënë dëshmi të rreme duhet të kryhet ndaj dëshmitarit ose 
ekspertit, dhe dëshmia e rreme e dëshmitarit dhe ekspertit duhet të jetë dhënë: në 
procedurën gjyqësore, kundërvajtëse, administrative, në procedurën para noterit 
publik apo në procedurën disiplinore.  

11. Veprën penale mund të kryejë çdo person, (delicta communia).  
12. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje.  
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 është parashikuar një formë e posaçme e kësaj vepre penale, e cila 

konsiston në pengimin apo vështirësimin e të provuarit në procedurën gjyqësore, 
kundërvajtëse, administrative, në procedurën para noterit publik a në procedurën 
disiplinore, me dëmtimin, asgjësimin apo bërjen të papërdorshëm të dokumentit të 
huaj që shërben për të provuar. Veprim i kryerjes së veprës është fshehja, dëmtimi, 
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asgjësimi apo bërja i papërdorshëm i objektit apo dokumentit të huaj që shërben 
për të provuar një fakt.  

2. Shprehja dokument sipas nenit 120/8. të KPK do të thotë çdo send (objekt) i 
përshtatshëm ose i caktuar që shërben si provë e ndonjë fakti përkatës për 
marrëdhëniet juridike. Në kuptim të kësaj vepre penale, shprehja objekt përfshin 
çdo send që mund të shërbejë si provë për të provuar ndonjë fakt në procedurën 
gjyqësore, kundërvajtëse ose disiplinore. Ai mund të jetë, p.sh. paraja e rreme, 
pushka me të cilën është kryer vepra penale e vrasjes, etj. Është e domosdoshme që 
të bëhet fjalë për objektin që nuk është pronë e kryerësit, por ai duhet të jetë i huaj. 
Kjo vepër penale do të ekzistonte edhe sikur objekti a dokumenti të jenë në 
bashkëpronësi ose pronë e përbashkët.  

3. Fshehja paraqet vendosjen e dokumentit ose sendit të huaj në një vend të fshehtë 
dhe të paarritshëm, vendosja e dokumenti dhe sendit të huaj te një person tjetër, etj. 
Shprehja fshehje përfshin edhe rastet kur kryerësi, me gjithë kërkesën e organeve 
që zhvillojnë procedurën, nuk e dorëzon dokumentin dhe sendin e kërkuar si dhe 
rastet kur pengon, pamundëson këqyrjen e dokumentit, sendit.  

4. Me asgjësim të sendit ose dokumentit nënkuptojmë ndërmarrjen e çfarëdo veprimi 
me të cilin dokumenti ose sendi asgjësohet, ashtu që ai më fare nuk ekziston, (p.sh. 
djegia e dokumentit të caktuar) ose ndërmarrja e veprimeve të tilla me të cilat 
dokumenti ose sendi dëmtohet në atë mënyrë apo atë masë saqë më nuk i ka ato 
cilësi që i ka pasur dhe për këtë shkak ai është bërë plotësisht i papërdorshëm për 
qëllimin për të cilin ka qenë i destinuar, (p.sh. derdhja e përbërjes (preparatit) 
kimik, me të cilin asgjësohet apo fshihet teksti i dokumentit të caktuar), ndërsa me 
dëmtim nënkuptojmë një cenim të tillë të përmbajtjes së dokumentit ose të sendit 
që shkakton asgjësimin e pjesshëm të tij, ashtu që vlera përdoruese e tij është e 
vogël. Dëmtimi, përkatësisht bërja e papërdorshme e dokumentit dhe sendit është 
juridikisht relevante në kuptim të kësaj vepre penale, nëse është e karakterit të tillë 
që pjesërisht apo plotësisht pamundëson përdorimin e tyre në procedurën e të 
provuarit.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Objekt i veprës penale të parashikuar nga paragrafi 3, e cila ndëshkohet me dënim 

të njëjtë sikurse edhe vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1, mund të jenë: 
guri kufitar që kufizon paluajtshmëritë, shenjat matëse të tokës apo shenjat tjera 
mbi pronësinë a mbi të drejtën e përdorimit të ujit.  

2. Veprimi i kryerjes i parashikuar nga ky paragraf mund të qëndrojë jo vetëm në 
ndërrimin e paautorizuar të gjendjes ekzistuese të shenjave të përmendura, por 
edhe në vendosjen pa të drejtë e shenjave të tilla që nuk kanë ekzistuar më parë, 
me të cilat kryerësi dëshiron të krijojë provë të rreme lidhur me marrëdhëniet 
pronësore-juridike te paluajtshmëritë apo të drejtën e përdorimit të ujit. Sipas 
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Nish, Ap. nr. 797/76, vepra penale e pengimit të 
të provuarit është e konsumuar kur i akuzuari, me qëllim që të vështirësoj të 
provuarit në kontest civil, ka hequr piketat që i kishte vendosur eksperti gjeometër, 
me qëllim të shënimit të vijës kufitare të kantierit të ndërtimit.799  

                                                           
799 Srzentić Nikola etj. op. cit., f. 630.  
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3. Edhe veprat penale të parashikuara nga paragrafët 2 dhe 3 mund të kryhen vetëm 
me dashje të drejtpërdrejtë, veçanërisht kryerësi duhet të jetë i vetëdijshëm se 
bëhet fjalë për një dokument të huaj. Përpos kësaj, ai duhet të veprojë me qëllim që 
me veprimin e tij të pengojë ose të vështirësojë të provuarit në një procedurë 
konkrete. Nuk është e domosdoshme që ky qëllim edhe të jetë realizuar. Vepra 
penale do të ekzistojë edhe kur kryerësi nuk ka mundur ta realizojë qëllimin e tij, 
d.m.th. edhe pse ai me veprimin e tij ka dëshiruar ta pengojë apo ta vështirësojë të 
provuarit, megjithatë faktet kontestuese janë provuar në bazë të provave të tjera, 
(p.sh. teksti i dokumentit që është bërë i papërdorshëm është lexuar me ndihmën e 
ekspertit, etj.).  

4. Nëse veprën penale të parashikuar nga paragrafi 2 i këtij neni e kryen personi 
zyrtar përmes keqpërdorimit të detyrës së tij zyrtare, do të bëhet fjalë për veprën 
penale të falsifikimit të dokumentit zyrtar të parashikuar nga neni 348 par. 2 i 
KPK.  

 
Paragrafi 4 dhe 5 

 
1. Në paragrafin 4. është parashikuar forma cilësuese e veprës penale themelore e 

cila konsumohet nëse kryesi i veprës penale nga paragrafi 1. përdor dhunën dhe 
kanosjen për përdorimin e dhunës. Dhuna është përdorimi i forcës fizike ndaj 
ndonjë personi me qëllim të mposhtjes së rezistencës. Dhuna mund të jetë absolute 
(vis absoluta) dhe kompulsive (vis compulsiva). Bëhet fjalë për dhunë absolute kur 
ajo është e një intensiteti të tillë që eliminon çdo rezistencë të personit ndaj të cilit 
drejtohet, ndërsa dhuna kompulsive ekziston në rastet kur dhuna e përdorur lejon 
mundësinë e viktimës që të mos i nënshtrohet kryerësit; ajo është dhuna me efekt 
trupor, me qëllim që vullneti i viktimës të orientohet në drejtimin e caktuar, (p.sh. 
mundimi fizik i viktimës). Si dhunë konsiderohet edhe përdorimi i hipnozës ose 
mjeteve të tjera joshëse, me qëllim që dikush kundër vullnetit të tij të vihet në 
gjendje të pavetëdijshme ose të paaftësohet për rezistencë (neni 120 par. 15 të 
KPK). Dhuna mund të jetë e drejtpërdrejtë, d.m.th. e ndërmarrë ndaj personit që 
detyrohet për ndonjë veprim ose e tërthortë, kur ajo aplikohet ndaj të afërmeve të 
tij.  

2. Kanosja është vënia në dukje e ndonjë të keqeje një personi të caktuar. Kanosja, 
për të qenë juridikisht relevante në kuptim të kësaj vepre penale, duhet të jetë 
serioze. Serioziteti i kanosjes çmohet në bazë të të gjitha rrethanave të rastit 
konkret, siç janë: mënyra e kanosjes, intensiteti i kanosjes, përjetimi i kanosjes nga 
ana e personit të cilit i është drejtuar, vendi dhe koha e kanosjes etj. Nuk është me 
rëndësi nëse personi që ka kanosur ka pasur qëllim real për ta realizuar kanosjen, 
pastaj nuk është e rëndësishme se për çfarë lloji të kanosjes bëhet fjalë. Te kjo 
vepër penale nuk do të thotë që të bëhet fjalë për të ashtuquajturën kanosje e 
cilësuar – kanosje për sulm mbi jetën a integritetin trupor, ndonëse kanosja mund 
të manifestohet edhe në atë mënyrë. Për këtë formë të cilësuar të veprës penale, 
parashihet dënim me burgim së paku dy (2) vjet.  

3. Sipas paragrafit 5. vepra penale merr primesa cilësuese nëse vepra penale nga 
paragrafi 1. është kryer ndaj dëshmitarit dhe nëse personit të tillë i janë shkaktuar 
lëndime trupore. Alternativa e parë (nëse është kryer ndaj dëshmitarit) nuk mund 
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të gjej zbatim, për faktin se objekt veprimi te vepra nga paragrafin 1 është edhe 
dëshmitari.  

 
Nga praktika gjyqësore 

 
1. Gjykata e Qarkut Slavonska Pozhega, me aktgjykimin Ap. nr. 440/89 datë 

23.10.1989. Ka konstatuar se drejtuesi i kamionit, kryer vepër penale të pengimit të 
të provuarit në bashkim me veprën penale të rrezikimit të sigurisë së trafikut publik 
të parashikuar nga neni 168 par. 4 të LPKr. i cili, pas aksidentit të trafikut që e ka 
shkaktuar vetë, nga takografi ka hequr folinë e tij me qëllim që të bëjë të pamundur 
vërtetimin e shpejtësisë së lëvizjes së kamionit në momentin e shkaktimit të 
aksidentit. Në arsyetimin e aktgjykimit vihet në dukje se nuk ka asnjë mëdyshje se 
fshehja e folisë së takografit pas aksidentit të trafikut paraqet vepër penale të 
pengimit të të provuarit, parashikuar nga neni 187 par. 1 të LPKr, në bashkim me 
veprën penale të rrezikimit të trafikut publik të parashikuar nga neni 168 par. 4. të 
LPKr, ngase nuk ka asnjë bazë konsumimi, meqë bëhet fjalë për dy vepra penale 
me objekt të ndryshëm të mbrojtur.800 

 
 
Neni 395 [Frikësimi gjatë procedurës penale] 
 
Kushdo që përdor forcën apo kanosjen serioze apo ndonjë mënyre tjetër të 
detyrimit, premton dhuratë apo ndonjë përfitim tjetër për të nxitur personin 
tjetër të përmbahet nga dhënia e deklaratës ose për të dhënë deklaratë të rreme, 
ose të mos dhënë informacione të vërteta pranë organeve policore, prokurorit apo 
gjyqtarit, kur informacionet e tilla ndërlidhen me pengimin e procedurës penale 
dënohet me gjobë deri në njëqind e njëzet e pesëmijë (125.000) Euro dhe me 
burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet. 
 
1. Sa i përket këtij neni, vlejnë të njëjtat komente të dhëna në paragrafin 1 të nenit 

394, (pengimi i të provuarit), ngase veprimet e kryerjes janë të njëjta dhe bazuar në 
parimin se në rast paqartësisë vepra penale interpretohet në favor të pandehurit 
(neni 2 i KPK), kjo dispozitë nuk do jetësohet fare madje nuk është e qartë se pse 
është ndërtuar.  

 
 
Neni 396 [Hakmarrja] 
 
1. Kushdo që ndërmerr ndonjë veprim të dëmshëm për cilindo person, përfshirë 

ndërhyrjen në punësimin e ligjshëm apo sigurimin e mjeteve të jetesës së 
ndonjë personi me qëllim të hakmarrjes për shkak të dhënies së informatave të 
vërteta policisë, hetuesit të autorizuar, prokurorit apo gjyqtarit lidhur me 
kryerjen ose kryerjen e mundshme të veprës penale, dënohet me gjobë dhe me 
burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që vret personin tjetër me qëllim të hakmarrjes ndaj personit zyrtar 
                                                           
800 Franjo Bačić i Šime Pavlović, ibd., f. 1066.  
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për ndonjë vepër të kryer gjatë ushtrimit të detyrës së tij zyrtare, dënohet me 
jo më pak se pesëmbëdhjetë (15) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.  

3. Kushdo që tenton të vrasë personin tjetër me qëllim të hakmarrjes ndaj 
personit zyrtar për ndonjë vepër të kryer gjatë ushtrimit të detyrës së tij 
zyrtare, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.  

4. Kushdo që me qëllimin e paraparë në paragrafët 1. deri 3. të këtij neni, 
shkakton lëndim trupor ose dëm pasuror të ndonjë personi, dënohet me 
burgim së paku tre (3) vjet, por nëse vepra është kryer në lidhje me 
procedurën penale, kryesi dënohet së paku me dënimin e njëjtë sikur për 
veprën penale më të rëndë e cila ka qenë subjekt i procedurës penale.  

 
Vërejtjet e autorit 

 
1. Ky është inkriminim i ri dhe plotësisht i panevojshëm për faktin se krejt kjo ka të 

bëjë me pengimin e të provuarit në procedura ligjore, dispozita nga paragrafi 1. 
ka mundur eventualisht të përfshihet në nenin 394, ndërsa paragrafët tjerë janë 
plotësisht të panevojshme dhe vështirë do gjejnë zbatim, ngase janë identikë me 
paragrafët e nenit 394.  

2. Vepra penale nga ky nen ka katër forma të mundshme të kryerjes.  
3. Veprën penale nga paragrafi 1. e kryen kushdo që ndaj personit i cili ka qenë i 

përfshirë në ndonjë procedurë të ligjshme me qëllim hakmarrje, ndërmerr ndonjë 
veprim për të dëmtuar atë dhe interesat e tij çfarëdo qofshin ato duke përfshirë 
edhe marrëdhënien e punës edhe mjetet për ekzistencën materiale të tij dhe 
anëtarëve që ai i mbanë. Për dallim nga vepra penale nga neni 394. ku nxitja, 
kanosja, dhuna dhe format tjera të detyrimit, ndërmerren me qëllim që t’i bëjnë 
opstrukcione procedurave të ligjshme duke bërë përpjekje që t’i parandalojnë 
personat e caktuar të japin informata, dëshmi prova apo t’i devijojnë –t’i shmangin 
provat, organeve të autorizuara (të ndihmojnë organet kompetente), te kjo vepër 
penale veprimet ndërmerren pasi që personat e tillë kanë dhënë informata, dëshmi, 
të dhëna apo prova organeve të autorizuara me qëllim që ndaj tyre të hakmerren, 
për atë që këta të fundit kanë ndihmuar organet kompetente në një procedurë 
ligjore. Gama e veprimeve të motivuara nga hakmarrja që ndërmerren ndaj 
personave të përmendur më sipër (të dëmtuarve) mundë të jenë nga më të 
ndryshme, duke përfshirë edhe punën edhe të ardhurat personale që personat e tillë 
realizojnë, p.sh. ndërrimi i vendit të punës, largimi nga puna, ulja e paarsyeshme e 
pagës, privime nga shumë të drejta dhe benifitet që u njihen të punësuarve sipas 
Ligjit për marrëdhëniet e punës etj.  

4. Kryes i kësaj të vepre penale mund të jetë personat zyrtar, personin përgjegjës por 
edhe personat që nuk kanë këto cilësi.  

5. Ana subjektive, vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje, që përfshinë në vete 
dijen e kryesit se veprimin e dëmshëm ndaj të dëmtuarit po e ndërmerr me qëllim 
që të hakmerret ndaj personit të tillë (të dëmtuarit) për shkak të bashkëpunimit të 
tij me organet e autorizuara në ndonjë procedurë ligjore.  

6. Dënimi;për formën themelore ligji ka parashikuar dënim me gjobë dhe me burgim 
deri tre vjet.  
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Paragrafi 2 dhe 3 
 
1. Paragrafi 2 ka të bëjë me situatën kur kryesi kryen vrasjen e personit zyrtar me 

qëllim që ndaj tij të hakmerret për ndonjë veprim që ai ka ndërmarr në kuadër të 
autorizimeve zyrtare.  

2. Ky inkriminim është identik me veprën penale të vrasjes, nga neni 179. par. 1. 9, 
dallon vetëm për nga dënimi ngase për këtë formë të cilësuar të veprës penale 
parashihet dënim me burgim së paku pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të 
përjetshëm, ndërsa për veprën penale nga neni 179. par. 1. 9 parashihet dënim me 
burgim së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm. E njëjta gjë vlen 
edhe për paragrafin 3 që sanksionon tentativën për ta vrarë personin zyrtar lidhur 
me detyrën zyrtare.  

3. Nga kjo rezulton se këta paragrafë nuk do të gjejnë fare zbatim për faktin se në 
situata të tilla konform nenit 2. të KPK dispozita do interpretohej në favor të të 
pandehurit.801 

 
Paragrafi 4 

 
1. Paragrafi 4. është akoma më i paqartë dhe paraqet sanksionim të dyfishtë, për 

faktin se paragrafi 1. si veprim i kryerjes së veprës penale ka parashikuar edhe 
ndërmarrjen e ndonjë veprimi të dëmshëm ndaj personit të caktuar, veprimi i 
dëmshëm mund të jetë edhe dëmtimi i pasurisë edhe përdorimi i forcës fizike ndaj 
tij me efekte trupore etj. Edhe kjo paraqet problem në zbatim, për arsye se nëse 
kryesi ndaj personave të tillë nga paragrafi 1. i shkakton lëndime trupore të rëndë 
apo të lehtë, atëherë do të lindin dilema se a duhet aplikuar dispozitat ligjore që 
kanë të bëjnë me vepra penale kundër jetës dhe trupit nga neni 188 apo 189 (si 
dispozitë më e favorshme) apo ky paragraf, si vepër speciale e veprave kundër 
jetës dhe trupit, ndërkaq nëse u shkakton lëndime trupore personave nga paragrafi 
2 dhe 3. (bëhet fjalë për personat zyrtarë gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare) atëherë 
do lindin dilema se duhet aplikuar dispozitat e nenit 410. par. 2 dhe 3. (sulmi ndaj 
personit zyrtar) apo këtë paragraf si formë e posaçme veprave penale nga neni 410. 
të KPK.  

2. Alternativa e dytë e këtij paragrafi ka sanksionuar shkaktimin e lëndimeve trupore 
ndaj personit të tillë (të dëmtuarit) nëse ai ka qenë i përfshirë në ndonjë procedurë 
penale çfarëdo roli qoftë, mirëpo ka ngelur absolutisht e paqartë dispozita që ka të 
bëjë me sanksionin penal, ngase dispozita shprehet: “në situatën e tillë kryesi 
dënohet së paku me dënimin e njëjtë sikur për veprën penale më të rëndë e cila ka 
qenë subjekt i procedurës penale!!!”. këtu siç është shprehur ligjvënësi nuk mund 
të kuptohet e as të sqarohet çështja e dënimit.  

 
 

                                                           
801 Shiko neni 179. par. 1. 9 dhe nenin 2. Të KPK.  
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Neni 397 [Manipulimi me prova] 
 
1. Kushdo që ndryshon, heq, fsheh, shkatërron, dëmton ose e bën të 

pashfrytëzueshëm, tërësisht ose pjesërisht, ndonjë regjistër, pasuri, send ose 
dokument me qëllim të pamundësimit të shfrytëzimit të sendit në procedurë 
zyrtare, dënohet me gjobë ose me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) 
vjet.  

2. Kushdo që me qëllim të parandalimit ose vështirësimit të mbledhjes së provave 
në procedurën gjyqësore ose procedurën administrative, largon, zhvendos ose 
ndërron vendin e shenjave të kufijve administrativë, shenjën e tokës ose 
çfarëdo shenje tjetër që shënjon pronësinë apo pasurinë e paluajtshme ose të 
drejtën për shfrytëzimin e ujit, ose për të njëjtin qëllim vendos shenja të tilla 
me qëllim të lajthimit, dënohet me dënimin nga paragrafi 1. i këtij neni.  

 
Vërejtjet kritike të autorit 

 
1. E konsideroj të domosdoshme t’i paraqes disa vërejtje që kanë të bëjnë me këtë 

nen, veçanërisht për disa formulime që janë përdorur e të cilat nuk janë në 
përputhje me emërtimin e kësaj vepre penale dhe as me objektin e mbrojtur të këtij 
inkriminimi. Këto shprehje janë: largon, zhvendos ose ndërron vendin e shenjave 
të kufijve administrativë. Me këtë nen, nuk është objekt i mbrojtur kufiri 
administrativ. Vetë përfshirja e këtij neni në kapitullin e veprave penale kundër 
administrimit të drejtësisë tregon se nuk kemi të bëjmë as me dëmtim të pronës së 
huaj dhe as me kufij administrativë, siç janë përdorur gabimisht, por me këtë vepër 
penale rrezikohet puna normale e organeve gjyqësore dhe organeve të tjera, 
përkatësisht pengohet dhe vështirësohet puna e këtyre organeve lidhur me zbatimin 
e procedurës së provave dhe nxjerrjes së vendimit të drejtë dhe të ligjshëm. Këto 
defekte domosdo duhen mënjanuar me ndryshimet dhe plotësimet e këtij Kodi, që 
eventualisht do të pasojnë. Së dyti konsiderojmë se ky inkriminim ka qenë 
absolutisht i panevojshëm, ngase kjo çështje është sanksionuar edhe me nenin 394, 
ngase edhe neni 394 bënë fjalë për manipulimin e provave (paragrafi 2 dhe 3). 
Komentet që janë dhënë përkitazi me paragrafët 2 dhe 3, në tërësi vlejnë edhe për 
këtë dispozitë ligjore.  

 
 
Neni 398 [Falsifikimi i dokumenteve] 
 
1. Kushdo që përpilon dokument të falsifikuar, ndryshon dokumentin origjinal 

me qëllim të shfrytëzimit të atij dokumenti si origjinal ose me dije përdor 
dokumentin e falsifikuar apo të ndryshuar si origjinal, dënohet me gjobë ose 
me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në lidhje me dokumentin 
publik, testamentin, kambialin, regjistrin publik apo zyrtar ose ndonjë 
regjistër tjetër që ruhet në bazë të ligjit, kryesi dënohet me gjobë ose me 
burgim deri në pesë (5) vjet.  
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1. Me kodin e mëparshëm, kjo vepër penale ishte e radhitur në kapitullin e veprave 
penale kundër rendit publik dhe veprimit juridik (neni 332) tani është radhitur në 
grupin e veprave penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës 
publike.  

2. Falsifikimi i dokumentit është një vepër penale me të cilën sanksionohen format e 
ndryshme të rrezikimit të qarkullimit juridik, përkatësisht të sigurisë së qarkullimit 
juridik. Ky lloj inkriminimi paraqitet në dy forma: forma themelore dhe forma e 
rëndë.  

3. Karakteristikë e veprës penale falsifikimi i dokumentit është ajo se dokumenti nuk 
rrjedh nga personi i cili është shënuar në të si lëshues (dhënës) i tij. Atë e bën të 
rremë fakti se ai i atribuohet personit i cili nuk e ka lëshuar atë dhe tentohet që të 
krijohet përshtypja se pikërisht një person i caktuar është lëshues (dhënës) i tij 
(dokumentit), edhe pse në fakt ai nuk e ka lëshuar. Dokumenti i rremë ekziston 
edhe atëherë kur përmbajtja e tij është e saktë, por atë nuk e ka lëshuar personi i 
cili në dokument është shënuar si lëshues (dhënës) i tij.  

4. Veprimi i kryerjes është përcaktuar në mënyrë alternative dhe mund të qëndron në 
përpilimin e dokumentit të rremë apo në ndryshimin e dokumentit të vërtetë, me 
qëllim që një dokument i tillë të përdoret si i vërtetë. Bëhet fjalë për delikte 
komisive, ngase vepra penale mund të kryhet vetëm me veprim.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Formën themelore të veprës penale e kryen ai që përpilon një dokument të rremë 

apo që ndryshon dokumentin origjinal, me qëllim që atë ta përdorë si të vërtetë ose 
kushdo që një dokument të tillë e përdor si të vërtetë. Nga kjo del se kjo vepër 
penale paraqitet si: përpilim i dokumentit të falsifikuar apo si ndryshim i 
dokumentit origjinal.  

2. Objekt i mbrojtjes penale-juridike i kësaj vepre penale është dokumenti. Shprehja 
dokument mund të vështrohet në kuptim të gjerë dhe në kuptim të ngushtë.  
a) Me shprehjen dokument, në kuptimin e ngushtë, kuptojmë çdo send të 

përshtatshëm ose të destinuar për të dëshmuar ndonjë fakt përkatës për 
marrëdhëniet juridike, (neni 107 par. 6 i KPK ka akceptuar kuptimin e gjerë të 
shprehjes dokument).  

b) Në kuptimin e ngushtë, dokument është çdo objekt në të cilin, në formë të 
shkruar, është vënë deklarata e ndonjë personi për një fakt relevant juridik. Një 
deklaratë e tillë mund të vendoset në materiale të ndryshme (p.sh. në letër, 
lëkurë, metal, dru etj.), por sot deklarata me shkrim më së shpeshti shkruhet në 
letër. Teksti i deklaratës mund të vendoset (shkruhet) me dorë, makinë, 
kompjuter, fotokopjim dhe fotografim.  

3. Me dokument, në kuptim të këtij inkriminimi, përpos dokumentit të rëndomtë të 
shkruar, që përdoret në komunikimin juridik, duhet kuptuar edhe dokumente të 
tjera, me të cilat mund të dëshmohen fakte të caktuara dhe e dhëna e regjistruar, e 
cila është rezultat e përpilimit elektronik të të dhënave.  

4. Praktika gjyqësore si dokument, në kuptim të këtij inkriminimi, ka konsideruar 
edhe tabelën me shenjën e një firme të caktuar, numrin e karrocerisë, numrin e 
motorit, sinorin (gurin e mezhdës) që e kanë vendosur personat e interesuar apo 
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organi kompetent me qëllim të përkufizimit të kufirit (mezhdës) midis 
paluajtshmërive, hunjtë (piketat) e vendosur për të përcaktuar tokën e shpronësuar 
etj.  

5. Që objekti të ketë cilësitë e dokumentit, duhet të jetë i përshtatshëm apo i caktuar 
që të shërbej për të provuar çfarëdo fakti që ka vlerë në raportet juridike. Objekti 
duhet të jetë i përshtatshëm ose i caktuar që të shërbejë si provë në procedurën e 
përcaktuar me ligj apo me ndonjë dispozitë tjetër para organit shtetëror, 
organizatës punuese, pra për ekzistimin e dokumentit nuk është e mjaftueshme që 
objekti të shërbejë si provë vetëm në komunikimin privat, (p.sh. nëse është 
përpiluar dëftesa për kalimin e klasës vetëm për t’ua treguar prindërve, që t’i 
mashtrojë ata se ka kaluar klasën). Më së shpeshti këto dokumente shfrytëzohen si 
mjet provues në procedurën kontestimore para një gjykate të rregullt dhe në 
procedurën administrative para organeve administrative.  

6. Përpilimi është hartim i plotë apo i pjesshëm i dokumentit të rremë. Përpilimi i ri i 
plotë i dokumentit do të ekzistonte atëherë kur ndonjë personi i atribuohet 
deklarata të cilën ai fare nuk e ka dhënë. Vepra penale ekziston edhe në situatën ku 
personi i shënuar në dokument nuk ekziston fare apo ka vdekur. Përpilimi i rremë 
ekziston edhe atëherë kur është përpiluar pjesërisht dokumenti i rremë – në 
dokumentin ekzistues origjinal (të vërtetë) një pjesë fshihet, i jepet përmbajtje 
tjetër, i shtohet emri edhe i ndonjë personi, përpos dhënësit të dokumentit, apo 
shlyhet emri i ndonjë personi që është lëshues (dhënës) i dokumentit etj. Kështu, 
p.sh. ekziston vepra penale e përpilimit të dokumentit të rremë në situatën kur 
kreditori falsifikon nënshkrimin e debitorit në dokument me të cilën kinse ai 
pranon borxhin që vërtet ekziston, ndërsa kreditori ka përpiluar dokumentin e 
falsifikuar me qëllim që në kontestin civil, të cilin është duke e zhvilluar, ta 
dëshmojë më lehtë ekzistimin e borxhit (dokumenti i falsifikuar me përmbajtje të 
vërtetë), apo kur ndonjë person nënshkruan dokumentin me emrin dhe mbiemrin e 
tij të vërtetë, por përmbajtja e dokumentit dhe rrethanat e tjera flasin pa mëdyshje 
për atë se lëshues (dhënës) i dokumentit është një person tjetër me emër dhe 
mbiemër të njëjtë, (p.sh. dokumentin për shitblerjen e ndonjë paluajtshmërie e ka 
nënshkruar një person me emrin dhe mbiemrin e tij, ndërsa pronar i asaj 
paluajtshmërie, sipas gjendjes në librat kadastral, është një person tjetër me të 
njëjtin emër dhe mbiemër), ose kur kryerësi një ish-dokument të vërtetë, (dhënës i 
të cilit është ndonjë person tjetër), vlefshmëria e të cilit është anuluar, (duke iu 
vënë shenja-vula i anuluar), me bashkimin e pjesëve të tij apo me asgjësimin e 
shenjave me të cilat dokumenti ka qenë i anuluar, i jepet përsëri vlera e tij juridike.  

7. Përpilimi i dokumentit nënkupton krijimin e një dokumenti që nuk ka ekzistuar 
gjer në atë moment, ashtu që, me vendosjen e nënshkrimit të ndonjë personi në 
përmbajtjen e caktuar, krijohet përshtypja se personi i nënshkruar vërtet e ka 
lëshuar një deklaratë të tillë. Esenca e kësaj vepre penale qëndron në atë se personi 
që është i caktuar si lëshues dokumenti, këtë nuk e ka lëshuar fare dhe me këtë rast 
nuk është relevante nëse përmbajtja e dokumentit është ose jo e vërtetë.  

8. Ndryshimi i dokumentit paraqet ndërrimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal 
(autentik), duke bërë ndryshimin pjesërisht të tij, ashtu që dokumenti merr kuptim 
tjetër nga ai që kishte dokumenti origjinal (autentik). Pra, bëhet fjalë për ndryshim 
të tillë të dokumentit që ka rëndësi për vlerën provuese të tij. Ky mund të bëhet me 
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ndryshimin e përmbajtjes së dokumentit, (shtimin apo heqjen e numrave, 
korrigjimin, shlyerjen dhe shtimin e disa fjalëve) apo ndryshimin e nënshkrimit ose 
ndryshimin e të dyjave së bashku. Për ekzistimin e veprës nuk është çështje 
relevante saktësia e përmbajtjes së dokumentit; me rëndësi është që dokumenti 
origjinal (autentik) është ndryshuar.  

9. Ndryshimi i dokumentit tashmë njëherë të ndryshuar, nuk paraqet këtë vepër 
penale, ngase mund të ndryshohet vetëm dokumenti origjinal (autentik).  

10. Dallimi mes përpilimit të dokumentit të rremë dhe ndryshimit të dokumentit 
origjinal (autentik) qëndron në atë se përpilimin e dokumentit e karakterizon fakti 
se ai nuk rrjedh nga personi i cili në dokument është shënuar si lëshues (dhënës) i 
tij, ndërsa ndryshimi i dokumentit autentik nënkupton ndryshimin e paautorizuar të 
përmbajtjes së dokumentit, i cili, pas kësaj, nuk shpreh më deklaratën e dhënësit.  

11. Nuk konsiderohet vepër penale falsifikimi i dokumentit çdo përpilim i dokumentit 
apo ndryshimi i dokumentit autentik (origjinal). Për interpretim të drejtë të 
shprehjes përpilim apo ndryshim, duhet nisur nga dispozitat e nenit 120, par. 8. të 
KPK, sipas së cilës dokument është çdo send i përshtatshëm ose i caktuar për të 
shërbyer si provë e ndonjë fakti përkatës për marrëdhëniet juridike. Nga përmbajtja 
e këtij definicioni rezulton se çdo e dhënë e shprehur në dokumente të tilla nuk 
është e përshtatshme të shërbejë si provë, por është e tillë vetëm ajo që ka vlerë për 
marrëdhëniet juridike. Kodi Penal ka parasysh vetëm faktet juridike që mund të 
shkaktojnë krijimin, ndryshimin a ndërprerjen e ndonjë të drejte ose raporti juridik.  

12. Vepra penale është kryer me vetë përpilimin e dokumentit të rremë apo me 
ndryshimin e dokumentit origjinal (autentik), me qëllim që të përdoret si i vërtetë, 
pavarësisht nga ajo se a ka ndodhur përdorimi i një dokumenti të tillë. Pra, anën 
subjektive të veprës penale e përbën dashja që një dokument i tillë të përdoret si i 
vërtetë dhe me këtë rast nuk është relevante nëse kryerësi kishte për qëllim ta 
përdorte vetë apo t’ia bartte tjetrit atë që ta përdorë. Vepra do të ekzistojë në të 
gjitha rastet e përpilimit të dokumentit apo ndryshimit të tij me qëllim që të 
përdoret si i vërtetë, pavarësisht nga ajo se kryerësi kishte për qëllim të realizojë 
përfitim material për vete apo për tjetrin, t’i shkaktojë dëm tjetrit apo të realizojë 
ndonjë qëllimi tjetër.  

13. Për të ekzistuar përgjegjësia penale e kryerësit, është e domosdoshme që ai të jetë i 
vetëdijshëm se po falsifikon një dokument. Me atë rast ai nuk është e 
domosdoshme të dijë se çfarë janë dokumentet në kuptimin juridik, por duhet të 
ketë një përfytyrim për atë se po përpilon një dokument të rremë, i cili do të 
përdoret për provimin e diçkaje juridikisht të rëndësishme, përkatësisht se po 
ndryshon një dokument të tillë.802 

14. Forma e dytë e kësaj vepre penale është përdorimi i dokumentit të falsifikuar 
përkatësisht përdorimi i dokumentit të rremë apo të ndryshuar si të vërtetë, (d.m.th. 
me këtë dispozitë është kriminalizuar edhe përdorimi i këtij dokumenti).  

15. Në teori ekzistojnë disa qëndrime lidhur me çështjen se kur konsiderohet se një 
dokument është përdorur.  
a) Sipas një qëndrimi, dokumenti është përdorur në momentin e dorëzimit të tij 

në qarkullim juridik, d.m.th. kur është krijuar mundësia që ai t’i mbërrijë 
personit të cilit i është adresuar, (p.sh. dorëzimi i dokumentit në postë).  

                                                           
802 Bačić, F. Šeparovič, Z, Kazneno pravo, posebni die, Zagreb, 1992. f. 367. 
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b) Sipas qëndrimit të dytë, dokumenti është përdorur atëherë kur ka mbërritur te 
personi të cilit i është adresuar; në një situatë të tillë nuk kërkohet që marrësi i 
dokumentit të njihet me përmbajtjen e tij, (p.sh. letra i është dorëzuar marrësit, 
por ai ende nuk e ka lexuar atë); 

c) Sipas qëndrimit të tretë, dokumenti quhet i përdorur atëherë kur përmbajtja e 
tij është bërë e njohur për personi të cilit i është adresuar.  

16. Praktika gjyqësore kryesisht ka pranuar qëndrimin, sipas të cilit dokumenti është 
përdorur atëherë kur ka mbërritur dhe është parë (vërejtur) nga ai të cilit i është 
adresuar. Ky qëndrim më së tepërmi i përgjigjet natyrës dhe qëllimit të kësaj vepre 
penale. Pasojë e kësaj vepre penale është rrezikimi i sigurisë dhe ligjshmërisë së 
qarkullimit juridik dhe ky rrezik lind në momentin kur është krijuar mundësia që 
dokumenti i falsifikuar të prodhojë efekt juridik në krijimin, ndërrimin apo 
ndërprerjen e raportit juridik. Një mundësi e tillë objektivisht është krijuar në 
çastin kur dokumenti i ka mbërritur të adresuarit, ndërsa kuptimi i përmbajtjes së 
dokumentit është vetëm rrjedhojë e mëtejme logjike e ngjarjes. Veprimi paraprak 
mund të nënkuptohet si tentativë e kësaj vepre penale.  

17. Për shprehjen përdorim është e mjaftueshme që dokumenti i rremë ose dokumenti 
origjinal i ndryshuar t’i jetë prezantuar një personi tjetër me qëllim të përdorimit 
për një qëllim të caktuar, i cili kërkohet që të jetë realizuar.  

18. Përdorimi i dokumentit nënkupton paraqitjen e tij personit i cili duhet të ndërmarrë 
ndonjë veprim relevant juridik; ky mund të jetë person fizik, person juridiko-civil, 
organi shtetëror, organizatë punuese, kompani publike etj. Dokumenti i falsifikuar 
nuk është e nevojshme të përdoret drejtpërsëdrejti kundrejt atij që duhet të bëjë 
diçka në bazë të atij dokumenti, por ai mund të përdoret kundrejt atij edhe 
nëpërmjet ndërmjetësuesit, (p.sh. dokumenti i falsifikuar i është dorëzuar avokatit, 
i cili këtë dokument ia ka bashkëngjitur padisë për t’i dëshmuar faktet në të cilat 
mbështetet kërkesëpadia).  

19. Përdorimi i dokumentit nuk është e domosdoshme të jetë kryer për qëllimin për të 
cilin kryerësi e ka përpiluar dokumentin e falsifikuar, përkatësisht ka ndryshuar 
dokumentin origjinal. Kështu, p. sh. do të ekzistonte përdorimi i dokumentit në 
rastin kur kryerësi ka pasur për qëllim që me dëftesë të falsifikuar për kalimin e 
provimit të maturës të regjistrohet në fakultet, ndërsa ai këtë dëftesë të falsifikuar e 
ka përdorur për të themeluar marrëdhënie pune.  

20. Kryerës i veprës penale mund të jetë personi që ka falsifikuar - ka përpiluar 
dokumentin e falsifikuar apo ka ndryshuar dokumentin origjinal, por edhe çdo 
person tjetër. Bazuar në faktin se veprimi i kryerjes është caktuar në mënyrë 
alternative, ekziston bashkimi fiktiv ideal sipas bazës së alternativës, kur një 
person përpilon apo ndryshon dhe përdor një dokument të tillë. Në këtë situatë, 
përpilimi i dokumentit paraqitet si veprimi përgatitor i ndëshkueshëm në raport me 
përdorimin (delicta preparata), pavarësia e së cilës shuhet me përdorimin e 
dokumentit të rremë. Nëse një person dokumentin e njëjtë të falsifikuar e ka 
përdorur shumë herë, konsiderohet se ekziston një vepër penale e vazhduar, 
(bashkimi fiktiv real). Mirëpo, nëse i njëjti dokument i falsifikuar është përdorur 
shumë herë me distancë kohore të ndryshme dhe me qëllime të ndryshme, atëherë 
kemi të bëjmë me bashkimi real. 803 

                                                           
803 Lazareviq Lj, Krivični zakon Republike Srbije, me komente të shkurtra, Beograd 2002, f. 278.  
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21. Pra, për shkak të raportit të subsidiaritetit, nuk ekziston bashkim mes përpilimit të 
dokumentit të rremë apo ndryshimit të dokumentit origjinal dhe përdorimit të një 
dokumenti të tillë nga ana e personit të njëjtë, ngase fjala është për një vepër të 
përbërë nga dy veprime të cilat formojnë një tërësi, d.m.th. ekziston bashkim 
fiktiv.  

22. Ana subjektive e veprës penale është dashja, d.m.th. kryerësi konsiderohet 
penalisht përgjegjës nëse ka vepruar me qëllim që dokumentin e rremë, 
përkatësisht të ndryshuar ta përdorë si të vërtetë dhe nëse ka vepruar me dashje, e 
cila qëndron në vetëdijen e kryerësit se po përpilon një dokument të rremë, 
përkatësisht se po e ndryshon dokumentin origjinal.  

23. Kryerësi që përdor dokumentin e rremë apo të ndryshuar është penalisht përgjegjës 
nëse ka vepruar me dashje, e cila qëndron në vetëdijen e kryerësit që ta përdorë 
dokumentin i cili është i rremë, përkatësisht i ndryshuar (dashja direkte), 
përkatësisht se po e përdor dokumentin për të cilin supozon se është i falsifikuar, 
përkatësisht i ndryshuar, por megjithatë e përdor atë (dashja eventuale).  

24. Tentativa e falsifikimit të dokumentit me përpilimin e dokumentit të rremë 
përkatësisht ndryshimit të dokumentit origjinal ekziston, nëse është ndërmarrë 
veprimi i përpilimit, përkatësisht i ndryshimit të dokumentit origjinal me qëllim që 
dokumenti i rremë, përkatësisht dokumenti i ndryshuar të përdoret si i vërtetë, por 
veprimi (i filluar) i ndërmarrë nuk ka përfunduar, pa marrë parasysh arsyet.  

25. Tentativa e përdorimit të dokumentit të falsifikuar, përkatësisht dokumentit të 
ndryshuar ekziston, nëse dorëzimi i dokumentit (të falsifikuar apo të ndryshuar) 
personit të cilit i është dedikuar ka filluar, por dokumenti nuk ka mbërritur, 
përkatësisht nuk i është dorëzuar personit të cilit i është adresuar ose dorëzimi i 
dokumentit është kryer, por dokumenti nuk është parë (vërejtur) nga ai të cilit i ka 
mbërritur, përkatësisht i është dorëzuar.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është parashikuar forma e kualifikuar e kësaj vepre penale, bazuar 

në llojin e dokumentit që është objekt falsifikimi. Për këtë kualifikim (përpilimi i 
dokumentit të rremë, ndryshimi i dokumentit origjinal dhe përdorimi i një 
dokumentit të tillë) kërkohet që të jetë falsifikuar dokumenti publik, testamenti, 
kambiali, regjistri publik a zyrtar ose ndonjë regjistër tjetër që ruhet në bazë të 
ligjit.  

2. Shprehja dokument publik nuk është përcaktuar me Kodin penal, mirëpo në teorinë 
e së drejtës penale me këtë shprehje zakonisht nënkuptohet dokumenti i shkruar, të 
cilin, në formë të parashikuar dhe në kuadër të autorizimeve të veta, e ka lëshuar 
një organ shtetëror, një organizatë tjetër ose një bashkësi së cilës i është besuar 
ushtrimi i autorizimeve publike, ndërsa është i përshtatshëm që në komunikimin 
juridik të shërbejë si provë e ndonjë fakti relevant juridik. Prandaj, element 
themelor i dokumentit publik është fakti që atë ta ketë lëshuar (dhënë) një organ 
shtetëror në kuadër të autorizimeve të veta apo një organizatë dhe një bashkësi 
tjetër, në kuadër të autorizimeve të besuara publike, dhe të jetë në formë të shkruar. 
Dokumenti publik është mjet jashtëzakonisht i rëndësishëm në komunikimin 
juridik, ngase me të provohet ajo që përcaktohet ose vërtetohet në të. Konsiderohet 
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se gjendja faktike është pikërisht ashtu siç është shënuar në dokumentin publik e 
që përfaqëson një prezumim të përgjithshëm ligjor për saktësinë e përmbajtjes së 
dokumentit publik,me supozimin që janë përmbushur në tërësi kushtet e 
parashikuara, p.sh. është supozim ligjor se të gjitha të dhënat që përmban 
letërnjoftimi i ndonjë personi janë të sakta. Është e padyshimtë se cilësinë e 
dokumentit publik e kanë dokumentet që janë lëshuar nga organi i administratës 
shtetërore, p. sh. certifikata nga libri amzë i të vdekurve, të lindurve, të të 
kurorëzuarve etj. Përpos këtyre dokumenteve, karakter të dokumentit publik, sipas 
qëndrimeve të shumta, kanë dokumentet që japin shkollat dhe fakultetet, p.sh. 
dëftesat për kryerjen e shkollimit apo indeksi, pastaj dokumentet e caktuara të 
bankës, postës, hekurudhave, (p.sh. vërtetimi për pranimin e letrës rekomande, 
legjitimacioni për vozitje të favorizuar), dokumentet e organit për përkujdesje 
sociale, organit të mbrojtjes shëndetësore etj.  

3. Si objekte të kësaj vepre penale, përpos dokumentit publik, mund të paraqiten edhe 
testamenti, kambiali, çeku, regjistri publik a zyrtar apo regjistrat e tjerë që duhen 
mbajtur në bazë të ligjit.  

4. Testamenti është shprehje e vullnetit të fundit të dhënë në formën e parashikuar me 
ligj, me të cilin trashëgimlënësi radhit pasurinë e tij në rast vdekje. Që të bëhet 
fjalë për këtë vepër penale, është e domosdoshme që dokumenti të jetë në formë të 
shkruar; me këtë rast është irelevante se a bëhet fjalë për testamentin personal, 
(testamenti të cilin e ka përpiluar dhe nënshkruar vetë testament lënësi, i 
ashtuquajturi testament olografik); testamenti i shkruar para dëshmitarëve, 
(testamenti të cilin e ka nënshkruar vetë testatori (testament lënësi) para dy 
dëshmitarëve, të cilët dinë shkrim dhe lexim, të cilin testament e ka përpiluar dhe 
nënshkruar personi tjetër sipas urdhrit të testatorit, i ashtuquajturi testamenti 
alografik); testamenti gjyqësor, (të cilin e ka përpiluar gjyqtari sipas tregimit të 
testatorit, i cili e nënshkruan apo vë shenjën e gishtit tregues mbi të, ndërsa gjyqtari 
ka konstatuar në testament se testatori e ka nënshkruar, përkatësisht ka vënë 
shenjën e gishtit tregues në pranin e tij, e nëse testatori nuk ka qenë në gjendje ta 
lexojë testamentin, atëherë në prezencën edhe të dy dëshmitarëve); testamenti në 
anije apo testamenti konsullor – diplomatik.  

5. Kambiali dhe çeku janë letra me vlerë, të cilat në komunikimin bashkëkohor kanë 
rëndësi të madhe. Këto janë dokumente rreptësisht formale, të cilat duhet t’i 
përmbajnë elementet e përcaktuara në Ligjin për Kambialin dhe Çekun. Nëse i 
mungon ndonjëri nga elementet esenciale të kambialit, përkatësisht çekut, ai nuk 
mund të paraqesë objekt të veprës penale të parashikuar nga paragrafi 3, por në 
rastet të tilla mund të paraqesë vepër penale të parashikuar nga paragrafi 1, me 
kusht që t’i përmbajë elementet e dokumentit në përgjithësi.  

6. Libri publik (regjistri publik) janë dokumente që administrohen sipas detyrës 
zyrtare, (dhe jo që ruhen, siç gabimisht është përdorur në Kod), nga organet e 
caktuar me ligj, për faktet e caktuara relevante juridike, në të cilat ka qasje çdo 
person që ka interes juridik. Regjistri (libri) publik ka fuqinë provuese të 
dokumentit publik. Të tilla janë, p.sh. librat amëz, të cilët administrohen nga 
ofiqarët, si organe shtetërore, e në të cilat shënohen të gjitha të dhënat e 
rëndësishme për statusin e personit fizik, (librat e të lindurve, të të vdekurve dhe të 
të kurorëzuarve).  
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7. Libri zyrtar është ai libër që administrohet sipas detyrës zyrtare, në të cilin, sipas 
rregullave e shërbimit të caktuar, shënohen të dhënat me rëndësi për dëshmimin e 
ndonjë fakti relevant juridik.  

8. Libra të tjerë janë librat që duhet të administrohen në bazë të ligjit e të cilët nuk e 
kanë cilësinë e librave publikë apo zyrtarë. Ata janë libra që, sipas ligjit, duhet të 
administrohen nga organizatat punuese, kompanitë publike, personat fizikë dhe 
juridikë, të cilët ushtrojnë veprimtari të caktuar e në të cilët detyrimisht futen të 
dhënat e caktuara me ligj. Bëhet fjalë këtu kryesisht për libra në të cilët 
evidencohet afarizmi financiar, qarkullimi i mallrave, gjendja e stoqeve të 
mallrave, shërbimet e kryera, të dhënat e rëndësishme të marrëdhënies së punës të 
të punësuarve, etj.  

9. Të gjitha elementet tjera të kësaj forme të veprës penale, përpos objektit të 
falsifikimit, janë identike me ato të veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1, 
kështu që edhe për falsifikimin e këtyre dokumenteve vlen e gjithë ajo që është 
paraqitur për veprën penale të parashikuar nga paragrafi 1.  

10. Konsiderojmë se shprehjet regjistër dhe ruajtje (par. 2.) janë përdorur gabimisht 
në Kod, ngase kemi të bëjmë me libra që administrohen sipas ligjit e jo me 
regjistra që ruhen dhe kjo me rastin e amandamentimit të Kodit duhet patjetër të 
korrigjohet, ngase regjistri është vetëm një nga format e librave publikë që mund 
të jenë objekt falsifikimi.  

11. përkatësisht i ndryshimit të dokumentit origjinal me qëllim që dokumenti i rremë, 
përkatësisht dokumenti i ndryshuar të përdoret si i vërtetë, por veprimi (i filluar) i 
ndërmarrë nuk ka përfunduar, pa marrë parasysh arsyet.  

12. Tentativa e përdorimit të dokumentit të falsifikuar, përkatësisht dokumentit të 
ndryshuar ekziston, nëse dorëzimi i dokumentit (të falsifikuar apo të ndryshuar) 
personit të cilit i është dedikuar ka filluar, por dokumenti nuk ka mbërritur, 
përkatësisht nuk i është dorëzuar personit të cilit i është adresuar ose dorëzimi i 
dokumentit është kryer, por dokumenti nuk është parë (vërejtur) nga ai të cilit i ka 
mbërritur, përkatësisht i është dorëzuar.  

 
Raporti i kësaj vepre penale me veprat e tjera penale 

 
1. Vepra penale e falsifikimit të dokumentit zakonisht bëhet me qëllim të lehtësimit të 

kryerjes së veprës tjetër penale ose për të fshehur veprën e kryer penale.  
2. Për bashkimin e veprës penale të mashtrimit nga neni 335. të KPK dhe veprës 

penale të falsifikimit të dokumentit të parashikuar nga neni 398. të KPK, shih 
sqarimet që kanë të bëjnë me nenin 335.  

3. Me normën ligjore të parashikuar nga neni 398 nuk është vënë në dukje mbrojtja 
penalo-juridike kundër falsifikimit të dokumenteve të huaja, (p. sh. aktvdekja 
ndërkombëtare, certifikata e lindjes etj.).  

4. Ligji penal i Zvicrës, (neni 255), ka barazuar dokumentin e huaj me atë nacional.804 
5. Arsyet për aplikimin e mbrojtjes së dokumenteve të tilla janë të shumta, për shkak 

se ato mund të jenë të rëndësishme për realizimin e të drejtave dhe raporteve 
juridike, (trashëgimi, shkurorëzimi, mbajtja, pensioni dhe të drejtat e tjera), ngaqë 

                                                           
804 Cituar nga Franjo Bačić dhe Šime Pavlovič,, Në komentarin e Ligjit penal të Kroacisë,pjesa e 
posaçme,Zagreb, 2004,f. 1084.  
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Kosova ka një numër të madh shtetasish që punojnë dhe jetojnë në botën e 
jashtme.  

6. Në një çështje penale, (vendim i një gjykate të Republikës së Shqipërisë), i 
pandehuri është deklaruar fajtor për falsifikimin e dokumentit dhe kontrabandë, 
meqë ai cigaret e kontrabanduara i paraqiste si mallra gjoja të dedikuara për një 
organizatë bamirëse.805 

7. Kryerës i veprës penale mund të jetë çdo person (delicta communia).  
  

Praktika gjyqësore 
 
1. Për ekzistimin e veprës penale falsifikimi i dokumentit me ndryshimin e tij, nuk 

është me rëndësi nëse falsifikimi ka pasur sukses apo për shkak të përmbajtjes, 
dokumenti është ndryshuar në atë masë saqë ka humbur kuptimin juridik dhe 
logjik, përkatësisht është irelevante nëse dokumenti i falsifikuar është i 
përshtatshëm të prodhojë pasoja të caktuara juridike. Është e mjaftueshme që 
kryesi ka qenë i vetëdijshëm se po e ndryshon dokumentin autentik dhe atë po e 
bën me qëllim që dokumentin e ndryshuar ta përdorë si të vërtetë.806 

2. “Ka ndryshuar dokumentin autentik dhe dokumentin e tillë të ndryshuar e ka 
përdorur si të vërtetë dhe me këtë ka konsumuar elementet e veprës penale të 
falsifikimit të dokumentit, të parashikuar nga neni 311 par. 1 të KPKr ai kryerës që 
në rubrikën e certifikatës ka ndryshuar datën dhe shumën e pagesës dhe atë 
certifikatë të ndryshuar e ka prezantuar në “Klubin Diners “ si dëshmi për pagesën 
e kryer “.807 

3. “Numrat e motorit dhe karrocerisë në mjetin motorik kanë rëndësinë e dokumentit 
privat e jo të dokumentit publik në kuptim të nenit 311 të LPKr.  

4. Që të mund të flitet për dokument publik, kusht themelor është ai se kemi të bëjmë 
me dokument të shkruar, kurse më pas duhet të plotësohen edhe elementet e tjera 
konstituive, siç janë: statusi i dhënësit (organi shtetëror, organizata punuese, 
kompania), që dokumentin ta japë dhënësi (organi shtetëror) në kuadër të 
autorizimeve të veta, përkatësisht organizata punuese për punët që i kryen në 
kuadër të autorizimeve publike dhe që një dokument i tillë të jetë dhënë në formën 
e përcaktuar.  

5. Të tri këto elemente duhen plotësuar në mënyrë kumulative. Kushti i parë për t’u 
konsideruar një dokument si publik, sipas dispozitave pozitive, është ai që të kemi 
të bëjmë me një dokument të shkruar. Për dokumentin e shkruar gjithashtu 
kërkohet të plotësohen tri elementet konstituive:. deklarata e dhënësit të 
dokumentit, faktet relevante juridike dhe nënshkrimi i dhënësit të dokumentit. 
Sipas qëndrimit të Gjykatës Supreme të Kroacisë, numrat e theksuar, të cilët i ka 
shtypur punëtori në procesin e prodhimit, nuk i përmban të tri këto elemente të 
nevojshme për dokumentin e shkruar.808 

6. Në një vendim Gjykata Supreme të Bosnjë-Hercegovinës thuhet: “Vepra penale e 
falsifikimit të dokumentit në formën e përdorimit të një dokumenti të tillë, është 

                                                           
805 Ismet Elezi, E drejta penale, pjesa e posaçme f. 250.  
806 Cituar nga Srzentiq Nikolla e tj. në komentarin e Ligjit penal të RS. KSAK ((1981) dhe KSAV. f. 694.  
807 Franjo Bačić dhe Šime Pavlovič,ibd. f. 1084.  
808 Franjo Bačić dhe Šime Pavlovič,ibd,f. 1084.  
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kryer në momentin kur kryerësi ia ka bërë të çastshëm atë personit të cilit i 
paraqitet me qëllim që të arrihet efekti i përdorimit, pavarësisht nëse ai efekt është 
arritur ose jo. Prandaj, vepra është përfunduar me përdorimin e dokumentit të 
falsifikuar dhe në këtë rast është irelevante nëse është realizuar ose jo qëllimi i 
përdorimit të tij”.809 

7. Për ekzistimin e veprës penale të falsifikimit me ndryshim të dokumentit, nuk 
është me rëndësi nëse falsifikimi ka pasur ose jo sukses apo nëse për shkak të një 
ndryshimi të tillë përmbajtja e dokumentit është ndryshuar në atë masë sa të ketë 
humbur kuptimin logjik dhe juridik të tij, ngase për ekzistimin e kësaj vepre penale 
është e mjaftueshme që kryerësi të ketë qenë i vetëdijshëm se po e ndryshon 
dokumentin origjinal dhe që ta ketë bërë këtë me qëllim që një dokument të tillë të 
ndryshuar ta përdorë si të vërtetë.810 

8. Zhvendosja e tabelave të regjistrimit nga automobili për të cilin janë dhënë ato në 
një automobil tjetër paraqet vepër penale të falsifikimit të dokumentit të 
parashikuar nga neni 212 i KPKr, ngase janë ndarë nga objekti me të cilin ishin të 
lidhura me vullnetin e dhënësit të tabelave dhe i janë bashkuar objektit tjetër dhe 
me këtë rast dhënësit i atribuohet një deklaratë të cilën ai nuk e ka dhënë (Gjykata 
e Zhupanisë Bjellovar (Kroaci), Ap. nr. 790/1994, datë 2 shkurt 1992).811 

9. Libreza sanitare paraqet dokument publik, ngase atë e lëshon organi kompetent 
shëndetësor, andaj kur kryepunëtori i marketit (vetëshërbim) sektori i mishit të 
peshqve, bënë ndryshimin përkitazi me afatin e vlefshmërisë së saj, pastaj me 
rastin e kontrollit atë ua prezanton inspektorëve sanitarë me rastin e kontrollimit të 
këtij sektori, me këtë kryesi dokumentin e ndryshuar e ka përdorur si të vërtetë.812 

10. Veprën penale të falsifikimit të dokumentit të parashikuar nga neni 206 par. 2. të 
LPKr, furnizimin me dokument të falsifikuar me qëllim përdorimi, e kryen 
kryerësi i cili, edhe pse nuk është shtetas i Kroacisë, ka blerë nga personi i 
panjohur pasaportën e Republikës së Kroacisë në emër të një personi tjetër dhe 
këtë dokument e ka përdorur për ta kaluar kufirin shtetëror.813 

11. Vepra penale e falsifikimit të dokumentit është kryer me përpilimin e dokumentit 
të rremë dhe për përgjegjësinë e kryerësit nuk është e domosdoshme që ai 
dokument të jetë përdorur si i vërtetë, por mjafton që me rastin e përpilimit të 
dokumentit të falsifikuar, tek ai të ketë ekzistuar vetëdija për një mundësi të 
tillë.814 

12. Kur i pandehuri, me cilësi të punëtorit të ndërmarrjes transportuese, ndryshon 
listën për udhëtimi pune, ai nuk ka realizuar elementet e veprës penale të 
falsifikimit të dokumentit të parashikuar nga neni 206 par. 2. të LPKr, ngase lista 
për udhëtim pune nuk konsiderohet dokument publik, por dokument privat. Kjo 
për faktin se dokumenti publik lëshohet në formën e parashikuar nga ana e 
organeve kompetente shtetërore, përkatësisht institucioneve të cilave i janë kaluar 
autorizimet publike për dhënien e dokumenteve të tilla. Lista për udhëtim pune nuk 
paraqet dokument publik, ngase atë mund ta lëshojë individi ose ndërmarrja që 

                                                           
809 Miloš Babić etj. Ibd. f. 1779.  
810 Srzentiq Nikolla etj. op. cit. f. 233.  
811 Miloš Babić etj. op. cit. f. 1784.  
812 Gordana Stanojčić,zbirka aktuelne sudske prakse,botimi i dytë, Beograd. 2008,f. 878.  
813 Miloš Babić etj. Komentari Kaznenih zakona u Bosni i Hercegovini,Sarajevo,, 2005. f. 1784.  
814 Po aty.  
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merret me veprimtari transportuese, ndërsa shërben ekskluzivisht për kontrollin e 
ligjshmërisë së transportit,kohën e kaluar në rrugë, numrin e kilometrave të kaluar, 
llogarinë e karburantit të shpenzuar etj. (Gjykata e zhupanisë Koprivnicë, Ap. nr. 
79/97).815 

13. Vërtetimi i vdekjes të cilin e përpilon mjeku i shtëpisë së shëndetit paraqet 
dokument publik, duke marr parasysh se atë e ka dhënë organizata me autorizime 
publike, në përputhje me autorizimet e saj.816 

14. Kur kryerësi, pas vdekjes së dhënësit të autorizimit, nënshkruan kontratën në emër 
të tij, ai kryen vepër penale të falsifikimit të dokumentit të parashikuar nga neni 
233. të LPS.817 

15. Përdorimi si i vërtetë i dokumentit të rremë konsiderohet edhe atëherë kur kryerësi 
ia dorëzon gjykatës testamentin të cilin, në vend të dekujusit-it, e ka nënshkruar një 
person tjetër.818 

 
 
Neni 399 [Rastet e posaçme të falsifikimit të dokumenteve] 
 
1. Personi do të konsiderohet se ka kryer vepër penale të falsifikimit të 

dokumenteve dhe do të dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet, 
nëse personi i tillë: 
1.1. pa autorizim plotëson ndonjë letër, formular të zbrazët ose ndonjë 

formë tjetër në të cilën është vënë nënshkrimi i personit tjetër dhe 
plotëson deklaratën përmes së cilës krijon marrëdhënie juridike;  

1.2. mashtron personin tjetër lidhur me përmbajtjen e ndonjë dokumenti 
dhe personi i tillë e nënshkruan këtë dokument duke menduar se 
nënshkruan ndonjë dokument tjetër ose dokument me ndonjë 
përmbajtje tjetër;  

1.3. lëshon dokumentin në emër të ndonjë personi tjetër pa autorizimin e tij 
ose në emër të personit që nuk ekziston;  

1.4. lëshon një dokument dhe pohon me nënshkrimin e vet se ka ndonjë 
pozitë, thirrje apo gradë edhe pse nuk ka pozitë, thirrje apo gradë të 
tillë, ndërsa veprimi i tillë ka ndikim substancial në vlerën e dokumentit; 
ose  

1.5. lëshon një dokument duke përdorur vulën apo shenjën e vërtetë pa 
autorizim paraprak.  

 
1. Me veprën penale të parashikuar nga neni 399 janë inkriminuar disa raste të 

posaçme të falsifikimit të dokumentit, të cilat, për shkak të specifikave që i kanë, 
nuk do të mund të inkorporoheshin në tërësi në figurën e veprës penale të 
falsifikimit të dokumentit të parashikuar nga neni 398. Pikërisht për këtë arsye, 
ligjdhënësi me një dispozitë të tillë të karakterit interpretues, ka sanksionuar format 
e posaçme të falsifikimit të dokumentit të parashikuar nga neni 398, gjë që 

                                                           
815 Po aty.  
816 Op. cit. f. 1783.  
817 Po aty.  
818 Miloš Babić etj. op. cit. f. 1784.  
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nënkupton se nuk kemi të bëjmë me vepër penale të posaçme, por me një zgjidhje 
juridike teknike të posaçme, me të cilin janë parashikuar format specifike të 
falsifikimit të dokumenteve dhe, për këtë arsye, këto forma të posaçme të 
falsifikimit të dokumentit nuk konsiderohen si vepër penale e parashikuar nga neni 
399, por si vepër penale e parashikuar nga neni 398 lidhur me nenin 399 të KPK.  

2. Në këtë nen janë caktuar disa raste të falsifikimit të dokumentit, të cilat, po të mos 
ishin inkriminuar posaçërisht, do të ishte kontestuese nëse ato paraqesin vepra 
penale të falsifikimit të dokumentit, në mesin e të cilave ka edhe vepra të tilla të 
cilat, në teorinë e së drejtës penale, emërtohen si falsifikime intelektuale, për 
dallim nga falsifikimet materiale, që janë përfshirë në nenin e mëparshëm.  

3. Falsifikim intelektual i dokumentit quhen ato falsifikime në të cilat dhënësi i 
dokumentit është shënuar saktësisht; dokumenti rrjedh nga ai që është shënuar si 
dhënës i tij, por përmbajtja e deklaratës në dokument nuk është e saktë.  

 
Nënparagrafi 1.1 

 
1. Rastet e posaçme të falsifikimit të parashikuar nga pika 1 e këtij neni ekziston në 

rastin kur ndonjë person, pa pasur autorizim, e plotëson atë me ndonjë deklaratë që 
ka vlerë për raportet juridike, ndonjë letër, formular të zbrazët ose ndonjë send 
tjetër në të cilin është vënë nënshkrimi i personit tjetër, duke plotësuar kështu 
deklaratën përmes së cilës krijon marrëdhënie juridike. Esenca e kësaj forme të 
falsifikimit është keqpërdorimi i formularit dhe ky qëndron atëherë kur një person 
e vë nënshkrimin e tij “blanko” në ndonjë letër, formular a ndonjë send tjetër, 
ndërsa personi tjetër, pa pasur autorizim, fut në atë letër të nënshkruar, formular a 
në një send tjetër deklaratën me përmbajtje të caktuar, e cila është relevante për 
raportet juridike.  

2. Objekt i kësaj forme të falsifikimit të dokumentit është letra, formulari blanko ose 
ndonjë send tjetër në të cilin ka vënë nënshkrimin e vet ndonjë person. Ai mund të 
jetë, p.sh. një kambial blanko, formular për certifikata të caktuara, vërtetim etj. por 
edhe letër e zbrazët, në të cilën ndonjë person ka vënë firmën (nënshkrimin) e tij. 
Nuk është me rëndësi se për cilat arsye ndonjë person ka vënë nënshkrimin e tij, 
për ndonjë qëllim të caktuar apo pa ndonjë qëllim të caktuar, (p.sh. kur duke 
luajtur e vë nënshkrimin në ndonjë letër të zbrazët, e cila gjendet para tij). Rastet 
më të shpeshta janë kur nënshkruesi në letër, formular e, veçmas në kambial, ia 
dorëzon atë letër apo objekt (send) një personi tjetër me autorizim, që ky ta 
plotësojë me deklaratë me përmbajtje të caktuar, (p.sh. kambiali me një shumë të 
caktuar), e cila është me relevancë juridike.  

3. Personi që ka shënuar në dokument deklaratën, pa qenë i autorizuar që ta bënte një 
gjë të tillë, apo ka shënuar një deklaratë me përmbajtje të tillë për të cilën nuk ka 
qenë i autorizuar, kryen veprën penale të parashikuar nga pika 1, me kusht që 
deklarata e shënuar, së bashku me nënshkrimin e vënë më parë, të paraqesë 
dokument të vlefshëm që mund të përdoret si dëshmi e fakteve relevante juridike.  

4. Vepra mund të kryhet si në objektin (sendin) që nuk ka asnjë përmbajtje, përpos 
nënshkrimi t të një personi tjetër, ashtu edhe në objektin që ka përmbajtje të 
caktuar, por edhe në një hapësirë të lirë, të cilën e plotëson pa pasur autorizim 
kryerësi i veprës penale.  
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5. Deklarata mund të futet në mënyra të ndryshme: me dorë, me makinë shkrimi apo 
në ndonjë mënyrë tjetër. Me rëndësi është që të bëhet fjalë për futjen e 
paautorizuar të deklaratës dhe që një deklaratë e tillë të ketë rëndësi për raportet 
juridike.  

6. Dokumenti që krijohet në këtë mënyrë mund të ketë karakter të dokumentit sipas 
paragrafëve 1 dhe 2. të nenit 332. Për ketë arsye, falsifikimet e këtilla nuk duhet të 
ndëshkohen vetëm sipas nenit 332 par. 2, siç është theksuar gabimisht në nenin 
333 të këtij Kodi.  

7. Vepra penale konsiderohet e kryer me futjen e paautorizuar të deklaratave që kanë 
rëndësi për raportet juridike në ndonjë letër, formular blanko apo objekt (send) 
tjetër, në të cilin një person ka vënë nënshkrimin e tij. Fakti nëse një dokumenti i 
tillë është përdorur apo nuk është përdorur, nuk ndikon në ekzistimin e veprës.  

 
Nënparagrafi 1. 2. 

 
1. Pika 2 përfshin rastet kur kryerësi mashtron personin tjetër lidhur me përmbajtjen e 

ndonjë dokumenti dhe e vë nënshkrimin e vet në këtë dokument, duke menduar se 
nënshkruan ndonjë dokument tjetër ose dokumentin me ndonjë përmbajtje tjetër, 
d.m.th. kemi të bëjmë me falsifikim intelektual, ngase dokumenti rrjedh nga 
dhënësi, por përmbajtja është e pasaktë. Për të ekzistuar kjo formë e veprës penale, 
mashtrimi duhet t’i përket dokumentit që nuk është i përfshirë në kuadër të veprës 
penale të parashikuar nga neni 334 i KPK, sepse, nëse bëhet fjalë për një person 
tjetër të sjellë në lajthim ose shfrytëzim të lajthimit me qëllim të vërtetimit të 
përmbajtjes së pavërtetë të dokumentit publik - regjistrit, librit apo procesverbalit, 
atëherë kemi të bëjmë me veprën penale të legalizimit të përmbajtjes së pavërtetë, 
të parashikuar nga neni 334 të KPK.  

2. Me mashtrim, në kuptim të kësaj vepre penale, duhet kuptuar sjellja në lajthim e 
nënshkruesit të përmbajtjes së dokumentit për vetë dokumentin a përmbajtjen e tij, 
domethënë kur një person nënshkruan dokumentin, duke menduar se është fjala për 
një dokument tjetër, përkatësisht nënshkruan përmbajtjen e dokumentit që nuk i 
përgjigjet vullnetit të tij, (p.sh. kur një person analfabet lut një person tjetër që t’i 
shkruajë letër djalit të tij, i cili ndodhet në punë në botën e jashtme, ashtu si ai ia 
dikton tekstin e letrës, por ky, në vend të letrës, shkruan kontratë shitblerjeje mes 
këtyre dyve dhe personit që mendon se bëhet fjalë për letrën të cilën e ka diktuar, 
duke nënshkruar kështu kontratën, me të cilën ai ka krijuar për vete detyrime të 
caktuara nga shitblerja) apo se përmbajtja e dokumentit është ajo që i përgjigjet 
vullnetit të tij, (p.sh. në kontratën e shitblerjes të cilin, sipas marrëveshjes, e ka 
përpiluar blerësi, ky fut edhe tokën që nuk ishte objekt kontrate dhe një kontratë të 
këtillë ia ofron për nënshkrim shitësit, i cili e nënshkruan atë, duke mos e lexuar 
tekstin e dokumentit). Në këtë rast është inkriminuar një mashtrim i posaçëm, nëse 
falsifikimi është bërë me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore.  

3. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje, (dashje direkte), e cila përfshin 
edhe vetëdijen dhe vullnetin që, me mashtrim, të shtyhet një person tjetër të vërë 
nënshkrimin e tij në dokument, duke besuar se është fjala për një dokument tjetër 
apo përmbajtje tjetër.  

4. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
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Nënparagrafi 1.3. 

 
1. Falsifikimin e posaçëm të dokumentit të parashikuar nga pika 3. e kryen edhe ai që 

lëshon dokumentin në emër të ndonjë personi, pa autorizimin e tij, apo në emër të 
një personi që nuk ekziston. Pra, bëhet fjalë për përpilimin e paautorizuar të 
dokumentit që mund të paraqitet në dy forma: 
a) Lëshimi i dokumentit në emër të një personi tjetër, pa autorizim; 
b) Lëshimi i dokumentit në emër të një personi që nuk ekziston.  

2. Në rastin e parë kryerësi i veprës lëshon dokumentin në emër të një personi tjetër, 
edhe pse për këtë nuk ka autorizim, qoftë duke vënë emrin dhe mbiemrin e tij me 
arsyetimin se po e bën këtë sipas autorizimit të një personi tjetër, qoftë duke vënë 
nënshkrimin e një personi tjetër, duke theksuar se këtë po e bën me autorizimin e 
tij.  

3. Në rastin e dytë, kryerësi i veprës penale vë nënshkrimin e një personi që nuk 
ekziston, përkatësisht të një personi që nuk ka ekzistuar kurrë ose që ka vdekur 
para përpilimit të dokumentit.  

 
Nënparagrafi 1 4. 

 
1. Në pikën 4. është inkriminuar lëshimi i dokumentit nga ana e kryerësit që pohon se 

ka ndonjë pozitë, titull a gradë. Këtë vepër penale e kryen lëshuesi i dokumentit që 
vë nënshkrimin tij si gjoja person me pozitë, (gjyqtar, kryetar komune, drejtor 
kompanie etj); me gradë (ushtarake, policore), me titull (doktor, profesor etj.). 
Theksimi i pozitës, gradës a titullit duhet të ketë ndikim thelbësor në fuqinë 
provuese të dokumentit. Për këtë inkriminim është e nevojshme të vërtetohet se 
kryerësi nuk ka pasur pozitën, gradën apo titullin e theksuar në kohën e lëshimit të 
dokumentit, përkatësisht në kohën kur dokumenti është përdorur. Përndryshe, 
vënia e të dhënave të pavërteta së bashku me nënshkrimin për pozitën, gradën a 
titullin që nuk janë relevante për fuqinë provuese të dokumentit – të cilat nuk janë 
të tilla që do të mund të ndikonin esencialisht në besueshmërinë e asaj që përmban 
dokumenti – nuk paraqet veprim të kryerjes së kësaj vepre penale. Nuk do të 
ekzistonte kjo vepër penale, nëse dikush, së bashku me nënshkrimin, thekson se ka 
ndonjë titull, (p.sh. doktor shkence), nëse ky fakt nuk ka fare relevancë për fuqinë 
provuese të dokumentit.  

2. Nëse një pozitë, gradë a titull i theksuar ndikon në fuqinë provuese të dokumentit 
të tillë, varet nga rasti konkret, veçanërisht nga faktet që i përmban deklarata.  

3. Veprën penale mund ta kryejë çdo person.  
4. Vepra penale kryhet me dashje që përfshin vetëdijen e kryerësit se ai nuk ka 

pozitën, gradën a titullin e theksuar në dokument.  
 

Nënparagrafi 1 5. 
 
1. Rastet e posaçme të falsifikimit të dokumentit me përdorimin e paautorizuar të 

vulës a shenjës së vërtetë, (pika 1. 5). - Për ekzistimin e veprës penale është jo 
relevante se në çfarë mënyre kryerësi ka vënën dorë vulën a shenjën – me 
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mashtrim, me keqpërdorim të besimit, me shfrytëzim të neglizhencës së një personi 
tjetër etj.  

2. Objekt i veprës penale mund të jetë dokumenti privat ose publik. Bëhet fjalë për 
dokumente të tilla për vlefshmërinë juridike të të cilave është e mjaftueshme ta 
kenë vulën a shenjën, pa nënshkrim të personit të autorizuar. Kjo formë e posaçme 
e falsifikim do të ekzistonte, p.sh, kur kryerësi në mjetin e tij (automobil) i ka 
vendosur tabelat e regjistrimit, të cilat i përkasin një mjeti tjetër të cilit i ka skaduar 
regjistrimi, ngase në atë mënyrë ka përdorur pa autorizim shenjën e vërtetë, sepse 
tabelat e regjistrimit paraqesin shenjë të tillë të regjistrimit të mjetit (automjetit) 
(OSB, Ap. nr. 2209/91).  

3. Veprën penale mund ta kryejë çdo person.  
4. Vepra penale kryhet me dashje që përfshin vetëdijen e kryerësit se ai nuk ka 

autorizim për ta përdorur vulën a shenjën.  
 
 
Neni 400 [Shkelja e fshehtësisë së procedurës] 
 
1. Kushdo që pa autorizim zbulon informata për të cilat është njoftuar në 

procedurën zyrtare, që sipas ligjit nuk mund të zbulohen apo ato informata 
janë shpallur si fshehtësi me vendim të gjykatës apo të organit kompetent, 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

2. Kushdo që pa autorizim zbulon të dhëna për identitetin apo të dhënat 
personale të personit të mbrojtur në procedurë penale apo në programin e 
veçantë të mbrojtjes, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me pasoja të rënda për 
personin e mbrojtur ose procedura penale bëhet e pamundur ose vështirësohet 
në masë të madhe, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në 
pesë (5) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e personit 
të mbrojtur, kryesi dënohet me burgim së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim 
të përjetshëm.  

  
1. Për dallim nga neni 311 i ish Kodit Penal të Kosovës, këtij inkriminimi i janë 

shtuar edhe tre paragrafë, ngase është sanksionuar edhe zbulimi i të dhënave me të 
cilin mundësohet identifikimi i personit të mbrojtur në procedurën penale me dy 
dispozita cilësuese (par. 2, 3 dhe 4).  

2. Një nga parimet themelore të procedurës gjyqësore dhe të procedurave të tjera 
është parimi i publicitetit të procedurës. Ky parim siguron që publiku të informohet 
për rrjedhën e procedurës dhe vendimin që është marrë në procedurë, gjë që 
paraqet edhe një lloji kontrolli të shoqërisë mbi punën e gjykatave dhe organeve të 
tjera. Mirëpo, në situata të caktuara arsyet e efikasitetit të zbatimit të procedurës, 
siç janë arsyet morale, siguria e shtetit etj. imponojnë kufizimin e parimit të 
publicitetit, përkatësisht ruajtjen e fshehtësisë së procedurës. Me këtë vepër penale 
janë sanksionuar veprimet të cilat paraqesin cenim të fshehtësisë së procedurës 
gjyqësore, kundërvajtëse, administrative apo procedurës parlamentare hetimore të 
Kuvendit të Kosovës.  
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3. Vepra penale qëndron në zbulimin e paautorizuar të të dhënave dhe fakteve, të cilat 
sipas ligjit nuk bën të publikohen apo të cilat, me vendim të gjykatave apo 
organeve të tjera kompetente të Republikës së Kosovës, janë shpallur fshehtësi.  

4. Kryes i veprës penale mund të jetë çdo person.  
5. Përmbajtja e të dhënave mund të jetë e ndryshme. Më së shpeshti bëhet fjalë për 

ndalesën e publikimit të të dhënave që paraqesin fshehtësi sipas ligjit, por mund të 
bëhet fjalë edhe për të dhënat që janë shpallur fshehtësi në bazë të vendimit 
gjyqësor apo vendimit të organeve kompetente të institucioneve të Republikës së 
Kosovës, p.sh. me dispozitat e nenit 294 të KPPK parashikohet që nga fillimi e 
deri te përfundimi i shqyrtimit gjyqësor, trupi gjykues, me propozim të palëve ose 
sipas detyrës zyrtare, por gjithnjë pas dëgjimit të tyre, mund të përjashtojë 
publikun gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor ose nga një pjesë e tij, kur kjo është e 
nevojshme për ruajtjen e fshehtësisë zyrtare, ruajtjen e informacionit të fshehtë që 
do të rrezikohej nga shqyrtimi i hapur, ruajtjen e rendit dhe respektimin e ligjit, 
mbrojtjen e jetës personale ose familjare të të akuzuarit, të dëmtuarit ose të 
pjesëmarrësve të tjerë në procedurë, mbrojtjen e interesit të fëmijëve ose mbrojtjen 
e të dëmtuarve ose të dëshmitarëve, siç parashikohet në kapitullin XIII të këtij 
Kodi.819 

6. Veprim kryerjes së veprës penale është zbulimi i të dhënave dhe fakteve të cilat 
nuk bën të publikohen, përkatësisht që janë shpallur fshehtësi. Zbulim do të thotë 
njoftimi i personave të tjerë për përmbajtjen e të dhënave a fakteve të cilat janë 
shpallur fshehtësi. Zbulimi mund të bëhet në mënyra të ndryshme, si p.sh. duke 
treguar me gojë, duke njoftuar me shkrim, duke dërguar letra, porosi, me postë 
elektronike etj.  

7. Në teori dhe praktikë paraqiten dilema se a do të konsumohej kjo vepër penale kur 
organi kompetent nuk ia ka tërhequr vërejtjen personit të caktuar se ajo që ka 
mësuar gjatë procedurës paraqet fshehtësi. Mbizotëron qëndrimi se personi i cili e 
ka zbuluar fshehtësinë ka konsumuar këtë vepër penale edhe kur nga organi 
kompetent, që ka zhvilluar procedurën, nuk i është tërhequr vërejtja për një gjë të 
tillë, nëse ai person ka ditur se po publikonte diçka që sipas ligjit nuk bën të 
publikohet dhe që me vendim të organit kompetent është shpallur fshehtësi.  

8. Kusht për ekzistimin e kësaj vepre penale është se duhet të bëhet fjalë për të dhëna 
dhe fakte të njohura në procedurën gjyqësore, kundërvajtëse, administrative apo 
procedurën parlamentare hetimore të Kuvendit të Kosovës. Si rregull, bëhet fjalë 
për personat të cilët, si subjekte procedurale, marrin pjesë në një procedurë të 
caktuar, por mund të bëhet fj alë edhe për persona të tjerë që prezantojnë gjatë 
veprimeve të caktuara në procedurë, (praktikantë gjyqësorë, punëtorë shkencorë 
etj).  

9. Gjithashtu ka pasur dilema edhe lidhur me atë se këtë vepër penale a mund të 
kryejë edhe personi i cili pa autorizim ka shqyrtuar shkresat e lëndës dhe ka ardhur 
deri te të dhënat që kanë qenë fshehtësi dhe, i vetëdijshëm se po vepron në 
kundërshtim me ligjin, i ka publikuar ato, por ka dominuar qëndrimi se edhe në një 
rast të tillë kjo vepër penale është konsumuar.  

10. Që të bëhet fjalë për këtë vepër penale është e nevojshme që zbulimi i të dhënave 
dhe fakteve të caktuara të bëhet pa autorizim. Në rastet e jashtëzakonshme nuk do 

                                                           
819 Shih nenin 294. të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.  
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të ekzistonte kundërligjshmëria edhe po qe se këto të dhëna janë publikuar, p.sh. në 
rast të nevojës ekstreme. Elementi i kundërligjshmërisë përmbahet shprehimisht në 
përshkrimin ligjor të veprës penale, prandaj nuk do të bëhet fjalë për këtë vepër 
penale, nëse ka ekzistuar baza ligjore për tregimin e këtyre të dhënave të fshehta. 
Nëse diçka është shpallur fshehtësi me vendim të kundërligjshëm të gjykatave të 
Republikës së Kosovës apo institucioneve të saj, p. sh. kur në mënyrë të 
kundërligjshme është përjashtuar publiku nga shqyrtimi gjyqësor, atëherë kjo vepër 
penale nuk do të konsumohej. Gjithashtu edhe me pushimin e arsyeve për fshehtësi 
të të dhënave dhe fakteve të caktuara, nuk do të ekzistonte kjo vepër penale edhe 
sikur të dhënat e tilla të jenë bërë publike nga dikush, p.sh. nëse disa të dhëna janë 
shpallur fshehtësi deri në një kohë të caktuar, (p.sh. deri sa të zhvillohen hetimet, 
ndërsa hetimet kanë përfunduar dhe është ngritur akuza).  

11. Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person.  
12. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje (dolus). Dashja përfshin edhe 

dijeninë se po zbulohen të dhënat për të cilat është mësuar në procedurën 
gjyqësore, kundërvajtëse, administrative, të cilat të dhëna, sipas ligjit, nuk bën të 
publikohen apo të cilat janë shpallur fshehtësi.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Vepra penale nga paragraf 2. e kryen kushdo që pa autorizim i zbulon të dhënat për 

identitetin apo të dhënat personale të personit të mbrojtur në procedurë apo në 
programin e veçantë të mbrojtjes. Nga kjo rezulton se vepra konsiderohet e kryer 
kur të dhënat për persona të këtillë janë zbuluar qoftë gjatë procedurës penale apo 
gjatë procedurës lidhur me programin për mbrojtje.  

2. Inkriminimi nga paragrafi 2. paraqet u tha më sipër inkriminim të ri. Kjo është 
rezultat i zgjidhjeve të reja ligjore në raport me kategorinë e posaçme të 
pjesëmarrësve në procedurë të cilëve në përputhje me dispozitat e Kodit të 
Procedurës Penale dhe ligjit për mbrojtje të dëshmitarëve u është siguruar status i 
posaçëm, e me këtë edhe mbrojtje e posaçme. Mbrojtja e kategorisë së caktuar të 
dëshmitarëve është zhvilluar veçmas si përgjigje ndaj rritjes së kriminalitetit të 
organizuar. Edhe pse në vendet e zhvilluar te Evropës nuk ekziston shtet i cili nuk 
posedon ndonjë program për mbrojtjen e dëshmitarëve, në mesin e tyre më të 
njohura janë programi për mbrojtjen e dëshmitarëve në Itali dhe SHBA. Programi 
për mbrojtjen e dëshmitarëve në Itali është themeluar në vitin 1991. fillimisht për 
mbrojtjen e anëtarit të penduar të mafisë (penita). Në SHBA mbrojtja e 
dëshmitarëve është krijuar në vitin 1970. Me ligjin për kriminalitetin e organizuar 
(organised Crime Control Act) dhe Ligji për sigurinë e dëshmitarëve të viti 1984, 
(Wintness Security Reform Act) me qëllim të krijimit të kushteve për mbrojtjen e 
dëshmitarëve të cilët kanë vendosur të dëshmojnë kundër kriminalitetit të 
organizuar.820 

3. Kjo është formë speciale e veprës penale shkelja e fshehtësisë në procedurë.  
4. Me këtë inkriminim sigurohet mbrojtja juridiko penale e të dhënave për 

identifikimin e dëshmitarit të cilat kanë karakter të sekretit zyrtar, e të cilat janë 
                                                           
820 Glušič, S. Kralj, T. Zakon o zaštiti svjedoka sa bilješkama i poveznicama,, izvod iz medjunarodni i 
domači izvora o zaštiti svjedoka, Zagreb, 2003. f. 26-28.  
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mësuar gjatë rrjedhës së procedurës penale. Me ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve 
janë parashikuar masat për mbrojtjen e dëshmitarëve kur ekziston rreziku i 
dukshëm për sigurinë personale apo familjes së tij, ndërsa rreziku është aq serioz 
sa që ekzistojnë shkaqet e arsyeshme për të besuar se nuk është e mundur që 
rrezikun e tillë të zvogëlohet pasi që dëshmitari jep dëshminë e tij apo ekziston 
mundësia që rreziku i tillë të rritet pasi që dëshmitari të jep dëshminë e tij.  

5. Neni 30 i Ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve parasheh institucionet në vijim: 
Komisioni, Drejtoria, autoritetet qeveritare, organizatat, mekanizmat dhe personat 
që trajtojnë të gjitha dokumentet dhe të dhënat lidhur me zbatimin e programit për 
mbrojtjen e dëshmitarëve si sekret zyrtar. Komisioni mund ta zbulojë një 
dokument zyrtar sekret në lidhje me programin për mbrojtjen e dëshmitarëve me 
kërkesën e organit të prokurorisë apo gjyqësisë apo për arsye të sigurisë 
kombëtare. Të dhënat lidhur me ndryshimin e identitetit të personit të mbrojtur si 
dhe dokumentacioni i personit të mbrojtur i cili përmban identitetin origjinal duhet 
të mbahen në Drejtori dhe duhet të shënohen si sekret zyrtar. Qasja në të dhënat 
dhe dokumentet e tilla duhet të aprovohet dhe të mbikëqyren nga Drejtori i 
Drejtorisë. Zbulimi i sekretit zyrtar në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji 
paraqet vepër penale në pajtim me dispozitat e Kodit Penal të Kosovës.821 

 
Paragrafi 3 dhe 4 

 
1. Në paragrafin 3 është parashikuar formë e cilësuar e veprës penale nga paragrafi 2 

i këtij neni, kur zbulimi i të dhënave për personin e mbrojtur shkakton pasoja të 
rënda, vështirësohet zhvillimi i procedurës apo bëhet e pamundur zhvillimi i saj 
(3), ndërsa në paragrafin 4. është parashikuar forma më e rëndë e veprës penale 
nga paragrafi 2. kur zbulimi këtyre të dhënave ka pasur për pasojë vdekjen e 
personit të mbrojtur. Sa i përket paragrafit 4. ligji nuk ka dhënë shpjegime se çka 
duhet konsideruar vdekje; privimi nga jeta i personit të këtillë, nga ana e të 
pandehurit përkatësisht nga ana personave të tjerë, që kanë interes që procedura në 
një çështje të caktuar të minohet; apo edhe situatat kur personi i tillë për shkak të 
presioneve që iu është nënshtruar pasi që është mësuar identiteti i tij nga i 
pandehuri apo personat tjerë, ka bërë vetëvrasje. Meqenëse ligjdhënësi nuk ka 
përdorur shprehjen “vrasje” por “vdekje”, konsiderojmë se vepra penale nga ky 
paragraf konsumohet vetëm atëherë kur personi i cili ka qenë i mbrojtur në 
procedurën penale apo në programin e veçantë të mbrojtjes dhe pas zbulimit të 
identitetit të tij u është nënshtruar presioneve të ndryshme (shantazheve, 
kërcënimeve) që e kanë shtyrë atë të bëjë vetëvrasje (formë e posaçme e veprës 
penale shtytja në vetëvrasje, nga neni 183 i KPK), ngase nëse ai do të vritej për 
këtë motiv, atëherë bëhet fjalë për veprën penale vrasje nga hakmarrja e 
paskrupullt, e parashikuar nga neni 179. pika 1. 8. të KPK.  

2. Vlerësojmë se paragrafi 4. nuk ka pasur nevojë të ndërtohet në kuadër të këtij neni, 
ka mundur të parashihet si formë e cilësuar i shtytjes në vetëvrasje në kuadër të 
nenit 184, kur personi i tillë pas zbulimit të identitetit, për shkak të presioneve të 
ndryshme, ka bërë vetëvrasje, ndërsa vrasje për motive të tilla është e paraparë me 
nenin 179. 

                                                           
821 Shih Ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve, nr. 04/L-015, datë 29 korrik 2011.  
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Neni 401 [Mospërfillja e gjykatës] 
 
1. Kushdo që nuk i bindet ndonjë urdhri, vendimi apo aktgjykimi të 

plotfuqishëm të ndonjë gjykate në Republikën e Kosovës ose refuzon apo 
pengon publikimin e vendimit apo aktgjykimit të plotfuqishëm të gjykatës së 
tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.  

2. Gjobat e shqiptuara sipas këtij neni mund të jenë ditore dhe mund të 
shqiptohen derisa kryesi të përfill urdhrin, vendimin apo aktgjykimin e 
plotfuqishëm që është subjekt i veprimit.  

3. Nëse mospërfillja ka të bëjë me veprimin në mes të dy palëve private, gjykata 
mund të urdhërojë që gjoba t’i paguhet palës së dëmtuar.  

 
1. Këtu kemi të bëjmë me një inkriminim krejtësisht të ri, dhe ndërtimin e kësaj norme 

juridike e ka imponuar gjendja në gjyqësorin e Kosovës, veçmas mosrespektimi 
masiv i vendimeve gjyqësore, që ka reflektuar negativisht në raport me 
preformancën e gjyqësorit në përgjithësi, por edhe në uljen e besimit të opinionit 
në fuqinë e gjyqësorit. Gjendja më problematike, përkitazi me mosrespektimin e 
vendimeve gjyqësore, është në segmentin e përmbarimit të vendimeve, ku, nga 
numri i gjithmbarshëm i çështjeve të pazgjidhura nëpër gjykatat e Republikës së 
Kosovës, më se 50% përbëjnë lëndët e përmbarimeve. Kështu është krijuar një 
bazë ligjore që aty ku palët për vite nuk kanë dashur t’u binden vendimeve 
gjyqësore dhe t’i zbatojnë ato vendime, ata do të përballen me rrezikun e dënimit 
me burgim. Kjo, besoj, do të kontribuojë në përfundimin e vendimeve të ndryshme 
gjyqësore dhe do të ketë refleksione pozitive në aspektin e vetëdijësimit të 
qytetarëve për respektimin e gjykatës së institucion i drejtësisë dhe për zbatimin 
vendimeve të saja. 

2. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është parashikuar në mënyrë alternative; 
së parë si mosbindje, përkatësisht moszbatim i ndonjë urdhri apo vendimi të 
gjykatave të Republikës së Kosovës, në çfarëdo procedure qoftë ajo: penale, 
kontestimore, jokontestimore, administrative, ekonomike apo përmbarimore; së 
dyti pengimi i publikimeve të vendimeve të plotfuqishme të gjykatës. Alternativa e 
dytë ka të bëjë me pengimin e publikimit të vendimeve të plotfuqishme të gjykatës, 
që vjen në zbatim atëherë kur gjykata kryesit, së bashku me dënimin kryesor, i ka 
shqiptuar edhe dënimin plotësues “urdhri për publikimin e aktgjykimit “.  

3. Edhe pse ligjdhënësi ka parashikuar edhe mundësinë e zbatimit me forcë të 
vendimeve gjyqësore, nëse palët nuk i zbatojnë vullnetarisht ato, në rrethanat 
kosovare ka qenë e pamundur që në shumë raste të zbatohen e dhe me forcë 
vendimet e tilla, për shkak të obstruksioneve të palëve dhe pamundësive objektive 
për t’i zbatuar ato vendime. Me këtë është dhënë mundësia që, nëse palët tregohen 
mospërfillëse ndaj vendimeve të tilla dhe nuk ekziston mundësia që vendimet të 
ekzekutohen forcërisht, palët të ballafaqohen me rrezikun e dënimit me burgim. 

 
Paragrafët 2 e 3. 

 
1. Në paragrafët 2 e 3 është parashikuar si paguhet dënimi me gjobë dhe kujt i 

paguhet. Sipas paragrafit 2, Lartësia e dënimit me gjobë parimisht shqiptohet në 
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kuadër të minimumit dhe maksimumit të përgjithshëm ligjor, por mund të 
shqiptohen edhe si mëditje ditore dhe ajo zgjat derisa kryesi të përfillë urdhrin a 
vendimin gjyqësor, ndërsa sipas paragrafit. 3, nëse gjoba nuk paguhet në buxhetin 
e Republikës së Kosovës –nëse kemi të bëjmë me dy palë private, p.sh., në një 
kontest civil, atëherë ky dënim me gjobë i paguhet të dëmtuarit. 

 
 
Neni 402 [Mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore] 
 
1. Personi zyrtar apo personi përgjegjës i cili refuzon të ekzekutoj urdhrin, 

vendimin apo aktgjykimin e plotfuqishëm të ndonjë gjykate të Republikës së 
Kosovës apo i cili nuk e ekzekuton vendimin brenda afatit ligjor apo afatit të 
caktuar me vendim, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.  

2. Nëse me veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni është shkaktuar shkelje e 
rëndë e të drejtave njerëzore apo dëm substancial material, kryesi dënohet me 
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

3. Nëse kryesi i veprës penale nga paragrafi 1. i këtij neni e ekzekuton vendimin e 
plotfuqishëm të gjykatës, ndjekja nuk do të ndërmerret.  

 
Vërejtjet e autorit 

 
1. Konsideroj se kjo vepër penale është identike me veprën penale nga neni 401. 

Vetëm kanë emërtime të ndryshme dhe kjo vepër penale dallon nga neni 401, vetëm 
për faktin se rrethi i kryesve të veprës penale nga neni 402 është i kufizuar; në 
personin zyrtar dhe personin përgjegjës, mirëpo, meqenëse në nenin 401. Është 
përdorur shprehja “kushdo”, përfshin edhe personat zyrtarë dhe përgjegjës, 
paragrafi 1. i këtij neni eventualisht ka mundur të jetë dispozitë cilësuese e nenit 
401. 

2. Ky inkriminim nuk ishte i sanksionuar me Kodin Penal të mëparshëm, ndërsa me 
ish-Ligjin Penal të Kosovës, kjo vepër penale ishte e radhitur në grupin e veprave 
penale kundër marrëdhënies së punës (Kapitulli i XIX) dhe ishte emërtuar si “ 
mosekzekutimi i vendimit për kthyerjen e punëtorit në punë, d.m.th. me këtë vepër 
penale ishte sanksionuar si vepër penale vetëm moszbatimi i vendimeve gjyqësore 
për kthyerjen e punëtorit në punë, por jo edhe moszbatimi i vendimeve të tjera të 
plotfuqishme gjyqësore.822 

3. Me këtë vepër penale janë të sanksionuara veprimet me të cilat pamundësohet 
zbatimi i vendimeve gjyqësore të Republikës së Kosovës. 

4. Veprën penale e kryen personi zyrtar ose personi përgjegjës i institucioneve të 
Republikës së Kosovës, duke filluar nga ato qendrore deri tek ato lokale, pastaj 
personat zyrtarë dhe ata përgjegjës të kompanive publike, personat juridikë etj.. Për 
personin zyrtar dhe personin përgjegjës, shih neni 120 par. 2.dhe paragrafi 5. 

5. Veprimi i kryerjes është përcaktuar në mënyrë alternative si refuzim për ta 
ekzekutuar vendimin gjyqësor dhe forma e dytë moszbatimi i këtyre vendimeve në 
afatin ligjor. Objekte veprimi mund të jenë vetëm vendimet e plotfuqishme 
gjyqësore. 

                                                           
822 Shih nenin 63 të LPK. 
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6. Vepra penale kryhet vetëm me dashje. 
 

Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 është parashikuar forma e cilësuar e veprës penale nga ky nen, e 

cila konsumohet kur, për shkak të veprës penale nga paragrafi 1., të dëmtuarit i 
janë shkelur rëndë të drejtat e njeriut apo ndonjë dëm substancial material. Shkelja 
e rëndë e të drejtave të njeriut është çështje faktike, e cila duhet vërtetuar në çdo 
rast konkret, ato mund të jenë nga më të ndryshmet, psh., për shkak të moszbatimit 
të vendimit gjyqësor për kthimin në punë, punëtorit i është cenuar e drejta për 
avancim profesional, për të marrë specializime të ndryshme, pastaj me gjithë faktin 
se gjykata ka konsideruar se mosdhënia e dokumentit të udhëtimit të dëmtuarit ka 
qenë e paligjshme, ndërsa organi kompetent për dhënien e dokumenteve të 
udhëtimit, pavarësisht nga vendimi i plotfuqishëm i gjykatës, nuk i jep dokumentin 
e tij dhe kështu i pamundëson shfrytëzimin e një të drejte të garantuar me 
kushtetutë dhe me konventa të të drejtavew të lëvizjes së ti, pastaj për shkak të 
mosdhënies së dokumentit të udhëtimit (pavarësisht nga vendimi i plotfuqishëm i 
gjykatës), i dëmtuari, i cili ka punuar në Botën e jashtme ka humbur vendin e 
punës etj.. Për sa i përket shprehjes dëm substancial, shih nenin 120 par.30 të KPK.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 është parashikuar që, nëse kryesi zbaton vendimin gjyqësor, 

ndjekja nuk do të ndërmerret. Konsiderojmë se kjo ka të bëjë me alternativën e 
dytë të veprës penale “kur kryesi nuk ka zbatuar vendimin gjyqësor në afatin ligjor 
“, po e ka zbatuar pasi ka kaluar afati i tillë. Kjo dispozitë ka karakter kriminalo-
politik dhe ka për qëllim që të nxiten kryesit për t’i zbatuar vendimet e tilla edhe 
pasi të fillojë procedura, për të shpëtuar nga mundësia e shqiptimit të dënimit të 
parashikuar me ligj. 

 
 
Neni 403 [Legalizimi i përmbajtjes së rreme] 
 
1. Kushdo që vë në lajthim organin kompetent që në një dokument publik, 

regjistër apo libër të vërtetojë një çështje të pavërtetë, të paraparë për të 
shërbyer si provë në një çështje ligjore, dënohet me burgim prej tre (3) muaj 
deri në pesë (5) vjet.  

2. Kushdo që përdorë dokumentin, regjistrin apo librin e tillë edhe pse e di së 
është i rremë, dënohet me dënimin nga paragrafi 1. i këtij neni.  

 
1. Konsiderojmë që edhe këtu objekt i kësaj vepre penale do të duhej të ishte jo 

regjistri, siç është përdorur në këtë nen, po procesverbali. 
2. Vepra penale - legalizimi i përmbajtjes së pavërtetë, është vepër penale që të 

kujton veprën penale të ashtuquajtur falsifikim intelektual. Mirëpo, për dallim nga 
falsifikimi i vërtetë intelektual, tek i cili dhënësi i dokumentit është i vetëdijshëm 
se po lëshon një dokument me përmbajtje të pavërtetë, përkatësisht se një 
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dokument të tillë po e legalizon me nënshkrimin e tij ose me vulë, te kjo vepër 
penale dhënësi i dokumentit është vënë në lajthim përkitazi me saktësinë e 
përmbajtjes së dokumentit (d.m.th., ai nuk është i vetëdijshëm se bëhet fjalë për një 
dokument të pavërtetë). Për këtë arsye, kjo vepër penale nuk mund të konsiderohet 
si formë e vërtetë e falsifikimit intelektual. 

3. Vepra penale paraqitet në dy forma. 
 

Paragrafi 1. 
 
1. Formën e parë të kësaj vepre penale e kryen ai që, duke vënë në lajthitje organin e 

caktuar kompetent, në dokumentin publik, regjistër (procesverbal) apo libër, 
legalizon diçka që ka për të shërbyer si provë në komunikimin juridik. Pra, objekt i 
veprës penale është: dokumenti publik, regjistri (procesverbali) ose libri, kështu që 
kjo vepër penale nuk do të ekzistojë, nëse veprimi i kryerjes është ndërmarrë në 
dokumentin privat. 

2. Me dokument publik, në kuptim të këtij inkriminimi, duhen nënkuptuar 
dokumentet në formë certifikate, vërtetimi apo dëftese me të cilat organi 
kompetent,, vërteton ekzistimin apo mosekzistimin e fakteve të caktuara. Nga kjo 
rezulton se objekt i kësaj vepre penale nuk janë dokumentet publike, që kanë 
karakter aktvendimi dhe vendimi, të cilat organi kompetent i nxjerr në bazë të 
procedurës së zbatuar dhe në bazë të vlerësimit të provave. Regjistri 
(procesverbali) dhe libri duhet të jenë publike, përkatësisht të shërbejnë në 
komunikimin publik juridik, nga se rezulton që të dhënat dhe faktet e theksuara në 
to, kanë fuqi provuese siç ka dokumenti publik (për shprehjen libra publikë, shih 
komentin lidhur me nenin 398 të KPK). 

3. Sjellja në lajthitje zakonisht bëhet me mashtrim, po edhe me çdo veprim tjetër, me 
të cilin tjetri sillet në lajthitje. Me mashtrim nënkuptojmë çdo paraqitje me 
paramendim e me vetëdije, të diçkaje të pavërtetë, me qëllim që të krijohet lajthitja 
për ekzistimin e ndonjë fakti relevant juridik. 

4. Veprimi i kryerjes qëndron në shtyrjen e organit kompetent për të legalizuar një 
përmbajtje të pavërtetë, gjë që nënkupton sjelljen në lajthitje të organit kompetent 
përkitazi me saktësinë e fakteve që i vërteton organi. Kryesi i veprës penale, me 
qëllim dhe vetëdije, tek organi kompetent, d.m.th., tek personi i cili është i 
autorizuar që, në emër të organit kompetent, të vërtetojë dokumentin publik, 
regjistrin (procesverbalin) a librin, krijon përfytyrim të gabuar për ekzistimin apo 
mosekzistimin e fakteve juridike relevante. 

5. Sjellja në lajthitje mund të kryhet në mënyra të ndryshme, p.sh., me theksimin e 
fakteve që nuk ekzistojnë fare, me mohimin e fakteve të cilat realisht ekzistojnë, 
me ndryshimin e kuptimit dhe përmbajtjes së tyre, me heshtjen e fakteve apo të të 
dhënave etj., dhe me këtë rast është irelevante nëse deklarata, me të cilën subjekti 
pasiv është sjellë në lajthitje, është dhënë me gojë apo me shkrim. 

6. Që sjellja në lajthitje e organit kompetent të jetë element i kësaj vepre penale, ajo 
duhet të jetë ndërmarrë me qëllim që dokumenti publik, regjistri apo libri i 
legalizuar me të dhëna a përmbajtje të pavërtetë, të shërbejë si provë në 
komunikimin juridik. Konsiderohet se për ekzistimin e kësaj vepre penale, nuk 
është e nevojshme të ekzistojë qëllimi i kryesit që atë dokument, regjistër apo libër 
edhe ta përdorë.  
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7. Për ekzistimin e veprës penale është e domosdoshme që organi kompetent, duke u 
sjellë në lajthitje, është shtyrë të legalizojë një përmbajtje të pavërtetë, d.m.th., 
ndërmjet sjelljes në lajthitje dhe legalizimit të përmbajtjes së pavërtetë, duhet të 
ekzistojë lidhja kauzale. Me legalizim nënkuptohen vetëm veprimet e legalizimit 
publik zyrtar, përkatësisht legalizimi zyrtar i saktësisë së një rrethane që ka për të 
shërbyer si provë në komunikimin juridik, në bazë të të dhënave që përmban 
deklarata e një personi të caktuar. Organi kompetent në një dokument, libër a 
regjistër (procesverbal) të tillë, legalizon saktësinë e fakteve dhe të dhënave vetëm 
në bazë të deklaratës me gojë apo me shkrim të kryesit të veprës penale. Nuk do të 
ekzistonte kjo vepër penale, nëse organi kompetent nuk i bart drejtpërsëdrejti në 
dokumentin publik, në libër a regjistër (procesverbal), si të vërteta të dhënat që i ka 
pranuar nga pala, por, p.sh., në bazë të të dhënave të tilla merr vendimin e vet pas 
zbatimin e ndonjë procedure. 

8. Legalizimin i një rrethane të pavërtetë në dokumentin publik, në regjistër 
(procesverbal) a në libër, organi kompetent e kryen në bazë të deklaratës së një 
personi tjetër, në rastin konkret nga kryesi i kësaj vepre penale. Prandaj, nuk do të 
ekzistonte kjo vepër penale, nëse organi kompetent nuk e ka legalizuar përmbajtjen 
e ndonjë të dhëne të pavërtetë që ka marrë nga pala, por të dhënat e tilla të 
pavërteta, që i ka paraqitur pala, duke qenë në lajthitje, i ka konsideruar si të 
vërteta dhe, si të tilla, i ka shfrytëzuar me rastin e marrjes së vendimit përkitazi me 
ndonjë kërkesë të palëve. 

9. Faktet mund t’u përkasin rrethanave reale (p.sh. fakti për lidhjen e martesës, 
kontratës etj.), po mund t’i përkasin edhe një personi, më së shpeshti lidhur me 
identitetin e tij (me rastin e vërtetimit të identitetit, personi paraqitet i rremë), 
ndërsa vepra kryhet vetëm në raport me atë që legalizohet. Kështu, p.sh., nëse 
është kryer legalizimi i nënshkrimit të ndonjë personi në ndonjë dokument, me 
legalizim vërtetohet vetëm që dokumentin e ka dhënë personi i tillë, po jo edhe që 
është e vërtetë deklarata që ka dhënë personi i tillë në atë dokument. 

10. Esencën e kësaj vepre penale e përbën fakti se organi kompetent vepron në 
lajthitje, në të cilin e ka sjellë kryesi i veprës penale, d.m.th., organi kompetent 
legalizon dokumentin publik, regjistrin (procesverbalin) a librin, duke pasur 
përfytyrim të gabuar përkitazi me saktësinë e përmbajtjes së tij dhe, në këtë rast, 
është irelevante nëse organi kompetent ishte në lajthitje të mënjanuar apo të 
pamënjanuar. Me rëndësi është vetëm fakti që organi kompetent, përkatësisht 
personi zyrtar a përgjegjës, me rastin e legalizimit, të ketë qenë në lajthitje. 
Mirëpo, nëse personi zyrtar a përgjegjës ka qenë i vetëdijshëm se po nënshkruan 
dokumentin me përmbajtje të pavërtetë, do të ekzistonte vepra penale e falsifikimit 
të dokumentit zyrtar të parashikuar nga neni 434 i KPK, ndërsa personi që e shtyn 
personin zyrtar për të legalizuar një dokument të tillë, do të përgjigjej si nxitës i 
kësaj vepre penale. 

11. Vepra penale konsiderohet e kryer nga vetë legalizimi i përmbajtjes së pavërtetë në 
dokumentin publik, në libër a regjistër (procesverbal). 

12. Anën subjektive të veprës penale e përbën dashja direkte, ngase kryesi i veprës 
penale e sjell me vetëdije organin kompetent në lajthitje, me qëllim që ta shtyjë atë 
që në dokumentin, librin a regjistrin (procesverbalin) publik të legalizojë diçka që 
ka për të shërbyer si provë në komunikimin juridik. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Forma e dytë e kësaj vepre inkriminon përdorimin e dokumentit, regjistrit 

(procesverbalit) apo librave të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, për të cilin 
kryesi e ka ditur se është i pavërtetë. Objekt i veprës është dokumenti, regjistri 
(procesverbali) apo libri publik, në të cilin, në mënyrën e paraqitur në paragrafin 1 
të këtij neni, është legalizuar përmbajtja e pavërtetë. Sipas kësaj, nëse kryesi i 
veprës ka përdorur ndonjë dokument që nuk ishte krijuar në mënyrën e përshkruar 
më lart, kjo vepër penale nuk do të ekzistonte. 

2. Veprimi i kryerjes është caktuar si përdorim i dokumentit, regjistrit 
(procesverbalit) apo librit të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni. Me shprehjen 
përdorim, në vështrim të këtij inkriminimi, duhet kuptuar shfrytëzimi i 
dokumenteve të tilla për dëshmimin e fakteve relevante juridike. Vepra penale 
është kryer në momentin kur kryesi, me dorëzimin e një dokumenti të tillë, e ka 
përdorur atë si të vërtetë. 

3. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person. Ai mund të jetë personi që ka 
kryer veprën penale të parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni; po ashtu, edhe 
personi që nuk e ka kryer veprën penale të parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni, 
me kusht që ta ketë ditur që dokumenti është i pavërtetë. Nëse si kryes i veprës 
penale paraqitet personi që ka kryer veprën penale të parashikuar nga paragrafi 1 i 
këtij neni, ai do të përgjigjet vetëm për përdorimin e një dokumenti të tillë, për 
arsye se ndërmjet formës së parë dhe formës së dytë të veprës, ekziston bashkim 
fiktiv ideal sipas bazës së subsidiaritetit. 

4. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje të drejtpërdrejtë, që përfshin edhe 
dijeninë e kryesit se dokumenti, regjistri (procesverbali) a libri publik është i 
pavërtetë. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Fakti se të akuzuarit në procedurën kontestimore, në cilësi të dëshmitarëve, kanë 

deklaruar se ka ekzistuar një raport civil-juridik në mes paditësit Sh. R. dhe të 
paditurit B M., përkatësisht kontrata private për shitblerjen e paluajtshmërisë që 
ishte objekt padie, por më vonë ishte vërtetuar se një raport i tillë nuk kishte 
ekzistuar fare, nuk kishin konsumuar veprën penale të legalizimit të përmbajtjes së 
pavërtetë, siç e ka gjetur gabimisht gjykata e shkallës së parë. 

2. Të akuzuarit, në cilësi të dëshmitarëve në një çështje civile për vërtetimin e 
pronësisë, i kishin mbështetur pretendimet e paditësit, duke deklaruar se paditësi e 
kishte blerë paluajtshmërinë dhe ata kishin qenë dëshmitarë kur ishte kryer 
shitblerja dhe ishte përpiluar kontrata private, ishin përmbushur premtimet nga 
kontrata dhe, në bazë të dëshmisë së tyre dhe kontratës private, gjykata kishte 
miratuar kërkesëpadinë e paditësit dhe ia kishte njohur atij të drejtën e pronësisë. 
Më vonë, në procedurën penale ishte vërtetuar se kjo kontratë kishte qenë e 
falsifikuar dhe nuk kishte ekzistuar fare një raport i tillë civil-juridik në mes 
paditësit dhe të paditurit, d.m.th., ata kishin dhënë dëshmi të rreme në procedurën 
kontestimore, mirëpo ata ishin akuzuar se, me veprimet e tyre, kishin konsumuar 
elementet e veprës penale të legalizimit të përmbajtjes së pavërtetë dhe për këtë 
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vepër penale ishin shpallur fajtorë. Gjykata Supreme ka anuluar aktgjykimin e 
shkallës së parë dhe atë të shkallës së dytë, me arsyetimin se nuk mund të bëhet 
fjalë për legalizim të përmbajtjes së pavërtetë, nëse gjykata nuk ka legalizuar 
ndonjë të dhënë të pavërtetë që ka marrë nga pala, por këto të dhëna të pavërteta, 
duke u ndodhur në lajthitje, i ka konsideruar si të vërteta dhe, si të tilla, i ka 
shfrytëzuar me rastin e marrjes së vendimit përkitazi me kërkesën e palës, siç ishte 
rasti konkret. 823 

3. I akuzuari, i cili, duke prezantuar deklaracionin unik doganor dega në Prishtinë, me 
numër 39819, datë 03.11.2000, si autentik (origjinal) e ndërkohë ishte vërtetuar se 
kishte qenë i falsifikuar, ia ka arritur ta vërë në lajthitje qendrën për regjistrimin e 
automjeteve dhe ka regjistruar automobilin e markës “Opel omega-caravan” me 
ngjyrë të bardhë, me numër të shasisë WWW OLOOOOH1133485, viti i 
prodhimit 1987, dhe është pajisur me librezën e qarkullimit me shenja KS dhe me 
tabela të regjistrimit 253-KS-743, ka konsumuar elementet e veprës penale - 
legalizimi i përmbajtjes së pavërtetë nga neni 334, par.1 i KPK.824 

4. Fakti se i akuzuari kishte paraqitur të dhëna të pavërteta në kërkesën me të cilën 
është iniciuar procedura administrative, duke kërkuar vendim për ushtrimin e zejes 
së caktuar, nuk ka konsumuar elementet e veprës penale të legalizimit të 
përmbajtjes së pavërtetë.825 

5. Janë realizuar të gjitha elementet e veprës penale të legalizimit të përmbajtjes së 
pavërtetë, të parashikuar nga neni 315 par. 1 i LPKr kur kryesi ka sjellë në lajthitje 
organin kompetent për regjistrimin e automjeteve, ashtu që paraprakisht, pa pasur 
autorizim, ka ndërruar tabelat origjinale, ka falsifikuar numrat e karrocerisë e 
motorit dhe, në bazë të kësaj, ka regjistruar automobilin e vjedhur.826 

6. Nuk kryen vepër penale të legalizimit të përmbajtjes së pavërtetë të parashikuar 
nga neni 315, par. 1 i KPKr, ai person që, me qëllim që të mënjanojë shënimin e 
masës së sigurisë – ndalimin e drejtimit të automjetit në patentën origjinale të 
shoferit, organit kompetent të punëve të brendshme i paraqet rrejshëm se patentën 
e shoferit e ka humbur dhe kështu ndikon që t’i lëshohet kopje e patentës së 
shoferit me shënimin e ndalesës së shqiptuar, e më pastaj e ka përdorur patentën 
origjinale të shoferit, të cilën as që e kishte humbur. 

7. Veprën penale të legalizimit të përmbajtjes së pavërtetë e kryen vetëm personi që 
ka sjellë në lajthitje organin kompetent që ai, në dokumentin, procesverbalin apo 
librin publik legalizon diçka të pavërtetë, që ka për të shërbyer si provë në 
komunikimin juridik. Në rastin konkret, organi kompetent i Punëve të Brendshme, 
në dokumentin publik nuk ka legalizuar një përmbajtje të pavërtetë, po dokumentin 
publik – patentën e shoferit (kopje) e ka lëshuar pas zbatimit të procedurës 
administrative, në të cilën ka qenë i detyruar të procedojë prova, me qëllim të 
vërtetimit të fakteve se dokumenti publik kishte humbur.827 

8. Nuk ka kryer vepër penale të legalizimit të përmbajtjes së pavërtetë të parashikuar 
                                                           
823 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Pkl. nr. 3/2010, datë 20.05.2010. 
824 Aktgjykimi Gjykatës së Qarkut në Prizren Ap.nr.144/2010, datë 01.02.2011. 
825 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Sllovenisë Ap.nr.943/55 cituar sipas Srzentiq Nikola etj.op.cit..f.702.. 
826 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kroacisë, III-Pn-457/83, datë 13 qershor 1984, cituar sipas Franjo 
Baçiq dhe Shime Pavloviq op.cit. f.1094. 
827 Mendimi juridik i Seancës së Degës penale të GJSKr, datë 15 shkurt 1990 cituar sipas Franjo B.dhe 
Shime P., ibd. 
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nga neni 315 par. 1 i KPKr i pandehuri, i cili, me qëllim të çregjistrimit të 
automobilit të tij, në degën e policisë ka dhënë deklaratë të pavërtetë me shkrim se 
automobilin e kishte çmontuar dhe e kishte shitur për pjesë, ndërsa tabelat i kishte 
asgjësuar, dhe në bazë të kësaj deklarate, referenti ka shlyer automobilin nga 
regjistri i mjeteve motorike. 828 

9. Kur e kanë marrë të akuzuarit automjetin e huaj, të cilit ia kanë prerë numrin e 
karrocerisë e të motorit dhe kanë salduar numrin e karrocerisë dhe motorit të mjetit 
që ka pësuar avari, pastaj e kanë lyer me bojë mjetin e marrë dhe e kanë regjistruar 
në SPB (Sekretariatin e Punëve të Brendshme) në emër të pronarit të mjetit që 
kishte pësuar avari, përpos veprës penale të vjedhjes së rëndë të parashikuar nga 
neni 166, dhe veprës penale të falsifikimit të dokumentit të parashikuar nga neni 
233 i LPS, kanë konsumuar edhe elementet e veprës penale të legalizimit të 
përmbajtjes së pavërtetë të parashikuar nga neni 235 i LPS, ngase kanë sjellë në 
lajthitje punonjësin e SPB-së që në lejen e qarkullimit të vërtetonte të dhëna të 
pavërteta për identitetin e mjetit e që shërben si provë në komunikimin juridik.829 

10. Kryesi ka sjellë në lajthitje personin e autorizuar në gjykatë, që të kryente 
vërtetimin e kontratës për marrjen e pronësisë së banesës, lidhur në mes shitësit-
komunës dhe blerësit, prokurën e vërtetuar të të cilit e kishte në gjykatë, duke e 
ditur se dhënësi i prokurës kishte vdekur.830 

11. Kur kryesi shtyn personin e autorizuar të SPB–së, që ta legalizojë dokumentin 
publik për paraqitjen e vendbanimit, duke vënë në të shenjën e gishtit të vet tregues 
në vend të vëllait të tij dhe, me atë rast, personi zyrtar ka qenë i bindur se shenjën e 
gishtit tregues e kishte vënë personi me të cilin ka të bëjë paraqitja e vendbanimit, 
kryen vepër penale të legalizimit të përmbajtjes së pavërtetë të parashikuar nga 
neni 235 par. 1. i LPS. 831 

12. Kryesi, i cili me rastin e përpilimit të aktvdekjes për nënën e tij, ka sjellë në 
lajthitje shefin e Zyrës së vendit, se ai ishte i vetmi trashëgimtar ligjor që duhej të 
ftohej për trashëgimin dhe, në bazë të kësaj aktvdekjeje, Gjykata komunale nxjerr 
aktvendimin me të cilin kryesi shpallet trashëgimtar i vetëm, konsumon veprën 
penale të legalizimit të përmbajtjes së pavërtetë të parashikuar nga neni 235 par. 1 i 
LPS. (Gjykata e Qarkut Beograd, Ap.nr.788/98, datë 15.4.1998).832 

 
 

                                                           
828 Aktgjykimi i Gjykatës së Zhupanisë Bjellovar, Kp.nr.151/91, datë 15 maj 1991,cituar sipas Franjo B.dhe 
Shime P., op. cit. 
829 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Beograd, Ap.nr.1364/95, datë 21.1.1996.cituar sipas Milosh Babiq etj. 
op.cit., f. 1792. 
830 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Beograd, Ap.nr.2518/97. datë 3.12.1997. citura sipasMilosh Babiq ejt f. 
1793. 
831 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Serbisë, Pkl.33/97, datë 26.03.1998. citur sipas Gordana  
Stanojčič, op.cit., f. 879. 
832 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Beograd, Ap.nr.788/98, datë 15.4.1998, cituar sipas Milosh Babiq etj. 
op.cit., f .1793. 
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Neni 404 [Rebelimi i personave të privuar nga liria] 
 
1. Kushdo që nga institucioni ku gjendet në mbajtje në bazë të vendimit të 

ligjshëm mbi privimin nga liria, organizon rebelimin e personave të privuar 
nga liria, me qëllim që të lirohen me forcë ose së bashku të sulmojnë personat 
zyrtarë në atë institucion ose me forcë apo kanosje serioze t’i detyrojnë 
personat e tillë zyrtarë të veprojnë apo të mos veprojnë në kundërshtim me 
detyrën e tyre, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

2. Pjesëmarrësi në rebelim nga paragrafi 1. i këtij neni dënohet me burgim prej 
tre (3) muaj deri në një (1) vit.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni është kryer me përdorimin e 
forcës apo kanosjes serioze, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj 
deri në pesë (5) vjet.  

4. Nëse kryesi i veprës penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni heq dorë 
vullnetarisht nga rebelimi para se të ketë ushtruar forcën apo kanosjen 
serioze, gjykata mund ta lirojë nga dënimi.  

 
1. Objekt i mbrojtur i kësaj vepre penale është ruajtja e rendit dhe disiplinës në 

institucionet përkatëse ndëshkuese-korrektuese, në të cilat personat e dënuar 
mbajnë dënimin me burgim apo me burgim afatgjatë, ose në të cilat gjenden në 
paraburgim apo mbi ndonjë bazë tjetër u është hequr liria. Me këtë dispozitë 
sigurohet ushtrimi i papenguar i detyrës i personave zyrtar dhe personave të tjerë, 
që punojnë në institucionet e përmendura, përkatësisht pengimi i ikjes së personave 
të privuar nga lira. 

2. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person të cilit i është hequr lira në bazë 
të ligjit. Nuk do të bëhet fjalë për këtë vepër penale, nëse ndonjë personi i është 
marrë liria në mënyrë të paligjshme. Vetëdija për heqje të kundërligjshme të lirisë 
duhet të ekzistojë në kohën e kryerjes së veprës, në kohën e kryerjes së rebelimit 
dhe, nëse për privimin e kundërligjshëm nga liria është mësuar pasi të jetë kryer 
rebelimi, kjo vepër penale do të ekzistonte. 

3. Ekziston një rreth i gjerë i personave që mund ta kryejnë këtë vepër penale. Ata 
janë, në radhë të parë, persona që janë duke vuajtur dënimin me burgim, me 
burgim të përjetshëm apo dënimin me burgim për të mitur në bazë të vendimit të 
plotfuqishëm, personat që gjenden në paraburgim, personat që janë duke vuajtur 
dënimin që atyre u është shqiptuar në procedurën kundërvajtëse. 

4. Është qëndrim i përgjithshëm që statusin e personave që u është hequr liria, në 
kuptim të këtij inkriminimi, e kanë edhe personat ndaj të cilëve aplikohen masa të 
natyrës institucionale (trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim neni 16. i 
Rregullores ku Përfshihen Kryes me Çrregullime Mendore,, trajtimi me anë të 
rehabilitimit të detyrueshëm i personave të varur nga droga ose alkooli – neni 91 i 
KPK) si dhe personat ndaj të cilëve janë aplikuar masa edukuese institucionale 
27,28 dhe 29, Kodit të Drejtësisë për të Mitur). 

5. Vepra penale qëndron në bashkimin e personave që u është hequr liria në bazë të 
ligjit me persona të tjerë, me qëllim të lirimit të dhunshëm apo me qëllim të sulmit 
të përbashkët ndaj personave të cilëve u është besuar mbikëqyrja, ose me qëllim që 
ata persona, me përdorimin e dhunës a kanosjes, t’i detyrojnë këta të fundit të 
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veprojnë a të mos veprojnë, në kundërshtim me detyrimet e tyre. 
6. Veprim i kryerjes së kësaj vepre penale është tubimi-bashkimi, mirëpo jo çdo 

bashkim, veçse bashkimi që karakterizohet nga një qëllim i caktuar i veprimit. 
7. Shprehja bashkim nënkupton një shkallë të caktuar veprimi të përbashkët, 

marrëveshje në mes tyre, në heshtje a shprehimisht, e gjithë kjo me qëllim për t’u 
liruar në mënyrë të kundërligjshme. Tubimi për ndonjë qëllim tjetër, nuk është 
juridikisht relevant, në kuptim të këtij inkriminimi, p.sh., tubimi si formë e 
protestës për shkak të kushteve jo të mira të ushqimit dhe vendosjes etj.. 

8. Tubimi, në kuptim të këtij inkriminimi, duhet të ketë karakter rebelimi. Parimisht, 
duhet të bëhet fjalë për tubim të një numri të madh personash. Se cili numër i 
personave është i nevojshëm që të bëhet fjalë për këtë vepër penale, në praktikën 
gjyqësore është përcaktuar në mënyra të ndryshme, dhe ai paraqet qustio facti për 
çdo rast konkret. 

9. Pjesëmarrësit në rebelim janë të lidhur me synimin e njëjtë dhe qëllimin e 
përbashkët të tyre. Qëllimi i pjesëmarrësve për t’u liruar me dhunë, nënkupton 
vendosmërinë që të përdoret dhuna. 

10. Për ekzistimin e qëllimit që bashkërisht t’i sulmojnë personat të cilëve u është 
besuar mbikëqyrja, është e nevojshme vendosmëria për të ndërmarrë veprime të 
drejtuara kundër integritetit trupor të personave zyrtarë, gjë që përfshin jo vetëm 
shkaktimin e lëndimeve trupore, po edhe keqtrajtimin, lidhjen e tyre për t’u 
pamundësuar rezistencën, paaftësimin me ndonjë preparat kimik etj.. Një formë 
tjetër e qëllimit të kundërligjshëm mund të qëndrojë në atë që t’i detyrojnë me 
dhunë apo me kanosje të përdorimit të drejtpërdrejtë të dhunës personat të cilët 
kryejnë mbikëqyrjen, që të veprojnë a të mos veprojnë në kundërshtim me 
detyrimet e tyre, që do t’u mundësonte ikjen e personave të cilëve u është hequr 
liria (p.sh., dorëzimi i çelësave, lënia në dispozicion e mjeteve transportuese, 
mundësimi i përdorimit të mjeteve të komunikimit, telefonit etj., dorëzimi i armëve 
nga personat që kryejnë mbikëqyrjen, shkyçja e alarmit dhe pajisjeve të sigurimit, 
hapja e lokaleve të mbyllura etj.). Dhuna dhe kanosja, në një situatë të këtillë. 
duhet të jetë e drejtuar kundër personave zyrtarë dhe jo kundër sendeve. 

11. Vepra penale do të konsiderohet e kryer kur janë tubuar pjesëmarrësit në rebelim 
dhe ndaj personave të tretë kanë manifestuar dëshirën e tyre për realizimin e një a 
të më shumë qëllimeve të kundërligjshme të theksuara në ligj. Për ekzistimin e 
veprës penale nuk është i domosdoshëm realizimi i qëllimeve të synuara; vepra do 
të ekzistonte edhe sikur të mos ketë ndodhur ikja e personave të cilëve u është 
hequr liria, kur nuk ka ndodhur sulmi i personave nën mbikëqyrjen e të cilëve ata 
janë, po edhe në rastet kur personat që kryejnë mbikëqyrjen, nuk janë detyruar që, 
në kundërshtim me detyrat e tyre, të ndërmarrin apo të mos ndërmarrin një veprim 
të caktuar. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Kryes i veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1 është vetëm organizatori i një 

rebelimi të tillë, d.m.th. vetëm ai që ka organizuar personat, të cilëve, në bazë të 
ligjit, u është hequr liria që të tubohen me qëllim të krijimit të mundësisë së lirimit 
nga institucioni i burgut në mënyrë të kundërligjshme, duke përdorur dhunën a 
kanosjen. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 është parashikuar se këtë vepër penale e kryejnë të gjithë personat 

që marrin pjesë në rebelim, me qëllim që me dhunë a me kanosje të lirohen nga 
burgu, ose me qëllim që, duke ushtruar dhunë a kanosje, t’i detyrojnë personat 
zyrtarë të veprojnë ose të mos veprojnë në kundërshtim me detyrat e tyre. Sipas 
paragrafit 2, çdo pjesëmarrës në rebelim konsiderohet si kryes i kësaj vepre penale. 
Këtu bëhet fjalë për veprën penale të bashkëkryerjes së domosdoshme, sepse kjo 
vepër penale nuk mund të kryhet vetëm nga një person.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 4 është parashikuar forma e rëndë e kësaj vepre penale, e cila 

konsiderohet se ekziston në rastet kur pjesëmarrësit në rebelim ushtrojnë dhunën. 
Rrethanë rënduese e kësaj forme të veprës penale është përdorimi i dhunës. 

2. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje.  
 

Paragrafi 4. 
 
1. Në paragrafin 3 të këtij neni është parashikuar një dispozitë e karakterit kriminalo-

politik, sipas së cilës, nëse organizatori ose pjesëmarrësi i rebelimit heq dorë 
vullnetarisht, para se të ketë ushtruar dhunë a kanosje serioze, gjykata mund ta 
lirojë nga dënimi. 

2. Konsiderojmë se paragrafi 4 i këtij neni do një riformulim të ri për, këto arsye: 
3. Konsiderojmë se paragrafi 4 nuk duhet të ekzistojë fare ose ai duhet të 

riformulohet, sepse, siç u paraqit më lart, kjo vepër penale konsumohet me vetë 
organizimin e rebelimit (par. 1), dhe me vetëm pjesëmarrjen në rebelim (par. 2), 
edhe nëse nuk është përdorur fare dhuna e as kanosja, po synimi ka qenë i tillë, 
prandaj, kështu siç është, ai do të jetë një paragraf gjithmonë i pazbatueshëm, 
sepse çështja nëse do ta përdorë dhunën dhe kanosjen dikush nga të rebeluarit, 
është hipotetike dhe, përderisa dhuna e kanosja të mos përdoren (par. 4), ajo 
vetëm mund të supozohet. Pra, shtrohet pyetja se si mund ta dimë ne se dikush 
kishte ndërmend ta përdorte dhunën a kanosjen, por që hoqi dorë vullnetarisht 
prej saj?! Do të ishte e logjikshme të ekzistonte një dispozitë e tillë, po të thuhej 
“kryesi i veprës penale nga paragrafi 1 i këtij neni, i cili nga thirrja e personit 
zyrtar, heq dorë nga tubimi, mund të lirohet nga dënimi” dhe kurrsesi kështu siç 
është tani. 

 
Parashikimi dhe analizimi i praktikës gjyqësore 

 
1. “Tubimi me qëllim të lirimit të dhunshëm, i parashikuar në nenin 306 të LPKr, 

duhet të ketë karakter të rebelimit, që do të thotë se është kryer në kundërshtim me 
rendin shtëpiak të institucionit edukues- korrektues, përkatësisht qendrës së 
paraburgimit, apo urdhrave të personave, të cilëve u janë besuar nën mbikëqyrje 
personat e privuar nga liria “.833 

                                                           
833 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kroacisë, cituar sipas Smail Sokolović,op.cit.f.185. 
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Neni 405 [Arratisja e personit të privuar nga liria] 
 
1. Kushdo që arratiset nga institucioni ku gjendet në mbajtje në bazë të vendimit 

të ligjshëm mbi privimin nga liria, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.  
2. Kushdo që me anë të ryshfetit arratiset nga institucioni ku gjendet në mbajtje 

në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria, dënohet me burgim deri 
në pesë (5) vjet.  

3. Kushdo që duke përdorur forcën apo kanosjen serioze, arratiset nga 
institucioni ku gjendet në mbajtje në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin 
nga liria, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

 
 
1. Vepra penale nga paragrafi 1. realizohet në rastin kur personi i tillë arratiset nga 

institucioni ku ndodhet në bazë të vendimit të ligjshëm, në mënyrë të 
kundërligjshme, duke përdorur metoda të ndryshme për largimin/ikjen nga 
institucioni, por pa përdorur dhunën ndaj personelit të institucionit apo të banuesve 
të tjerë në këto institucione (përdorë dhunë ndaj sendeve: thyen murin, pret 
parmakët, eviton me dhunë pengesat fizike, për të krijuar hapësirë për arratisje).  

2. Veprimi i kryerjes së veprës penale është ikja e personit që është privuar nga liria. 
3. Vetë shprehja ikje nënkupton vetëlirimin, largimin arbitrar nga institucioni i burgut 

apo një institucion i ngjashëm, përkatësisht ndërprerjen e gjendjes në të cilën i 
është hequr liria. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Vepra penale nga paragrafi 2. konsumohet kur personi i cili, në bazë të vendimit të 

ligjshëm është privuar nga liria, nuk përdor dhunën ndaj sendeve apo ndaj 
personelit, po arratiset duke u dhënë ryshfet personave që janë të detyruar të 
përkujdesen për sigurinë në institucionet e tilla (i jep dhuratë gardianit për t’ia lënë 
të hapur derën siguruese etj.). 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Vepra penale nga paragrafi 3. realizohet kur kryesi, me rastin e ikjes nga 

institucioni, ka përdorur dhunën a kanosjen se do të sulmojë drejtpërsëdrejti jetën 
ose trupin (përdor dhunën ndaj njerëzve për dallim nga paragrafi 1). Dhuna duhet 
të jetë përdorur ndaj personave, pra nuk është e mjaftueshme shprehja e dhunës 
ndaj sendeve. Për ekzistimin e veprës penale nuk është e domosdoshme që dhuna 
të jetë përdorur vetëm ndaj personave që ushtrojnë mbikëqyrjen ndaj personave të 
privuar nga liria (gardianëve, edukatorëve etj.), po dhuna mund të përdoret edhe 
ndaj personave të tjerë, p.sh,, ndaj të burgosurve të tjerë, ndaj vizitorëve të 
burgjeve, ndaj personave që janë gjendur rastësisht në burg etj.. Dhuna mund të 
manifestohet në mënyra të ndryshme, p.sh., me shkaktim të lëndimeve trupore, me 
rrëmbim të armëve, keqtrajtim fizik etj..  

2. Kur bëhet fjalë për kanosjen, duhet të kemi të bëjmë me të ashtuquajturën kanosje 
të cilësuar, e cila nuk qëndron në situatën që t’ia bëjë me dije tjetrit çfarëdo të 
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keqeje, po vetëm me kanosje për sulm të drejtpërdrejtë ndaj jetës dhe trupit, qoftë 
ndaj personit që i drejtohet ajo, qoftë ndaj ndonjë personi tjetër. Karakteristikë e 
kësaj kanosjeje është se personit tjetër i bëhet i qartë sulmi i drejtpërdrejtë dhe i 
menjëhershëm. Sikundër tek aplikimi i dhunës, po kështu edhe në këtë rast, 
kanosja nuk duhet të kufizohet vetëm tek personi të cilit i është besuar mbikëqyrja 
ndaj personave të cilëve u është hequr liria. Nëse kryesi nuk e ka përdorur dhunën, 
përkatësisht kanosjen, për qëllimin e theksuar më sipër, atëherë nuk do të bëhet 
fjalë për këtë vepër penale. Kështu, p.sh., ikja nga burgu me prerjen e shufrave të 
metalit të dritareve të lokalit të burgut, hapja e tunelit, kalimi i murit, çelja e vrimës 
në mure apo ikja me zhdërvjelltësi (fshehja në automjetin që largohet nga 
institucioni i burgut, furnizimi me leje të rreme për dalje nga institucioni etj.), nuk 
do të kishte të bënte me këtë vepër penale. 

3. Formulimi ligjor i këtij neni krijon dilema rreth faktit nëse janë realizuar ose jo 
elementet e kësaj vepre penale, nëse personi i privuar nga liria ka ikur kur është 
gjendur jashtë institucionit ndëshkues-korrektues, p.sh., gjatë transportit për në 
gjykatë, me rastin e vizitës mjekësore etj.. Me gjithë ekzistimin edhe të mendimeve 
të kundërta, arsyet kriminalo-politike shkojnë në favor të qëndrimit se, edhe në 
situatat kur kryesi, me përdorimin e dhunës apo të kanosjes, ikën nga lokalet e 
hapura (i ndodhur edhe jashtë institucionit të burgut), janë konsumuar elementet e 
kësaj vepre penale. 

4. Vepra konsiderohet se është kryer kur kryesi ia ka arritur të ikë. Ikja quhet e 
suksesshme vetëm atëherë kur kryesi është larguar nga mbikëqyrja e personave të 
cilëve u ishte besuar mbikëqyrja e tij. Ai do të ishte momenti kur kryesi ndodhet 
jashtë institucionit, përkatësisht vendit ku ka qenë i privuar nga liria (ka kaluar mbi 
murin me të cilin ka qenë i rrethuar institucioni i burgut). Nuk konsiderohet ikje në 
kuptim të këtij inkriminimi, nëse personi i privuar nga liria është fshehur brenda 
institucionit ndëshkues-korrektues, edhe nëse fshehja ka zgjatur relativisht shumë. 

5. Nëse personi i privuar nga liria, me rastin e ikjes duke përdorur dhunën ndaj 
ndonjë personi, ka kryer ndonjë vepër të rëndë penale, (p.sh., lëndim të rëndë 
trupor a vrasje), do të ekzistonte bashkim i këtyre veprave penale, e nëse bëhet 
fjalë për një vepër penale të lehtë (p.sh., lëndim i lehtë trupor), sipas parimit të 
inkluzionit, do të ekzistonte vetëm vepra penale e ikjes së personave të privuar nga 
liria. 

6. Ndërmjet kësaj vepre penale dhe veprës penale të shtrëngimit (neni 195), ekziston 
bashkimi fiktiv, prandaj kryesi, nisur nga parimi i specialitetit, do të përgjigjej 
vetëm për veprën penale të ikjes së personave të privuar nga liria. 

7. Pjesëmarrësi në rebelimin e personave të privuar nga liria, i cili me përdorimin e 
dhunës a kanosjes ia arrin të ikë, do të jetë përgjegjës për veprën penale të 
rebelimit të personave të privuar nga liria, parashikuar nga neni 412. par.3. i KPK. 

8. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm personi të cilit i është hequr liria. 
9. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje. 
 

Nga praktika gjyqësore 
 
1. Në veprën penale të arratisjes së personave të cilëve u është hequr liria, të 

parashikuar nga neni 287 i LPS, përfshihen edhe elementet e veprës penale të 
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pengimit të personit zyrtar në kryerjen e veprimeve zyrtare, të parashikuar nga neni 
289 par. 3 të LPS, kur dhuna dhe kanosja kryhen ndaj personit zyrtar.834 

2. Kur i akuzuari që ndodhet në vuajtje të dënimit me burgim, ka goditur rojën dhe e 
ka rrëzuar, pastaj ka kapërcyer rrethojën e telit dhe është larguar, ai është arratisur 
nga vuajtja e dënimit me përdorim të dhunës dhe, në këtë mënyrë, ka kryer veprën 
penale të arratisjes së personit të privuar nga liria, të parashikuar nga neni 210 i 
LPS.835 

 
 
Neni 406 [Mundësimi i arratisjes së personave të privuar nga liria] 
 
1. Kushdo që mundëson arratisjen e personit i cili gjendet në mbajtje në bazë të 

vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria, dënohet me burgim prej tre (3) 
muaj deri në pesë (5) vjet.  

2. Kushdo që me anë të ryshfetit mundëson arratisjen e personit i cili gjendet në 
mbajtje në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin nga liria, dënohet me 
burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet.  

3. Kushdo që duke përdorur forcën apo kanosjen serioze, mundëson arratisjen e 
personit i cili gjendet në mbajtje në bazë të vendimit të ligjshëm mbi privimin 
nga liria, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga ky nen kryhet së bashku nga më shumë se një person, 
dënohen me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

 
1. Kjo vepër penale paraqet një formë të posaçme të veprës penale të parashikuar nga 

neni 388 i KPK – dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprave penale, kurse 
këtu si vepër penale e pavarur është parashikuar dhënia e ndihmës për arratisje të 
personit të cilit i është hequr liria në bazë të ligjit. Veprim i kryerjes është 
mundësimi i arratisjes së personit të cilit i është hequr liria në bazë të ligjit. 
Mundësimi i arratisjes mund të kryhet në mënyra të ndryshme Ligjdhënësi 
përmend disa nga mënyrat e mundshme, që janë: mashtrimi, përdorimi i dhunës, i 
kanosjes etj.. Vepra mund të kryhet edhe me çfarëdo veprimi tjetër (çfarëdo 
mënyre tjetër) me të cilën mundësohet arratisja e ndonjë personi, p.sh., sjellja e 
mjetit për prerjen e shufrave në lokalin e mbyllur personit të privuar nga liria, 
dhënia e çelësave, sjellja e litarit për arratisje nëpërmjet murit, mihja e tuneleve të 
fshehta etj.. 

2. Vepra penale nga paragrafi 1. konsumohet kur kryesi I mundëson personit të 
privuar nga liria që të arratiset nga institucioni në të cilin ai ndodhet në bazë të 
vendimit të ligjshëm. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Vepra penale nga paragrafi 2. konsumohet kur kryesi, për ta ndihmuar personin e 

privuar nga liria me vendimi të organit kompetent, nuk përdor dhunën ndaj 

                                                           
834 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Nish, Ap.17/81. cituar sipas Branislav Blagojevič“aktuelna sudksa 
praksa,Beograd 1996 f.61. 
835 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Beograd, Ap.nr.1298/99, datë 15.7.1999. 
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sendeve apo ndaj personelit, por personave të autorizuar për sigurinë në 
institucionin ku ndodhet personi i privuar nga liria, u jep ryshfet dhe, në këtë 
mënyrë, ata i nxit që të mundësojnë arratisjen e personave të tillë (i jep dhuratë 
gardianit për t’ia lënë derën siguruese të hapur etj.). Kryes i kësaj forme të veprës 
penale mund të jetë çdokush përpos personit që ndodhet në institucion në bazë të 
vendimit gjyqësor. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Veprën penale nga paragrafi 3. e kryen kushdo që, me dhunë apo kanosje, i 

mundëson arratisjen personit të cilit i është hequr liria në bazë të ligjit. 
2. Dhuna është përdorimi i forcës fizike ndaj ndonjë personi, me qëllim të mposhtjes së 

rezistencës; dhuna ekziston edhe në rastin kur nuk ka veprim të drejtpërdrejtë fizik 
ndaj viktimës, por janë ndërmarrë veprime të asaj natyre që tek viktima prodhojnë 
efekte fizike, duke i përjetuar ato si një të keqe trupore, si detyrim fizik (p.sh. gjuajtja 
dhe goditja me predha e gomave të veturës, për ta detyruar drejtuesin që ta ndalojë 
automjetin, ose veprime të caktuara ndaj të afërmve të personit). Dhuna absolute (vis 
absoluta), ekziston atëherë kur dhuna është e një intensiteti të tillë që përjashton çdo 
rezistencë, kur është e papërballueshme, ndërsa dhuna komplusive (vis complusiva) 
ekziston kur dhuna e përdorur është e tillë që i lë mundësi viktimës të mos i 
nënshtrohet kryesit; ajo është dhunë me efekt trupor, fizik, me të cilin dëshirohet që 
viktima të orientohet në një drejtim të caktuar (p.sh..mundimi). 

3. Si dhunë konsiderohen edhe hipnoza a mjetet dehëse, me qëllim që dikush kundër 
vullnetit të tij, të sillet në gjendje të pavetëdijshme a të paaftësohet për rezistencë 
(neni 120, par. 15 i KPK). Dhuna mund të jetë e drejtpërdrejtë – e ndërmarrë ndaj 
personit i cili detyrohet të bëjë ndonjë veprim, ose e tërthortë – që përdoret ndaj të 
afërmve të viktimës: prindërve, fëmijëve, partnerit bashkëshortor, mikut etj.. Bëhet 
fjalë detyrimisht për dhunën që ka një cilësim të caktuar – nëse ajo është e një 
intensitetit të tillë që mund ta detyrojë një person të caktuar, ndaj të cilit është e 
drejtuar, për të ndërmarrë a për të mos ndërmarrë veprimin a durimin, kur 
përshtatshmëria e dhunës vlerësohet në bazë të të gjitha rrethanave të rastit dhe në 
bazë të gjendjes psiko-fizike të personit të detyruar.  

4. Dhuna mund të përdoret si ndaj personit që kryen mbikëqyrjen, ashtu edhe ndaj 
personit të cilit i është hequr liria., mirëpo ajo mund të përdoret edhe ndaj 
personave të tjerë (p.sh., të burgosurve të tjerë, të paraburgosurve, vizitorit të 
rastësishëm të institucionit ndëshkimor-korrektues etj.).  

5. Vepra penale do të ekzistojë edhe në rastet kur dhuna është përdorur ndaj sendeve, 
siç janë, p.sh., thyerja e dyerve të mbyllura, nxjerrja e rrethojës mbrojtëse, rrëzimi i 
mureve etj.. 

6. Mundësimi i arratisjes mund të kryhet edhe nëpërmjet kanosjes. Kanosja është vënia 
në dijeni e ndonjë të keqeje për personin tjetër. Sikundër te përdorimi i dhunës, edhe 
përdorimi i kanosjes nuk kufizohet vetëm tek personat e punësuar në institucionin 
ndëshkimor-korrektues, ku ndodhet personi i privuar nga liria; ata mund të jenë edhe 
persona të tjerë. Kanosja duhet të jetë e një karakteri të caktuar; ajo duhet të jetë 
serioze, në mënyrë që te personi ndaj të cilit është përdorur, të krijojë ndjenjën e 
mundësisë së realizimit të kanosjes. Përmbajtja e kanosjes te ky inkriminim nuk 
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kufizohet tek e ashtuquajtura kanosje e cilësuar, kanosja për sulm ndaj jetës ose 
integritetit trupor. Ajo mund të qëndrojë edhe në vënien në dijeni të ndonjë të keqeje 
tjetër, d.m.th. jo vetëm të sulmit ndaj jetës dhe integritetit trupor të viktimës. 

7. Që të jetë fjala për këtë vepër penale, është e nevojshme që arratisja t’u 
mundësohet personave të cilëve u është hequr liria në bazë të ligjit. Për shprehjen 
arratisje dhe heqje e lirisë shih komentet nga nenet 404 dhe 405. 

8. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, p.sh., i burgosuri tjetër, personi 
i ndodhur në liri jashtë institucionit ku gjendet personi të cilit i është hequr liria, a 
personi që punon në institucionin ku gjendet personi të cilit i mundësohet arratisja, 
siç mund të jetë, p.sh., mjeku i burgut. Mirëpo, nëse arratisjen e personit, të cilit i 
është hequr liria në bazë të ligjit, e ka mundësuar personi zyrtar, të cilit i është 
besuar mbikëqyrja e këtij personi, nuk do të bëhet fjalë për këtë vepër penale, po 
për veprën penale të lirimit të kundërligjshëm të personit të privuar nga liria, të 
parashikuar nga neni 407 i KPK. 

9. Personi që ka ndihmuar arratisjen, do të përgjigjej për këtë vepër penale edhe në 
rastet kur personi i privuar nga liria nuk është arratisur me përdorimin e dhunës a 
kanosjes, inkriminuar sipas kësaj dispozite. 

10. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje. 
11. Dënimi: për veprën penale nga paragrafët 1, 2 e 3 është parashikuar dënim i njëjtë - 

prej tre (3) muaj deri në pesë (5)vjet. Është paradoks i këtij neni sepse për të gjitha 
format e kësaj vepre penale (par.1, 2 e 3) është paraparë dënim i njëjtë, për shkak 
se rrezikshmëria shoqërore nuk është e njëjtë si kur personit të privuar nga liria i 
është ofruar mundësia e arratisjes pa përdorur dhunën, si kur atij i është mundësuar 
arratisja me përdorimin e dhunës a kanosjes, përkatësisht me dhënien e ryshfetit.  

 
Paragrafi 4. 

 
1. Forma e rëndë e veprës penale ekziston nëse veprën penale nga ky nen e kanë 

kryer më shumë persona. 
 

Nga praktika gjyqësore 
 
1. Kur i pandehuri, në bazë të marrëveshjes paraprake me një person të dënuar, e ka 

pranuar këtë në veturën e tij, kur kishte kapërcyer murin e shtëpisë ndëshkuese-
korrektuese dhe pikërisht në çastin kur pas tij po vraponte roja e burgut, shoferi ka 
realizuar të gjitha elementet e veprës penale të mundësimit të arratisjes së 
personave të privuar nga liria, parashikuar nga neni 288, par. 2 i LPS, sepse, me 
këtë veprim, i ka afruar ndihmë “në një mënyrë tjetër”. Prandaj pretendimet e të 
pandehurit në ankesë se në veprimet e tij nuk është përmbushur asnjëri nga 
elementet e kësaj vepre penale, për faktin se ai ndaj rojës nuk ka përdorur dhunë të 
drejtpërdrejtë fizike, janë të paqëndrueshme, ngase në një situatë të këtillë 
mospërdorimi i dhunës fizike dhe kanosjes nuk ka kurrfarë rëndësie për cilësimin 
juridik të veprimeve të të pandehurit në kuptim të kësaj dispozite ligjore, meqë 
dhuna dhe kanosja është një nga alternativat e kësaj vepre penale e ajo mund të 
kryhet edhe me forma të tjera, siç është rasti konkret.836 

                                                           
836 Gjykata Supreme e Serbisë Ap.nr.257/72, cituar sipas Branislav Blagojevič, op.cit., f. 62. 
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Neni 407 [Lirimi i kundërligjshëm i personave të privuar nga liria] 
 

Personi zyrtar i cili në keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij, në 
mënyrë të kundërligjshme e liron personin e privuar nga liria dhe i cili i është 
besuar në ruajtje, ose e ndihmon arratisjen e tij apo i mundëson lidhje apo 
korrespondencë të kundërligjshme me qëllim të përgatitjes së arratisjes, 
dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 

 
1. Kjo vepër penale paraqitet si formë e posaçme e keqpërdorimit të detyrës zyrtare, 

me të vetmin dallim se te kjo vepër penale nuk është e nevojshme të vërtetohet 
qëllimi i kryesit që me këtë vepër t’i sjellë vetes a tjetërkujt përfitim material ose 
t’i shkaktojë tjetrit çfarëdo dëmi. Kjo është në të njëjtën kohë edhe vepër që është e 
drejtuar kundër judikaturës, një formë e veprës penale e parashikuar nga neni 388 i 
KPK, me të cilën pengohet ekzekutimi i dënimit të shqiptuar, por është edhe formë 
speciale e veprës penale të lirimit të kundërligjshëm të personave të privuar nga 
liria. 

2. Veprën penale e kryen personi zyrtar, i cili liron në mënyrë të kundërligjshme 
personin e privuar nga liria, që i është besuar për ta ruajtur a e ndihmon atë që të 
ikë ose i mundëson lidhje të kundërligjshme apo korrespondencë me qëllim të 
përgatitjes së ikjes. 

3. Veprimi i kryerjes së veprës është caktuar në mënyrë alternative dhe përbëhet prej 
dy veprimeve të ndryshme. I pari qëndron në lirimin e kundërligjshëm të personit 
të privuar nga liria, i cili i është besuar kryesit për ta ruajtur. Veprimi i datë 
përfshin realisht dy forma të veprimit, me të cilat i ndihmohet personit të privuar 
nga liria të ikë ose ndihmohet ta përgatisë ikjen, andaj mund të thuhet se bëhet fjalë 
për veprimin e ndihmës, që është ngritur në nivel të veprimit të kryerjes dhe është 
inkriminuar si vepër penale e posaçme. Nëse merren parasysh këto dy forma të 
veprimit, lirimi, si formë e kësaj vepre, nënkupton forma të ndryshme të veprimit, 
p.sh., lirimi i parakohshëm nga institucioni korrektues a nga paraburgimi, nxjerrja 
e tij nga një institucion i tillë, lirimi etj.. Po ashtu, edhe ndihma mund të përfshijë 
veprime të ndryshme (veprim apo mosveprim), siç është heqja e sigurimit, lënia 
hapur e derës a dritares etj.. Së fundi, veprimi i kundërt që paraqet gjithashtu një 
formë të ndihmës së ikjes për personin e privuar nga liria, mund të kryhet në forma 
të ndryshme. Kryes i kësaj vepre penale është personi zyrtar.  

 
 
Neni 408 [Mundësimi i kundërligjshëm i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë 

   ose detyrës] 
 

Kushdo që i mundëson personit tjetër ushtrimin e profesionit, veprimtarisë 
ose detyrës edhe pse e di se me aktgjykim të plotfuqishëm i është shqiptuar 
dënimi plotësues i ndalimit të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo 
detyrës së tillë, dënohet me gjobë ose me burgim prej tre (3) muaj deri në tre 
(3) vjet. 
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1. Qëllimi i kësaj dispozite është sigurimi i zbatimit të vendimeve të formës së prerë, 
me të cilat është shqiptuar dënimi plotësues – ndalimi i ushtrimit të profesionit, 
aktiviteteve ose detyrës, ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën 
publike, përkatësisht sigurimi i aplikimit të pasojave juridike të dënimit, që 
qëndron në ndalesat e përmendura. 

2. Në nenin 62, par. 2. 3. të KPK është parashikuar si dënim plotësues i ndalimit të 
ushtrimit të profesionit, aktiviteteve ose detyrës, që mund t’i shqiptohet kryesit që 
ka kryer vepër penale lidhur me pasurinë që i është besuar, ose ndaj të cilës ka 
qasje në bazë të profesionit, aktivitetit ose detyrës, nëse ka rrezik që ushtrimi i 
mëtejmë i aktiviteteve të tilla ta shtyjë që të kryejë ndonjë vepër penale të re, duke 
keqpërdorur profesionin, aktivitetin ose detyrën lidhur me pasurinë që i është 
besuar ose ndaj së cilës ka qasje. 

3. Vepra penale qëndron në mundësimin e ushtrimit të profesionit, aktivitetit ose 
detyrës të ndonjë personi, edhe pse atij, me aktgjykim të plotfuqishëm, i është 
shqiptuar dënimi plotësues. 

4. Vepra penale mund të kryhet në mënyra të ndryshme, siç është, p.sh., ndërmarrja e 
veprimeve të ndryshme, me të cilat atij i mundësohet ushtrimi i profesionit, 
aktivitetit ose detyrës së ndaluar. Më së shpeshti kemi të bëjmë me pranimin e një 
personi të tillë në punë, me sistemimin e tij nga një vend i punës përkatësisht nga 
një punë në një punë dhe një vend të punës ku ai mund ta ushtrojë profesionin, 
aktivitetin a detyrën e ndaluar, ose zgjedhjen - emërimin e një personit të tillë në 
një funksion (pozitë) të caktuar.  

5. Vepra penale do të ekzistojë edhe në raste të ndërmarrjes së veprimeve me të cilat 
ndikohet drejtpërsëdrejti tek organi kompetent, përkatësisht tek personi që vendos 
për pranime a emërime që personin të cilit i është shqiptuar dënimi plotësues, ta 
zgjedhë në një punë të ndaluar për të. 

6. Kusht për ekzistimin e kësaj vepre është që dënimi plotësues i një karakteri të tillë 
të jetë shqiptuar me vendim të plotfuqishëm. 

7. Vepra penale është kryer kur, me veprimin e kryesit, i është mundësuar ndonjë 
personi kryerja e një pune të caktuar, e cila është e përfshirë me ndalesë. Për këtë 
nuk është e nevojshme që personi i tillë të ketë filluar punën e ndaluar; është e 
mjaftueshme që të jenë krijuar kushte për të (p.sh., është marrë vendim për 
pranimin, përkatësisht sistemimin e tij në punën e caktuar). 

8. Duke marrë parasysh natyrën e veprës penale, kryesit, si rregull, janë persona që 
kanë autorizime të caktuara të posaçme, përkatësisht persona përgjegjës a zyrtarë 
që vendosin për pranimin, përkatësisht sistemimin e punëtorëve në punë. 

9. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje, dhe kjo përfshin edhe dijeninë e 
kryesit se po i mundëson kryerjen e këtyre punëve personit të cilat ai, në bazë të 
vendimit të organit kompetent, ndalohet t’i kryejë.  
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Kapitulli XXXIII: Veprat penale kundër rendit publik 
 
 
1. Për të gjitha veprat penale të sistemuara në një grup, e përbashkëta e është objekti 

grupor unik i mbrojtur. Kjo paraqet lidhjen kohezive mes veprave të ndryshme 
penale në kuadër të grupit të njëjtë. Ndërkaq, kur bëhet fjalë për veprat penale kundër 
rendit publik, e vetmja “karakteristikë e përbashkët” e tyre është mungesa e këtij 
objekti të përbashkët të mbrojtur. Në këtë grup janë radhitur veprat penale me 
objekte të mbrojtura shumë të ndryshme (p.sh., pengimi i personit zyrtar në 
ushtrimin e detyrës zyrtare, falsifikimi i dokumentit, thirrja për rezistencë, pengimi i 
ceremonive fetare, dëmtimi i varreve a kufomave etj.), kështu që nuk është e mundur 
të nxirret asnjë unifikim minimal për të gjitha këto vepra penale përkitazi me 
objektin grupor të mbrojtur. Heterogjeniteti i veprave penale të këtij grupi ka për 
pasojë që kuptimi dhe përmbajtja e disa veprave penale në këtë rast nuk mund të 
caktohet as në pikëpamje të sistematikës së tyre në ligjin penal, një gjë që për veprat 
e tjera jo vetëm që është e mundur, po shpesh është edhe shumë e rëndësishme. 
Përpos kësaj, është e vështirë edhe sistematika e brendshme e këtyre veprave.  

2. Arsyet e një strukture të këtillë të këtyre veprave penale, para së gjithash, janë të 
natyrës tekniko-juridike. Nuk është e panjohur dukuria në të drejtën penale 
krahasuese që veprat e ndryshme penale, të cilat, sipas kritereve të pranuara të 
klasifikimit, nuk mund të radhiten në një grup të caktuar, të ndahen në grupe të 
posaçme të mëdha, po heterogjene, siç është vepruar edhe në Kodin tonë Penal. 
Kjo zgjidhje ka edhe anën e vet pozitive, ngase në këtë mënyrë shmangim krijimin 
e grupeve të shumta të veprave penale numerikisht të vogla. Mirëpo, kjo nuk 
përjashton mundësinë dhe as nevojën që ky grup i veprave penale të ndahet në dy 
ose më shumë grupe, siç ka vepruar Republika e Sllovenisë, e cila me Ligjin Penal 
të saj këto vepra i ka ndarë në dy grupe: veprat penale kundër qarkullimit juridik 
dhe veprat penale kundër rendit dhe qetësisë publike. 

3. Objekt i mbrojtur i këtij grupi të veprave penale është rendi dhe qetësia publike. 
Vetë shprehja rendi dhe qetësia publike është vështirë të përcaktohet në mënyrë të 
saktë. Zakonisht me këtë shprehje nënkuptojmë gjendjen ekzistuese të qarkullimit 
juridik dhe të sigurisë juridike, përkatësisht përshtypjen e qytetarëve se ekzistojnë 
siguria juridike dhe siguria personale. Rendin publik e përbëjnë raportet e 
ndërsjella të qytetarëve, të cilat janë në harmoni me rregullat e mirësjelljes (me 
mënyrën normale të jetës) dhe disiplinën shoqërore. Nga kjo rezulton që çdo vepër 
penale, në një mënyrë të caktuar, rrezikon këtë ndjeshmëri të sigurisë juridike dhe 
sigurisë personale të qytetarëve.  

4. Mirëpo, për dallim nga veprat e tjera penale, me të cilat, parimisht, rrezikohet 
siguria personale e personit të caktuar, e tërthorazi rendi dhe qetësia publike, në 
përgjithësi, me veprat penale të këtij grupi, para së gjithash, rrezikohen rendi dhe 
qetësia publike të të gjithë qytetarëve. 

5. Forcimi dhe mbrojtja e rendit dhe sigurisë publike kanë rëndësi të madhe, sepse me 
to lidhet drejtpërdrejt realizimi në praktikë i të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut, të sanksionuara me Kushtetutë, (Prof.Dr.Ismet Elezi, E drejta Penale, Pjesa 
e posaçme, Tiranë, 2002). 
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Neni 409 [Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare] 
 
1. Kushdo që me forcë apo kanosje serioze, pengon ose tenton të pengojë 

personin zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare ose duke përdorur mjetet e 
njëjta e detyron atë të kryejë detyrën zyrtare, dënohet me burgim prej tre (3) 
muaj deri në tre (3) vjet. 

2. Kushdo që merr pjesë në një grup të personave që me veprim të përbashkët 
pengon ose tenton të pengojë personin zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare 
ose duke përdorur mjetet e njëjta e detyron atë të kryejë detyrën zyrtare, 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

3. Udhëheqësi apo organizatori i grupit që kryen vepër penale nga paragrafi 2. i 
këtij neni, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni përfshin kanosjen për 
përdorimin e armës apo mjetit të rrezikshëm ose rezulton me lëndim trupor, 
kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

5. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet ndaj gjyqtarit, 
prokurorit, zyrtarit të gjykatës, zyrtarit të prokurorisë apo personit të 
autorizuar nga gjykata dhe prokuroria zyrtarit policor, zyrtarit doganor, 
zyrtarit ushtarak apo zyrtarit të shërbimit korrektues gjatë ushtrimit të 
funksioneve të tyre zyrtare, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë 
(5) vjet.  

6. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me lëndim të 
rëndë trupor, kryesi dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.  

 
1. Në ushtrimin e autorizimeve të tyre, personat zyrtarë ndërmarrin veprime të 

caktuara, përkatësisht janë të detyruar t'i ndërmarrin ato veprime. Përmbajtja dhe 
qëllimi i veprimeve të tilla është mjaft i ndryshëm, siç është, p.sh., ekzekutimi i 
vendimeve të organeve shtetërore ose organeve të tjera, mbrojtja e interesave 
shoqërore ose interesave të individit, ruajtja e rendit dhe qetësisë publike, zbulimi 
dhe kapja e kryesve të veprave penale, rregullimi dhe sigurimi i trafikut etj.. 
Ndërmarrja e veprimeve zyrtare në mënyrë të plotë, efikase dhe të ligjshme është e 
rëndësishme, si për shoqërinë në përgjithësi, ashtu edhe për individin, veçanërisht 
në ato raste kur me veprime të tilla realizohet mbrojtja e lirive dhe të drejtave të 
tyre. Prandaj, kryerja normale dhe e ligjshme e këtyre obligimeve sigurohet me 
masa të ndryshme, pra edhe me masa penalo-juridike. Mbrohen, para së gjithash, 
jeta dhe integriteti trupor i personave zyrtarë në kryerjen e detyrës, asodore që 
lëndimi trupor a vrasja e personave zyrtarë konsiderohet formë e cilësuar (e rëndë), 
e veprës penale. Veprimet e paligjshme të personave zyrtarë në kryerjen e detyrës 
përfshijnë një numër të madh të veprave penale kundër detyrës zyrtare. Së fundi, 
kryerja e ligjshme e detyrave zyrtare është e mbrojtur edhe nga sulmet e personave 
të tjerë; një mbrojtje e tillë është e siguruar me këtë vepër penale dhe me disa vepra 
penale të këtij grupi. 

2. Me veprën penale të parashikuar në nenin 409 sigurohet mbrojtja penale e personit 
zyrtar në kryerjen e detyrës së tij, d.m.th., ushtrimi i papenguar i detyrave zyrtare. 
Prandaj objekt primar i mbrojtur është detyra, përkatësisht ushtrimi i papenguar i 
veprimeve zyrtare nga ana e personit zyrtar, ndërsa tërthorazi sigurohet edhe 
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mbrojtja e vetë personit zyrtar. Ligjdhënësi ka parashikuar disa forma të veprës 
penale: formën themelore, cilësuese dhe privilegjuese. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Formën themelore të veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni, e 

kryen ai që, me forcë a kanosje, pengon apo tenton të pengojë personin zyrtar në 
kryerjen e detyrës zyrtare që ka ndërmarrë në kuadër të autorizimeve të tij, ose në 
të njëjtën mënyrë e detyron të kryejë detyrën zyrtare. Pra, forma themelore e 
veprës paraqitet si pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare dhe si 
detyrim i personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare.  

2. Pengimi i personit zyrtar në ushtrimin e detyrës zyrtare ekziston kur, me përdorim 
të dhunës a të kanosjes për të përdorur dhunën aty për aty, pengohet personi zyrtar 
në ushtrimin e detyrës zyrtare, të cilën e ka ndërmarrë në kuadër të autorizimeve të 
veta. 

3. Veprimi kryes i kësaj vepre penale është përcaktuar si pengim i personit zyrtar në 
kryerjen e detyrës zyrtare. Me pengim, në kuptim të kësaj vepre penale, duhet 
kuptuar çdo veprim aktiv i kryesit që është drejtuar në pamundësimin e kryerjes së 
detyrës zyrtare. Prandaj, veprimi i kryerjes mund të manifestohet vetëm si veprim, 
pra format e ndryshme të qëndrimit pasiv të kryesit, d.m.th. mosveprimi, të cilat 
janë drejtuar në pamundësimin e kryerjes së detyrës zyrtare, nuk paraqesin veprim 
kryes të kësaj vepre penale. Ato janë, p.sh., rastet kur personi nuk do ta tregojë 
letërnjoftimin apo një dokument tjetër, me qëllim të verifikimit të identitetit të tij, 
nuk dëshiron ta hapë lokalin e mbyllur për ta kontrolluar, nuk do të largohet nga 
vendi i caktuar me kërkesë të personit zyrtar etj.. Sipas formulimit ligjor, vepra e 
pengimit të personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare kryhet me dhunë a me 
kanosje se ka për t’u përdorur dhuna aty për aty. Me dhunë nënkuptojmë 
përdorimin e forcës fizike, mekanike a të një force tjetër, por edhe përdorimin e 
hipnozës dhe mjeteve dehëse, me qëllim që dikush, kundër vullnetit të tij, të sillet 
në gjendje të pavetëdijshme apo të paaftësohet për rezistencë. Praktika gjyqësore si 
përdorim të forcës konsideron edhe përdorimin e lotsjellësit, kur kryesi, me 
përdorimin e tij, pengon personin zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare. Përdorimi i 
forcës mund të bëhet, si ndaj personit zyrtar, ashtu edhe kundër personave të tjerë, 
më së shpeshti bëhet fjalë për personat e afërm me personin zyrtar, por kjo vepër 
penale do të ekzistonte edhe kur forca të jetë përdorur ndaj ndonjë personi tjetër, 
nëse ajo ka mundur të ndikojë që personi zyrtar të mos e ndërmarrë veprimin 
zyrtar, përkatësisht që të ndërpresë kryerjen e veprimit zyrtar (p.sh., përdorimi i 
dhunës ndaj kalimtarit të rastit). 

4. Është i mundur edhe përdorimi i dhunës ndaj sendeve, me kusht që të bëhet fjalë 
për sende me të cilat kryhet një veprim i caktuar zyrtar (p.sh., pengimi i personit 
zyrtar-gjeometrit, që të kryejë matjen e tokës, duke i prishur instrumentin matës). 
Kanosja është deklaratë, me të cilën paralajmërohet, përkatësisht i bëhet me dije 
personit të caktuar se do t’i shkaktohet ndonjë e keqe. Në kontekst të kësaj vepre 
penale, kanosje mund të konsiderohet vetëm deklarata me të cilën personit zyrtar i 
bëhet me dije që do të përdoret aty për aty forca kundër tij, nëse nuk do të hiqte 
dorë nga veprimi zyrtar. Në këtë rast nuk është me rëndësi nëse kryesi ka pasur ose 
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jo mundësi reale për ta realizuar kanosjen, përkatësisht nëse ka pasur ose jo qëllim 
realizimin e kanosjes; është me rëndësi që kanosja të ketë qenë serioze dhe e 
mundshme, përkatësisht që personi zyrtar të ketë pasur arsye të bazuar për të 
besuar se ajo mund të realizohet në çdo çast. Kanosja duhet t’i drejtohet personit 
zyrtar me qëllim të pengimit të veprimeve zyrtare, po ajo mund t’i drejtohet edhe 
ndonjë personi tjetër apo ndaj një sendi. Për të ekzistuar kjo vepër penale, është e 
domosdoshme që dhuna a kanosja për përdorimin të dhunës aty për aty të jetë e 
njëkohshme me veprimin zyrtar, të cilin personi zyrtar e ndërmerr në kuadër të 
autorizimeve të veta. Shprehja e njëkohshme duhet të merret në një kuptim më të 
gjerë, në atë mënyrë që vepra penale do të ekzistojë jo vetëm atëherë kur dhuna 
dhe kanosja janë përdorur pas fillimit të kryerjes së detyrës zyrtare, por edhe 
atëherë kur dhuna dhe kanosja janë përdorur para fillimit të punës zyrtare (kur nga 
të gjitha rrethanat është e qartë se kryerja e punës zyrtare do të pasojë, ndërsa 
dhuna dhe kanosja përdoret me qëllim të pengimit të fillimit të punës zyrtare). 
Përdorimi i dhunës a i kanosjes pas kryerjes së detyrës zyrtare nuk përbën element 
të kësaj vepre penale. 

5. Pengimi i kryerjes së veprimeve zyrtare, si veprim i kryerjes së kësaj vepre penale, 
duhet të jetë drejtuar ndaj veprimit konkret zyrtar të ndërmarrë, ku nuk janë me 
rëndësi natyra dhe forma e veprimit zyrtar. Me rëndësi është vetëm që të bëhet 
fjalë për veprim zyrtar, të cilin personi zyrtar e ka ndërmarrë në kuadër të 
autorizimeve të veta, d.m.th. për veprim ligjor. Prandaj, kjo vepër penale ekziston 
edhe atëherë kur ajo është ndërmarrë ndaj personit zyrtar, i cili në atë çast nuk ka 
qenë në detyrë zyrtare, nëse ai është i autorizuar që në raste të tilla të ndërmarrë 
veprime zyrtare. Nëse personi zyrtar, me përdorim të dhunës dhe kanosjes, është 
penguar në kryerjen e detyrës zyrtare, është penguar në kryerjen e veprimit të 
paligjshëm (veprimin e ka ndërmarrë në kundërshtim me kushtet e parashikuara 
për ndërmarrjen e tyre, ose të cilat nuk janë ndërmarrë në formën e parashikuar apo 
janë ndërmarrë nga personi zyrtar që nuk ka autorizime ligjore për ndërmarrjen e 
veprimeve të tilla zyrtare, përkatësisht nga ana e personit që nuk ka pasur 
kompetencë territoriale e as reale për ndërmarrjen e veprimeve të tilla konkrete), 
kjo vepër penale nuk ekziston. 

6. Në praktikë më së shpeshti ndodh që personi zyrtar të pengohet në kryerjen e atyre 
veprimeve, që kanë të bëjnë me aplikimin e ndonjë dispozite a vendimi të organit 
kompetent, siç janë, p.sh., bastisja e personit ose banesës a lokaleve të tjera, 
regjistrimi dhe marrja e sendeve me procedurë ekzekutimi të dhunshëm, kryerja e 
këqyrjes, heqja e lirisë së ndonjë personi etj.. Mirëpo, një pengimi i këtillë është i 
mundshëm edhe ndaj ndonjë veprimi tjetër zyrtar, si p.sh., përpilimi i 
procesverbalit për veprimin e ndërmarrë zyrtar, hapja e vendvotimeve etj.. 

7. Subjekt pasiv i veprës është personi zyrtar dhe kjo vetëm në kohën derisa i kryen 
veprimet zyrtare, në kuadër të autorizimeve të veta. Shprehja person zyrtar është 
përkufizuar në nenin 120 par. 2 të KPK. Në praktikën gjyqësore konsiderohet se 
statusin e personit zyrtar, në kuptim të kësaj dispozite, e kanë edhe punëtorët e 
elektrodistribucionit, për arsye se në ndërmarrje vendosin për të drejtat dhe detyrat 
e personave fizikë, që u është besuar në bazë të ligjit, pastaj letërshpërndarësi i 
gjykatës kur i dorëzon vendimet gjyqësore. 
a) Forma e parë e kësaj vepre penale është realizuar kur personi zyrtar është 
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penguar apo është tentuar të pengohet të kryejë detyrën zyrtare, dhe me këtë 
rast është e parëndësishme nëse pengimi ka çuar në moskryerje të plotë a të 
pjesshme të punëve zyrtare.  

b) Forma e dytë e veprës penale themelore ekziston kur personi zyrtar, me 
përdorim të dhunës a të kanosjes, detyrohet të kryejë veprime zyrtare. Kjo 
formë e veprës dallon nga forma e mëparshme për nga kuptimi dhe thelbi i saj. 
Nëse qëllimi i formës së parë të këtij inkriminimi është që të sigurohet kryerja 
e veprimeve zyrtare, qëllimi i kësaj forme të dytë është mbrojtja e personit 
zyrtar përkitazi me vullnetin e kryerjes së veprimeve zyrtare. Pasojë e formës 
së parë është moskryerja e veprimeve zyrtare, ndërsa te forma e dytë është 
kryerja e veprimeve zyrtare, por me detyrim. Pastaj kjo formë e cilësuar e 
kësaj vepre penale ekziston edhe atëherë kur personit zyrtar i janë shkaktuar 
lëndime trupore, pavarësisht nga natyra e lëndimeve. 

8. Kryes i veprës penale mund të jetë çdo person, e vepra penale mund të kryhet 
vetëm me dashje. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Rrezikshmëri shoqërore të veprës penale nuk paraqet veprimi i individit, por 

veprimi i përbashkët i shumë personave, tek të cilët ekziston vetëdija për veprim të 
përbashkët, përkatësisht për shkaktimin e përbashkët të pasojës së ndaluar.  

2. Kryes i veprës penale është pjesëmarrësi në grup, përkatësisht personi që vepron 
bashkërisht me personat e tjerë në realizimin e pasojës së ndaluar  

3. Veprim i kryerjes është pjesëmarrja në grup (turmë), të cilët janë të lidhur në mes 
tyre dhe tek të cilët ekziston vetëdija për veprim të përbashkët, i cili pengon apo 
tenton të pengojë personin zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare të përmendur në 
paragrafin 1 të këtij neni. Numri i personave që përbëjnë grupin- turmën është i 
ndryshueshëm, sepse turma përbën një tubim dinamik të njerëzve, numri i të cilëve 
mund të rritet a të zvogëlohet, varësisht nga qëllimet e veprimit të tyre. 

4. Ligji parashikon dënim vetëm për “pjesëmarrje në grup“ të pjesëtarëve, të cilët, me 
veprim të përbashkët, kanë realizuar a kanë tentuar të realizojnë pasojën e 
përmendur. Pjesëmarrës konsiderohet personi që merr pjesë në grup (turmë); ai 
është para së gjithash personi që ka marrë pjesë në pengimin, përkatësisht në 
detyrimin e personit zyrtar, po pjesëmarrës në kuptim të këtij inkriminimi 
konsiderohet edhe çdo person, i cili, me sjelljet e tij ka mundësuar veprimin e 
përbashkët të grupit. Nuk është e rëndësishme që çdo pjesëmarrës i turmës të 
veprojë aktivisht; pjesëmarrja në turmë mund të shprehet edhe si përkrahje verbale 
e anëtarëve të tjerë të grupit, si miratim i zëshëm i veprimeve të tyre a si pajtim me 
grupin në ndonjë mënyrë tjetër. E domosdoshme është që të ekzistojë pjesëmarrja 
në veprim të përbashkët, gjë që përbën një çështje faktike, e cila vlerësohet në çdo 
rast konkret në bazë të sjelljes së përgjithshme të personit të caktuar. Kryes i 
veprës penale nuk do të konsiderohet ai që, rastësisht ose kundër vullnetit të tij, 
është gjendur në grup, ka qenë vetëm vëzhgues, dhe as personi që tenton ta 
pengojë grupin për të mos i penguar personat zyrtarë në kryerjen e detyrave 
zyrtare. Mirëpo, nëse krahas kësaj vepre penale është kryer edhe ndonjë vepër 
tjetër penale nga pjesëmarrësi në turmë, atëherë ekziston bashkimi i kësaj vepre 
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penale dhe i veprës tjetër penale, të cilën e ka kryer pjesëmarrësi. 
5. Vepra penale është kryer kur, me veprim të përbashkët të grupit (turmës) të 

njerëzve, personi zyrtar është penguar në kryerjen e detyrës zyrtare ose është 
detyruar ta kryejë atë, përkatësisht kur ky veprim është tentuar. D.m.th., tentativa e 
veprës nuk është e mundur, fakti nëse grupi e kishte penguar, përkatësisht e kishte 
detyruar personin zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare ose veprimet e tij kishin 
mbetur në tentativë, mund të jetë me ndikim vetëm me rastin e matjes së dënimit.  

6. Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje, që përfshin edhe vetëdijen e 
kryesit se po merr pjesë në grupin e njerëzve, të cilët me veprimin e përbashkët 
pengojnë, përkatësisht detyrojnë personin zyrtar. 

7. Grupi i njerëzve, me veprim të përbashkët, mund të pengojë apo të tentojë të 
pengojë personin zyrtar me rastin e kryerjes së punëve të sigurimit publik a 
shtetëror, detyrës së ruajtjes së rendit publik, kapjes së kryesit të veprës penale a 
ruajtjes së personit të privuar nga liria. 

8. Pjesëmarrësi, për të cilin vërtetohet se me dashje ka lënduar rëndë personin zyrtar, 
do të përgjigjet sipas nenit 189 të këtij Kodi, ndërsa kur vërtetohet se ka privuar me 
dashje nga jeta personin zyrtar, përgjigjet sipas nenit 179 të këtij Kodi.  

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 të këtij neni është parashikuar një dënim më i ashpër për 

udhëheqësin e grupit (turmës), që kryen veprën penale të parashikuar nga paragrafi 
1 i këtij neni. Udhëheqës i grupit (turmës) konsiderohet ai pjesëmarrës i grupit që 
udhëheq, i prin grupit dhe që, me veprimin - ndikimin e tij, orienton veprimet e 
grupit dhe merr rolin e udhëheqësit të tij. Udhëheqësi i grupit nuk është e 
domosdoshme të jetë organizator i tubimit, ngase ai mund të imponohet si prijës 
dhe një grup të tillë që ishte mbledhur spontanisht (p.sh. për shkak të rrahjes së një 
fqinji të tyre), ta orientojë kundër personit zyrtar, me qëllim që ta pengojë në 
kryerjen e detyrës zyrtare a ta detyrojë atë ta kryejë detyrën zyrtare.  

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në paragrafin 4 është caktuar forma më e rëndë e kësaj vepre penale. Kjo formë e 

cilësuar e veprës penale ekziston kur kryesi, me rastin e kryerjes së veprës penale:  
- kërcënon me përdorim të armës. 
- lëndon personin zyrtar. 

2. Kanosja/kërcënimi me përdorim të armës nënkupton kryesi ia bën me dije personit 
zyrtar se ndaj tij do të përdoret dhuna me përdorim të armës, nëse nuk e ndërpret, 
përkatësisht nëse nuk e braktisë kryerjen e veprimit zyrtar, ose që ndaj tij do të 
përdoret arma me qëllim të detyrimit në kryerjen e një pune të caktuar zyrtare. Me 
armë nuk kuptohet vetëm arma e zjarrtë, po edhe arma e ftohtë, përkatësisht mjeti i 
dedikuar për sulm a mbrojtje (përkitazi me shprehjen armë- mjeti i përshtatshëm, 
shih komentin tek neni 188 par. 2 i këtij KPK). Kryesi i veprës penale përgjigjet 
për këtë formë të cilësuar të veprës penale, nëse elementet cilësuese të përmendura 
më lart kanë qenë të përfshira në dashjen e kryesit; përjashtim bën elementi 
cilësues, i cili qëndron në shkaktimin e lëndimit të lehtë trupor, që duhet të jetë 
përfshirë në pakujdesinë e kryesit. 
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Paragrafi 5. 
 
1. Paragrafi 5. ka parashikuar një formë të cilësuar të veprës penale themelore kur ajo 

është kryer në raport me një kategori të caktuar të personave zyrtarë: gjyqtarit, 
prokurorit, zyrtarit të gjykatës, zyrtarit të prokurorisë apo personit të autorizuar nga 
gjykata dhe prokuroria - zyrtarit policor, zyrtarit doganor, zyrtarit ushtarak apo 
zyrtarit të shërbimit korrektues gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre zyrtare. 

 
Paragrafi 6. 

 
1. Në paragrafin 6. është parashikuar forma e cilësuar, kur, për shkak të veprës penale 

nga paragrafët 1 e 2., të dëmtuarit i janë shkaktuar lëndime të rënda trupore. 
2. Ky paragraf do të jetë i pazbatueshëm për faktin se edhe paragrafi 4. si vepër 

penale të cilësuar e ka konsideruar kur personit zyrtar i shkaktohen lëndime 
trupore pa e ndarë natyrën e lëndimit (të rëndë a të lehtë), ndërsa dënimi i 
paraparë nga paragrafi 4. është dukshëm më i lehtë se dënimi nga ky nen. 

 
Nga praktika gjyqësore 

Aplikimi i ligjit më të favorshëm 
 
1. Gjykata e shkallës së parë ka aplikuar gabimisht ligjin që nuk ka mundur të 

aplikohet, ngase parimisht ndaj kryesit të veprës penale aplikohet ligji që ka qenë 
në fuqi në momentin e kryerjes së veprës penale, përjashtimisht ndaj të akuzuarit 
mund të aplikohet ligji që është më i favorshëm për të akuzuarin se ai që ishte në 
fuqi në momentin kur është kryer vepra penale.Në rastin konkret vepra penale ishte 
kryer kur ishte në fuqi LPK, ndërsa veprimet e të akuzuarit janë cilësuar sipas nenit 
316.par.1.të KPK, për të cilën vepër penale parashihet dënim me burgim prej tre 
muaj deri në tre vjet, kurse sipas nenit 183 par.1.të LPK, parashihet dënim me burg 
deri në tre vjet, d.m.th. ky nen sipas LPK është më i favorshëm për të akuzuarin, 
për faktin se nuk është parashikuar minimumi i posaçëm i veprës penale dhe, në 
një situatë të tillë, ekziston mundësia e zbutjes së dënimit-shqiptimi i dënimit me 
gjobë, e një mundësi e tillë nuk ekziston sipas nenit 316.par.të KPK.837 

2. “Kur i akuzuari, me rastin ndalimit nga ana e një patrulle të policisë, që po 
siguronte rendin në trafik, njërin polic e kishte goditur në dorë, e dy kolegët e tij i 
kishte kërcënuar se do t’i vriste dhe i kishte fyer me fjalë të ndyta, ka konsumuar të 
gjitha elementet e veprës penale të sulmit të personit zyrtar gjatë kryerjes së 
detyrave zyrtare, nga neni 317. par.2. i KPK.838 

3. Gjykata e shkallës së parë ka shkelur ligjin në dëm të të akuzuarit, kur mori 
qëndrim juridik se kërcënimi i të akuzuarit me pistoletë plastike (lodër) ndaj 
personave zyrtarë, paraqet kanosje për përdorim të armës,përkatësisht rrethanë 
cilësuese të veprës penale - pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare, 
të parashikuar nga neni 316. par.2. i KPK, kjo për faktin se pistoleta plastike, pa 
marrë parasysh se është imitim besnik i pistoletës së vërtetë, nuk e ka cilësinë e 
armës konform nenit 328 lidhur me nenin 107. par. 28 të KPK. Në situatën kur i 

                                                           
837 Shkresat e lëndës të Gjykatës Suprem të Kosovës, Ap.nr.23/2005. 
838 Shkresat e lëndës të Gjykatës Komunale të Gjilanit, P.nr.1261/08. 
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akuzuari me pistoletë plastike (e cila ishte imitim besnik i pistoletës së vërtetë) i ka 
kërcënuar policët se do ta përdorte atë edhe pse policët e kishin vlerësuar se bëhej 
fjalë për pistoletë të vërtetë, atëherë bëhet fjalë për pengimin e personit zyrtar me 
kanosje nga neni 316.par.1., por jo me rrethanën cilësuese të kanosjes për 
përdorimin e armës nga par. 2., siç e ka gjetur gabimisht gjykata e shkallës së parë. 
839 

4. “Vepra penale e pengimit të personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare mund të 
kryhet edhe me dashje eventuale” 840 

5. “I akuzuari ka tentuar në mënyrë të kundërligjshme ta përvetësojë automjetin e 
huaj, ka vrapuar në rrëmujën që ishte krijuar dhe aty ndodhej edhe i akuzuari i 
dytë, i cili ka nxjerrë revolen dhe e ka drejtuar drejt policit, ka refuzuar të 
legjitimohet, ka shkrepur katër predha mbi të e më vonë edhe dy predha në gomat e 
automobilit dhe e ka penguar drejtuesin e automobilit që të thërrasë në ndihmë 
organet e punëve të brendshme, e kështu ka penguar policët në kryerjen e detyrës 
së tyre - ruajtja e rendit publik.”841 

6. “Me të drejtë, gjykata e shkallës së parë rezistencën dhe veprimin e të akuzuarit 
dhe sjelljen e tij i ka vlerësuar si tentim i kryerjes së veprës penale nga neni 
289.par.3 i LPKr. Nuk mund të pranohet pretendimi i të akuzuarit se ai nuk ka 
mundur të jetë kryes i kësaj vepre penale, për faktin se veprimi zyrtar i policit ishte 
orientuar pikërisht kundër tij si kryes i verës penale, e cila ndiqet sipas detyrës 
zyrtare, për të cilën polici, sipas ligjit, ka qenë i detyruar ta kapte, kur e ka hasur në 
kryerje e sipër të veprës penale. Sikur dihet, rastet më të shpeshta të kryerjes së 
veprës penale të pengimit të personit kryhen kur kryesit e veprave penale me forcë 
apo me kanosje do ta përdorin drejtpërsëdrejti forcën për të penguar personin 
zyrtar, apo do të tentojnë ta pengojnë personin zyrtar, për të mos i kapur ata. “842 

7. “Kur i akuzuari drejtorin e pylltarisë, dy roja pylli dhe dy pylltarë e dy këshilltarë 
të kuvendit komunal, të cilët kanë kryer matjen e tokës së tillë i ka penguar me 
forcë apo i ka kërcënuar në punën e tyre, ka realizuar elementet e veprës penale 
nga neni 317 i LPKr”.843 

8. “Kur i akuzuari refuzon ta pranojë ftesën nga dorëzuesi i postës së gjyqit dhe, pasi 
dorëzuesi ia ka lënë ftesën në zyre, i akuzuari e ka arritur të dëmtuarin në korridor, 
e ka kapur me duar për fyti, e ka kontrolluar dhe ia ka futur ftesën ne xhep, duke i 
shkaktuar edhe lëndime të lehta trupore. Në këtë mënyrë ai ka konsumuar 
elementet e veprës penale të pengimit të personit zyrtar në kryerjen e detyrës 
zyrtare nga neni 213.par.2 lidhur me par.1. të LPS.844 

9. I pandehuri në banesën e tij ka penguar me forcë personin e autorizuar zyrtar – 
postierin e gjykatës komunale, që të kryejë veprimin zyrtar në kuadër të 
autorizimeve të veta-dorëzimi i propozimit të masës së përkohshme dhe 
aktvendimin e gjykatës së njëjtë, asodore që, së pari ka refuzuar verbalisht ta 

                                                           
839 Shkresat e lëndës të Gjykatës Supreme të Kosovës Ap.nr.91/2010. 
840 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme Kroate, Ap-1248/55. cituar sipas SmailSokolovič op.cit..f.187. 
841 Buletini i praktikës gjyqësore të Gjykatës Supreme të Kroacisë për vitin 1967.f.45. 
842Aktgjykimi i Gjykatës Supreme Kroate, Ap-1642/69, datë 6.shtator 1969,bylten i praktikës gjyqësore të 
Gjykatës Supreme të Kroacisë për vitin 1969,f.36. 
843 Aktgjykim i Gjykatës Supreme Kroate, Ap-1970/70 datë.18.dhjetor 1970, cituar sipas Franjo Bačić dhe 
Šime Pavlovič,op.cit.f.1103.. 
844 Gjykata e Qarkut në Beograd, Ap.nr.1980/2003 datë, 27.gusht 2003. 



Fejzullah Hasani 

 1171 

pranojë shkresën e përmendur dhe, kur postieri i ka shpjeguar se është i detyruar ta 
kryejë detyrën e tij e ia ka dorëzuar shkresën, dhe ka filluar të bëjë shënimin zyrtar, 
i pandehuri ia ka marrë shkresën e përmendur e fletëdorëzimin e ka grisur dhe 
pastaj të gjitha ia ka kthyer, kështu ka kryer veprën penale pengimi i personit 
zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare nga neni 213 par.1. i LPSr.845 

10. Eksperti i përhershëm, i cili është angazhuar privatisht për nevojat e personave 
fizikë, pa urdhëresë të gjykatës apo organit administrativ në një procedurë 
adekuate, nuk e ka statusin e personit zyrtar.846 

11. Kujdestari i shërbimit komunal është person zyrtar dhe. kur i shkaktohen lëndime 
trupore me rastin e kryerjes së veprimeve zyrtare, të cilat i ka ndërmarrë në kuadër 
të autorizimeve të veta, kjo paraqet vepër penale - pengimi i personit zyrtar, të 
parashikuar nga neni 213. par. 2 lidhur me paragrafin 1 të LPSr.847 

 
 
Neni 410 [Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare] 
 
1. Kushdo që sulmon ose kanoset seriozisht se do ta sulmojë personin zyrtar, 

gjyqtarin, prokurorin apo personin i cili ndihmon në kryerjen e detyrave 
zyrtare lidhur me sigurinë e përgjithshme, sigurinë e Republikës së Kosovës 
apo ruajtjen e rendit publik, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre 
(3) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të lehtë 
trupor të personit zyrtar apo ndihmësi të tij ose përfshin kanosje për 
përdorimin e armës apo mjetit të rrezikshëm, kryesi dënohet me burgim prej 
gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 
trupor të personit zyrtar apo ndihmësit të tij, kryesi dënohet me burgim prej 
një (1) deri në dhjetë (10) vjet.  

4. Nëse kryesi i veprës penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni është 
provokuar nga veprimi i kundërligjshëm apo i vrazhdë i personit zyrtar, 
gjykata mund ta zbusë dënimin.  

 
1. Sulmi mbi personin zyrtar gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare nuk është e nevojshme 

që të jetë çdoherë i motivuar, për të penguar në kryerjen e detyrës zyrtare. Është e 
mundur që ky të bëhet për ndonjë motiv tjetër (urrejtja ndaj personit zyrtar a ndaj 
detyrës që ai ushtron, dëshira që në këtë mënyrë të komprometohet personi zyrtar 
etj.), ose që kryesi në këto raste të mos udhëhiqet nga asnjë motiv. Rastet e tilla 
nuk do të mund të cilësoheshin si vepra e mëparshme – pengimi i personit zyrtar 
në kryerjen e detyrës zyrtare. Po të mos ekzistonte inkriminimi i posaçëm, vepra 
do të mund të cilësohej eventualisht si ndonjë formë e sulmit mbi integritetin 
trupor (lëndimi i lehtë apo lëndimi i rëndë trupor) ose si detyrim. Mirëpo, në raste 
të tilla ekziston nevoja jo vetëm që të mbrohet jeta dhe trupi i personit zyrtar, por 
edhe autoriteti dhe rëndësia e detyrës që ushtron ai. Mbrojtja e shtuar penalo-

                                                           
845 Gjykata e qarkut në Beograd Ap.nr.1918/00, datë 14.11.2000. 
846 Gjykata e qarkut në Beograd Ap.1146/04 datë.8.maj. 2004. 
847 Gjykata e qarkut në Beograd Ap.nr.2457/04, datë 5tetor 2004. 
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juridike është veçanërisht e nevojshme dhe e arsyeshme për punët dhe detyrat që 
kanë të bëjnë me sigurinë publike dhe shtetërore, me ruajtjen e rendit publik. Një 
mbrojtje e tillë është realizuar me këtë vepër penale. 

2. Me veprën penale të parashikuar nga neni 410 i KPK sigurohet mbrojtja penalo-
juridike e personit zyrtar ose e personave që ndihmojnë personin zyrtar në kryerjen 
e detyrës zyrtare. Dallimi në raport me inkriminimin e parashikuar nga neni 409 i 
KPK, qëndron në faktin se sulmi dhe kanosja te ky inkriminim nuk bëhen për 
pengimin ose detyrimin e personit zyrtar për kryerjen e detyrës zyrtare, po prapa 
sulmit dhe kanosjes qëndron ndonjë motiv tjetër (p.sh., hakmarrja për ndonjë 
veprim të mëhershëm zyrtar që kishte ndërmarrë personi zyrtar etj.), d.m.th., 
dallimi në mes veprës penale të parashikuar nga neni 409 dhe veprës penale të 
parashikuar nga neni 410, qëndron në veprimin e kryerjes, në pasojën dhe në 
subjektin pasiv. Për nga veprimi i kryerjes, dallimi qëndron në faktin se vepra 
penale e parashikuar nga neni 409 kryhet me dhunë ose me kanosje të përdorimit të 
atëçastshëm të dhunës, ndërsa vepra penale e parashikuar nga neni 410 kryhet me 
sulm ose me kanosje serioze për sulm. Për nga pasojat e veprës, dallimi qëndron në 
faktin që pasojë e veprës penale e parashikuar nga neni 409 është moskryerja e 
detyrës zyrtare për shkak të pengimit në kryerjen e detyrës zyrtare, përkatësisht 
detyrimi në kryerjen e detyrës zyrtare, kurse pasojë e veprës penale të parashikuar 
nga neni 410 është rrezikimi i integritetit trupor të subjektit pasiv. Për nga subjekti 
pasiv dallimi qëndron në faktin që te vepra penale e parashikuar nga neni 409 
subjekt pasiv mund të jetë vetëm personi zyrtar, kurse te vepra penale e 
parashikuar nga neni 410 subjekt pasiv mund të jetë edhe personi tjetër, i cili 
ndihmon personin zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare. Vepra penale paraqitet në 
disa forma. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Forma themelore e veprës penale, (par. 1), ekziston kur kryesi i veprës e sulmon 

apo e kërcënon seriozisht se do të sulmojë personin zyrtar, gjyqtarin, prokurorin a 
personin për të cilin e di se e ndihmon atë në kryerjen e detyrës zyrtare. Veprimi i 
kryerjes është përcaktuar si sulm a si kanosje serioze se do të sulmohet subjekti 
pasiv. Me sulm, në kuptim të këtij inkriminimi, duhet kuptuar çdo veprim që krijon 
rrezik konkret dhe real për subjektin pasiv. I tillë është, p.sh., veprimi i shtyrjes së 
personit zyrtar, tërheqja për krahësh a rrobash, lëvizjet me dorë a këmbë për ta 
goditur, hedhja e ndonjë objekti që mund t’i shkaktojë lëndime trupore etj.. Kemi 
të bëjmë me veprime të tilla që paraqesin sulm të një intensiteti më të ulët, sepse 
sulmi që shkakton lëndim trupor, çon në një formë më të rëndë të veprës. 

2. Një formë tjetër e veprimit të kryerjes është kanosja serioze se do të sulmohet 
personi zyrtar a personi që e ndihmon atë në kryerjen e detyrës zyrtare. Me 
kanosje, në kuptim të këtij inkriminimi. duhen kuptuar shprehjet e tilla me të cilat 
subjekti pasiv vihet në dijeni se do të jetë i sulmuar, kurse është e pa 
rëndësishme(irelevante) nëse kryesi është i gatshëm ta bëjë atë me se kërcënon. 
Kanosja duhet të jetë serioze, pra ajo duhet të jetë e tillë, që të mund të ndikojë mbi 
vullnetin e subjektit pasiv. Pra, ajo duhet të jetë e tillë, që, shikuar objektivisht, te 
personi të cilit i drejtohet, të mund të shkaktojë ndjenjën e frikës dhe që të jetë bërë 
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në mënyrë të tillë, e cila bën që personi zyrtar të besojë me të drejtë se do të 
sulmohet Për të ekzistuar kjo vepër penale, është e domosdoshme që sulmi dhe 
kanosja për sulm të bëhen ndaj subjektit pasiv gjatë kohës së kryerjes së detyrës 
zyrtare, d.m.th., është e nevojshme njëkohësia e sulmit, e kanosjes për sulm dhe e 
kryerjes së detyrës zyrtare. Njëkohësia (identiteti kohor) ekziston jo vetëm në 
momentin kur ka filluar kryerja e detyrës zyrtare e deri sa të përfundojë ajo, por 
edhe në kohën kur detyra zyrtare pritet të pasojë (ajo nuk ka filluar ende të kryhet, 
por pritet të fillojë në çdo çast). 

3. Subjekt pasiv i veprës penale është personi zyrtar a personi për të cilin kryesi e di 
se e ndihmon atë në kryerjen e detyrës zyrtare. Shprehja person zyrtar duhet 
kuptuar sipas nenit 120 par. 2 të KPK. Persona të tjerë mund të jenë subjekte 
pasive të kësaj vepre penale vetëm kur i ndihmojnë personat zyrtarë në kryerjen e 
detyrave zyrtare. Në raste të tilla është e domosdoshme që kryesi ta dijë se personi 
tjetër e ndihmon personin zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare. 

4. Kryes i veprës penale mund të jetë çdo person, ndërsa vepra penale mund të kryhet 
vetëm me dashje. 

5. Konsiderojmë se nuk ka pasur nevojë në paragrafin 1. të specifikohen personat 
zyrtarë si gjyqtari a prokurori, ngase kjo është mbuluar me vetë përdorimin e 
shprehjes “ personi zyrtar “. Do ishte e logjikshme sikur sulmi ndaj prokurorit dhe 
gjyqtarit të trajtohej si dispozitë cilësuese, por jo kështu siç është përdoru në këtë 
paragraf.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është parashikuar forma e cilësuar e kësaj vepre penale, e cila do të 

ekzistonte kur me rastin e kryerjes së veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1 i 
këtij neni, personit zyrtar ose personit që e ndihmon atë, i është shkaktuar lëndim i 
lehtë trupor ose kur kryesi i është kanosur me përdorim të armës. Si pasojë e kësaj 
forme të cilësuar të veprës penale është lëndimi i lehtë trupor, i përcaktuar në nenin 
188 të KPK (Për elementet e veprës penale të lëndimit të lehtë trupor, shih 
komentin te neni 188 i KPK). Kanosja me përdorim të armës nënkupton që i bëhet 
me dije personit zyrtar se ndaj tij do të përdoret dhuna me përdorim të armës. Me 
armë nuk nënkuptohet vetëm arma e zjarrit, po edhe arma e ftohtë, përkatësisht 
mjeti i destinuar për sulm a mbrojtje, (përkitazi me shprehjen armë- mjet i 
përshtatshëm, shih komentin te neni 188 par. 2 të KPK). Një kanosje e tillë do të 
ekzistonte, p.sh., në rastin kur i pandehuri ka kërcënuar personin zyrtar (policin) 
se, sapo ta takojë në rrugë, do t’ia ngulë thikën në shpinë, duke i shkaktuar kështu 
personit zyrtar ndjenjën e frikës, sepse personi zyrtar e dinte që i pandehuri kishte 
qenë 10 herë i gjykuar dhe 50 herë i dënuar nga gjyqtari për kundërvajtje, sidomos 
mbasi në atë kohë, pra kur është kërcënuar, ndaj të pandehurit nuk ishte caktuar 
ende paraburgimi, dhe i dëmtuari nuk ka qenë i sigurt se ai do të caktohej 
(Aktgjykimi i GJSKr.,Ap.nr.927/70). 

2. Përgjegjësia penale e kryesit për veprën penale të parashikuar nga paragrafi 2, 
caktohet me aplikimin e nenit 24 të KPK (përgjegjësia për pasojat më të rënda). 
Përgjegjësia për veprën penale të parashikuar nga paragrafi 2 i këtij neni, ekziston 
edhe në situatën kur vepra penale e lëndimit të lehtë trupor, e parashikuar nga neni 
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188 par. 1 të KPK, është shkaktuar me dashje, ngase për veprën penale të 
parashikuar nga neni 410 par. 2, mund të shqiptohet një dënim më i rëndë nga ai që 
do të mund të shqiptohej me aplikimin e nenit 71 të KPK (dënimi për bashkim të 
veprave penale), për veprën penale të parashikuar nga neni 410 par. 1 dhe veprën 
penale të parashikuar nga neni 188 par. 1 të KPK në bashkim. Kjo zgjidhje bazohet 
në qëndrimin e praktikës gjyqësore, e cila ka përjashtuar bashkimin e veprave 
penale të kryera me dashje vetëm në ato raste kur ligji për veprat penale të 
cilësuara me pasojë të rëndë, parashikon një dënim më të rëndë sesa ai që do të 
mund të shqiptohej sipas dispozitave mbi bashkimin. Nga kjo mënyrë e përcaktimit 
të përgjegjësisë penale (siç dëshmon praktika gjyqësore) ka një shmangie nga neni 
24 i KPK, sepse dënimi më i rëndë mund t’i shqiptohej kryesit vetëm po qe se 
pasoja e rëndë i atribuohet pakujdesisë së tij. Nëse te vepra penale e parashikuar 
nga paragrafi 1 i këtij neni personit zyrtar me dashje i është shkaktuar lëndim i 
lehtë trupor, parashikuar nga neni 188 par. 2 të KPK, kryesi është përgjegjës për 
veprën penale të parashikuar nga neni 410, par. 1 dhe për veprën penale të 
parashikuar nga neni 188 par. 2 i KPK, në bashkim. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 është parashikuar forma e cilësuar e veprës penale, e cila ekziston 

në ato situata kur, me rastin e kryerjes së veprës penale të parashikuar nga 
paragrafi 1, personit zyrtar a personit që ndihmon atë, i është shkaktuar lëndim i 
rëndë trupor. Për elementet e veprës penale të lëndimit të rëndë trupor, shih 
komentin te neni 189 i këtij Kodi. 

2. Përgjegjësia penale për veprën penale të parashikuar nga paragrafi 3 përcaktohet 
gjithashtu sipas nenit 24 të KPK. Përgjegjësia penale për këtë vepër do të 
ekzistonte edhe sikur lëndimi i rëndë trupor i parashikuar nga neni 189 par. 1, të 
jetë shkaktuar me dashje. Një zgjidhje e tillë është mbështetur në qëndrimin e 
praktikës gjyqësore që u pasqyrua te komenti i paragrafit 2 të këtij neni. Në pajtim 
me qëndrimin e paraqitur më lart, nëse me rastin e veprës penale të parashikuar 
nga paragrafi 1 i këtij neni, është shkaktuar me dashje lëndimi i rëndë trupor i 
parashikuar nga neni 189 par 2 të këtij Kodi, do të kishim të bënim me bashkim 
veprash penale – të asaj të parashikuar nga neni 410 par. 1 dhe të veprës penale të 
parashikuar nga neni 189 par. 2 i këtij Kodi. 

3. Në rast se personi zyrtar a personi që e ndihmon atë në kryerjen e punëve, sipas 
paragrafit 1, vdes si pasojë e lëndimeve të rënda të pësuara, parashikuar nga neni 
189 par. 1 dhe 2, të shkaktuar me dashje me rastin e kryerjes së veprës penale të 
parashikuar nga paragrafi 1 i nenit 410, ndërsa në raport me shkaktimin e vdekjes 
kryesi ka vepruar nga pakujdesia, atëherë kemi të bëjmë me bashkim veprash 
penale, të asaj të parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni dhe të veprës penale të 
parashikuar nga neni 189 par. 4 i këtij Kodi. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Ligjdhënësi ka parashikuar edhe formën privilegjuese të kësaj vepre penale, e cila 

do të ekzistonte po qe se kryesi ndonjë nga format e përshkruara të veprave penale 
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e ka kryer për shkak se ka qenë i provokuar nga veprimi i kundërligjshëm a brutal i 
personit zyrtar. Prandaj, kjo formë e veprës penale do të ekzistonte nëse personi 
zyrtar ka vepruar në mënyrë joligjore dhe brutale dhe nëse kryesi ka qenë i 
provokuar nga një veprimi i tillë i personit zyrtar. Veprim i kundërligjshëm do të 
thotë kryerje e veprimeve të ligjshme, por në një mënyrë që nuk është në harmoni 
me ligjin (p.sh., personi zyrtar, me rastin e bastisjes së banesës, dëmton pa nevojë 
sendin apo i hedh gjërat nëpër banesë, ose kur personi zyrtar, me rastin e 
kontrollimit të personit, e keqtrajton atë, p.sh., e shtyn pa nevojë, e keqtrajton, i 
bën kërcënime të ndryshme etj.). Veprimi brutal i personit zyrtar nënkupton 
veprime të tilla të personit zyrtar me rastin e kryerjes së punëve zyrtare, me të cilat 
ai shpreh haptas mosdurim dhe paskrupullësi (huliganizëm) ndaj të tjerëve; veprim 
brutal do të thotë edhe çdo sjellje e personit zyrtar që nuk përkon me kërkesat 
minimale për sjellje korrekte, me të cilat cenohet personaliteti dhe dinjiteti njerëzor 
i personit ndaj të cilit ndërmerret veprimi zyrtar. Me këtë rast, realisht bëhet fjalë 
për veprime të personit zyrtar që shmangen nga veprimet e rëndomta, të 
zakonshme të personit zyrtar në situata të tilla a të ngjashme, të cilat nuk 
justifikohen nga nevoja e kryerjes së detyrës. Që të mund të aplikohet kjo formë e 
veprës penale, është e domosdoshme të vërtetohet nëse, me veprimet e tilla, 
personi zyrtar ka provokuar kryesin, ngase kjo paraqet ratio legis të kësaj forme të 
veprës penale, d.m.th., bëhet fjalë për çështje faktike, e cila vërtetohet në çdo rast 
konkret, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e ngjarjes (veprës), (veçanërisht 
veprimet e personit zyrtar dhe gjendjen psikike të kryesit), në të cilën ai është sjellë 
me veprime të tilla. Nëse vërtetohet se vepra penale është pikërisht reaksion i 
kryesit ndaj veprimeve të paligjshme dhe brutale të personit zyrtar, do të aplikohej 
ky cilësim juridik i veprës, dhe kryesi mund të dënohet më butë. 

 
Nga praktika gjyqësore 

Aplikimi i ligjit më të favorshëm 
 
1. Gjykata e shkallës së parë ka aplikuar gabimisht ligjin që nuk ka mundur të 

aplikohet, ngase, parimisht, ndaj kryesit të veprës penale aplikohet ligji i cili ka 
qenë në fuqi në momentin e kryerjes së veprës penale, përjashtimisht ndaj të 
akuzuarit mund të aplikohet ligji që është më i favorshëm për të akuzuarin se ai që 
ishte në fuqi në momentin kur është kryer vepra penale. Në rastin konkret, vepra 
penale është kryer kur në fuqi ishte LPK, ndërsa veprimet e të akuzuarit janë 
cilësuar sipas nenit 317.par.2. (tani 410.par.2.) të KPK, për të cilën vepër penale 
parashihet dënim me burgim prej gjashtë muaj deri në pesë vjet, ndërsa sipas nenit 
184 par.2.të LPK, parashihet dënim me burg prej tre muaj deri në pesë vjet, d.m.th. 
ky nen sipas LPK është më i favorshëm për të akuzuarin, për faktin se parasheh 
minimum të posaçëm, më të ulët sesa neni 317 par.2. i KPK.848 

2. Objekt i mbrojtur te vepra penale e sulmit ndaj personit zyrtar, të parashikuar nga 
neni 318 par. 1 i LPKr. është personi zyrtar vetëm kur kryen punë nga kompetenca 
e punëve të brendshme, që kanë të bëjnë me pengimin dhe zbulimin e veprave 
penale, me kapjen e kryesve të veprave penale ose me ruajtjen e qetësisë dhe rendit 
publik. I papranueshëm është qëndrimi i prokurorit publik se, në këto kushte, u 

                                                           
848 Shkresat e lëndës të Gjykatës Suprem të Kosovës, Ap.nr.23/2005. 
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ofrohet mbrojtje edhe personave të tjerë kur ndihmojnë personin zyrtar në kryerjen 
e punëve të tilla, ndërsa personit zyrtar i ofrohet mbrojtja pa marrë parasysh nëse 
kryente ose jo një veprim zyrtar.849 

3. Për ekzistimin e veprës penale të sulmit ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së 
punëve të sigurimit, të parashikuar nga neni 194 i LPKr, është e mjaftueshme që të 
ekzistojë sulmi a kanosja për sulm ndaj personit zyrtar, po nuk kërkohet që me këtë 
sulm a kanosje të pengohet personi zyrtar në kryerjen e veprimit zyrtar. Sipas 
kësaj, kjo vepër penale dallohet nga vepra penale e pengimit të personit zyrtar në 
kryerjen e detyrës zyrtare të parashikuar nga neni 193 të LPKr. Pra, është i gabuar 
qëndrimi i gjykatës së shkallës së parë që në rast sulmi fizik dhe shkaktimi të 
lëndimeve të lehta trupore të pjesëtarit të policisë, vepra penale e parashikuar nga 
neni 194 par. 2 të LPKr është përjashtuar për faktin se pjesëtari i policisë tashmë e 
kishte kryer veprimin zyrtar, (kishte verifikuar dokumentin e identifikimit).850 

4. Ka kryer veprën penale të pengimit të personit zyrtar në kryerjen e veprimeve 
zyrtare, parashikuar nga neni 335 par. 2 të LP të Federatës së Bosnjë-
Hercegovinës, i akuzuari i cili rreth orës 20 të mbrëmjes, në objektin hotelier i ka 
penguar policët për ta shoqëruar në stacionin policor, duke i goditur me duar e 
këmbë, i ka shtyrë nga banaku dhe, me ndihmën e dy personave të panjohur, i ka 
penguar që t’ia vënë prangat në duar, dhe me atë njërit prej tyre i ka shkaktuar 
lëndim të lehtë trupor në formë hematome të syrit, kështu që, për shkak të këtij 
veprimi, policët janë larguar pa e arrestuar, dhe veprën penale të sulmit ndaj 
personit zyrtar në kryerjen e punëve të sigurimit të parashikuar nga neni 336 par. 2 
të Ligjit të cituar, pasi në të njëjtën mbrëmje, rreth orës 21, pasi ishte sjellë në 
stacionin policor, pa asnjë arsye, kishte sulmuar policin N.N., duke e goditur me 
grusht në kokë, dhe i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore në formë skuqjeje dhe 
ënjtjeje rreth syrit të majtë.851 

 
 
Neni 411 [Thirrja për rezistencë] 
 
1. Kushdo që thërret të tjerët për rezistencë apo mosbindje ndaj vendimeve apo 

masave të ligjshme të nxjerra nga organi apo zyrtari kompetent, dënohet me 
burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vështirësi të mëdha 
apo pamundësi të zbatimit të vendimit, masës apo veprimit zyrtar të ligjshëm, 
kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

 
1. Qëllimi kriminalo-politik i këtij inkriminimi është mbrojtja e rendit dhe qetësisë 

publike, përkatësisht mbrojtja e autoritetit të organeve shtetërore nga veprime të 
tilla, me të cilat krijohet gjendje e revoltës qytetare dhe e rezistencës pasive, 
përkatësisht me të cilat nxitet kundërvënie dhe mosdëgjueshmëri ndaj vendimeve 
dhe masave të organeve shtetërore.  

                                                           
849 Aktgjykimi i Gjykatës së Zhupanisë Bjelovar, Ap.274/2000, datë 18.1.2001, cituar sipas dr. Miloš Babič, 
etj., op.cit., f. 1812. 
850 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Zagreb, Ap.nr.303/90, datë 22.1.1991 cituar sipas. Miloš Babič po aty. 
851 Aktgjykimi i Gjykatës Komunale Jajce, P-14/99, datë 18.2.2000, cituar nga Miloš Babič etj 
op.cit.f.1812.  
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2. Forma themelore e veprës sipas par. 1 qëndron në thirrjen e të tjerëve për të bërë 
rezistencë të dhunshme ndaj vendimeve të ligjshme dhe masave të organeve 
kompetente, ose ndaj personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare. 

3. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale qëndron në thirrjen e të tjerëve për 
rezistencë. Edhe pse thirrja për rezistencë përbën një nxitje specifike, në rastin 
konkret ajo është caktuar si vepër penale e veçantë dhe dallon nga nxitja për faktin 
se kjo e fundit duhet të jetë e drejtuar ndaj një personi apo personave të caktuar. 
Mirëpo, me thirrje te kjo vepër penale nënkuptohet deklarata drejtuar një numri të 
papërcaktuar të njerëzve, me qëllim që tek ata të provokohet vendimi për të bërë 
rezistencë ndaj vendimeve dhe masave të ligjshme të organeve kompetente, ose 
ndaj personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare. Thirrja më së shpeshti 
kryhet publikisht, në hapësirat ku kanë qasje një numër i madh njerëzish, por mund 
të bëhet edhe në vende private, kur thirrjen mund ta dëgjojnë një numër i madh 
njerëzish. Thirrja mund të bëhet me gojë ose me shkrim, me anë të medieve etj.. 

4. Thirrja për rezistencë a mosbindje duhet të bëhet kundër vendimeve dhe masave të 
ligjshme të organeve kompetente ose ndaj personave zyrtarë në kryerjen e detyrave 
zyrtare. Me vendime të organeve kompetente nënkuptojmë të gjitha vendimet që 
marrin këto organe në bazë të Kushtetutës, ligjeve a dispozitave të tjera, në ç’rast 
lloji dhe forma e vendimit janë të parëndësishme. Është esenciale që fjala të jetë 
për vendime të ligjshme të organeve kompetente, d.m.th., për vendimin a vendimet 
që janë marrë nga ana e organit me kompetencë reale dhe territoriale. Thirrja për 
rezistencë dhe mosbindje duhet të jetë e drejtuar kundër vendimeve të caktuara të 
organeve kompetente. Masat e organeve kompetente paraqesin veprime të tilla që 
ndërmarrin këto organe në kuadër të autorizimeve të tyre; më së shpeshti këto janë 
masa me rëndësi të përgjithshme, si, p.sh., masat për pengimin e epidemive të 
ndonjë sëmundjeje ngjitëse tek njerëzit a kafshët, masat e ndalimit të importit të 
prodhimeve të caktuara, ndalimi i lëvizjes në vendet e caktuara, kontrollimi i 
obliguar dhe vaksinimi i popullsisë etj.. Thirrja për rezistencë a mosbindje duhet të 
jetë e drejtuar kundër masës a masave të organeve kompetente. Kur është fjala për 
thirrje për rezistencë a mosbindje ndaj personit zyrtar në kryerjen e detyrave 
zyrtare, ajo duhet të jetë e drejtuar ndaj personit të caktuar zyrtar dhe ndaj detyrës 
së caktuar zyrtare, e cila është e ligjshme. 

5. Pasojë e kësaj vepre penale është rrezikimi i ekzekutimit të vendimeve a masave të 
organeve kompetente, përkatësisht detyrave zyrtare të personit zyrtar dhe vepra 
konsiderohet e kryer nga vetë akti i thirrjes për rezistencë a mosbindje (kur me 
thirrjen për rezistencë a mosbindje janë vënë në dijeni personi përkatësisht persona 
të tjerë), po nuk është e domosdoshme që rezistenca a mosbindja edhe të ndodhë. 
Nuk është me rëndësi as arsyeja për të cilën nuk ka ndodhur rezistenca a 
mosbindja. 

6. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, kurse vepra penale mund të 
kryhet vetëm me dashje, e cila përfshin në vetvete edhe vetëdijen e kryesit se 
deklarata e tij paraqet thirrje për rezistencë a mosbindje, përkatësisht se me 
deklaratën e tij tek të tjerët nxit vendimin për rezistencë –mosbindje.  
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Paragrafi 2. 
 
1. Forma e cilësuar e kësaj vepre penale është parashikuar në paragrafin 2. dhe 

konsumohet në situatën kur, për shkak të veprës penale nga paragrafi 1., 
shkaktohen vështirësi apo pamundësi të zbatimit të vendimeve dhe masave të 
ligjshme të organeve shtetërore. Në këtë mënyrë është parashikuar forma e rëndë 
në bazë të pasojës së rëndë. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Gjykata e Zhupanisë në Bjelovar, Repubika e Kroacisë, në aktgjykimin Kž-

1292/83, datë 3 mars 1989 është shprehur: “I akuzuari ka kryer veprën penale 
thirrje për rezistencë të parashikuar nga neni 321. par. 1. të LPKr, kur turmës prej 
15 qytetarëve u ka sugjeruar që t’i kundërshtojnë pjesëtarët e policisë të cilët kanë 
siguruar njerëzit dhe pasurinë e OP.G. në zbatimin e punimeve kërkimore për 
nevoja të ujësjellësit, sipas vendimit të kuvendit komunal, dhe kështu ia ka dalë t’i 
tubojë 20 qytetarë dhe i ka nisur në drejtim të punëkryesit, ndonëse kishin përpara 
kordonin policor.” 852 

 
 
Neni 412 [Pjesëmarrja në turmë që kryen vepër penale dhe huliganizmi] 
 
1. Kushdo që merr pjesë në turmën e mbledhur prej më tepër se tetë personave, e 

cila me veprime të përbashkëta e privon personin tjetër nga jeta, i shkakton 
lëndime të rënda trupore personit tjetër, shkakton rrezik të përgjithshëm, 
shkakton dëm pasuror në vlerë prej njëzetmijë (20.000) Euro apo më shumë 
ose kryen vepra tjera të rënda të dënueshme me së paku pesë (5) vjet burgim 
apo tenton të kryejë vepra të tilla, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj 
deri në pesë (5) vjet. 

2. Organizatori i turmës nga paragrafi 1. i këtij neni dënohet me burgim prej dy 
(2) deri në dhjetë (10) vjet.  

3. Secili person, që me veprimet e tij të dhunshme ose në ndihmë, ose me 
pjesëmarrje në veprimet huligane, duke hedhur gjësende në drejtim të 
personave ose të qytetarëve, të pjesëmarrësve në aktivitet sportiv, ose duke 
thyer, dëmtuar pajisjet, infrastrukturën publike, ose duke thyer, dëmtuar 
pajisjet dhe infrastrukturën dhe objektet sportive publike ose private, i vetëm 
ose në grup të organizuar dhe që ka për qëllim dëmtimin e personave zyrtarë, 
të pjesëmarrësve sportivë ose të personelit të sigurimit në detyrë zyrtare, në 
fushat sportive të hapura ose të mbyllura, kryen vepër penale të huliganizmit.  

4. Për veprën penale, të përcaktuar në paragrafin 3. të këtij neni, parashihet 
dënimi me gjobë prej dyqind (200) deri dhjetë mijë (10.000) Euro për 
huliganizëm me pasoja të vogla ose me burgim deri në pesë (5) vjet burgim për 
huliganizëm me pasoja të rënda.  

 

                                                           
852 Bilteni i Gjykatës së Zhupanisë,nr.14./90,f.75. 



Fejzullah Hasani 

 1179 

Vërejtjet kritike të autorit 
 
1. Sipas nenit 320 të KPK, që ishte në aplikim deri më 31.12.2012, kjo vepër ishte 

emërtuar si “ Pjesëmarrja në grup që kryen vepër penale“ e tash, sipas nenit 412, 
kjo vepër penale është emërtuar; “Pjesëmarrja në turmë që kryen vepër penale dhe 
huliganizmi”, me dy paragrafë shtesë. Emërtimi, edhe me ish-nenin 320 edhe me 
nenin e tanishëm, është i gabuar, ngase emërtimi i drejtë duhej të ishte 
“pjesëmarrja në grup që ushtron dhunë.” Qëllimi i këtij inkriminimi është që të 
aplikojë represion penalo-juridik për vetëm pjesëmarrjen në turmë, e cila kryen, 
përkatësisht tenton të kryejë veprime të dhunshme. Këtu fillimisht duhet sqaruar se 
në përshkrimin ligjor të kësaj vepre penale është lëshuar të thuhet: “dënohet vetëm 
për pjesëmarrje me dënim me burgim prej gjashtë muaj deri në pesë vjet“ dhe ky 
lëshim domosdo duhet mënjanuar me rastin e amendamentimit të këtij kodi. Pra, 
këtu kemi të bëjmë me inkriminimin me të cilin sigurohet mbrojtja juridiko-penale 
e shoqërisë nga të ashtuquajturat delikte të turmës, përkatësisht nga veprat e tilla 
penale, në kryerjen e të cilave marrin pjesë një numër i madh njerëzish, kur 
shpeshherë nuk është e mundur të vërtetohet se cili nga personat e pranishëm ka 
kryer një vepër të caktuar penale. Me këtë vepër penale, (ngjashëm si te vepra 
penale e pjesëmarrjes në rrahje), sigurohet aplikimi i sanksionit penal edhe vetëm 
për pjesëmarrje në një turmë të tillë. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Formën themelore të veprës (par. 1), e kryen ai që merr pjesë në turmën e njerëzve, 

e cila me veprim të përbashkët privon nga jeta një person tjetër apo i shkakton 
lëndime të rënda trupore, shkakton rrezik të përgjithshëm, dëmton pasurinë në 
vlerë prej njëzet mijë (20.000) Eurosh a më shumë, ose kryen vepra të tjera të 
rënda (dhuna e rëndë) apo tenton të kryejë vepra të tilla. 

2. Veprim i kryerjes është pjesëmarrja në turmën e njerëzve, e cila, me veprim 
kolektiv (të përbashkët), kryen a tenton të kryejë vepra penale të parashikuara nga 
paragrafi 1 i këtij neni. Me turmë të njerëzve nënkuptojmë së paku 8 (tetë) 
persona, të cilët, të lidhur në mes tyre në aspektin hapësinor dhe të cilët kanë 
krijuar vetëdijen për veprim të përbashkët. Numri i personave që e përbëjnë turmën 
e njerëzve, është i ndryshueshëm, ngase turma përbën një grup dinamik, që 
ndryshon vazhdimisht - numri i pjesëmarrësve mund të rritet a të ulet, varësisht 
nga qëllimi i veprimit të tyre. Pjesëmarrja në turmë nënkupton ndërmarrjen e 
veprimit të përbashkët me pjesëmarrësit e tjerë të turmës, që janë drejtuar për 
kryerjen e veprave penale. Përkitazi me kuptimin e pjesëmarrjes në grup, shih 
komentin te neni 409 par. 2. të këtij kodi. 

3. Kryes i veprës penale është pjesëmarrësi i turmës, e cila kryen a tenton të kryejë 
vepra penale të përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni. Para së gjithash, ai është 
personi që, duke vepruar aktivisht me persona të tjerë, kontribuon në kryerjen e 
veprave penale të përshkruara më lart. Pjesëmarrja në turmë mund të manifestohet 
edhe si përkrahje verbale e anëtarëve të tjerë të turmës, si miratim i zëshëm i 
veprimeve të tyre etj.. Kryes i veprës penale nuk do të konsiderohet personi që 
është ndodhur në turmë rastësisht apo kundër vullnetit të tij, dhe as personi që ka 
tentuar ta pengojë turmën në kryerjen e veprave penale.  
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4. Bëhet fjalë për inkriminim të lidhur ngushtë me deliktet e turmës, masës, grupit, që 
është i natyrës së tillë që sjell vështirësi për të vërtetuar se kush është kryes i 
veprës që ka kryer turma, dhe kjo është një nga arsyet themelore të ndëshkimit 
edhe vetëm të pjesëmarrjes në grup (që fatkeqësisht, siç u tha më lart, është 
lëshuar të futet kjo shprehje në përshkrimin ligjor). Mirëpo, nëse vërtetohet kryesi 
i veprës penale konkrete, që ka rezultuar nga veprimi i përbashkët i grupit, ai në 
varësi nga pesha e veprës penale të konsumuar, do të duhet të përgjigjet ose vetëm 
për atë vepër penale konkrete të konsumuar (p.sh. lëndimi i rëndë trupor), apo për 
veprën konkrete të konsumuar në bashkim me veprën penale nga neni 412 par.1. i 
KPK. Do të ishte e palogjikshme që të dënohet më rëndë ai që vetëm merr pjesë në 
grupin që kryen vepra penale, nga ai që, përveçqë merr pjesë në grup të tillë, 
konsumon edhe veprën penale konkrete (me veprimin vetanak shkakton pasojën 
konkrete). Në të kundërtën, do të ishte e mundur që pas vlerësimit të merret se 
vepra penale nga neni 412, për shkak të konsumacionit (consumens derogat legi 
consumptae) është përfshirë (është konsumuar) me veprën penale të vrasjes nga 
neni 178 i KPK etj.. Për ekzistimin e kësaj vepre penale është e domosdoshme që 
turma të kryejë a të tentojë të kryejë, me veprim të përbashkët, çfarëdo dhune ndaj 
njerëzve, të dëmtojë apo asgjësojë pasurinë në vlerë prej 20.000 Eurosh a më 
shumë, apo të ushtrojë ndonjë dhunë tjetër të rëndë.  

5. Për ekzistimin e kësaj vepre penale është e domosdoshme që turma të kryejë a të 
tentojë të kryejë, me veprim të përbashkët, çfarëdo dhune ndaj njerëzve, të dëmtojë 
a të asgjësojë pasurinë në vlerë prej njëzet mijë (20.000) Eurosh a më shumë, apo 
“vepra të tjera të rënda). Për shkak të rrezikut të madh për jetën e përbashkët, 
rendin publik, sigurinë e njerëzve dhe të pasurisë, është e kriminalizuar edhe vetëm 
tentativa e veprave penale si rezultat i veprimit të përbashkët të grupit. 

6. Me dhunë, sipas këtij inkriminimi, nënkuptohen të gjitha veprimet që mund të 
përcaktohen si terror fizik a psikik, pavarësisht nëse bëhet fjalë ose jo për veprime 
me të cilat dëshirohet që viktima të detyrohet për diçka, apo bëhet fjalë për për 
terror, por që duhet të kemi të bëjmë me agresivitet të një intensiteti të theksuar (që 
përjashton ndonjë sjellje me rrezikshmëri të vogël). Pra, shprehja dhunë përfshin 
agresionin fizik ndaj një personi të caktuar, i cili nuk është e domosdoshme të 
pësojë lëndim trupor, po mjafton vetëm rrezikimi i jetës dhe trupit. Kur bëhet fjalë 
për dhunën, si element qenësor i formës themelore të veprës penale, ajo përfshin 
edhe agresionin ndaj sendit, që manifestohet si dëmtim ose asgjësim i pasurisë në 
vlerë prej 20.000 Eurosh a më shumë. Nuk është e rëndësishme nëse dëmi është 
shkaktuar në një vend (p.sh., në një ndërtesë) apo bëhet fjalë për një dëm të 
përgjithshëm të shkaktuar (kur, p.sh., janë dëmtuar shumë vetura a shumë ndërtesa 
etj.). E rëndësishme është që dëmi të jetë shkaktuar në kuadër të veprimit të 
dhunshëm të turmës. Si vepra të tjera “të shkeljeve të rënda“ (tash norma ligjore 
ka përdorur vepra penale të dënueshme me së paku pesë vjet burgim) mund të 
konsiderohen, p.sh., privimi i shumë personave nga liria, kanosja e një numri të 
madh njerëzish se do të privohen nga jeta, detyrimi i personave të tjerë që të 
qëndrojnë një kohë të gjatë në pozita të tilla, që atyre u shkaktojnë vuajtje (kanë 
qëndruar gjatë me duar të ngritura, me një këmbë, në ujë të ftohtë apo kanë 
qëndruar në vende ku u janë ekspozuar temperaturave të larta, të padurueshme etj.) 
dhe format e tjera të shkaktimit të vuajtjeve të rënda fizike dhe psikike. 
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7. Ekzistimi i dhunës së fortë vërtetohet në çdo rast konkret, duke marrë parasysh të 
gjitha rrethanat e veprës. 

8. Vepra kryhet vetëm me dashje, që përfshin në vetvete dijeninë për veprim të 
përbashkët në turmën që ushtron dhunë ndaj njerëzve, që asgjëson a dëmton 
pasurinë në përmasa të mëdha, apo që kryen ndonjë vepër tjetër të rëndë. 

9. Vepra penale konsiderohet e kryer kurë turma ka kryer apo ka tentuar të kryejë me 
veprim të përbashkët dhunë ndaj njerëzve, asgjësim apo dëmtim të pasurisë në 
vlerë prej 20.000 Eurosh a më shumë, apo ndonjë vepër tjetër të rëndë. Nga kjo 
rezulton se tentativa e veprës penale nuk është e mundur.  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është parashikuar përgjegjësia penale për organizatorin e grupit-

turmës që kryen vepër penale parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni. Organizator, 
në kuptim të këtij inkriminimi, konsiderohet personi që organizon, përkatësisht që 
krijon grupin e njerëzve, me qëllim që, me veprim të përbashkët, të kryejë çfarëdo 
dhune ndaj njerëzve, të asgjësojë a të dëmtojë pasurinë në vlerë prej njëzet mijë 
(20.000) Eurosh a më shumë, ose të kryejë vepra të tjera të rënda të dënueshme me 
së paku pesë(5) vjet burgim. Konsiderohet se ekziston përgjegjësia penale e 
organizatorit të grupit (turmës) pavarësisht nëse ka marrë pjesë ose jo në turmën e 
njerëzve që kryen vepër penale. 

2. Konsiderojmë se në raste të tilla, përpos organizatorit të turmës, është dashur të 
sanksionohet edhe udhëheqësi i turmës, edhe pse në shumicën e rasteve 
organizatori luan edhe rolin e udhëheqësit të turmës, mirëpo ai mund të mos jetë 
fare pjesëmarrës i turmës, pastaj turma mund të lindë edhe spontanisht, pa 
organizim të askujt, kështu që rolin e udhëheqësit mund ta marrë spontanisht 
dikush tjetër nga turma, ai që i prin turmës, që e orienton atë, pra ai që, me 
veprimin, ndikimin dhe shembullin e tij, e drejton turmën. Tash për tash roli 
udhëheqës i turmës mund të jetë i rëndësishëm vetëm me rastin e peshimit të 
dënimit për pjesëmarrësin e turmës. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3. është ndërtuar një normë specifike për huliganizëm në ndeshjet e 

ndryshme sportive dhe kjo formë e veprës penale konsumohet si kur huliganizmi 
manifestohet në raport me pajisjet dhe infrastrukturën sportive duke i dëmtuar ato, 
po ashtu edhe kur huliganizmi rezulton me dëmtimin e personave zyrtarë, të 
pjesëmarrësve të tjerë në garat e tilla (tifozëve), pastaj të personelit që përkujdeset 
për sigurinë në gara të tilla. Kryes i veprës penale nga paragrafi 3. mund të jetë 
vetëm një person, mund të jenë shumë persona apo një grup i organizuar.  

2. Për këtë formë të huliganizmit, kur shkaktohen pasoja të vogla, kryesi mund të 
dënohet me gjobë prej 200 deri në dhjetë mijë (10.000) Euro, ndërsa kur 
shkaktohen pasoja të rënda, dënim me burgim deri në pesë (5) vjet. Çështja e 
pasojave të vogla a të mëdha është çështje faktike, që vërtetohet në çdo rast 
konkret. 
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Nga praktika gjyqësore 
 
1. Fakti se i akuzuari nuk ka pasur rol aktiv në turmën që kishte protestuar në ngjarjet 

e marsit të viti 2004, në Prizren (nuk ka hedhur gurë), kur, përveçqë ishte 
shkaktuar dëm i pasurisë në përmasa të mëdha, ishte shkaktuar edhe rrezik konkret 
për jetën e njerëzve, nuk e liron nga përgjegjësia penale atë, siç e ka gjetur 
gabimisht gjykata e shkallës së parë, ngase, sipas nenit 320 par.1. të KPK, edhe 
vetëm pjesëmarrja në turma të tilla është e ndëshkueshme, e pjesëmarrja e të 
akuzuarit në turmën e njerëzve është vërtetuar edhe nga pranimi i vet të akuzuarit 
po edhe nga identifikimi i tij, dhe nga policët që ishin mobilizuar ditën kritike, për 
ta penguar turmën në realizimin e qëllimit të tyre. 

2. Gjykata Supreme, duke miratuar ankesën e prokurorit publik, ka ndryshuar 
aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe të akuzuarin e ka shpallur fajtor për 
veprën penale pjesëmarrje në grup që kryen vepra penale, nga neni 320 par.1. i 
KPK.853 

3. Gjykata Supreme e Kroacisë në një vendim të saj, ka konstatuar se udhëheqës i 
turmës është ai pjesëmarrës i turmës i cili e udhëheq atë, pa marrë parasysh nëse 
këtë e bën personalisht apo nëpërmjet personave të tjerë, pra nëse e udhëheq atë 
fizikisht apo psikikisht. Nuk është e domosdoshme që ai ta udhëheqë tërë turmën, 
mjafton vetëm një pjesë të saj.854 

4. Nga pjesëmarrësi në turmën e njerëzve, e cila me veprim të përbashkët kryen 
dhunë të rëndë, nuk kërkohet që ta ketë lënduar drejtpërsëdrejti personin tjetër dhe 
as të ketë në dorë çfarëdo mjeti të përshtatshëm për të shkaktuar lëndime 
trupore.855 

 
 
Neni 413 [Mospjesëmarrja në mënjanimin e rrezikut të përgjithshëm] 
 

Kushdo që në kundërshtim me urdhrat e organit kompetent refuzon pa arsye 
të merr pjesë në mënjanimin e rrezikut për jetën e njerëzve apo të pasurisë 
gjatë zjarrit, vërshimit, tërmetit ose fatkeqësive tjera, dënohet me gjobë ose 
me burgim deri në një (1) vit. 

 
1. Veprën penale e kryen ai që, në kundërshtim me urdhrat e organit kompetent, pa 

arsye refuzon të marrë pjesë në mënjanimin e rrezikut nga zjarri, vërshimi apo 
rreziqe të ngjashme. Pra, bëhet fjalë për vepra penale për mosveprim. Edhe pse 
ligjdhënësi nuk është përcaktuar se nga rrjedh një rrezik i tillë, pa asnjë mëdyshje 
bëhet fjalë për rreziqet që më së shpeshti vijnë nga zjarri, vërshimet dhe fatkeqësi 
të tjera të ngjashme. Elementet themelore të veprës penale janë: ekzistimi i 
rrezikut të përgjithshëm për jetën e njerëzve dhe pasurisë në përmasa të mëdha, 
ekzistimi i urdhrit të organit kompetent për të marrë pjesë në mënjanimin e rrezikut 

                                                           
853 Shkresat e lëndës të Gjykatës së Qarkut në Prizren, P.nr.166/200 dhe shkresat e lëndës të Gjykatës 
Supreme të Kosovës, Ap.nr.381/2005.  
854 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme Kroate, Ap.nr.1059/51, cituar sipas B.Zlatarić,KZ u praktičnoj primeni 
II-1958 f.573-574. 
855 Gjykata e Qarkut Beograd, Ap.nr.2779/03 datë 16.10.2003. 
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dhe refuzimi për të marrë pjesë në mënjanimin e rrezikut pa shkaqe të arsyeshme. 
2. Qëllimi kriminalo-politik i këtij inkriminimi është mbrojtja e obligimeve 

kushtetuese dhe ligjore e të gjithë qytetarëve për të marrë pjesë në mënjanim e 
rrezikut. Kjo vepër paraqet cenim të parimeve të solidaritetit reciprok, në të cilat 
bazohet jeta e përbashkët e të gjithë pjesëtarëve të një shteti. Si rrezik, në 
mënjanimin e të cilit janë të detyruar të marrin pjesë të gjithë qytetarët, është ai që 
shkaktohet nga zjarri, vërshimet si dhe rreziqet e tjera e që nuk rrjedhin nga zjarri 
dhe vërshimet, po mund të jenë të ndryshme, veçanërisht që vijnë si pasojë e 
veprimit të fatkeqësive të natyrës, siç janë: tërmetet, erozionet, shembja e gurëve, 
aktivizimi i vullkaneve, depërtimi i gazrave helmuese në miniera, uraganët e 
ndryshme etj.. 

3. Kusht i domosdoshëm për ekzistimin e kësaj vepre është ekzistimi i urdhrit të 
organit kompetent për të marrë pjesë në mënjanimin e rrezikut. Se cilat organe janë 
të autorizuara për dhënien e urdhrave të tillë, është parashikuar nga dispozitat 
ligjore adekuate apo dispozita të tjera (p.sh., në Ligjin për Mbrojtjen nga Zjarri 
02/L-41, parashikohet mundësia që drejtori i Drejtoratit për Emergjencë, në 
kushte të caktuara, mund t’u japë urdhër të gjithë personave të aftë në territorin e 
komunës për të marrë pjesë në shuarjen e zjarrit, në shpëtimin e njerëzve ose të 
mirave materiale. Në Ligjin për Ujërat 2004/24, është përcaktuar se qytetarët, 
sipas planit të caktuar për mbrojtje nga vërshimet, janë të detyruar të marrin pjesë 
në mbrojtjen nga vërshimet. Duke bërë këtë me punë personale dhe me mjete 
transportuese, kurse në raste të rrezikut të konsiderueshëm nga vërshimet, mund të 
caktohet pjesëmarrja e detyrueshme edhe e atyre qytetarëve pjesëmarrja e të cilëve 
nuk është parashikuar në Planin për mbrojtje nga vërshimet).856 

4. Urdhri mund t’u jepet individëve apo të gjithë qytetarëve të aftë. Mënyra se si u 
është drejtuar ky urdhër qytetarëve, nuk është e rëndësishme për ekzistimin e 
veprës penale (urdhri mund të jetë dërguar me shkrim, me gojë, nëpërmjet 
letërshpërndarësve, me anë të mjeteve të informimit etj.), por, për ekzistimin e 
kësaj vepre penale është e domosdoshme që kryesi të dijë për ekzistimin e këtij 
urdhri. Pra, nuk do të ekzistonte kjo vepër penale nëse personi që ka refuzuar të 
marrë pjesë në mënjanimin e rrezikut të përgjithshëm, paraprakisht nuk ka qenë i 
njohur me faktin e ekzistimit të urdhëresës së organit kompetent, për të marrë pjesë 
në mënjanimin e rrezikut. Veprimi i kryerjes është përcaktuar si refuzim për të 
marrë pjesë në mënjanimin e rrezikut a të dëmtimit të pasurisë në përmasa të 
mëdha. Me shprehjen refuzim, në kuptim të këtij inkriminimi, duhen kuptuar 
deklarata me shkrim ose me gojë, veprimet konkludente apo ndonjë mënyrë tjetër 
me të cilin kryesi bën të ditur pa mëdyshje se nuk do të marrë pjesë në mënjanimin 
e rrezikut. Meqenëse bëhet fjalë për delikte që kryhen me mosveprim, kjo vepër 
penale nuk do të ekzistojë nëse personi deklaron me gojë se nuk do të marrë pjesë 
në mënjanimin e rrezikut dhe, me gjithë deklaratën e bërë, ai faktikisht merr pjesë 
në mënjanimin e rrezikut. Për t’u konsideruar refuzimi për pjesëmarrje në 
mënjanimin e rrezikut si veprim i kryerjes së kësaj vepre penale, është e 
domosdoshme që ky të bëhet pa ndonjë shkak të arsyeshëm. Ekzistimi i shkakut të 
arsyeshëm për refuzimin e pjesëmarrjes në mënjanimin e rrezikut, është çështje 
faktike, të cilën gjykata e vlerëson në bazë të të gjitha rrethanave të rastit konkret, 

                                                           
856 Shih Ligjin për Mbrojtjen nga Zjarri 02/L-41 dhe Ligjin për Ujërat 2004/24. 
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si objektive ashtu edhe subjektive. Kështu, për shembull, nuk do të ekzistonte kjo 
vepër penale nëse refuzimi për të marrë pjesë në mënjanimin e rrezikut është bërë 
për shkak të paaftësisë për punë fizike, sëmundjes së anëtarit të familjes, 
obligimeve ushtarake apo për pasojë të ndonjë gjendjeje tjetër të rëndë në të cilën 
ndodhej personi. 

5. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm personi që është i detyruar të marrë 
pjesë në mënjanimin e rrezikut. 

6. Vepra penale kryhet vetëm me dashje, e cila duhet të përfshijë vetëdijen se 
ekziston urdhri i organit kompetent për mënjanimin e rrezikut që ka të bëjë me të. 
Vlerësimi i gabuar i kryesit se shkaqet për të cilat refuzon të marrë pjesë në 
mënjanimin e rrezikut janë të arsyeshme, nuk e liron atë nga përgjegjësia penale. 

 
 
Neni 414 [Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave] 
 

Kushdo që heq ose dëmton vulën zyrtare apo shenjën e ngjitur nga zyrtari i 
autorizuar me qëllim të sigurimit të objektit ose të lokaleve, apo kushdo që 
hap objektet e siguruara ose hyn në lokalet e tilla pa e hequr ose pa e dëmtuar 
vulën apo shenjën, ose hap sendin në të cilin ka qenë e vendosur vula apo 
shenja e tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet. 

 
Vërejtje kritike të autorit 

 
1. Konsiderojmë se emërtimi ligjor i veprës penale “Heqja apo dëmtimi i vulave 

zyrtare ose i shenjave” është i gabuar. Kur një mbiemër (këtu zyrtar) ka të bëjë me 
dy ose më shumë emra (këtu vulave ose shenjave) ai vihet prapa emrit të fundit, 
pra formulimi i drejtë do të ishte ky: “Heqja apo dëmtimi i vulave ose shenjave 
zyrtare“, sepse, sipas formulimit ekzistues,heqja ose dëmtimi ka të bëjë me vulat 
zyrtare dhe me çfarëdo shenjash të tjera, pra jo domosdo zyrtare, gjë që është 
absurde, sepse, sipas formulimit në KPK, dikush do të mund të përgjigjej për 
heqjen a dëmtimin të çfarëdo shenje, qoftë ajo zyrtare ose jo. Këto gabime bëhen si 
rrjedhojë e kalkeve nga serbishtja, e cila përdor mbiemrat para emrave, kurse në 
gjuhën shqipe ndodh e kundërta: mbiemri, si rregull, vjen pas emrit dhe, kur kemi 
bashkërenditje emrash, mbiemri që ka të bëjë me të gjith; emrat e bashkërenditur, 
vihet pas emrit të fundit 

2. Vepra penale e heqjes apo dëmtimit të vulës a shenjës shtetërore (zyrtare), paraqet 
një lloj sulmi specifik mbi detyrën zyrtare – detyrën e sigurimit të lokaleve ose të 
objekteve, një veprim me të cilin pengohet puna e organeve të caktuara shtetërore 
dhe cenohet autoriteti i shërbimit. Me heqjen apo dëmtimin e vulës ose shenjës 
zyrtare, njëkohësisht vështirësohet edhe realizimi i të drejtave, për të cilat është 
ndërmarrë ky veprim zyrtar.  

3. Vulat dhe shenjat janë simbole të caktuara, të cilat vendosen në lokale ose objekte 
dhe ato, praktikisht, paraqesin informacion për persona të tjerë se në ato lokale nuk 
mund të hyjnë, përkatësisht se objektet nuk mund të hapen. Vendosja e vulave dhe 
shenjave zyrtare në lokale a objekte bëhet me qëllim të sigurimit të tyre. Qëllimi i 
një sigurimi të tillë mund të jetë i ndryshëm, si p.sh.: përcaktimi i identitetit të 
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sendeve a objekteve, sigurimi i provave, sigurimi i gjurmëve të veprës penale etj.. 
Në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë kjo vepër penale është e sistemuar në 
kreun IX Veprat penale kundër drejtësisë dhe emërtohet si Prishja e vulave dhe 
shenjave (neni 322), ndërsa përshkrimi ligjor i kësaj vepre penale është: “Prishja 
me dashje e vulave dhe shenjave të tjera të vendosura nga organet e ndjekjes 
penale dhe gjyqësore, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me 
burgim deri në gjashtë muaj”. Nga ky përshkrim rezulton se, sipas KPRSH, kjo 
vepër penale konsumohet vetëm po qe se janë prishur vulat dhe shenjat që i kanë 
vendosur organet e ndjekjes penale dhe gjyqësore, d.m.th., në raport me veprën 
penale të parashikuar nga neni 414 i KPK, ajo dallon për sa i përket organit që ka 
vendosur vulat dhe shenjat, veprimit të kryerjes po dhe pasojës së kësaj vepre 
penale. Sipas KPRSH, vulat dhe shenjat duhet t’i vendosin vetëm organet e 
ndjekjes penale dhe gjyqësore, ndërsa sipas KPK, çdo organ i autorizuar zyrtar. 
Veprimi i kryerjes sipas KPRSH, është përcaktuar vetëm si prishje e vulave dhe 
shenjave, ndërsa sipas KPK, si heqje, dëmtim ose hyrje në këto lokale dhe hapja e 
objekteve të tilla, qoftë edhe pa i dëmtuar (prishur) fare vulat dhe shenjat. 857 

4. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është përcaktuar në mënyrë alternative si 
heqje apo dëmtim i vulës a shenjës zyrtare dhe si hyrje në lokale, përkatësisht 
hapje e objektit të siguruar pa e dëmtuar vulën ose shenjën zyrtare. Nisur nga 
mënyra se si është përcaktuar veprimi i kryerjes së veprës penale, mund të 
dallojmë dy forma të kësaj vepre penale. 

5. Forma e parë e veprës ekziston kur kryesi heq apo dëmton vulën a shenjën zyrtare, 
të cilën e ka vendosur personi i autorizuar zyrtar me qëllim të sigurimit të objektit 
a lokalit. Vula a shenja duhet të jetë e vendosur nga personi zyrtar i autorizuar në 
procedurën e sigurimit të lokaleve, përkatësisht të objekteve. Më së shpeshti ata 
janë persona të autorizuar të punëve të brendshme, prokurorë publikë, gjyqtarë të 
procedurës paraprake, përmbarues gjyqësorë, persona zyrtarë të organeve të 
inspektoratit, kompani të ndryshme, të cilave, në bazë të ligjit a vendimit të 
asambleve komunale të nxjerra në bazë të ligjit, u është besuar ushtrimi i 
autorizimeve publike, p.sh., vendosja e shenjës, plumbit të sigurimit apo vulës, me 
qëllim të sigurimit të hyrjes ose vendosjes së paautorizuar në banesë, vendosja e 
plumbit të sigurimit në njehsorin e energjisë elektrikë a në ujëmatës, me qëllim të 
ndalimit të përdorimit të mëtejmë të energjisë elektrike ose të ujit, vendosja e vulës 
në vagonin e ngarkuar hekurudhor ose në kamionin e ngarkuar etj..  

6. Objekt i veprës është vula a shenja zyrtare, të cilën e ka vendosur personi zyrtar i 
autorizuar me qëllim të sigurimit të objektit a lokalit.Për ekzistimin e veprës nuk 
është e rëndësishme forma dhe materiali (përbërja) e vulës a shenjës së vendosur; 
këto vula dhe shenja nuk përbëjnë ndonjë pengesë të veçantë fizike për të hyrë në 
lokal ose për hapjen e objekteve të siguruara, por shërbejnë si provë se është 
ndërmarrë një veprim zyrtar, me të cilin lokali sigurohet për të mos hyrë në të dhe 
objekti për të mos e hapur. Nëse bëhet fjalë për vulën a shenjën që nuk e ka 
vendosur personi zyrtar, kjo vepër penale nuk do të ekzistojë. 

7. Vula ose ndonjë shenjë e vendosur në lokal dhe objekt për ndonjë arsye tjetër dhe 
jo për të siguruar moshyrjen në lokal a moshapjen e objektit, (p.sh., shenja e 
vendosur për të shënuar vlerën e objektit; shenja për shënimin e mallit vendor a të 

                                                           
857 Shih nenin 322.të Kodid Penal të Republikës së Shqipërisë(2002) 
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huaj; shenja mbrojtëse në mall etj.), nuk mund të jenë objekt i kësaj vepre penale. 
8. Edhe pse heqja apo dëmtimi i vulës a shenjës zyrtare më së shpeshti kryhet për të 

mundësuar hyrjen në lokalet e caktuara apo përdorimin e objekteve të caktuara, 
motivi i veprimit të kryesit është i parëndësishëm. Vepra penale ekziston nga vetë 
fakti i heqjes a dëmtimit të vulës, pavarësisht nëse, me një veprim të tillë, i është 
mundësuar ndonjë personi hyrja në lokal apo përdorimi i objektit të caktuar. Me 
dëmtim të vulës a shenjës zyrtare nënkuptohet dëmtimi i tyre, me se zvogëlohet 
funksioni i tyre mbrojtës.  

9. Forma e dytë e veprës ekziston kur kryesi, pa e hequr dhe pa dëmtuar vulën a 
shenjën, ka hyrë në lokale të tilla ose e ka hapur objektin në të cilin ishte e 
vendosur vula a shenja zyrtare. Te kjo formë e veprës nuk hiqet e as dëmtohet vula 
apo shenja zyrtare, po, megjithatë, hyhet në lokalin që ishte siguruar me atë vulë a 
shenjë, p.sh., kur hyhet përmes dritares në lokalin që kishte qenë i siguruar me 
vulën zyrtare të vendosur në derën e hyrjes ose kur hapet objekti në të cilin ka qenë 
e vendosur një vulë a shenjë e tillë, p.sh., hapja e dollapit të vulosur duke hapur 
pjesën tjetër të derës së dollapit, ku nuk ishte vendosur vula a shenja. 

10. Kryes i veprës penale mund të jetë çdo person. 
11. Vepra penale kryhet vetëm me dashje, që duhet të përfshijë edhe vetëdijen e 

kryesit se po e heq ose po e dëmton vulën a shenjen që kanë vendosur personat e 
autorizuar zyrtarë me qëllim të sigurimit të atyre lokaleve - objekteve nga hyrja 
përkatësisht hapja (forma e parë e veprës penale), përkatësisht nëse kryesi ka qenë 
i vetëdijshëm se po hynte në lokal ose po hapte objektin, edhe pse lokali a objekti 
ishin siguruar zyrtarisht nga hyrja-hapja (forma e dytë e veprës penale). 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. “Kur i akuzuari, me gjithë vendosjen e shiritave dhe vërejtjes nga ana e 

inspektorëve kompetentë komunalë të ndërtimtarisë, për ndalimin e punëve të 
ndërtimtarisë, i heq shiritat dhe vazhdon punën, ka konsumuar të gjitha elementet e 
veprës penale të heqjes apo dëmtimit të vulave a shenjave zyrtare të parashikuara 
nga neni 322 (tash 414), par.1. i KPK.”858 

2. “Kur i akuzuari kishte hequr blombën që kishin vendosur punëtorët kompetentë të 
KEK-ut, duke e shkyçur atë nga rrjeti elektrik, për shkak të mospagesës së 
energjisë së shpenzuar dhe ishte kyçur në rrjet elektrik, kishte konsumuar të gjitha 
elementet e veprës penale nga neni 322 (tash 414) i KPK.”859 

 
 
Neni 415 [Marrja apo asgjësimi i vulave zyrtare ose i shkresave zyrtare] 
 

Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme merr, fsheh, asgjëson, dëmton apo në 
ndonjë mënyrë tjetër e bën të papërdorshme vulën, regjistrin, shkresat apo 
dokumentet zyrtare që i përkasin ose janë në posedim të organit publik apo 
personit tjetër juridik i cili ushtron autorizime publike, dënohet me gjobë ose 
me burgim deri në tre (3) vjet. 

                                                           
858 Shkresat e lëndës të Gjykatës komunale në Gjilan P.nr.426/06. 
859 Shkresat e lëndës të Gjykata komunale në Gjilan P.nr.830/06, datë 09.02.2007. 
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1. Me këtë vepër penale sigurohet mbrojtja juridiko-penale e vulës, regjistrit 
shkresave apo dokumenteve zyrtare, që u përkasin organit shtetëror, ndërmarrjeve, 
institucioneve a ndonjë personi tjetër juridik, të cilët ushtrojnë autorizime publike, 
përkatësisht tek të cilët ndodhen ato, duke siguruar kështu edhe kryerjen e drejtë 
dhe me kohë të detyrave zyrtare dhe autorizimeve publike. Pra, objekte të 
mbrojtura të kësaj vepre penale janë vula, regjistri, shkresat apo dokumentet 
zyrtare, që i përkasin organit shtetëror (edhe pse ligjdhënësi ka bërë lëshim duke 
mos përdorur shprehjen organ shtetëror, edhe pse me këtë vepër penale në radhë të 
parë mbrohen vulat dhe shkresat e tjera shtetërore), ndërmarrjeve, institucioneve 
ose personave të tjerë juridikë, që ushtrojnë autorizime publike. 

2. Veprimi i kryerjes është përcaktuar në mënyrë alternative, kështu që veprën e 
kryen ai që merr, fsheh, dëmton ose, në ndonjë mënyrë tjetër, i bën të 
papërdorshme vulën, regjistrin, shkresën apo dokumentet zyrtare. Këto objekte 
mund të bëhen të papërdorshme në ndonjë mënyrë tjetër, atëherë kur ndërmerren 
veprime të tilla që çojnë në dëmtimin e pjesshëm të objekteve të mbrojtura që u 
përmendën më sipër, p.sh., mosruajtja e tyre ose lëvizja e shkresave në arkiv në një 
vend që, sipas sistemit të caktuar për depozitimin dhe ruajtjen e shkresave në arkiv, 
është i papërshtatshëm etj.. E rëndësishme është që këto veprime të jenë kryer në 
mënyrë të kundërligjshme. Pra, kjo vepër penale nuk ekziston kur marrja e vulës, 
regjistrit, shkresave ose dokumenteve zyrtare është kryer në bazë të vendimit të 
organit kompetent. 

3. Vepër penale quhet e kryer në momentin e marrjes, fshehjes, asgjësimit, dëmtimit, 
përkatësisht në momentin e bërjes së këtyre objekteve të papërdorshme. 

4. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, përveç personit zyrtar dhe 
personit përgjegjës, tek i cili ndodhet objekti i kësaj vepre penale për shkak të 
detyrës së tij zyrtare, përkatësisht rrethit të caktuar të punëve. Këta persona, nëse 
kryejnë veprime të përfshira nga kjo vepër penale, do të përgjigjen për veprën 
penale të parashikuar nga neni 434 par. 2 i KPK. 

5. Vepra penale kryhet vetëm me dashje. Kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm se 
veprimin e kryerjes po e ndërmerr mbi vulën, regjistrin, shkresën ose dokumentet 
zyrtare që u përkasin organeve shtetërore apo që ndodhen tek ato. 

 
Nga praktika gjyqësore 

 
1. Letra e personit privat, e cila është pranuar në dosjen e Qendrës për Punë Sociale, 

me objekt ruajtjen, besimin dhe edukimin e fëmijës së mitur, bëhet pjesë përbërëse 
e shkresave të organit që ushtron autorizime publike. I pandehuri që ka grisur këtë 
letër, kur i është dhënë për ta shikuar, ka kryer veprën penale të marrjes apo 
asgjësimit të vulës a shkresës zyrtare të parashikuar nga neni 194 par. 1 i LPKR, 
ngase ka asgjësuar dokumentin që ndodhet tek organizata që ushtron autorizime 
publike.860 

2. Si vulë zyrtare konsiderohet edhe blomba e venë në njehsorin elektrik nga ana e 
punëtorëve të elektrodistribucionit. 861 

                                                           
860 Aktgjykimi i Gjykatës sëe Zhupanisë Bjellovar, Ap.nr.67/95, cituar sipas Miloš Babić, etj., op.cit., f. 
1820.  
861 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Beograd Kž.nr.114/98, cituar sipas Gordana Stanojčič, f. 873. 
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Neni 416 [Asgjësimi apo fshehja e materialit arkivor] 
 

Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme asgjëson, fsheh ose bën të 
papërdorshme materialet arkivore apo nxjerr materialet e tilla jashtë vendit, 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet. 

 
1. Me inkriminimin e kësaj vepre penale sigurohet mbrojtja penalo-juridike e 

materialit arkivor nga asgjësimi i kundërligjshëm, fshehja, bërja i papërdorshëm 
apo nxjerrja jashtë shtetit. 

2. Pra, objekt i veprës penale është materiali arkivor, me të cilin nënkuptojmë 
materialin burimor a të riprodhuar me vlera të përhershme dhe të rëndësishëm për 
fushën e historisë dhe fusha të tjera të shkencës, kulturës dhe për nevoja të tjera 
shoqërore. Materiali arkivor është i mbrojtur me ligj, ndërsa në kushte të veçanta ai 
mund të përdoret për punë kërkimore-shkencore të individit a organizatave. 

3. Veprimi i kryerjes është përcaktuar në mënyrë alternative si asgjësim, fshehje, 
bërje i papërdorshëm dhe nxjerrje jashtë vendit. Me asgjësim nënkuptojmë 
asgjësimin faktik të materialit arkivor, siç është, p.sh., djegia e filmave, librave, 
shkresave etj.. Fshehja do të mund të përkufizohej si lënie e materialit arkivor në 
vende të fshehta, në mënyrë që të mos ketë mundësi qasjeje për persona të tjerë, 
ndërsa si veprim i bërjes i papërdorshëm mund të konsiderohen të gjitha veprimet 
me të cilat materiali arkivor faktikisht nuk asgjësohet, por sillet në gjendje të tillë 
që të mos mund të përdoret në përputhje me destinacionin e tij, p.sh., lënia e 
shkresave në vendet ku i janë ekspozuar tej mase lagështisë, temperaturës së lartë; 
ruajtja joadekuate e shiritave filmikë etj.. Kur bëhet fjalë për nxjerrjen jashtë vendit 
të materialit arkivor, e rëndësishme është që ai të jetë nxjerrë jashtë shtetit pa leje 
të organit kompetent. Nëse ekziston leja e organit kompetent, nuk ekziston kjo 
vepër penale, edhe kur leja është dhënë në kundërshtim me kushtet e parashikuara 
me ligj. 

4. Kryes i veprës penale mund të jetë çdo person. 
5. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje, që përfshin në vetvete edhe 

dijeninë se po asgjësohet, fshihet a po bëhet i papërdorshëm materiali arkivor dhe 
se po nxirret jashtë shtetit pa leje të organit kompetent.  

 
 
Neni 417 [Prezantimi i rremë si person zyrtar] 
 
1. Kushdo që prezantohet rrejshëm si person zyrtar apo ushtarak ose mban pa 

autorizim shenja të personit zyrtar apo ushtarak, dënohet me gjobë ose me 
burgim deri në një (1) vit.  

2. Kushdo që me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete apo për personin 
tjetër ose me qëllim që t’i shkaktojë dëm personit tjetër, prezantohet rrejshëm 
si person zyrtar apo ushtarak ose kushdo që me qëllim të përfitimit të dobisë 
pasurore për vete apo për personin tjetër ose me qëllim që t’i shkaktojë dëm 
personit tjetër, mban pa autorizim shenja të personit zyrtar ose ushtarak ose 
ndërmerr ndonjë veprim të personit zyrtar apo ushtarak, dënohet me gjobë 
dhe me burgim deri në tre (3) vjet.  
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1. Në formulimin ligjor të veprës penale të parashikuar nga neni 417 janë përfshirë dy 
vepra penale: prezantimi i rremë dhe ushtrimi i paautorizuar i detyrave zyrtare. 
Qëllimi kriminalo-politik i këtyre veprave penale është mbrojtja e dinjitetit dhe 
autoritetit të personave zyrtarë dhe ushtarakë, përkatësisht mbrojtja e shërbimit të 
tyre. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Vepra penale nga paragrafi 1. konsumohet me vetë prezantimin e rremë si person 

ushtarak apo zyrtar dhe me vetë mbajtjen e shenjave të tilla pa qëllim përfitimi të 
dobisë pasurore  

 
Paragrafi 2. 

 
1. Për dallim nga vepra penale nga paragrafi 1. vepra penale nga paragrafi 2. 

konsumohet kur kryesi, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete a për 
tjetrin, ose me qëllim që t’i shkaktojë dëm personit tjetër, prezantohet rrejshëm si 
person zyrtar a ushtarak apo mban pa autorizim shenja të personit zyrtar ose 
ushtarak. 

2. Veprimi i kryerjes është caktuar në mënyrë alternative si prezantim i rremë, si 
mbartje e paautorizuar e shenjave të personit zyrtar ose ushtarak, apo si ndërmarrje 
e veprimeve të personave zyrtarë a ushtarakë, me kusht që të jenë përmbushur edhe 
elementet e tjera të veprës. 
a) Forma e parë e veprës penale nga paragrafi 2. konsumohet me prezantimin e 

rremë. Prezantim i rremë duhet kuptuar çdo veprim i tillë i kryesit të veprës, 
me të cilin ai me vetëdije dhe rrejshëm krijon bindjen te personi tjetër se ka 
cilësinë e personit zyrtar a ushtarak. Parimisht, bëhet fjalë për deklarime 
verbale (p.sh., deklarata e kryesit se është doganier, gjyqtar, prokuror etj.), 
mirëpo prezantimi i rremë mund të bëhet edhe me veprime konkludente, nga të 
cilat konkludohet pa mëdyshje se bëhet fjalë për një person zyrtar a ushtarak 
(p.sh., ndërmarrja e veprimeve që mund t’i ndërmarrë vetëm personi zyrtar, pa 
u deklaruar paraprakisht se është person zyrtar).  

b) Forma e dytë e veprimit të kryerjes së veprës penale nga paragrafi 2. është 
mbartja e paautorizuar e çfarëdo shenje të personit zyrtar ose ushtarak. Për 
dallim nga forma e parë e veprimit të kryerjes, tek e cila ekziston prezantimi 
drejtpërdrejt i rremë (me deklaratë a me vepër), këtu bëhet fjalë për prezantim 
të rremë indirekt. Kryesi, duke mbartur pa autorizim shenja të personit zyrtar 
dhe ushtarak, te personat e tjerë krijon bindjen se ka cilësi të personit zyrtar 
ose ushtarak. Me shenjë, në kuptim të këtij inkriminimi, nënkuptojmë të gjitha 
simbolet të cilat, në bazë të dispozitave ekzistuese, mund t’i mbartin personat e 
caktuar zyrtarë ose ushtarakë. Ato mund të jenë, p.sh., uniforma, pjesë të 
caktuara të uniformës, shenja të pjesëtarëve të ndonjë shërbimi apo force 
sigurie (ushtrie), (p.sh., të doganës, policisë, të një arme të caktuar të ushtrisë 
etj.). Me rëndësi është që shenja të mbartet publikisht dhe të jetë e dukshme 
për persona të tjerë, përkatësisht që te personat e tjerë të krijohet përshtypja se 
bëhet fjalë për një person zyrtar ose ushtarak. Mirëpo, mbartja e shenjave në 
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ndonjë shfaqje, për shaka e të tjera si këto në mesin e personave që e dinë se ai 
person nuk e ka cilësinë e personit zyrtar ose ushtarak shenjën e të cilëve e 
mbart, nuk përbën vepër penale. Mbartja e paautorizuar nënkupton që personi 
konkret, sipas dispozitave pozitive, nuk është fare i autorizuar ta mbartë atë 
shenjë. Nëse personi zyrtar është i autorizuar ta mbartë atë shenjë vetëm kohë 
pas kohe, mbartja e shenjave të tilla jashtë asaj kohe nuk do të përbënte vepër 
penale, po, eventualisht, ndonjë shkelje disiplinore. 
Element esencial i dy formave të veprës penale nga paragrafi 2 a) dhe b) është 
edhe qëllimi i kryesit që, me prezantim të rremë ose me mbartje të 
paautorizuar të ndonjë shenje të personit zyrtar ose ushtarak, të përfitojë për 
vete ose për tjetrin dobi pasurore ose t’i shkaktojë dëm tjetrit. Me këtë rast 
është e parëndësishme nëse përfitimi ose dëmi është material apo jomaterial. 
Këtu bëhet fjalë për elementin subjektiv të veprës. 

c) Forma e tretë e veprës penale nga paragrafi 2 konsumohet kur dikush kryen 
ndonjë veprim të cilin është i autorizuar ta kryejë vetëm personi i caktuar 
zyrtar ose ushtarak. Pra, në këtë rast nuk bëhet fjalë për çfarëdo detyre zyrtare, 
po për atë detyrë zyrtare, të cilën mund ta kryejë vetëm personi i caktuar zyrtar 
ose ushtarak, p.sh., për veprimin zyrtar që mund ta kryejë vetëm doganieri 
(kontrollimi i mallit a personave në kalimin kufitar) ose, p.sh., personi zyrtar i 
punëve të brendshme (bastisja e banesave dhe lokaleve ndihmëse). Për 
ekzistimin e veprës penale nuk është e domosdoshme të ekzistojë qëllimi i 
kryesit për përfitim pasuror për vete a për tjetrin apo qëllimi për t’i shkaktuar 
dëm tjetrit. Gjithashtu, për të ekzistuar kjo vepër penale, nuk është e 
domosdoshme që kryesi as të prezantohet si person zyrtar. Është e 
mjaftueshme që kryesi të kryejë ndonjë punë për të cilën është i autorizuar 
personi i caktuar zyrtar ose ushtarak (p.sh.,kryesi bën legjitimimin e personave 
për të vërtetuar identitetin e tyre, edhe pse atë veprim mund ta ndërmarrë 
vetëm personi zyrtar i punëve të brendshme). Kjo formë e veprës penale nga 
paragrafi 2. konsiderohet e kryer nga vetë ndërmarrja e veprimit, të cilin është 
i autorizuar ta ndërmarrë vetëm personi i caktuar zyrtar ose ushtarak. 

3. Për ekzistimin e veprës penale nga paragrafi 2. nuk është i domosdoshëm realizimi 
i këtij qëllimi; vepra konsiderohet e kryer në momentin e prezantimit të rremë, 
përkatësisht në momentin kur një person, për qëllimin e përshkruar më sipër, 
prezantohet rrejshëm si person zyrtar ose ushtarak, mbart shenja të personit zyrtar 
ose ushtarak apo ndërmerr një veprim, të cilin është i autorizuar ta ndërmarrë 
vetëm personi i caktuar zyrtar ose ushtarak. 

4. Nëse kryesi, në raste të tilla, përveç prezantimit të rremë, realizon edhe përfitim 
pasuror ose personit tjetër i shkakton dëm, do të ekzistojë bashkimi në mes kësaj 
vepre penale dhe veprës penale të mashtrimit (në literaturë ka edhe mendime të 
kundërta), ngase kemi të bëjmë me cenim të dy objekteve të ndryshme të mbrojtura 
– te vepra penale e mashtrimit mbrohet pasuria, ndërsa te vepra penale e 
prezantimit të rremë mbrohen rendi publik dhe veprimet juridike. 

5. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje, që përfshin në vete edhe dijeninë 
se po ndërmerr një veprim për të cilin nuk ka autorizim; nëse kryesi ka qenë në 
lajthitje përkitazi me këtë fakt, do të ekzistonte lajthitja juridike 

6. Kryes i veprës penale mund të jetë secili person që nuk e ka statusin e personit 
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zyrtar ose ushtarak, po mund të jetë njëkohësisht edhe personi zyrtar dhe ushtarak 
që prezantohet rrejshëm si person tjetër zyrtar ose ushtarak. 

 
Për bashkimin e kësaj vepre penale me veprat e tjera penale 

 
1. Ekziston bashkimi në mes të veprës penale të prezantimit të rremë dhe veprës 

penale të vjedhjes, grabitjes, privimit të kundërligjshëm nga liria, pastaj bashkimi 
në mes të kësaj vepre penale dhe veprës penale cenimi i paprekshmërisë së 
banesës. 

2. Kontestuese në praktikën gjyqësore rezulton të jetë bashkimi në mes të kësaj vepre 
penale dhe veprës penale të mashtrimit. Doktrina nuk e përjashton bashkimin në 
mes të këtyre veprave penale. Konsiderojmë se në situatën kur kryesi i veprës 
penale, përveç prezantimit të rremë nga paragrafi 2., ka realizuar edhe përfitim 
material ose i ka shkaktuar dëm personit tjetër, atëherë ekziston bashkimi në mes të 
veprës penale të prezantimit të rremë dhe mashtrimit, sepse bëhet fjalë për dy 
vepra me objekte të ndryshme mbrojtëse dhe është e pamundur të aplikohej parimi 
i konsumacionit, për faktin se në situata të caktuara vepra penale e mashtrimit nga 
neni 335 par. 6. është më e favorshme se neni 417 par. 2, kurse në situata të tjera, 
neni 335 është më i pafavorshëm se neni 417. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Gjykata Supreme e Republikës së Kroacisë në një aktgjykim (Ap.nr.1252/52) 

shprehet:”Edhe pse prezantimi i rremë si person zyrtar për kryesin e veprës penale 
të mashtrimit ka shërbyer si mjet për ta sjellë të dëmtuarin në lajthitje, 
prapëseprapë ekziston bashkim i veprës penale të mashtrimit nga neni 224, dhe i 
veprës penale të prezantimit të rremë nga neni 328 i LPKr”, 862 

2. “Kur kryesi i veprës penale pronarit të banesës i prezantohet rrejshëm, sepse vjen 
me uniformë policore të huazuar, të cilën e ka bartur pa autorizim si shenjë të 
personit zyrtar, dhe, pasi e dëmtuara i jep atij banesën me qira, e ai merr prej 
banesës sendet e luajtshme, përveç veprës penale të vjedhjes, konsumon edhe 
veprën penale të prezantimit të rremë.”863 

3. “Kur i akuzuari ka kryer veprime zyrtare të legjitimit dhe shoqërimit, ngase së pari 
së dëmtuarës i është prezantuar si inspektor i SPB-së, ka kërkuar nga ajo që t’ia 
jepte letërnjoftimin dhe, më pas, me kërkesën e së dëmtuarës, asaj i ka prezantuar 
legjitimacionin (kartelën e agjentit) dhe, kur e dëmtuara i është përgjigjur se nuk 
posedon letërnjoftim, e ka urdhëruar që të shkonte me të në SPB, e ka futur në 
makinën e tij, e ka ulur në karrigen e parë dhe, kur janë nisur, së dëmtuarës i ka 
thënë se po e dërgonte në burg dhe, pasi kishte ngarë makinën për 15.minuta, ishte 
ndaluar nga një polic, ndihmën e të cilit e kishte kërkuar bashkëshorti i së 
dëmtuarës, kryesi i veprës ka konsumuar veprën penale të prezantimit të rremë dhe 
të privimit të kundërligjshëm nga liria.” 864 

                                                           
862 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kroacisë, cituar sipas Danilo Gregović,Krivični zakon Republike 
Hrvatske - sudska praksa,Zagreb 1991, f. 282. 
863 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Beograd Ap.nr.24/96, cituar sipas Gordana Stanojčić, op.cit., f. 874. 
864 Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Beograd Ap.nr.949/92, cituar sipas Gordana Stanojčić, po aty. 
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Neni 418 [Vetëgjyqësia] 
 
1. Kushdo që ushtron në mënyrë arbitrare të drejtën që mendon se i takon në 

vend se t’i drejtohet organit kompetent, dënohet me gjobë ose me burgim deri 
në gjashtë (6) muaj.  

2. Kushdo që me anë të përdorimit të forcës apo kanosjes serioze, ushtron një të 
drejtë që mendon se i takon në vend se t’i drejtohet organit kompetent, 
dënohet me burgim deri në dy (2) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni kryhet nga kryesi duke vepruar 
si anëtar i grupit, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre 
(3) vjet.  

 
1. Vetëgjyqësia përbën vepër të tillë penale, me të cilën inkriminohet realizimi 

arbitrar i të drejtave nga ana e qytetarëve. Me këtë sigurohet mbrojtja penalo-
juridike e funksionimit të drejtë të rendit juridik, i cili, në rast se qytetarët vetë, 
jashtë organeve kompetente, realizojnë të drejtat e tyre apo të drejtat që 
konsiderojnë se u takojnë, kjo do të krijonte një gjendje kaotike. Pra, esenca e 
veprës penale është realizimi arbitrar i ndonjë të drejte, e cila i takon kryesit, ose 
që konsideron se i takon atij, duke anashkaluar organet shtetërore, vepra penale 
paraqitet në tri forma.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Forma e parë e veprës penale ekziston kur kryesi realizon në mënyrë arbitrare 

ndonjë të drejtë të vetën apo të drejtë që mendon se i takon. 
2. Veprimi i kryerjes është përcaktuar si realizim arbitrar i ndonjë të drejte. Me 

shprehjen realizim duhet nënkuptuar çdo veprim me të cilin kryesi, duke 
anashkaluar organet kompetente dhe procedurat e parashikuara, realizon me 
vetiniciativë ndonjë të drejtë të tij a të drejtë që mendon se i takon. D.m.th., kryesi 
është i vetëdijshëm që ekziston ndonjë e drejtë e tij apo supozon se i takon ndonjë 
e drejtë, po nuk mund ta realizojë, ngase atë të drejtë e shfrytëzon një person tjetër, 
përkatësisht një person tjetër nuk përmbush ndonjë detyrim ndaj kryesit dhe kështu 
i pamundëson të realizojë ndonjë të drejtë të tij. Për këtë arsye kryesi ndërmerr 
ndonjë veprim arbitrarisht për të realizuar atë të drejtë të tij. Veprimet me të cilat 
realizohet arbitrarisht ndonjë e drejtë, janë të ndryshme. Kështu, p.sh., praktika 
gjyqësore konsideron se ekziston vetëgjyqësia në rast se kryesi nga oborri i të 
dëmtuarit heq një pjesë të gurëve dekorativë që i ka punuar vetë, meqenëse 
punëdhënësi nuk i ka paguar borxhin në tërësi për punën e kryer, pastaj, kur kryesi 
ia merr veturën të dëmtuarit, pasi ky nuk ia ka shlyer borxhin, kur kamerieri ia ka 
marrë orën klientit si peng për pagesën e shpenzimeve që klienti kishte bërë etj.. 
Realizimi arbitrar i të drejtave ekziston edhe në rast se kryesi vetë, jashtë 
procedurave të parashikuara dhe duke shmangur organet kompetente, realizon 
ndonjë të drejtë të vet nga ai që nuk i përmbush detyrimet e tij, (p.sh., huadhënësi 
merr vetë nga portofoli i huamarrësit shumën e dhënë hua të parave). 

3. Vepra penale e vetëgjyqësisë ekziston vetëm atëherë kur realizimi arbitrar i të 
drejtave ka të bëjë me të drejtat që i takojnë kryesit të veprës penale, apo me të 
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drejtat që kryesi i veprës penale konsideron se i takojnë, po në një rast të këtillë 
nuk është me rëndësi se për çfarë lloj të drejtash bëhet fjalë – detyrimore, 
prindërore, të kujdestarisë, trashëgimore a për ndonjë të drejtë tjetër. 

4. Vetëgjyqësia ekziston vetëm në rastet kur një person realizon (pa bazë juridike) 
ndonjë të drejtë të tij a ndonjë të drejtë që konsideron se i takon. Nga kjo rezulton 
se, për ekzistimin e kësaj vepre penale, kusht i domosdoshëm është realizimi 
arbitrar i ndonjë të drejte. Prandaj nuk do të ekzistonte kjo vepër penale, sikur 
kryesi të realizojë ndonjë të drejtë në mbrojtje të nevojshme a në nevojë ekstreme, 
ose kur ekziston ndonjë bazë tjetër juridike për realizim arbitrar të të drejtave të tij 
apo për zbatimin e ndihmës zbatimi i vetë ndihmës së lejuar, si bazë e përjashtimit 
të kundërligjshmërisë (nëse titullari i së drejtës është i autorizuar që, në rastin 
konkret, me mjete të veta, pa ndihmën e organeve të pushtetit shtetëror, të mbrojë 
apo të realizojë ndonjë të drejtë). Kështu, p.sh., praktika gjyqësore ka marrë 
qëndrim që kryesi që mban arbitrarisht sendin e luajtshëm të të dëmtuarit, për 
realizimin e ndonjë të drejte të tij, këtë vepër penale nuk kryen nëse atë send e ka 
mbajtur në bazë të ushtrimit të së drejtës për mbajtje, që rezulton nga e drejta 
detyrimore. Gjithashtu kjo vepër penale, nuk ekziston nëse personi i vjedhur, i cili, 
duke vrapuar pas vjedhësit, e arrin atë dhe ia merr me dhunë sendin e tij të vjedhur. 
Mirëpo, nëse ai, p.sh., e ka takuar vjedhësin pas dy ditësh dhe e ka njohur sendin (e 
vjedhur) dhe ia ka marrë atë me dhunë,, atëherë do të ekzistojë kjo vepër penale, 
sepse kryesi ka tejkaluar vetë ndihmën e lejuar (një veprim i tillë tashmë nuk 
përmban elemente të mbrojtjes së nevojshme). Sipas praktikës gjyqësore, kjo vepër 
penale ekziston edhe atëherë kur, në kontestin gjyqësor kryesit nuk i është njohur 
ndonjë e drejtë, pr ai, megjithatë, i mbështetur në ndonjë rrethanë objektive, e ka 
realizuar atë të drejtë arbitrarisht, duke konsideruar se ajo i takon. Po kjo vepër 
penale nuk do të ekzistonte, veçse,, nëse kryesi realizon ndonjë të drejtë që e di se i 
takon, mund të bëhet fjalë për ndonjë vepër tjetër penale 

5. Vepra penale është e kryer kur kryesi realizon arbitrarisht ndonjë të drejtë të tij a të 
drejtë që konsideron se i takon, dhe në këtë rast nuk është me rëndësi nëse me të 
është rrezikuar ose jo e drejta e dikujt, po është e domosdoshme që kryesi, duke i 
anashkaluar organet shtetërore kompetente, të ketë realizuar arbitrarisht ndonjë të 
drejtë ekzistuese të tij, apo ndonjë të drejtë të supozuar. Konsiderohet se ndonjë e 
drejtë është realizuar atëherë kur kryesi i veprës ka ardhur në situatë që i bën të 
mundur ta shfrytëzojë një të drejtë të caktuar, përkatësisht ka arritur të marrë atë që 
të tjerët ia kanë borxh (kur bëhet fjalë për detyrimet). 

6. Kryes i veprës penale mund të jetë personi që realizon arbitrarisht ndonjë të drejtë 
të tij ose të drejtë që mendon se i takon. 

7. Vepra penale kryhet vetëm me dashje, e cila përfshin edhe dijeninë e kryesit se të 
drejtat e veta ekzistuese ose të supozuara po i realizon arbitrarisht. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma e dytë e kësaj vepre penale, (2), ekziston nëse kryesi, me rastin e realizimit 

të formës themelore të veprës penale, ka përdorur dhunën a kanosjen serioze - se 
do të sulmojë jetën dhe trupin e tjetrit. Përdorimi i forcës ose kanosjes serioze - se 
do të sulmojë jetën dhe trupin, sipas rregullit, duhet të jetë bërë ndaj personit 
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kundrejt të cilit realizohet arbitrarisht ndonjë e drejtë që i takon kryesit apo që ai 
mendon se i takon. Mirëpo, duke pasur parasysh që ligjdhënësi nuk ka përcaktuar 
se ndaj kujt duhet të drejtohet dhuna dhe kanosja dhe as që ka vendosur se duhet të 
bëhet fjalë për kanosjen e përdorimit të drejtpërdrejtë të dhunës, kjo formë e veprës 
penale do të ekzistonte pavarësisht se ndaj kujt është përdorur dhuna dhe kanosja, 
përkatësisht pavarësisht nga fakti se kanosja për përdorim të dhunës ka të bëjë me 
përdorimin e atypëratyshëm të dhunës apo për përdorim të dhunës në të ardhmen. 

2. Paragrafi 3. 
3. Në paragrafin 3. është parashikuar një formë e cilësuar e kësaj vepre penale, kur 

vepra penale, përveç me përdorim të dhunës e të kanosjes, (parashikuar nga 
paragrafi 2), është kryer edhe në kuadër të grupit; grupin e përbëjnë 3 persona e më 
tepër.  

 
Nga praktika gjyqësore 

 
1. Kur të akuzuarit kanë tentuar me dhunë që nga i akuzuari t’i marrin çelësat e 

automobilit të markës “BMW”, me qëllimin përmes këtij veprimi të realizojnë një 
borxh që u kishte i dëmtuari, nuk kanë konsumuar elementet e veprës penale të 
detyrimit të parashikuar nga neni 267 par. 2. (tani 340) i KPK, siç e ka gjetur 
gabimisht gjykata e shkallës së parë, por bëhet fjalë për veprën penale të ushtrimit 
arbitrar të të drejtave, të parashikuar nga neni 326. par. 2 (tash 418) i KPK.865 

2. Kur i akuzuari, nëpër dritare, ka hyrë me dhunë në banesën e xhaxhait të tij, me 
qëllim të kërkimit të testamentit të babait të tij të ndjerë, pastaj ka marrë tërë 
dokumentacionin, duke menduar se aty ndodhej edhe testamenti i babit të tij të 
ndjerë, ka realizuar elementet e veprës penale të cenimit të paprekshmërisë së 
banesës, të parashikuar nga neni 154 par. 1 i LPKr, në bashkim me veprën penale 
të vetëgjyqësisë, të parashikuar nga neni 297 i LPKr, ngaqë ka hyrë në banesën e 
huaj, duke menduar se është e drejtë e tij që ta ketë testamentin e babait të vet dhe 
jo ta mbante xhaxhai i tij.866 

3. Janë realizuar të gjitha elementet e veprës penale të vetëgjyqësisë të parashikuar 
nga neni 205 i LPKr, kur i pandehuri, duke tentuar ta detyrojë paditësin privat që, 
pas shkëputjes së kontratës për mbajtje të përjetshme, ta lëshojë pjesën e banesës 
që kishte shfrytëzuar në bazë të asaj kontrate, ia ka ndërprerë rrymën elektrike, dhe 
në këtë rast është e parëndësishme që i pandehuri nuk ka përdorur dhunën a 
kanosjen, ndaj paditësit privat.867 

4. Kur i pandehuri, me traktorin e tij të ngarkuar me dru, i ka pamundësuar paditësit 
privat që të hyjë me veturë në oborrin e vet, në rrethana të tilla ai nuk ka realizuar 
elementet e veprës penale të vetëgjyqësisë, të parashikuar nga neni 199 par. 1 i 
LPKr, ngase nuk ka realizuar asnjë të drejtë që i ka takuar apo që ka menduar se i 
takon, veçse në këto rrethana mund të bëhet fjalë vetëm për pengim posedimi.868 

5. I pandehuri, i cili, duke ditur se punëtori përmbarues i gjykatës kishte kyçur gypat 
                                                           
865 Shkresat e lëndës tëGjykatës Supreme të Kosovës Ap.nr.8/2010, datë 14.04.2011. 
866 Gjykata Supreme e Republikës Popullore Kroate, Ap(Kž).nr.869/56, datë 20 prill 1956. 
867 Aktgjykim i Gjykatës Supreme të Kroacisë Pkl.(kzz) 27/81,cituar sipas Franjo Bačić dhe Šime Pavlovič 
Ibd., f. 1126.  
868 Aktgjykimi iGjykatës së Zhupanisë Bjellovar, Ap.(Kž) nr.74/1995, cituar sipas Dr. Miloš Baić etj., Ibd., 
f. 1826. 
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e ujësjellësit të paditësit privat në rrjetin e ujësjellësit të fshatit, ka hapur pusetën 
dhe, në vendin ku kyçja ishte bërë, ka prerë gypat e ujit dhe i ka pamundësuar 
paditësit privat furnizimin me ujë, nuk ka realizuar elementet e veprës penale të 
vetëgjyqësisë, të parashikuar nga neni 199 par. 1 i LPKr, sepse ai nuk ka realizuar 
për vete asnjë të drejtë, po vetëm i ka pamundësuar paditësit privat furnizimin me 
ujë.869 

6. I akuzuari ka realizuar, pa autorizim, të drejtën që ka konsideruar se i takon, kur, 
pasi që punëtorët e elektrodistribucionit kishin shkyçur nga rrjeti elektrik për shkak 
të mospagesës së rrymës elektrike të shpenzuar, është kyçur arbitrarisht në shtyllën 
elektrike dhe ka shfrytëzuar rrymën elektrike.870 

 
 
Neni 419 [Dhënia e kundërligjshme e ndihmës juridike] 
 
1. Kushdo që jep ndihmë juridike pa autorizim nga klienti i tij, dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në dy (2) vjet.  
2. Kushdo që jep ndihmë juridike pa kualifikim profesional, pa licencë apo në 

ndonjë mënyrë tjetër në kundërshtim me ligjin, dënohet me gjobë ose me 
burgim deri në tre (3) vjet.  

3. Kushdo që kryen veprën penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni me pagesë, 
dënohet me gjobë dhe me burgim deri në pesë (5) vjet.  

4. Për qëllime të këtij neni, shprehja “ndihmë juridike” ka kuptim të njëjtë siç 
përcaktohet me Ligjin për Avokatinë.  

 
1. Dhënia e ndihmës juridike për qytetarët dhe personat juridikë është e rregulluar me 

Ligjin për avokatinë dhe shërbimet juridike. Në ligj nuk janë përcaktuar të gjitha 
format e ofrimit të ndihmës juridike në avokaturë, por vihen në dukje format 
kryesore të kësaj ndihme. Lidhur me ofrimin e ndihmës juridike në shërbimin e 
ndihmës juridike, ligji kufizohet në dhënien e këshillave juridike, hartimin e 
shkresave, (padive, propozimeve, parashtresave, lutjeve etj.), përfaqësimin e 
palëve para gjykatave, organeve shtetërore, organizatave punuese etj.. 

2. Në avokati shërbimin juridik e ofrojnë në mënyrë të pavarur avokatët, e, në situatat 
e parashikuara me ligj, edhe praktikanti i avokatit, ndërsa në shërbimet e ndihmës 
juridike ndihmë juridike ofrojnë në mënyrë të pavarur personat e autorizuar të 
këtyre shërbimeve.871 

3. Ky nen parashikon tri forma të kryerjes së kësaj vepre penale: sipas par. 1, kushdo 
që jep ndihmë juridike pa autorizim, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy 
vjet; sipas paragrafit 2, kushdo që jep ndihmë juridike pa përgatitje profesionale, 
pa licencë apo në ndonjë mënyrë në kundërshtim me ligjin, dënohet me gjobë a me 
burgim deri në tre(3) vjet; dhe, sipas paragrafit 3., vepra penale nga paragrafi 3. 
konsumohet nëse ndihma juridike nga paragrafët 1 e 2. bëhet kundrejt një 

                                                           
869 Aktgjykimi iGjykatës së e Zhupanisë Bjellovar, Ap.(Kž) nr.166/1995 cituar sipas Dr. Miloš Baić,  etj., 
Ibd., f. 1825. 
870 Aktgjykimi i Gjykatës së qarkut Beograd, Ap.(Kž) nr.166/2001 cituar sipas Dr. Miloš Baić etj., Ibd., f. 
1825. 
871 Shih Ligjin për avokatinë nr.03/L-117, datë 20.11.2008. 
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shpërblimi,, për këtë formë të cilësuar të veprës penale mund të shqiptohet dënim 
me gjobë dhe me burgim deri në pesë (5) vjet. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Vërejtje e autorit: Kështu siç është ndërtuar norma ligjore nga ky nen (dhënia e 

ndihmës juridike pa autorizimin e klientit), do të krijojë probleme gjatë zbatimit në 
praktikë, ngase, nëse ndodhemi para situatave të tilla, do të lindë dilema nëse duhet 
aplikuar paragrafi 1. apo paragrafi 2., për faktin se ndihma juridike pa autorizim e 
klientit konsiderohet si ndihmë juridike në kundërshtim me ligjin dhe kjo formë 
është parashikuar si një nga alternativat e mundshme të veprës penale nga paragrafi 
2. Do të ishte në rregull sikur të përdorej shprehja dhënia pa autorizim e ndihmës 
juridike.  

2. Kështu siç është ndërtuar norma ligjore, vepra penale nga paragrafi 1. konsumohet 
vetëm po qe se ndihma juridike është ofruar pa autorizim të klientit. D.m.th. këtu 
bëhet fjalë për personin që ka përgatitje profesionale, ka licencë për ta ushtruar 
këtë veprimtari, mirëpo ndihmën juridike e ka ushtruar, e ka dhënë, pa autorizimin 
e klientit. 

3. Kryes i veprës penale nga paragrafi 1. mund të jetë vetëm personi i cili posedon 
përgatitje profesionale, ka licencë për të ushtruar veprimtarinë e ndihmës juridike, 
mirëpo ndihmën e jep pa autorizim të klientit ndërmerr (arbitrarisht) veprime të 
caktuara procedurale para instsucioneve të ndryshme në emër të personave të 
caktuar, ushtron parashtresa pa u autorizuar nga personat e tillë. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Paragrafi 2 i këtij neni parasheh tri forma alternative të mundshme të kryerjes së 

kësaj vepre penale: 
a) Forma e parë nga ky paragraf konsumohet kur ofrimi i ndihmës juridike bëhet 

nga ana e personit pa përgatitje profesionale; këtu ndodhemi në një situatë kur 
personi që jep ndihmën juridike, përveçqë nuk ka autorizim, nuk posedon fare 
as përgatitje të posaçme juridike.Kryesi i veprës penale, personit që i ofron 
ndihmë juridike, i pohon se ai posedon kualifikim profesional, d.m.th. e vë në 
lajthitje se posedon kualifikim profesional, edhe pse një kualifikim të tillë nuk 
e posedon. Sipas formulimit ligjor, forma e parë alternative e veprës penale 
nga paragrafi 2. kryhet vetëm nga kryesi që ofron ndihmë juridike, pa pasur 
përgatitje profesionale (nuk është jurist i diplomuar dhe nuk e ka të kryer 
provimin e judikaturës), ndërsa shfrytëzuesit të shërbimit të ndihmës juridike i 
pohon se posedon një përgatitje të tillë, d.m.th. kryes i kësaj forme të 
kualifikuar të veprës penale nuk mund të jetë kryesi që ofron një ndihmë të 
tillë juridike pa autorizim, por që posedon përgatitje profesionale, p.sh., juristi 
i diplomuar me provim të judikaturës, i cili nuk është pajisur ende me licencë 
nga Oda e avokatëve për ushtrimin e veprimtarisë së avokatisë. 

b) Forma e dytë e kësaj vepre penale kryhet nga kryesi që posedon përgatitje 
profesionale, por nuk ka licencë për ofrimin e ndihmës juridike profesionale, 
p.sh. juristi i diplomuar me provim të judikaturës, i cili nuk është pajisur ende 
me licencë nga Oda e avokatëve për ushtrimin e veprimtarisë së avokatisë. 
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c) Forma tretë e cilësuar e veprës penale nga paragrafi 2. konsumohet kur kryesi 
posedon përgatitje profesionale, ka licencë, mirëpo ndihmën juridike e bënë në 
kundërshtim me ligjin, për faktin se në nenin 11 të Ligjit për avokatinë janë 
përcaktuar shprehimisht të drejtat dhe obligimet e avokatit - është përcaktuar 
se si ofrohet ndihma ligjore dhe, çdo veprim në kundërshtim me këtë nen, 
konsiderohet si ndihmë juridike në kundërshtim me ligjin, sikurse edhe 
ndërmarrja e veprimeve procedurale të ndryshme në emër të personave të 
caktuar, ushtrimi i parashtresave të ndryshme në emër të personave të caktuar 
pa pasur autorizim etj..872 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Sipas paragrafi 3 vepra penale nga paragrafët 1 e 2. merr elemente/tipare, cilësuese 

kur kryesi “merret” me ofrimin e ndihmës juridike, duke e bërë këtë kundrejt një 
shpërblimi, dhe nuk është i mjaftueshëm ofrimi vetëm një herë i ndihmës juridike. 
Pra, kërkohet ofrimi më i shpeshtë i një ndihme të tillë (praktikimi i saj). Kjo vepër 
penale ekziston edhe atëherë kur kryesi ka kontraktuar shpërblimin, po nuk e ka 
marrë atë. 

2. Vepra penale kryhet vetëm me dashje, gjë që përfshin edhe dijeninë e kryesit se po 
u ofron ndihmë juridike personave të tjerë - fizikë apo juridikë, pa autorizim, pa 
përgatitje profesionale dhe në kundërshtim me ligjin. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. I pandehuri ka konsumuar elementet e veprës penale të ofrimit pa autorizim të 

ndihmës juridike, ngase u ka ofruar ndihmë juridike personave të ndryshëm gjatë 
kohës sa ishte i suspenduar nga avokatia.873 

2. Ofrimi i ndihmës juridike duhet të bëhet kundrejt një shpërblimi me para, po kjo 
mund të bëhet edhe me pasuri tjetër (p.sh., shpërblimi me artikuj ushqimorë). Me 
rëndësi është që kryesi ta ketë marrë shpërblimin për punën e tij, mirëpo nuk është 
e nevojshme që shpërblimin ta ketë kërkuar paraprakisht.874 

3. “I akuzuari me shkollë të lartë administrative ka konsumuar veprën penale të 
kauziavokatisë nga neni 310. par. 1. i LPKr., kur në periudhën nga janari deri në 
maj 1998, është marrë me ofrimin e ndihmës juridike të qytetarëve, duke përpiluar 
kërkesa për caktimin e kompensimit për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore, 
ankesa ndaj vendimeve për kundërvajtje, aneks-kontratë për dhuratën, kontratë për 
shitblerje të paluajtshmërisë, kontratë për mbajtje të përjetshme, përgjigje për padi 
etj., dhe për çdo lëndë ka formuar dosje.875 

 
 

                                                           
872 Shih nenin 11.të Ligjit për avokatinë,nr. 03/L-117 datë 12 shkurt 2009. 
873 Gjykata Supreme Federative e Jugosllavisë, Ap.nr. 115/56,cituar sipas Srzentiq Nikola etj, Komentar 
krivičnog zakona RS, SAPK, SAPV, Beograd 1981, f. 705.  
874 Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap.nr. 1465/52. 
875 Dr.Miloč Babić etj.ibd.f.1818. 
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Neni 420 [Pengimi i ceremonive fetare] 
 
1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme pengon ose ndalon kryerjen e 

ceremonisë fetare, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  
2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me përdorimin e forcës 

apo kanosjes serioze, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre 
(3) vjet.  

 
1. Me këtë vepër penale mbrohen të drejtat kushtetuese, liritë dhe të drejtat themelore të 

individit - “Liria e besimit, e ndërgjegjes dhe e fesë”, neni 38 i Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës, në paragrafin 1 të së cilës thuhet: “Liria e besimit, e 
ndërgjegjes dhe e fesë ngërthen të drejtën për të pranuar dhe për të manifestuar fenë, 
të drejtën për të shfaqur bindjen personale dhe të drejtën për të pranuar ose refuzuar 
për të qenë anëtar i një bashkësie ose grupi fetar. Ndërkaq, me Ligjin për Liritë 
Fetare në Kosovë, (2006/02- L31), është i ndaluar pengimi i shprehjes së lirisë fetare. 
Liria për të manifestuar fenë ose besimin duhet t’u nënshtrohet vetëm atyre 
kufizimeve që janë të parashkruara me ligj dhe janë të domosdoshme në shoqërinë 
demokratike, në interes të sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit publik, shëndetit e 
moralit dhe për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të të tjerëve.876 

2. Liria fetare, përpos me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me Ligjin për 
Liritë Fetare, është e garantuar edhe me Deklaratën e Përgjithshme për të Drejtat e 
Njeriut (neni 18), me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (neni 9), me 
Rregullat Minimale Standarde për Sjelljet me të Burgosurit (nenet 41 e 42).877 

3. Sipas amendamentin I. të vitit 1971 të Kushtetutës së SHBA-së, Kongresi nuk 
mund të nxjerrë një ligj që ndalon shprehjen e lirë të besimit fetar. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale është përcaktuar në mënyrë alternative si 

pengim ose si ndalim i kryerjes së ceremonive fetare. Pengim do të thotë 
ndërmarrja e veprimeve të tilla, me të cilat do të vështirësohej kryerja e veprimeve 
fetare. Ndalimi i veprimeve fetare nënkupton ndërmarrjen e veprimeve ose punëve 
me qëllim të ndalimit para fillimit të ceremonisë a gjatë ceremonisë, me të cilat 
veprime pamundësohet fare ushtrimi i ceremonive fetare ose pamundësohet kryerja 
e mëtejme e ceremonisë. Veçse këto veprimi nuk ndërmerren me dhunë a me 
kanosje serioze. 

2. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person. 
3. Vepra penale konsiderohet e kryer që me fillimin e pengimit dhe ndalimit të 

ceremonive fetare, nëse pengimi ndërmerret me veprime të tilla që njëkohësisht 
përbëjnë edhe ndalim të ceremonive fetare. Në të kundërtën, është kryer ndalimi i 
ceremonive fetare nëse ka pasur sukses –nëse është ndaluar fillimi i ceremonisë 
apo është pamundësuar vazhdimi i mëtejmë i ceremonisë fetare. 

                                                           
876 Shih nenin 38 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenin 1.të Ligjit për Liritë Fetare në Kosovë, 
2006/02- L31, 
877 Shih Deklaratën e Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut, Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
dhe Standardet Minimale për Sjelljet me të Burgosurit. 
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Paragrafi 2. 
 
1. Në paragrafin 2 të këtij neni është parashikuar forma e cilësuar e kësaj vepre 

penale, e cila konsumohet nëse pengimi apo ndalimi i ceremonive fetare, 
parashikuar nga paragrafi 1, është bërë me përdorimin e dhunës a kanosjes serioze. 

 
 
Neni 421 [Dëmtimi i varreve apo kufomave] 
 
1. Kushdo që pa autorizim gërmon, mih, rrënon, heq, dëmton, shkatërron ose 

përdhos varrin apo ndonjë vendvarrim tjetër, dënohet me gjobë ose me 
burgim deri në një (1) vit.  

2. Kushdo që pa autorizim heq, dëmton, shkatërron ose fsheh kufomën, një pjesë 
të saj ose hirin e të vdekurit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) 
vjet.  

 
1. Cenimi i varrit apo i kufomave është vepër penale, me sanksionimin e së cilës 

sigurohet mbrojtja penalo-juridike e varrit ose vendeve të tjera në të cilat janë 
varrosur të vdekurit si dhe mbrojtja penalo-juridike e kufomës apo e mbetjeve 
mortore nga format e ndryshme të asgjësimit a dëmtimit të paautorizuar. Vepra 
penale ka dy forma. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Forma e parë e veprës penale (par. 1) ekziston nëse, pa autorizim, gërmohet, 

rrënohet, dëmtohet apo përdhoset varri a ndonjë vendvarrim ku varroset i vdekuri. 
Objekt i mbrojtjes penalo-juridike është varri apo një vend tjetër, në të cilin është 
varrosur i vdekuri. 

2. Varri është vendi ku i vdekuri është varrosur, qoftë të gjendet në varreza (toka e 
rezervuar, ku varrosen të vdekurit) dhe qoftë në ndonjë vend tjetër. Për ekzistimin 
e veprës penale është irelevante se a bëhet fjalë për varr të thjeshtë apo për lapidar 
të ngritur. Si vende të tjera ku varrosen të vdekurit, konsiderohen varret e 
përbashkëta, vendi ku është vendosur urna me hirin e të vdekurit ose varret jashtë 
varrezave. 

3. Veprimi i kryerjes është përcaktuar në mënyrë alternative, kështu që këtë vepër e 
konsumon ai që gërmon, rrënon, dëmton apo përdhos pa autorizim varrin a një 
vend tjetër ku varrosen të vdekurit. Gërmimi faktikisht nënkupton asgjësimin e 
varrit të dikujt, ngase, vendi ku ka qenë varri, gërmohet. Rrënimi a dëmtimi 
përfshin veprime të tilla me të cilat shkaktohen dëme në pllakat përkujtimore, të 
gurëve të varrit, mureve të varrit etj., ose shkatërrohen. Përdhosja e varrit ose e 
vendeve të tjera ku varrosen të vdekurit, mund të kryhet në mënyra të ndryshme, 
me të cilat varri nuk rrënohet a dëmtohet, por cenohen ndjenjat e personave në 
lidhje farefisnore me personin e varrosur, apo të respektuarit e tij. Veprime të tilla 
mund të jenë: shkrimi i porosive të pamoralshme dhe fyese, lyerja e pllakës 
përkujtimore me vajra të ndryshme, heqja e pllakës së varrit, fshirja e shkrimeve 
mbi pllakën e varrit apo e pjesëve të shkrimit etj.. Për të ekzistuar kjo vepër penale, 
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është me rëndësi që veprimet e ndërmarra, shikuar objektivisht, të përbëjnë cenim 
të paskrupullt të varrit, përkatësisht të vendit tjetër ku janë varrosur të vdekur. 
Mënyra se si ndërmerren këto veprime si dhe me cilat mjete kryhen, janë 
irelevante. 

4. Kryes i veprës penale mund të jetë çdo person. 
5. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje, (ana subjektive) dhe kjo përfshin 

dijeninë e kryesit se po dëmton varrin apo një vend tjetër ku janë të varrosur 
persona të vdekur, dhe se një dëmtim të tillë e bën pa autorizim. Gërmimi a rrënimi 
i paautorizuar i varrit a një vendi tjetër ku varrosen të vdekur, ekziston kur nuk 
kryhet konform ligjit ose një vendimi tjetër, me të cilin rregullohet varrimi i të 
vdekurve dhe mirëmbajtja e varrit. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Forma e dytë e veprës penale (par.2.) ekziston kur kryesi nxjerr nga varri, 

zhvendos, dëmton, shkatërron ose fsheh kufomën, një pjesë të saj ose hirin e të 
vdekurit. 

2. Edhe në këtë paragraf do të duhej të përdorej shprehja pa autorizim, ngase 
ndonjëherë nxjerrja e kufomës mund të bëhet konform ligjit, p.sh., ekshumacioni i 
kufomës, pastaj nxjerrja për rivarrim për shkaqe të ndryshme etj.. Intenca e 
ligjdhënësit ka qenë sanksionimin vetëm i atyre veprimeve alternative të 
paautorizuara, ndërkaq me rastin e ndërtimit të normës, kjo shprehje ka mbetur 
jashtë. 

3. Për dallim nga forma e mëparshme e veprës penale, me sanksionimin e së cilës 
mbroheshin varri a vendet e tjera ku varrosen persona të vdekur, me sanksionimin 
e kësaj forme të veprës penale sigurohet mbrojtja penalo-juridike e kufomës, e 
pjesëve të kufomës a mbetjeve mortore nga nxjerrja, zhvendosja, fshehja apo 
përdhosja e paautorizuar. 

4. Veprimi i kryerjes është përcaktuar në mënyrë alternative, kështu që vepra penale 
mund të kryhet me nxjerrje, zhvendosje, fshehje a përdhosje të paautorizuar të 
kufomës, pjesëve të kufomës ose mbetjeve mortore. Në këtë rast është e 
parëndësishme se në cilin vend ndodhen kufoma, pjesë të kufomës a mbetjet 
mortore (në varr apo në një vend tjetër). Me rëndësi është që të bëhet fjalë për 
ndërmarrjen e këtyre veprimeve pa autorizim. Prandaj nuk do të ekzistonte kjo 
formë e veprës penale, nëse ndonjëri nga veprimet e theksuara më lart të jetë 
ndërmarrë në bazë të vendimit të organit kompetent, p.sh., nxjerrja e kufomës me 
qëllim obduksioni sipas një vendimi gjyqësor. 

5. Kryes i veprës penale mund të jetë çdo person. 
6. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje. 
 

Raporti i kësaj vepre penale me veprat e tjera penale 
 
1. Është i mundur bashkimi i veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1, me veprën 

penale të vjedhjes të parashikuar nga neni 325, par. 1 apo me veprën penale të 
vjedhjes së rëndë, të parashikuar nga neni 327 par.1, nënparagrafi 1 i KPK. Janë të 
njohura rastet e hapjes me dhunë të varreve dhe përvetësimi i sendeve të vlefshme 
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të marra nga i ndjeri, (unaza, flori). Gjithashtu është i mundur edhe bashkimi me 
veprën penale të asgjësimit apo dëmtimit të pasurisë, të parashikuar nga neni 333 i 
KPK, por edhe me veprën penale të nxitjes së urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit 
kombëtar, racor, fetar a etnik, të parashikuar nga neni 147. par. 3 i KPK. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Vepra penale e dëmtimit të varreve, parashikuar nga neni 313 a i LPS (Ligjit Penal 

të Serbisë) konsumon nga ai që gërmon rrënon ose dëmton pa autorizim varrin a 
vendin ku varrosen të vdekur, apo i përdhos rëndë ato. Meqenëse varret 
rregullohen dhe mbahen sipas zakoneve të vendit dhe në përputhje me zakonet 
ekzistuese, varret shënohen edhe me lapidarë, për këtë arsye edhe lapidarët janë 
pjesë përbërëse të varrit. Prandaj, ashtu si objekt mbi të cilin kryhet vepra penale e 
dëmtimit të varrit të parashikuar nga neni 313 a të LPS, mund të jetë edhe lapidari. 
Pra, kur është vërtetuar pa mëdyshje se i pandehuri, duke përdorur furçën e 
bojaxhiut në anën e përparme dhe të pasme të lapidarit me shkronja të mëdha ka 
shënuar “Eja të paguash lapidarin, mjaft të kemi pritur“ e më pas ka shkruar se 
numri i telefonit të tij është “68-593”, ai kështu ka dëmtuar varrin, ngase në 
mënyrë të paskrupullt ka cenuar detyrimin për respektin ndaj personit të vdekur. 
As motivi nga i cili është udhëhequr i pandehuri – për shkak se të afërmit e të 
vdekurit nuk i kanë paguar për ngritjen e lapidarit, nuk e liron atë nga përgjegjësia 
penale, ngase sjellja e tij ishte në kundërshtim të hapur me moralin e pranueshëm, 
ndërsa i pandehuri kërkesat e tij ndaj të afërmeve të të vdekurit, ka mundur t’i 
realizojë në rrugë të rregullt.878 

2. “Në veprimet e të pandehurit, i cili punëtorit të varrezave i ka urdhëruar që nga 
varri t’i heqë lulet dhe kurorat vetëm dy ditë pas varrosjes së të ndjerit dhe t’i 
dërgojë në vendin për depozitimin e hedhurinave, edhe pse lulet dhe kurorat ishin 
akoma të freskëta, nuk realizohen të gjitha elementet e veprës penale të cenimit të 
paqes së të ndjerit. Heqja e përkohshme e të gjitha kurorave e luleve dhe 
depozitimi në hedhurina mund të konsiderohet si cenim i paqes së të ndjerit, por 
objektivisht nuk e ka kuptimin e cenimit të rëndë të paqes së të ndjerit, për se 
kërkohet një shkallë më e lartë e sjelljeve të pahijshme, me të cilat përdhoset varri 
dhe cenohen ndjenjat e pieteti ndaj të vdekurit. Në veprimet e tilla të të pandehurit, 
do të konsumoheshin elementet e veprës penale të dëmtimit të sendit të huaj, 
parashikuar nga neni 222, par. 1 i LPKr.”879 

3. “Me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, e pandehura, si bashkëshorte e të 
ndjerit - djalit të së dëmtuarës, është liruar nga përgjegjësia penale për veprën 
penale të cenimit të paqes së të ndjerit, parashikuar nga neni 134, par.1. i LPKr, 
sepse nga varri ku ishin varrosur bashkëshorti dhe djali i së dëmtuarës, ka shkoqur 
vazon dhe e ka hedhur. Edhe pse heqja e vazos, e cila ishte e përforcuar për varri, 
përbën dëmtim të varrit, megjithëkëtë, në veprimet e të pandehurit nuk janë 
konsumuar elementet e kësaj vepre. Për të ekzistuar vepra penale e cenimit të 
paqes së të ndjerit, është e domosdoshme që veprimet që objektivisht përbëjnë 
dëmtim, duhej të ishin bërë me qëllim që të dëmtohej varri si send i huaj, e në 

                                                           
878 Gjykata Supreme e Serbisë, Pkl.nr.1/75. 
879 Gjykata e Zhupaisë Bjellovar, Ap.nr.322/1995, datë 18.maj 1995. 
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rastin konkret nuk kemi të bëjmë me një situatë të këtillë, ngase e pandehura është 
pronare dhe shfrytëzuese e vendit të varreve. Shkoqja dhe hedhja e vazos nuk 
përbën as përdhosje të rëndë të varrit.  

4. Me dëmtim të rëndë të varrit duhet konsideruar përdhosja dhe dëmtimi i varrit, me 
të cilat cenohen rëndë ndjenjat e pietetit ndaj personave të varrosur, d.m.th., 
ndjenja e respektit të thellë ndaj të ndjerëve. E pandehura nuk kishte vepruar me 
qëllim që ta dëmtonte rëndë varrin, ngase në të ishte i varrosur bashkëshorti i saj, 
vdekja e të cilit e kishte goditur rëndë “.880 

                                                           
880 Gjykata e Zhupanisë Bjellovar, Ap.nr.46/1995, datë 23 shkurt 1995. 
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Kapitulli XXXIV: Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare 
 
 
1. Dukuria e keqpërdorimit të pozitës dhe autorizimeve zyrtare dhe, në përgjithësi, 

veprimi i kundërligjshëm i personave zyrtarë, veçanërisht korrupsioni, janë të 
njohura dhe të inkriminuara kaherë në të drejtën penale. Mirëpo sistematizimi në të 
ashtuquajturat vepra penale zyrtare dhe radhitja e tyre në grupe të posaçme, ka 
ndodhur mjaft vonë, më saktë në legjislacionin penal të shekullit XIX. Prej atëherë 
ka filluar edhe përpunimi i rëndësishëm teorik i këtyre veprave penale. 

2. Veprat penale kundër detyrës zyrtare përbëjnë sjellje të kundërligjshme të drejtuara 
kundër funksionimit të rregullt të shërbimeve publike, të cilat i kryejnë personat e 
autorizuar a personat zyrtarë gjatë ushtrimit të detyrës së tyre zyrtare ose lidhur me 
kryerjen e detyrës zyrtare. Kjo formë e kryerjes së veprës penale sot bie në 
kategorinë e kriminalitetit me shkallë të lartë rreziku për shoqërinë. Kjo gjë 
manifestohet jo vetëm në pasojat materiale që rezultojnë nga kryerja e këtyre 
veprave penale, por sidomos në rrënimin dhe çrregullimin e rrjedhave themelore të 
jetës shoqërore, duke atakuar vlerat morale të shoqërisë. 

3. Nga vetë emërtimi i këtyre veprave penale rezulton se element esencial i këtyre 
veprave penale është cenimi i detyrës zyrtare nga ana e personave zyrtarë përmes 
shfrytëzimit të kundërligjshëm të pozitës dhe autorizimeve zyrtare që rrjedhin prej 
saj. Bëhet fjalë për veprat penale të keqpërdorimit të pushtetit përmes shfrytëzimit të 
palejueshëm të pozitës dhe të autorizimeve zyrtare që gëzojnë ata në kryerjen e 
detyrës zyrtare. Dukuritë e këtilla, që përbëjë një të keqe të madhe për çdo shoqëri, 
janë karakteristike si për shoqëritë e vjetra, ashtu edhe për shoqëritë bashkëkohore. 
Rrezikshmëria e tyre qëndron veçanërisht në faktin se këto vepra penale i kryejnë 
personat që janë titullarë të autorizimeve zyrtare, dhe kjo përbën sulm mbi 
integritetin e detyrës nga brenda. Ky veprim rrit njëkohësisht mundësinë e fshehjes 
së kësaj forme të kriminalitetit. Kryerja e pandershme, e parregullt dhe e paligjshme 
e detyrës zyrtare, e autorizimeve publike dhe e autorizimeve të tjera favorizon edhe 
zhvillimin e burokracisë dhe çon në korrupsion të administratës. Nëse administrata, 
krahas kësaj, për shkak të korrupsionit është e lidhur edhe me kryesit e disa veprave 
penale ose, me qëllim të kryerjes së këtyre veprave penale, ato veprime janë të 
lidhura dhe të organizuara reciprokisht, atëherë hapen mundësitë për përhapje të 
pakufizuar të paligjshmërisë (anarkisë), që është vështirë të kontrollohen dhe të 
zbulohen. Sjelljet e tilla cenojnë autoritetin e pushtetit dhe dobësojnë besimin e 
qytetarëve ndaj nëpunësve të aparatit të shtetit të tyre. Për këtë arsye, të gjitha shtetet 
ndërmarrin masa adekuate për pengimin dhe eliminimin e të gjitha formave të 
keqpërdorimit gjatë ushtrimit të detyrës dhe autorizimeve të tjera publike. Përpos 
shumë masave të karakterit parandalues, parashikohen dhe aplikohen edhe forma të 
ndryshme të përgjegjësisë së personave zyrtarë, ku bën pjesë edhe përgjegjësia 
penale. Me më shumë ose më pak dallime, veprat penale kundër detyrës zyrtare 
sanksionohen në të gjitha legjislacionet penale bashkëkohore. 

4. Është thënë se veprat e këtilla, në esencë, janë vepra të keqpërdorimit të detyrës dhe 
autorizimeve zyrtare në kryerjen e detyrës zyrtare. Mirëpo, këto janë edhe vepra të 
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tilla penale, me të cilat cenohen vlera të ndryshme, siç janë liritë individuale të 
individit, pasuria e tij etj.. Kjo krijon probleme të caktuara në përcaktimin e objektit 
të mbrojtur të veprave të këtilla. Kështu, disa autorë flasin se te këto vepra penale 
nuk mund të bëhet fjalë për një objekt unik të mbrojtur, po për një objekt të 
shumëfishtë të mbrojtur. Edhe pse me veprat e këtilla rrezikohen vlera të ndryshme 
individuale, nga natyra dhe kuptimi i këtyre veprave, rezulton se objekt i tyre primar 
i mbrojtur është ushtrimi i ligjshëm, i drejtë dhe me ndërgjegje i detyrës dhe i 
autorizimeve zyrtare. Pra, bëhet fjalë për interesin e përgjithshëm të shoqërisë dhe të 
çdo qytetari, që shërbimet shtetërore dhe shërbimet e tjera me interes publik të 
funksionojnë ligjërisht dhe drejt, ngase vetëm kështu zyrtarët/shërbimet përmbushin 
funksionin e tyre shoqëror. Funksionimi i pastër, i drejtë, i ndershëm dhe i ligjshëm i 
organeve shtetërore dhe organeve të tjera publike, janë parakushte të domosdoshme 
për funksionimin e tyre efikas dhe me autoritet. 

5. Përcaktimi i këtillë i objektit të mbrojtur te veprat e këtilla penale nuk kufizohet 
vetëm në veprimin e ligjshëm të administratës klasike shtetërore, por përfshin edhe 
të gjitha shërbimet publike, siç janë: shërbimet sociale, kulturore, administrative, 
shëndetësore, pastaj shërbimet bankare dhe afarizmin financiar, shërbimin e 
mallrave dhe shërbimeve, përkatësisht tregtinë në marrëdhëniet ndërkombëtare 
ekonomike si dhe shërbimet e përgjithshme që ushtrojnë autorizime publike. 

6. Karakteristikën themelore të këtyre veprave penale e përbën pikërisht cenimi i 
detyrës zyrtare. Statusi juridiko-publik i shërbimit, rëndësia e autorizimeve që 
rezultojnë për individët nga pozita e tyre zyrtare, një person të këtillë e detyrojnë të 
ketë një vigjilencë të shtuar për veprim të ligjshëm, për shfrytëzim të ligjshëm të të 
drejtave dhe autorizimeve të tij, prandaj veprat penale këtu qëndrojnë në cenimin e 
rëndë të pozitës apo autorizimit në kryerjen e detyrës zyrtare. Për këtë arsye, te 
veprat e tilla penale është fjala për cenimin e integritetit të shërbimit nga vetë 
bartësit e autorizimeve zyrtare, (për sulm mbi shërbimin nga brenda), nga vetë 
personat zyrtarë. Cenimi i këtillë i detyrave zyrtare përbën vepra të rrezikshme 
shoqërore, me të cilat atakohen të mirat juridike të bashkësisë dhe individit. 
Administrata e dobët dhe e korruptuar përbën një të keqe të madhe për shoqërinë. 
Ajo dobëson përparimin, cenon prestigjin dhe autoritetin e pushtetit, kontribuon në 
humbjen e besimit të qytetarëve dhe shkakton revoltë të përgjithshme, ndërsa 
kulmi i paligjshmërisë arrihet kur administrata, për shkak të korrupsionit, është 
tolerante ndaj delikuentëve dhe nëse është e lidhur me kryesit veprave të ndryshme 
penale. Atëherë hapet rruga për mosndëshkim të gjerë të paligjshmërisë. 

7. Lufta kundër një delikuence të këtillë është pjesë e përpjekjeve për luftimin e 
burokracisë dhe burokratizmit, për respektimin e të drejtave të qytetarëve dhe për 
raporte të ndershme e korrekte të të gjitha organeve të pushtetit dhe të të gjithë 
titullarëve të autorizimeve publike ndaj qytetarëve. Në këtë fushë burokracia 
manifestohet si arbitraritet i organeve, si diçka inerte, si pasivitet, pandershmëri në 
kryerjen e detyrave, moskujdes në respektimin e të drejtave të qytetarëve, raport i 
paskrupullt ndaj njerëzve, si tendencë për përfitimin e privilegjeve dhe dobisë për 
vetveten etj.. Mjeti më i përshtatshëm në luftën kundër dukurive të tilla duhet të 
jetë zhvillimi i formave të ndryshme të kontrollit nga vetë qytetarët dhe nga 
organet përfaqësuese. 

8. Nga ky shpjegim del se cili është vërtet objekti i mbrojtur te ky grup i veprave 
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penale. Në kuptimin formal, ky është ushtrimi i ligjshëm i autorizimeve zyrtare, 
publike dhe autorizimeve të tjera të personave zyrtarë dhe personave përgjegjës, 
ndërsa në kuptimin material, ky është interesi i shoqërisë në përgjithësi dhe i çdo 
individi për veprim të pastër, të ndershëm, të ligjshëm të organeve shtetërore dhe 
shërbimeve të tjera me interes publik, ngase vetëm kështu ata përmbushin interesin 
e tyre shoqëror; interesin e qytetarëve se këto shërbime veprojnë ligjshëm dhe drejt 
për të mos e sjellë në mëdyshje besimin e opinionit ndaj shërbimit zyrtar. Në këtë 
mënyrë, mund të përfundohet se, pasojë e përgjithshme e të gjitha veprave penale 
të përfshira në këtë kapitull, është rrezikimi a cenimi i veprimit të rregullt, të 
ligjshëm të pushtetit publik, pushtetit administrativ dhe organeve të tij, shfrytëzimi 
i drejtë dhe i ndershëm i pozitës dhe autorizimit zyrtar. 

9. Së fundi, vlen të theksohet se veprat penale kundër detyrës zyrtare, veprat e 
personave zyrtarë a të personave përgjegjës paraqiten edhe te veprat penale kundër 
lirive dhe të drejtave të qytetarëve (kapitulli XVI), veprat penale kundër martesës 
dhe familjes (kapitulli XX), veprat penale kundër sigurisë së përgjithshme të 
njerëzve dhe pasurisë (kapitulli XXV) etj.. Mirëpo vetëm ana formale e këtyre 
delikteve (statusi i kryesit), veprave të tilla në një mënyrë të caktuar u jep 
karakteristika të veprës penale të personit zyrtar a përgjegjës, ndërsa, për nga 
përmbajtja, ato dallojnë dukshëm nga veprat penale kundër detyrës zyrtare të 
përfshira në kapitullin XXIX. 

 
Përmbajtja e veprave penale të kapitullit XXXIV 

 
1. U tha se veprat penale zyrtare, në esencë, janë vepra penale të keqpërdorimit të 

pozitës dhe autorizimeve zyrtare në ushtrimin e detyrës zyrtare, duke i cenuar ato; 
u theksua më lart se pikërisht cenimi i detyrave zyrtare është karakteristikë e këtyre 
veprave. Nga pozita zyrtare rezulton detyra zyrtare dhe kjo i imponon personit 
zyrtar detyrime speciale që të sillet në përputhje me ligjin dhe rregullat e detyrës. 
Analiza më e përafërt e veprave penale të këtij kapitull tregon se ato drejtohen në 
cenimin e vlerave të ndryshme; të tilla janë: veprat penale të ushtrimit të 
pandërgjegjshëm të detyrave dhe veprat penale të keqpërdorimit të detyrave dhe 
autorizimeve zyrtare, veprat penale të korrupsionit, veprat penale lidhur me 
sekretin zyrtar, veprat penale lidhur me pasurinë zyrtare dhe veprat penale që 
mund t’i kryejë çdo person, të cilat janë klasifikuar këtu, ngase janë të lidhura në 
ndonjë mënyrë me veprat penale zyrtare (veprat penale të ushtrimi të ndikimit dhe 
veprat penale të dhënies së ryshfetit). 

2. Lidhur me çështjen se cilat vepra penale duhen përfshirë në këtë grup të veprave 
penale, ekzistojnë dy koncepte themelore. Sipas njërit, ato janë vepra në ushtrimin 
e detyrës, ndërsa sipas mendimit të dytë, ato janë edhe veprat e lidhura me 
ushtrimin e detyrës. 
a) Sipas mendimit të parë të ngushtë, këtu përfshihen vetëm ato vepra penale që 

kanë të bëjnë me keqpërdorimin e detyrës dhe autorizimit zyrtar, kur personi 
zyrtar ka vepruar në mënyrë të kundërligjshme me rastin e ndërmarrjes së 
veprimeve zyrtare, për të cilat edhe është i autorizuar; 

b) Sipas mendimit të dytë të gjerë, përpos këtyre veprave, këtu përfshihen edhe 
veprat që kryen personi zyrtar duke i shfrytëzuar mundësitë reale dhe juridike 
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lidhur me pozitën e tij zyrtare, me mundësinë që ai ka, duke pasur parasysh 
pozitën e tij zyrtare (prandaj këtu hyjnë edhe veprat, siç janë: shpërdorimi i 
pozitës zyrtare, përdorimi i paautorizuar i pasurisë, mashtrimi në detyrë, 
përvetësimi i kundërligjshëm i pasurisë me rastin e ekzekutimit të vendimit 
gjyqësor). 

3. Për shkaqet praktike, KP ka përqafuar konceptin e dytë të gjerë. 
 

Kryesit e këtyre veprave 
 
1. Një nga elementet themelore të përbashkëta të veprave penale të këtij kapitulli, 

është edhe ai që kryes i saj, në numrin më të madh të rasteve, mund të jetë vetëm 
personi zyrtar. Mirëpo personi zyrtar, si subjekt kryesor i këtyre veprave, nuk 
përcakton vetvetiu karakterin e tyre për t’u radhitur në grupin e veprave penale 
kundër detyrës zyrtare. U tha se esenca e veprave penale kundër detyrës zyrtare 
është cenimi i detyrave dhe funksioneve të shërbimeve, gjë që implikon konceptin 
e gjerë të veprave të këtilla, në të cilat hyjnë, përpos veprave që ndërmerren në 
ushtrimin e detyrës zyrtare, edhe veprat lidhur me kryerjen e tyre. Bëhet fjalë për 
vepra penale specifike, që nuk janë ekskluzivisht vepra penale zyrtare, por ato, 
përpos personave zyrtarë, mund t’i kryejnë edhe personat e tjerë në detyrë apo 
përgjithësisht që punojnë në organet shtetërore a në ndonjë shërbim publik; kryes i 
tyre mund të jetë edhe çdo person (përmes.ushtrimit të ndikimit, dhënies së 
ryshfetit etj.). Kryesit e veprave penale të korrupsionit rëndom nuk janë nga radhët 
e kriminalitetit klasik, po janë përfaqësues të shtresave më të larta shtetërore, ata 
janë persona në pozita dhe me autoritet, titullarë funksionesh të larta shtetërore dhe 
ekonomike me autorizime të caktuara, persona në vende përgjegjëse, në afarizmin 
komercial, ekonomik dhe doganor; në qarkullimin e mallrave - agjentë tregtarë, 
brigadierë etj.. Zakonisht, kryesit më të shpeshtë të këtyre veprave penale janë 
personat zyrtarë që ushtrojnë një funksion të caktuar në organet shtetërore, në 
shërbimet publike, në institucionet dhe entet e tjera publike, të cilat vendosin për të 
drejtat dhe detyrat e qytetarëve dhe të personave juridikë, siç janë: dhënia e lejeve 
a pëlqimeve të caktuara, dhënia e certifikatave, aktvendimeve, diplomave, 
detyrimet e ndryshme tatimore, doganore dhe detyrimet e tjera financiare ndaj 
shtetit etj.. 

2. Për shprehjen person zyrtar dhe person përgjegjës, shih komentin lidhur me nenin 
120 par. 1 dhe 2 të KPK. 

3. Shprehja person zyrtar është zgjeruar edhe me persona të huaj zyrtarë, të cilët janë 
anëtarë të pushtetit legjislativ, ekzekutiv, administrativ ose të organeve gjyqësore 
të një shteti të huaj, funksionarët publikë të organizatave ndërkombëtare dhe të 
organeve të tyre, gjyqtarë dhe persona të tjerë zyrtarë të Gjykatës Ndërkombëtare, 
të cilët ndodhen me shërbim në Republikën e Kosovës. Kështu janë krijuar 
prezumime për ndjekje penale me karakter korrupsioni me elemente të huaja, në të 
cilat marrës i mitës është një nga personat e përmendur. Sepse përndryshe, 
personat e tillë do të ngelnin të pandëshkuar për marrjen e ryshfetit sipas nenit 343 
të KPK. Në këtë mënyrë është harmonizuar e drejta penale e Kosovës me të drejtën 
e Bashkimit Evropian. 

4. Në kuptim të paragrafit 1 të neni 5 të Corpus jurisa (projekti që është në qarkullim 
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të Komisionit Evropian, ndërtuar nga grupi i ekspertëve 1995/96, në të cilin është 
parashikuar një numër i caktuar i parimeve udhëheqëse për mbrojtje penalo-
juridike të interesave financiare të Bashkimit Evropian në kufijtë e të ashtuquajturit 
territor i sundimit evropian), shprehja person zyrtar përfshin si personin zyrtar 
evropian, ashtu edhe atë nacional. Person zyrtar evropian është: 
- çdo person me cilësi të zyrtarit, i punësuar në bazë të kontratës së lidhur në 

përputhje me Statutin e zyrtarëve evropianë; 
- çdo person të cilin ia vë në dispozicion Bashkimit Evropian shteti anëtar apo 

institucioni publik a privat, të cilët në Bashkësinë Evropiane ushtrojnë të 
njëjtat detyra si dhe çdo epror dhe zyrtar tjetër i Bashkimit Evropian. 

5. Shprehja person nacional zyrtar duhet interpretuar në përputhje me përkufizimin e 
funksionarit a zyrtarit publik në shtetin juridik nacional anëtar, në të cilin personi 
në fjalë e ka atë cilësi, me qëllim të realizimit të qëllimeve të së drejtës penale të 
atij shteti. 

6. Ndarja e veprave penale të këtij kapitulli. Të gjitha veprat penale kundër detyrës 
zyrtare, pavarësisht se a gjenden në këtë grup apo në ndonjë grup tjetër, në teorinë 
e së drejtës penale ndahen në vepra penale të drejta dhe jo të drejta dhe në vepra të 
përgjithshme e të posaçme. 

7. Veprat penale zyrtare të drejta janë veprat penale, kryes i të cilave mund të jetë 
vetëm personi zyrtar, cilësia e personit zyrtar të të cilit është element konstitutiv – 
qenësor i veprave të tilla. Nga kjo rezulton se këto vepra penale mund të 
konsumohen vetëm gjatë kryerjes së detyrës zyrtare dhe, këto vepra penale, jashtë 
kësaj nuk ekzistojnë. Vepra të tilla janë, p.sh., shpërdorimi i pozitës ose i 
autorizimit zyrtar, përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës, zbulimi i sekreteve 
zyrtare etj.. 

8. Veprat penale zyrtare jo të drejta janë veprat kryes i të cilave, përpos personit 
zyrtar, mund të jetë edhe ndonjë person tjetër, i cili veprën e kryen jashtë detyrës 
zyrtare apo lidhur me kryerjen e detyrës zyrtare. Në këtë grup bëjnë pjesë: dhënia e 
ryshfetit, ushtrimi i ndikimit, përdorimi i paautorizuar i pasurisë (shpërdorimi në 
detyrë). Në grupin e veprave penale jo të drejta hyjnë edhe veprat e përgjithshme 
penale, të cilat marrin formë të cilësuar, nëse ato i kryejnë personat zyrtarë; të tilla 
janë, p.sh., shkelja e statusit të barabartë të banorëve të Kosovës - neni 193, par. 4 i 
KPK; vendosja e skllavërisë, kushteve të ngjashme me skllavërinë dhe punës së 
detyruar - neni 169 par. 5 i KPK; trafikimi i njerëzve - neni 171 par.4 i KPK; 
parandalimi i ushtrimit të së drejtës së përdorimit të mjetit juridik - neni 208, par. 2 
i KPK. 

9. Veprat penale të përgjithshme zyrtare janë veprat penale që mund të kryhen gjatë 
kryerjes së çdo detyre dhe kryes i tyre mund të jetë çdo person zyrtar, p.sh., 
shpërdorimi i pozitës ose i autorizimit zyrtar, marrja e ryshfetit. 

10. Veprat penale të posaçme zyrtare janë veprat penale që mund të kryhen vetëm në 
shërbime të caktuara dhe kryes të tyre mund të jenë vetëm personat e caktuar 
zyrtarë, p.sh., lirimi i kundërligjshëm i personit të privuar nga liria, përvetësimi i 
kundërligjshëm i pasurisë me rastin e bastisjes apo ekzekutimit të vendimit 
gjyqësor, nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore, që mund të kryhet jo 
nga çdo person zyrtar, po vetëm nga gjyqtari, gjyqtari laik apo gjyqtari për 
kundërvajtje.  
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11. Varësisht nga statusi i kryesit, veprat penale kundër detyrës zyrtare mund të 
ndahen në vepra penale speciale dhe vepra penale të përgjithshme (delicta propria 
dhe delicta communia). Numri më i madh i veprave penale të këtij grupi hyjnë në 
grupin e parë dhe si kryes të tyre paraqiten vetëm personat zyrtarë, ndërsa te një 
numër i tyre, përpos personave zyrtarë, si kryes mund të paraqiten edhe personat 
përgjegjës. Në veprat e përgjithshme të këtij grupi hyn edhe vepra penale e dhënies 
së ryshfetit, e cila mund të kryhet nga çdo person, si dhe vepra penale e ushtrimit të 
ndikimit. 

 
Rëndësia penalo-juridike e ndarjes së këtyre veprave penale 

 
1. Ndarja e mësipërme e këtyre veprave është me rëndësi të veçantë praktike për 

çështjen e bashkëkryerjes dhe bashkëpjesëmarrjes në kryerjen e tyre. Te veprat 
penale të drejta zyrtare, personat që nuk e kanë cilësinë e personit zyrtar, nuk mund 
të jenë bashkëkryes të këtyre veprave, por mund të jenë bashkëpjesëmarrës. Kur 
është fjala për vepra jo të drejta zyrtare, edhe personat jozyrtarë mund të jenë edhe 
bashkëkryes, edhe bashkëpjesëmarrës. Mirëpo kryesi që nuk e ka statusin e 
personit zyrtar, do të përgjigjej për veprën penale themelore, kurse personi zyrtar 
do të përgjigjej për formën e rëndë (të cilësuar). P.sh., vepra penale e parandalimit 
të ushtrimit të së drejtës së përdorimit të mjeteve juridike, parashikuar nga neni 
208 i KPK, mund të kryhet bashkërisht nga personi zyrtar dhe personi që nuk ka 
një status të tillë, por në një situatë të tillë personi jozyrtar do të përgjigjej për 
veprën penale themelore të parashikuar nga paragrafi 1, kurse personi zyrtar për 
veprën penale të parashikuar nga paragrafi 2, d.m.th., statusi penalo-juridik i tyre 
megjithatë nuk është i njëjtë.  

2. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje. Kjo rezulton nga natyra e këtyre 
veprave penale, te të cilat më së shpeshti bëhet fjalë për veprimin e vullnetshëm 
dhe të pandërgjegjshëm gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, shpesh me qëllim të 
përfitimi të dobisë së caktuar. Përjashtim bën vepra penale e zbulimit të sekreteve 
zyrtare, për të cilën është parashikuar përgjegjësia penale edhe për pakujdesi. 

 
 
Neni 422 [Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar] 
 
1. Personi zyrtar, i cili duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i tejkalon 

kompetencat e tij ose nuk i përmbush detyrat zyrtare të tij me qëllim që të 
përfitoj çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër apo që t’i shkaktojë dëm 
personit tjetër ose që seriozisht t’i shkel të drejtat e personit tjetër, dënohet me 
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 

2. Për qëllime të këtij neni, shpërdorimi i detyrës zyrtare përfshinë, por nuk 
kufizohet në:  
2.1. shkeljen me dashje apo me dijeni të ligjit lidhur me detyrat apo 

punësimin e zyrtarit;  
2.2. moskryerja me dashje e ndonjë detyre të domosdoshme të përcaktuar 

me ligj;  
2.3. pranimi i dhuratës, tarifës apo përparësisë së çfarëdo lloji si rezultat i 
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kryerjes së detyrës zyrtare, përveç nëse pranimi i dhuratës, tarifës apo 
përparësisë lejohet me ligj;  

2.4. keqpërdorimi i pasurisë, shërbimeve apo personelit qeveritar apo i 
ndonjë sendit tjetër me vlerë që i përket qeverisë e që ka rënë në 
kujdesin apo posedimin e zyrtarit si rezultat i detyrës apo punës së tij;  

2.5. nënshtrimi me dashje i personit tjetër në keqtrajtim ose arrest, ndalim, 
kontroll, marrje, heqje, vlerësim ose barrë për të cilën e di se është e 
kundërligjshme; ose  

2.6. ndalimi ose pengimi me dashje i tjetrit në ushtrimin apo gëzimin e 
ndonjë të drejte, privilegji, pushteti apo imuniteti ligjor. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Kjo vepër penale përbën keqpërdorim të pozitës zyrtare, apo autorizimin që 

rezulton prej saj. Kryesi i veprës penale shfrytëzon shërbimin, autorizimet e tij 
publike në mënyrë të kundërligjshme dhe në kundërshtim me interesat dhe qëllimet 
e shërbimit. Ai shfrytëzon në mënyrë të kundërligjshme mundësitë lidhur me 
pozitën e tij zyrtare apo me autorizimet. Vepra penale e keqpërdorimit të pozitës 
zyrtare ka karakter të veprës së përgjithshme kundër detyrës zyrtare, bazuar në 
faktin se shumica e veprave të tjera përbëjnë një formë të posaçme të këtyre 
veprave penale, prandaj kjo vepër, në raport me veprat e tjera, ka karakter 
subsidiar, gjë që nënkupton se kjo dispozitë do të aplikohet vetëm po qe se 
veprimet e kryesit nuk do të mund të cilësoheshin sipas ndonjërës prej atyre 
veprave (vepra të posaçme). Keqpërdorimi i pozitës zyrtare bën pjesë në grupin e 
veprave penale të drejta zyrtare. 

2. Vepra penale ekziston kur personi zyrtar a personi përgjegjës, duke shfrytëzuar 
pozitën e vet zyrtare apo autorizimet, me tejkalimin e kufijve të autorizimeve të tij, 
ose duke mos i kryer detyrat e veta zyrtare, përfiton për vete a për tjetrin “ose 
organizatën e biznesit” çfarëdo dobie, i shkakton dëm tjetrit ose shkel seriozisht të 
drejtat e personit tjetër. 

3. Këtu bëhet fjalë për keqpërdorimet në detyrë, përkatësisht lidhur me detyrën; 
kryesi i kësaj vepre penale, përmes veprimeve juridike në fushëveprimin e tij 
zyrtar, përdor autorizimet e tij në mënyrë të kundërligjshme, përkatësisht kryesi i 
kësaj vepre penale shfrytëzon në mënyrë të kundërligjshme mundësitë reale dhe 
juridike të lidhura me pozitën zyrtare, duke kryer veprime të cilat, për nga 
karakteri i tyre, nuk janë zyrtare, po veprime të rëndomta deliktore.  

4. Veprimi i kryerjes është përcaktuar në mënyrë alternative dhe vepra penale 
paraqitet në tri forma, që janë: shfrytëzimi i pozitës zyrtare (shpërdorim) apo 
autorizimeve, tejkalimi i autorizimeve zyrtare dhe mospërmbushja e detyrave 
zyrtare (moskryerja e detyrimeve zyrtare). 

5. Shfrytëzimi i detyrës zyrtare apo i autorizimeve ekziston kur personi zyrtar 
ndërmerr veprime të cilat formalisht janë në kuadër të autorizimeve të tij, por janë 
të kundërligjshme në aspektin material, ngase janë në kundërshtim me interesat 
dhe detyrat e shërbimit. Me veprimin e tij kryesi i lë pas dore interesat dhe qëllimet 
e shërbimit dhe ato i zëvendëson me interesat e veta ose interesat e ndonjë personi 
tjetër. Ai detyrën dhe autorizimin e tij i shfrytëzon për t’i sjellë vetes a tjetrit 
çfarëdo dobie ose për t’i shkaktuar tjetrit dëm. 
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6. Shembull tipik i keqpërdorimit të këtillë të detyrës zyrtare janë keqpërdorimet 
lidhur me të ashtuquajturat autorizime diskrecionale, kur personi zyrtar, me rastin e 
nxjerrjes së ndonjë akti ose të zgjidhjes së ndonjë rasti, është i autorizuar që, në 
mesin e shumë zgjidhjeve, të zgjedhë atë që është më e arsyeshmja. Nëse personi 
zyrtar në këtë rast nuk udhëhiqet nga interesi i shërbimit, po vendimin e bazon në 
ndonjë interes të vetin ose të huaj, ai keqpërdor detyrën zyrtare, edhe pse vepron në 
kuadër të detyrës zyrtare. P.sh., personi zyrtar ka lejuar që, në ngarkesë të mjeteve 
të organizatës punuese, t’i paguhen shpenzimet e pushimit udhëheqësit të 
organizatës tjetër punuese, duke e shpërblyer atë për shërbimin që i ka bërë atij 
ose, rasti tjetër, kur personi zyrtar i ka besuar përpilimin e elaboratit funksionarit të 
komunës jo për shkak se ai është person profesionist për hartimin e elaborateve të 
tilla, po për shkak se ai i kishte kryer më herët shërbime, por edhe për t’i imponuar 
kryerjen e shërbimeve në të ardhmen.  

7. Kjo formë e veprës penale ekziston kur personi zyrtar ndërmerr veprimin zyrtar në 
fushëveprimin e autorizimeve të veta. Mirëpo vepra ekziston edhe kur veprimi i 
ndërmarrë nuk ka karakterin e veprimeve zyrtare, po është ndërmarrë me 
keqpërdorimin e detyrës zyrtare, p.sh., kur përfaqësuesi diplomatik ka nxjerrë 
jashtë kufirit me veturë zyrtare shtetasit e huaj. 

8. Tejkalimi i autorizimeve zyrtare ekziston kur personi zyrtar vepron jashtë 
autorizimeve zyrtare dhe jashtë kompetencave të tij reale. Kryesi i veprës penale 
tejkalon kufijtë e autorizimeve të veta zyrtare, ngase ndërmerr veprime zyrtare që 
cilat janë në kompetencë të një personi tjetër zyrtar (të një instance më të lart; a më 
të ulët), ose që i përket një shërbimi krejtësisht tjetër (i ashtuquajturi uzurpim). 
Vepra ekziston edhe kur personi zyrtar vepron pa pëlqimin dhe pa lejen paraprake 
të personit tjetër, e cila në rastin konkret është e domosdoshme. Për ekzistimin e 
kësaj forme të keqpërdorimit është e domosdoshme të vërtetohen kufijtë e 
autorizimit të presonit zyrtar, në bazë të dispozitave që kanë të bëjnë me këtë 
shërbim. P.sh., zyrtari i punëve të brendshme ka falsifikuar autorizimin për 
kontrollimin e banesës dhe, në bazë të këtij autorizimi, ka kryer kontrollin-
bastisjen e banesës; ose personi zyrtar ka plotësuar fletëpagesën për vete, ndonëse 
atë është dashur ta plotësojë një person tjetër dhe, në bazë të akësaj, ka përfituar 
pagesën për punë jashtë orarit të punës etj..  

9. Moskryerja e detyrës zyrtare ekziston kur personi zyrtar nuk e kryen detyrën 
zyrtare, nuk ndërmerr veprimin zyrtar që është i detyruar ta ndërmarrë, ose kur 
këtë veprimin e bën të tillë që të mos mund të arrihet qëllimi, i cili do të realizohej, 
po ta ndërmerrte atë veprim (kryerja formale ose lëshimi material i detyrës 
zyrtare); personi zyrtar nuk e bën atë që u përket kompetencave të tij e që është i 
detyruar ta bëjë; ai refuzon ta kryejë atë që është i detyruar ta kryejë, ose zvarrit 
ndërmarrjen a kryerjen e ndonjë detyrimi të tij zyrtar. Do të kishim të bënim me 
raste të tilla, p.sh., kur personi zyrtar s’e nxjerrë fare aktin, të cilin është i detyruar 
ta nxjerrë; kur refuzon të vendosë për ndonjë çështje që i përket kompetencës së tij; 
kur qytetarit nuk do t’ia japë certifikatën që e kërkon personi i interesuar etj.. Në 
raste të tilla personi zyrtar nuk e kryen detyrën e tij as në kuptimin formal, as në 
kuptimin material. Vepra penale ekziston edhe kur personi zyrtar formalisht e 
kryen detyrën zyrtare, ndërmerr veprimin zyrtar, po, për shkak të mënyrës dhe 
kohës kur ndërmerret, ajo nuk mund të prodhojë efektet e pritura; në këtë situatë 
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ekziston moskryerja materiale e detyrës zyrtare, p.sh., personi zyrtar nxjerrë me 
vonesë të madhe aktin e pritur zyrtar, i cili më nuk mund të prodhojë efekt juridik.  

10. Vepra është kryer edhe vetëm nga shfrytëzimi (shpërdorimi) apo tejkalimi i detyrës 
a autorizimit zyrtar, përkatësisht nga mosndërmarrja e veprimeve në kuadër të 
detyrave apo autorizimeve zyrtare (nëse është ndërmarrë me qëllim të realizimit të 
kundërligjshëm të çfarëdo dobie, për t’i shkaktuar dëm një personi tjetër, ose që t’i 
shkelë seriozisht të drejtat e personit tjetër). Përfitimi i dobisë pasurore apo 
shkaktimi i dëmit nuk janë kushte për ekzistimin e inkriminimit. Në rast të 
realizimit të qëllimit të kryesit, është e mundur të ekzistojnë situata të ndryshme – 
me përfitimin e çfarëdo dobie për vete apo për tjetërkënd, do të konsumohej vepra 
penale e marrjes së ryshfetit, ushtrimi i ndikimit (ndërmjetësimi i kundërligjshëm) 
etj., si formë e posaçme e veprave penale. 

11. Keqpërdorimin te ky nen e përcakton veprimi i caktuar dhe qëllimi i caktuar. Nuk 
është e thënë që çdo keqpërdorim të jetë patjetër vepër penale. Në raste të caktuara, 
ai mund të ketë vetëm karakter të përgjegjësisë disiplinore ose të ndonjë 
përgjegjësie tjetër. 

12. Shprehja përfitim te kjo vepër penale përfshin çfarëdo dobie. Me realizimin e 
dobisë për tjetrin nënkuptojmë edhe dobinë që realizohet për ndërmarrjen, 
institucionet apo organin në të cilin personi zyrtar punon. Ndërkaq, kur kemi të 
bëjmë me dëmin që mund të shkaktohet, meqenëse ligji nuk ka përdorur shprehjen 
vetëm dëm material, por as çfarëdo dëmi, ai mund të jetë material si dhe të gjitha 
format e dëmit jomaterial (cenimi i autoritetit, shkaktimi i përçarjes në familje, 
krijimi i problemeve në shërbim etj.). 

13. Vepra penale kryhet vetëm me dashje të drejtpërdrejtë, e cila përfshin edhe 
dijeninë e kryesit se po e shfrytëzon pozitën e tij zyrtare, po tejkalon kompetencat 
e tij ose nuk pe kryen detyrën e tij, si dhe faktin se me këtë ai përfiton dobi 
pasurore për vete apo për tjetrin, ose i shkakton tjetrit çfarëdo dëmi. 

 
Kryesit dhe pjesëmarrësit e veprës penale të parashikuar nga neni 339. të KPK 

 
1. Kryes i kësaj vepre mund të jetë vetëm personi zyrtar, por sipas nenit 120 par. 2. të 

KPK, kur kemi të bëjmë me veprat penale kundër detyrës zyrtare, statusin e 
personit zyrtar e ka edhe personi përgjegjës. Kjo vepër penale është delictum 
propium. Cilësitë e personit zyrtar janë elemente të veprës penale, të cilën mund ta 
kryejë vetëm personi që ka këto cilësi. Personat që nuk e kanë cilësinë e tillë, 
mund të përgjigjen si nxitës apo si ndihmës, në përputhje me këtë, bashkëkryes 
(neni 31 i KPK) të veprës penale nga neni 422 mund të jenë vetëm personat që 
kanë cilësitë e personit zyrtar. Personi pa këtë cilësi nuk mund të jetë bashkëkryes, 
po mund të jetë shtytës (neni 32) apo si ndihmës (neni 33) i kryesit të veprës 
penale nga neni 422të KPK. Pjesëmarrësit e përmendur, (shtytësit dhe nxitësit), 
përgjigjen penalisht për shkak të kontributit në dëmtimin e të mirave të mbrojtura. 

2. Forma e fajit.- Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje, madje vetëm me 
dashje të drejtpërdrejtë, ngase, për ekzistimin e veprës penale është i nevojshëm 
sigurimi për vete ose për tjetrin i çfarëdo përfitimi (material ose jomaterial), 
shkaktimi i dëmit një personi tjetër, ose që seriozisht t’i shkel të drejtat e shkelja 
serioze e të drejtave të personit tjetër, çka do të thotë se çdo keqpërdorim i detyrës 
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zyrtare nuk nënkupton edhe konsumimin e kësaj vepre penale (ajo mund të tërheqë 
përgjegjësi disiplinore, por jo edhe përgjegjësi penale, pa u vërtetuar dashja e 
drejtpërdrejtë e të pandehurit për të realizuar ndonjërën nga alternativat që 
kërkohen me ligj - përfitimin, dëmin-shkeljen). 

 
Raportet e kësaj vepre penale me veprat e tjera 

Keqpërdorimi i besimit, (neni 342 i KPK) 
 
1. Dallimi esencial në mes kësaj vepre penale dhe veprës penale të keqpërdorimit të 

besimit (neni 342) qëndron në faktin që kryesi i veprës penale të parashikuar nga 
neni 342, nuk ka cilësitë e personit zyrtar a të personit përgjegjës, ndërkaq, siç u 
tha më lart, këto cilësi paraqesin elemente të domosdoshme të veprës penale të 
parashikuar nga neni 422, edhe pse, edhe tek njëra, edhe te vepra tjetër, kryesit e 
tyre keqpërdorin besimin e dhënë.  

 
Veprimtaria e pandërgjegjshme ekonomike (neni 285) 

 
1. Me këtë vepër penale kryesi nuk realizon për vete a për dikë tjetër përfitim pasuror 

të kundërligjshëm, veçse, me veprime të pandershme, i shkakton dëm të 
konsiderueshëm organizatës së biznesit a personit juridik, ku e ka cilësinë e 
personit përgjegjës. 

 
Keqpërdorimi i autorizimeve në ekonomi (neni 290) 

 
1. Te vepra penale e keqpërdorimit të autorizimeve në ekonomi, për dallim nga vepra 

penale e parashikuar nga neni 422, kryesi nuk realizon dobi pasurore të 
kundërligjshme as për vete, as për personin tjetër fizik, po për organizatën e 
biznesit ose personin juridik ku e ka cilësinë e personit përgjegjës. 

 
Lidhja e kontratës së dëmshme (neni 291) 

 
1. Përshkrimi i pjesës objektive të dispozicionit të veprës penale të parashikuar nga 

neni 291, pothuaj përputhet me veprën penale të parashikuar nga neni 422, me 
dallimin se, për nga natyra e vet, deliktin e parashikuar nga neni 291 përfaqësuesi i 
personit juridik nuk do të mund ta kryente, “nëse nuk e ushtron detyrën (një nga 
format e kryerjes së veprës penale të parashikuar nga neni 422). Në pjesën tjetër 
pothuaj nuk ka dallime. Për shfrytëzimin e detyrës mund të bëhet fjalë për 
rrethanën kur kryesi lidh kontratë në mënyrë të kundërligjshme. Në kryerjen e 
detyrës ai formalisht ngel brenda kornizave të autorizimeve që ka përfaqësuesi për 
përfaqësimin e personit juridik, por, megjithatë, ato autorizime i keqpërdor, sepse 
nuk vepron në përputhje me nevojat dhe interesat e personit juridik të cilin e 
përfaqëson; nuk vepron sipas autorizimeve të marra ose i tejkalon ato –ndërmerr 
veprime përtej autorizimeve. Veprimet e kryerjes tek vepra penale e parashikuar 
nga neni 422, janë shumë më të gjera dhe nuk kufizohen vetëm me lidhje të 
kontratës së dëmshme. 

2. Dallimi në mes këtyre veprave penale është edhe për sa i përket anës subjektive të tyre. 
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Kryesi i veprës penale të parashikuar nga neni 422, në raport me veprimin e kryerjes 
(shfrytëzimin, tejkalimin), vepron me dashje (të drejtpërdrejtë ose eventuale), 
ndonjëherë edhe me dashje speciale - dolus specialis (përfitimi i dobisë pasurore për 
vete a për tjetrin, shkaktimi i dëmit një personi tjetër ose dëmtimi i rëndë i të drejtave të 
tjetrit, të KPK). Kur kemi të bëjmë me veprën penale të parashikuar nga neni 291, 
elementi subjektiv qëndron në dijeninë e kryesit se po lidh kontratë të dëmshme dhe, 
me të po i shkakton dëm personit juridik (dolus directus) dhe e do shkaktimin e dëmit 
ose është dakord për shkaktimin e dëmit (dolus eventulis). 

 
Falsifikimi i dokumenteve zyrtare (neni 434) 

 
1. Vepra penale e falsifikimit të dokumenteve zyrtare nuk konsumohet me kryerje të 

veprës penale të parashikuar nga neni 422. Ajo është vepër penale e posaçme, 
prandaj ekziston bashkimi në mes këtyre veprave penale. 

 
Përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës (neni 425) 

 
1. Derisa veprën penale të parashikuar nga neni 422, si formë e përgjithshme e 

keqpërdorimit, e kryen personi zyrtar, duke shfrytëzuar pozitën dhe autorizimin e 
tij, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të çfarëdo dobie për vete a për tjetrin, 
me veprën penale të parashikuar nga neni 425, kryesi dobinë e përfiton me 
përvetësimin e kundërligjshëm të parave, të letrave me vlerë apo të sendeve të tjera 
të luajtshme, të cilat i janë besuar në punë. 

 
Arkëtimi dhe pagesa e paligjshme (neni 435) 

 
1. Nuk ekziston vepra penale e parashikuar nga neni 435, po vepra penale e 

parashikuar nga neni 422 i KPK, kur personi zyrtar, me qëllim që vetes ose tjetrit 
t’i sjellë dobi pasurore, arkëton prej tjetrit diçka që ai nuk është i detyruar të 
paguajë, ose arkëton më shumë sesa ky person është i detyruar të paguajë. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. Kur i akuzuari, me cilësi të asistentit të parë të IOM-it, ish- pjesëtarëve të UÇK-së, 

përfitues të ndihmave të dhëna nga kjo organizatë joqeveritare, në vend që, sipas 
marrëveshjes që kishte me IOM-in, t’u blinte makina bujqësore dhe kompjuterë, u 
ka dhënë para në dorë, ndërsa dokumentacionin e kishte përpiluar - kinse u kishte 
blerë makina bujqësore dhe kompjuterë, dhe kështu kishte tejkaluar kompetencat 
që kishte (ishte i autorizuar që për shumën 24.620 € të blinte makina bujqësore dhe 
kompjuterë), duke i konsumuar kështu elementet e veprës penale të shpërdorimit të 
detyrës zyrtare, të parashikuar nga neni 339, par. 3 (tani 422) i KPK, edhe pse në 
rastin konkret nuk ishte dëmtuar askush. IOM kishte publikuar shpalljen për 
ndihmë pjesëtarëve të UÇK-së, të cilët kishin aplikuar dhe kishin përfituar ndihmë; 
IOM kishte akorduar 24.620 € për blerjen e makinave bujqësore dhe kompjuterëve, 
por ato para u ishin ndarë drejtpërsëdrejti përfituesve në pjesë të barabarta.881 

                                                           
881 Shkresat e lëndë të Gjykatës Supreme e Kosovës, Ap.nr.81/09. 
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Kryerja e veprës penale me mosveprim, mosndërmarrje të veprimeve 
që ishte i detyruar t’i ndërmerrte personi zyrtar 

 
1. I akuzuari ka konsumuar elementet e veprës penale të shpërdorimit të detyrës 

zyrtare, duke mos i ndërmarrë veprimet e domosdoshme, të cilat ishte i detyruar t’i 
ndërmerrte, ashtu që, në cilësinë e avokatit publik të komunës së Prizrenit, d.m.th., 
si person zyrtar që përfaqësonte komunën në lëndën jashtëkontestimore, Nd-
nr.229/03 për kompensimin e tokës së shpronësuar, nuk e kishte kundërshtuar 
propozimin e propozuesit SH. GJ., që, në emër të kompensimit të tokës së 
shpronësuar, t’i jepeshin ngastrat kadastrave 8996/1 dhe 8997/1, edhe pse e kishte 
ditur së për këto ngastra ishte duke u zhvilluar një kontest civil në të njëjtën 
gjykatë mbi padinë e paditësit B M., C-nr.444/2007, datë 20.6.2007, në të cilën ky 
përfaqësonte komunën dhe, pasi ishte aprovuar propozimi i propozuesit për 
kompensim, nuk kishte ushtruar fare mjetin juridik, duke i mundësuar kështu 
propozuesit përfitim material, ndërsa paditësit i kishte shkaktuar dëm.882 

2. Vetëm fakti se vartësi i të akuzuarit (i akuzuari i dytë) ka shpërdoruar detyrën 
zyrtare, ngase si shef i skemave sociale pranë qendrës sociale, ka përpiluar lista të 
përfituesve të ndihmave sociale me emra fiktivë dhe ato lista janë miratuar nga 
shërbimi përkatës i Ministrisë për Mirëqenie Sociale, ndërsa mjetet që janë paguar 
në emër të përfituesve imagjinativë, i ka tërhequr vetë dhe i ka shfrytëzuar për 
nevojat e veta, nuk mund të thuhet se edhe drejtori ka shpërdorur detyrën zyrtare, 
ngase kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje, medje të drejtpërdrejtë. 
Drejtori nuk përgjigjet penalisht për veprimet abuzive të vartësve të tij, nëse ai, me 
ndonjë nga veprimet alternative të kësaj vepre penale, nuk ka mundësuar abuzimet 
e detyrës, ndërsa në rastin konkret nuk rezulton asnjë veprim i të akuzuarit të parë 
(drejtorit), që do vihej në korrelacion me veprimet abuzive të të akuzuarit të 
dytë.883 

3. “Kur i akuzuari si person përgjegjës, depoist për karburante pranë kompanisë 
KTRU “Kosovatrans”, mjetet e shitura nga derivatet e naftës në shumë prej 
7.929,16 €, nuk i ka deponuar përmes Kasabankës,filiali në Gjilan, për NTP 
“Agropetrol”, por i ka shfrytëzuar për nevojat e veta personale, ka konsumuar 
elementet e veprës penale - përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës nga neni 340 
par.3. lidhur me par. 1. të KPK e jo veprën penale - shpërdorimi i detyrës zyrtare 
sipas nenit 339. par.3 lidhur me par.1. të KPK, siç e ka gjetur gabimisht gjykata e 
shkallës së parë.”  

4. Meqenëse ankesë ndaj aktgjykimit të shkallës së parë kishte ushtruar vetëm i 
akuzuari, për shkak të vendimit për dënimin, Gjykata Supreme, vetëm ka vënë në 
pah, këtë shkelje në favor të të akuzuarit, pa e ndryshuar cilësimin juridik, për 
shkak të kufizimit nga dispozitat ligjore. 884 

 

                                                           
882 Shkresat e lëndës të Gjykatës së Qarkut Prizren, P.nr.63/2009. 
883 Shkresat e lëndës të Gjykatës Supreme të Kosovës Pkl.nr.80/2011. 
884 Shkresat e lëndës të Gjykatës Supreme të Kosovës Ap.nr.24/2007. 
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Elementet esenciale të veprës penale 
 
1. Gjykata Supreme e Kroacisë, në aktgjykimin I.Ap.862/99, datë 17.12.2002 është 

shprehur“Që kryesi i veprës penale të parashikuar nga neni 337 par. 1 i LPKr 
(Ligjit Penal të Kroacisë), që të mund ta keqpërdorë pozitën dhe autorizimin e tij 
(pavarësisht se për cilën formë të veprës penale bëhet fjalë), ai, si person 
përgjegjës, duhet të ketë autorizime, të cilat, konform me nenin 337 par.1, i 
keqpërdor. Ai duhet të qëndrojë formalisht brenda kufijve të caktuar të 
autorizimeve për funksionin e tij. Mirëpo, edhe aty ku tejkalohen kufijtë, ky 
tejkalim mund të ndodhë vetëm në suaza të veprimit ligjor. Për ekzistimin e një 
keqpërdorimi të tillë duhen vërtetuar kufijtë e autorizimeve të personit përgjegjës, 
ndërsa, kur bëhet fjalë për shfrytëzimin e autorizimeve (si formë e posaçme e 
keqpërdorimit, për se edhe ngarkohet i akuzuari), duhet gjithashtu të vërtetohen 
autorizimet e personit përgjegjës, në mënyrë që të mund të konstatohet nëse kryesi 
i veprës penale, në kryerjen e detyrave zyrtare, ka abuzuar autorizimet që i ka si 
person përgjegjës apo bëhet fjalë për veprimin e tij që nuk ka fare lidhje me 
pushtetin dhe autorizimet që ka personi zyrtar, në kuptim të konsumimit të veprës 
penale të parashikuar nga neni 337 i LPK. 885 

 
Personi zyrtar apo personi përgjegjës dhe vërtetimi i masës së dobisë pasurore 

 
1. “Veprën penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe autorizimeve të parashikuar 

nga neni 337 të LPKr, mund ta kryejë edhe zyrtari që ka statusin e praktikantit në 
ndonjë institucion, nëse veprimet që i përkasin fushëveprimit të këtij institucioni, 
me autorizim të udhëheqësit, faktikisht i kryen ai, si referent i pavarur”. 

2. Për caktimin e masës së dobisë pasurore, e cila është përfituar me vepër penale, 
duhet zbritur vetëm ato të dhëna të cilat kryesi i ka pasur me rastin e kryerjes së 
veprës penale, të cilat, sipas karakterit të tyre, nuk bëjnë pjesë në kuadër të 
veprimeve të veprës penale të kryer”.886 

 
Elementet e veprës penale, si rrethana rënduese 

 
1. “Nëse përfitimi material është element esencial i veprës penale të keqpërdorimit të 

detyrës zyrtare dhe autorizimit, të parashikuar nga neni 337 par. 1 e 2 të LPKr 
(Ligjit Penal të Kroacisë), atëherë kjo rrethanë,, në kuptim të nenit 56. të LPKr, në 
procedurën e matjes së dënimit, kryesit të veprës penale nuk mund t’i merret edhe 
si rrethanë rënduese."887 

 

                                                           
885 Sudksa praksa, Republike Hrvatske,7/2003.nr.5.faqe 101. 
886 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kroacisë, Ap.nr.276/63, datë 5 mars 1963, cituar sipas Danilo 
Gregović, Krivični zakon Republike Hrvatske,sudska praksa, Zagreb 1991.f.310. 
887 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kroacisë, I.Ap.nr.249/76, datë 8 qershor 1976, cituar sipas Franjo 
Bačić dhe Šime Pavlović ibd.f.1169. 
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Tejkalimi i akuzës 
 
1. “Është tejkaluar akuza kur gjykata të akuzuarin e ka shpallur fajtor për veprën penale 

të mashtrimit të parashikuar nga neni 224 par. 4 i LPKr, edhe pse ai ishte akuzuar për 
veprën penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe autorizimit, të parashikuar nga 
neni 337 par. 3 i LPKr dhe të shtytjes e ndihmës për atë vepër penale dhe për veprën 
penale të falsifikimit të dokumenteve zyrtare, të parashikuar nga neni 312 i LPKr, 
ndërsa prokurori publik, në shqyrtimin kryesor, nuk e ka ndryshuar akuzën, gjë që 
tregon se gjykata në rastin konkret ka marrë rolin e prokurorit, duke ndryshuar 
përshkrimin faktik, edhe pse ai, në kuptim të nenit 350 par. 1 të LPKr,, është i lidhur 
në mënyrë rigoroze me përshkrimin faktik të veprës”.888 

 
Dhënia e mallit në pritje (veresie) 

 
1. “I akuzuari, në cilësinë e udhëheqësit të punëtorëve, në dyqanin e këpucëve u ka 

shitur këpucë veresie personave të caktuar dhe për këtë është shpallur fajtor për 
veprën penale të shpërdorimit të detyrës zyrtare, të parashikuar nga neni 337 par. 1 
i LPKr, për se gjykata e shkallës së parë ka konstatuar se dhënia e mallit në pritje 
(veresie), personave të tjerë u ka mundësuar përfitim të dobisë jo materiale, ngase 
ata e kanë blerë mallin me kredi, po nuk kanë paguar kamatë. Sipas përfundimit të 
gjykatës së shkallës së parë, ata kanë qenë blerës të favorizuar. 

2. Një qëndrim i tillë i gjykatës së shkallës së parë nuk është i drejtë, sepse vetëm 
dhënia e mallit në pritje (veresie), nuk do të thotë se përbën keqpërdorim të detyrës 
zyrtare, meqenëse lejohet edhe shitja e mallit veresie (edhe pse kjo rrethanë nuk 
është sqaruar): Po ashtu, nëse blerësit e favorizuar nuk paguajnë kamatë për mallin 
e blerë me kredi, atëherë nuk bëhet fjalë për mundësimin e përfitimit të dobisë jo 
pasurore, siç ka konstatuar gabimisht gjykata e shkallës së parë, po pikërisht për 
përfitim të dobisë pasurore.889 

3. Punëtori i bankës, i cili bën llogaritjen dhe pagesën e kamatës, dhe personi 
(kursimtari), të cilit ai, menjëherë pas lidhjes së kontratës për depozitimin e 
kursimeve, i paguan pjesën e kamatës mbi kursimet e depozituara (të ashtëqujturat 
kamata aniticipuese), kryen veprën penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe 
të autorizimeve, të parashikuar nga neni 226 par. 1 i LP të Republikës Socialiste të 
Bosnjë-Hercegovinës, si kryes, ndërsa kursimtari, si ndihmës.890 

4. I pandehuri, si rojë, ka shfrytëzuar pozitën e tij zyrtare për t’i siguruar tjetrit dobi 
pasurore, kur nga i dënuari, i cili ndodhet në mbajtje të masës së sigurimit – 
mjekimit të detyrueshëm të narkomanëve, ka marrë dy orë dhe para dhe, pasi i ka 
shitur orët, me paratë e fituara ka blerë medikamente, të cilat nuk është e lejuar të 
futen në institucion, 

5. dhe ia ka dhënë ato të gjykuarit. (Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Beograd, 
Ap.nr.1213/99, datë 29.9.1999). 

                                                           
888 M.Petranović,Neka razmatranja o problemmatici identiteta presude i optužbe,HPR, 6/2001, f.137-138. 
889 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kroacisë. Ap.nr.267/64, datë 11 prill 1964 cituar sipas Danilo 
Gregović ibd.f.306. 
890 Vendimi i GJS të Bosnjë-Hercegovinës, Ap.nr.11/89, datë 7.2.1990, cituar sipasDr.Miloč Babić 
etj.ibd.f.723. 
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6. Kur i pandehuri, si drejtor i Entit, ka ndërruar të dëmtuarin nga pozita e drejtorit të 
shërbimit dhe në kontestin e punës para gjykatës, ai vendim anulohet si i 
paligjshëm, kjo ende nuk nënkupton se ka ekzistuar qëllimi që i pandehuri, me 
tejkalimin e kompetencave e të autorizimeve të tij, t’i shkaktojë dëm një personi 
tjetër. Aktvendimi i Gjykatës së Qarkut Beograd, Ap.nr.1162/99, datë 30.6.2000. 

7. I akuzuari, si mjek, ka shfrytëzuar pozitën e tij zyrtare dhe i ka tejkaluar kufijtë e 
autorizimeve të veta zyrtare, duke u siguruar kështu punonjësve përfitim material, 
sepse u ka lëshuar raporte (mjekësore) për pengesën e përkohshme, ndonëse në 
shtëpinë e tij të shëndetit nuk kishin kartonë shëndetësorë dhe as që ishin të 
evidencuar në regjistrin ditor si pacientë. Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Beograd, 
Ap.nr.1511/95, datë 27.11.1995. 

8. Që vepra penale e keqpërdorimit të detyrës zyrtare, parashikuar nga neni 215 i 
LPKr, të mund të cilësohet sipas par. 3, 4 ose 5, duhet realizuar dobia pasurore e 
kundërligjshme, ngase vetëm atëherë vepra penale, në formën e saj të cilësuar, 
quhet e përfunduar. Kur një përfitim i tillë nuk është realizuar, nuk bëhet fjalë për 
tentativën e veprës penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare a të autorizimit, 
parashikuar nga neni 215 par. 3,4 ose 5 të LPKr, po për veprën penale të 
parashikuar nga neni 215 par. 1 i LPKR, si e përfunduar). Gjykata Supreme e 
Kroacisë, IV.Ap.6/94, datë 22.2.1994. 

9. Kur polici, si person zyrtar i Punëve të Brendshme, duke shfrytëzuar pozitën e tij 
zyrtare, me qëllim që të përfitojë dobi pasurore të kundërligjshme për vete, merr 
nga shitësi i cigareve në rrugë një sasi cigaresh, duke ia treguar kartën zyrtare të 
identitetit dhe, si dëshmi për marrjen e cigareve, i jep një vërtetim pa vulë e numër 
protokolli dhe ato cigare i mban për vete, ai ka kryer veprën penale të 
keqpërdorimit të detyrës zyrtare, të parashikuar nga neni 242 par. 1 i LPS (Ligjit 
Penal i Serbisë). (Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Beograd, Ap.nr.1398/95, datë 
20.10.1995). 

10. Kur i akuzuari, me rastin e kryerjes së veprës penale të keqpërdorimit të detyrës 
zyrtare të parashikuar nga neni 242 par. 3 i LPS, i survejuar nga policia, merr 
paratë që i kishte kërkuar më parë pa bazë, dhe atot i merren menjëherë nga 
policia, atëherë nuk bëhet fjalë për veprën penale të përfunduar, po për veprën në 
tentativë të keqpërdorimit të detyrës zyrtare, të parashikuar nga neni 242 par. 3, 
lidhur me nenin 19 të LPJ. (Gjykata Supreme e Serbisë, Kzp.4/82). 

 
Vepra penale e keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe autorizimit 

dhe vepra penale e rëndësisë së vogël 
 
1. Në aktgjykimin Ap.nr.802/67, datë 7 shtator 1967, Gjykata Supreme e Kroacisë 

shprehet: “Nuk ka vend për zbatimin e nenit 28 të LPKr, (ky nen bën fjalë për 
përjashtimin e kundërligjshmërisë për shkak të pasojës së parëndësishme), kur 
është vërtetuar se drejtori i një ndërmarrjeje, me vetiniciativë dhe pa leje paraprake 
e në kundërshtim me statutin e ndërmarrjes, i ka dhënë dhuratë një ndërmarrjeje 
tjetër në vlerë prej 10.000 dinarësh të rinj, edhe pse atë e ka bërë me qëllim të 
zgjerimit të marrëdhënieve afariste të ndërmarrjes së tij me ndërmarrje të tjera, për 
faktin se, në kushtet e reformave shoqërore të organizatave punuese, për 
prosperitetin e vet ato mund të luftojnë vetëm me mjete të lejuara ligjore e kurrsesi 
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duke dhënë dhurata në vlerën që nuk mund të konsiderohet e parëndësishme. 
Dhuratat e theksuara shkojnë në dobi të ndërmarrjes tjetër e në dëm të ndërmarrjes 
së parë e kolektivit të saj, dhe këto në vlerën që nuk mund të konsiderohet se 
përbën dëm të papërfillshëm. Në anën tjetër, futja e praktikave të tilla, do të 
nënkuptonte përkrahjen e konkurrencës jolojale në mes ndërmarrjeve, gjë që do të 
ndikonte negativisht në raportet e mira të ndërmarrjeve të tilla dhe, së fundi, kjo do 
të ishte rrethanë e përshtatshme për përhapjen e korrupsionit në afarizmin e 
ndërmarrjeve ekonomike, një gjë që do të ishte në kundërshtim me qëllimet e 
reformave shoqërore dhe ekonomike“. 891 

 
Bashkim i kësaj vepre penale me veprën penale të marrjes 

së ryshfetit (neni 343 KPK) 
 
1. I pandehuri, si ndihmësdrejtor i ndërmarrjes, ka konsumuar veprën penale të 

keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe autorizimeve, të parashikuar nga neni 226 par. 
4, në bashkim me veprën penale të dhënies së mitës, të parashikuar nga neni 231 
par.1 i LP të RSBH (Ligjit Penal të Republikës Socialiste të Bosnjë-Hercegovinës), 
nëse me qëllim të korruptimit të bashkëpandehurit–profesor fakulteti, ka 
keqpërdorur detyrën e tij dhe, nëpërmjet ndërmarrjes, ka siguruar dhe ka paguar 
me para të ndërmarrjes një sasi të caktuar të materialit ndërtimor për të 
bashkëpandehurin, ndërsa ky i jep notë kaluese në provim.892 

2. “Ekziston bashkimi i veprës penale të marrjes së ryshfetit, të parashikuar nga neni 
347 i LPKr, me veprën penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe 
autorizimeve, të parashikuar nga neni 337, nëse veprimi që ka kryer zyrtari lidhur 
me marrjen e ryshfetit, ka edhe elemente të veprës penale të keqpërdorimit të 
detyrës zyrtare. Në rastin konkret, i pandehuri, si personi që përkujdesej për 
mbylljen e dyerve në dhomën e hetimeve, ka marrë ryshfet në mënyrë që, në 
kundërshtim me dispozitat e Rregullores për rendin shtëpiak, t’u dërgojë letra 
fshehurazi familjarëve të të paraburgosurve, të cilëve pastaj ua sillte letrat e 
familjarëve; duke bartur kështu postën, ai ka konsumuar, përpos elementeve të 
veprës penale të marrjes së ryshfetit, edhe elementet e veprës penale të 
keqpërdorimit të detyrës zyrtare, të parashikuar nga neni 337 par.1. i LPKr.893 

3. Kur shitësi në dyqanin me mall industrial, i cili pranon çeqe konsumuese dhe ato i 
zëvendëson me para në dorë, ka kërkuar apo ka marrë provizion nga konsumatorët, 
si shpërblim për shërbimin që u ka bërë atyre, duke ua zëvendësuar çeqet 
konsumuese me para në dorë, veprimet e tij duhen cilësuar juridikisht vetëm si 
vepër penale e marrjes së mitës, të parashikuar nga neni 347 i LPKr. Në rastin 
konkret, nuk mund të aplikohet neni 337 par. 1 i LPKr dhe as bashkimi real në mes 
veprës penale të marrjes së mitës, të parashikuar nga neni 347, dhe veprës penale të 
keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe autorizimit, të parashikuar nga neni 337 par. 3 
i LPKr, ngase kryesi, për një veprim që ishte i autorizuar ta ndërmerrte (ai kishte 

                                                           
891 BSP VSRH, për vitin 1967 f.6-7. 
892 Vendimi i Gjykatës Supreme të Bosnjë-Hercegovinës, Ap.nr.11/89, datë 7.2.1990 cituar sipasDr.Miloč 
Babić etj.ibd.f.723.  
893 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kroacisë, Ap.nr 2272/55, cituar sipas Ivica Kramarić,Kazneni zakon, 
Zagreb 1998 f.427. 
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autorizim që çeqet konsumuese të konsumatorëve t’ua zëvendësonte me para në 
dorë), konsumatorëve u ka marrë provizion, edhe pse nuk kishte të drejtë t’ua 
kërkonte apo t’ua merrte atë (Qëndrimi juridik i Degës Penale të GJSKr, datë 
7nëntor 1964).894 

4. “Nëse personi zyrtar ka kryer vetëm veprime të tilla që përbëjnë marrje të ryshfetit 
në kuptim të nenit 347 të LPKr, atëherë këto veprime, konform me parimin e 
specialitetit, mund të cilësohen vetëm si vepër penale e marrjes së ryshfetit, 
parashikuar nga neni 347 par.1 i LPKr dhe jo si vepër penale e keqpërdorimit të 
detyrës zyrtare, të parashikuar nga neni 337 par.3 i LPKr. Mirëpo, nëse personi 
zyrtar, që ka marrë ryshfet në kuptim të nenit 347 par.1 të LPKr, ka ndërmarrë 
edhe veprime të caktuara, që paraqesin keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe 
autorizimeve, dhe me këtë i ka sjellë një tjetri përfitim pasuror, ai, në këtë situatë, i 
ka konsumuar elementet e veprës penale të marrjes së ryshfetit, të parashikuar nga 
neni 347, në bashkim real me veprën penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe 
autorizimeve, të parashikuar nga neni 337 par.3 i LPKr”.895 

5. “Kur kryesi i veprës penale i marrjes së ryshfetit, të parashikuar nga neni 347 i 
LPKr ka ndërmarrë edhe veprime të tilla që përbëjnë keqpërdorim të detyrës 
zyrtare dhe autorizimeve, të parashikuar nga neni 337 par.3, ka konsumuar veprën 
penale të marrjes së ryshfetit, të parashikuar nga neni 347, në bashkim me veprën 
penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare, të parashikuar nga neni 337 i LPKr”. Në 
rastin konkret i akuzuari, si punëtor i një pike doganore, ka marrë ryshfet nga 
persona të caktuar për t’u mundësuar që të mos e paguajnë doganën e detyruar për 
mallin e importuar, me këtë veprim ai ka marrë ryshfet për vete, ndërsa, duke 
keqpërdorur detyrën zyrtare dhe autorizimin (duke i liruar ata nga pagesa e 
doganës së detyruar), atyre u ka siguruar përfitim material, kështu që ka 
konsumuar dy vepra penale (Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap-454/69, datë 2 
korrik 1969).896 

6. “Nuk bëhet fjalë për veprën penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe 
autorizimeve, po për veprën penale të marrjes së ryshfetit, kur nga përshkrimi 
faktik i veprës penale rezulton se i akuzuari, si person përgjegjës, pasi ka 
kontraktuar punë me një ndërmarrje të huaj, ka marrë për vete provizion nga 
pronari i ndërmarrjes së huaj, domethënë ka marrë dhuratë, në mënyrë që, në 
kuadër të autorizimeve të tj, të ndërmarrë veprimin që ka qenë i detyruar ta 
ndërmerrte edhe pa dhuratë. Kjo paraqet substrat faktik të të ashtuquajturit 
korruptim pasiv, si formë e posaçme, kundër detyrës zyrtare – marrje e ryshfetit, 
prandaj ky rast, me aplikimin e drejtë të ligjit, duhet cilësuar me atë dispozitë të 
posaçme (Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap-385/87, datë 11 prill 1989).897 

 

                                                           
894 Ivica Kramarić,ibd.f.308. 
895 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Jugosllavisë, Ap.nr.92/65, datë 29 qershor 1966, cituar sipas Franjo 
Bačić dhe Šime Pavlović ibd.f.1174.  
896 PSP VSRH, për vitin 1970,I/70,f.26. 
897 Cituar sipas Ana Garačić, kazneni zakon u sudskoj praksi,Zagreb 2001.f.392. 
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Bashkimi me veprën penale të vjedhjes (neni 216 e LPKr) 
 
1. “Është kryer vepra penale e vjedhjes, e parashikuar nga neni 216 par.1 i LPKr, në 

bashkim me veprën penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare, të parashikuar nga 
neni 337. par.3 i LPKr, kur i akuzuari, si shofer i ndërmarrjes për transportin e 
mallrave dhe njerëzve, u ka vjedhur kolegëve të tij 69 çeqe të ngarkuara, pastaj, në 
marrëveshje me shitësit e pikave të karburantit, ka hedhur në automobil sasi ma të 
vogël karburanti nga ajo që është pasqyruar në faturat që i ka paguar me ato çeçe, e 
pastaj, ndryshimin në mes çmimit real të paguar për karburant dhe çmimit të 
pasqyruar në fatura, e ka ndarë me shitësit e pikave të karburantit (Gjykata 
Supreme e Kroacisë, I.Ap.nr.531/89, datë 10 prill 1991).898 

 
Bashkimi me veprën penale të mashtrimit (neni 216 e LPKr) 

 
1. Kur i akuzuari, në vendin e punës të prerjes së materialit, në organizatën punuese, 

në bazë të urdhrit të punës e në kuadër të orarit të punës apo në kohë të lirë, për 
nevoja personale dhe me mjete të organizatës punuese, ka përpunuar 100 copë 
profile llamarine, por edhe profile të tjera, të cilat nuk i ka dorëzuar për kontroll, ka 
siguruar fletëshoqërimin dhe pagesën, por, pas përpunimit të tyre, i ka vënë në 
kontejner hedhurinash dhe, pas nxjerrjes së kontejnerëve nga organizata punuese, i 
ka marrë për vete, duke konsumuar kështu veprën penale të keqpërdorimit të 
detyrës zyrtare dhe autorizimeve, të parashikuar nga neni 337 par.3 i LPKr, ngase i 
ka tejkaluar kufijtë e autorizimit sipas urdhrit të punës e jo të veprës penale të 
mashtrimit, të parashikuar nga neni 224 të LPKr, siç e kishte gjetur gabimisht 
gjykata e shkallës së parë (Gjykata Supreme e Kroacisë, I.Ap.nr.163/88, datë 9 
shkurt 1989)899. 

2. “Vepra penale e keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe autorizimit është e natyrës 
subsudiare, çka do të thotë se ajo ekziston vetëm atëherë kur nuk ekzistojnë 
elementet e ndonjë vepre penale tjetër. Në rastin konkret, pa mëdyshje janë 
konsumuar elementet e veprës penale të mashtrimit në detyrë, ngase e akuzuara, si 
person përgjegjës, gjatë kryerjes së detyrës, me qëllim që t’i sjellë vetes dobi 
pasurore të kundërligjshme, duke dorëzuar llogari të rreme, e ka sjellë në lajthitje 
personin e autorizuar, duke e shtyrë që të ndërmarrë një veprim të paligjshëm”. 
(Gjykata Supreme e Kroacisë, I.Ap.nr-268/92,datë 28 shtator 1992).900 

 
Bashkimi me veprën penale të falsifikimit të dokumentit zyrtar (348) 

 
1. Si formë e posaçme e keqpërdorimit të detyrës zyrtare, kjo vepër penale nuk mund 

të jetë në bashkim ideal me veprën penale të falsifikimit të dokumentit zyrtar, të 
parashikuar nga neni 339 i këtij Kodi. Bashkimi real në mes këtyre veprave penale 
është i mundshëm. Kjo veçanërisht ndodh kur keqpërdorimi i detyrës zyrtare 
(shpërdorimi) fshihet (kamuflohet) me falsifikim të dokumentit, librit ose regjistrit 
zyrtar. 

                                                           
898 Garačić Ibd.f.393 
899 Franjo Bačić dhe Šime Pavlović ibd.f.1172. 
900 Garačić Ibd.f.392 
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2. Përkitazi me bashkimin në mes këtyre veprave penale, Gjykata Supreme e 
Kroacisë, në një vendim ka konstatuar: “Kur është vërtetuar se e akuzuara, si 
nëpunëse e administratës policore për punë administrative dhe për të huaj, katër të 
huajve ua ka vazhduar pa autorizim qëndrimin në Republikën e Kroacisë, ë atë 
mënyrë që dyve prej tyre u ka dhënë aktvendime në të cilat i ka falsifikuar 
nënshkrimet e kryeshefes se sektorit, kurse dy të tjerëve u ka vënë viza në 
pasaportë, duke falsifikuar nënshkrimin e referentes dhe për këtë shërbim nga dy të 
huaj ka marrë para, ajo, me tejkalimin e autorizimeve të veta, ka kryer veprën 
penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe autorizimeve, të parashikuar nga 
neni 337 par.1, përkatësisht nga neni 337 par. 3 i LPKr. Veprën penale konkrete 
(keqpërdorimin e detyrës zyrtare dhe të autorizimit) e akuzuara nuk do të mund ta 
kryente në mënyrë tjetër, përveç duke i falsifikuar nënshkrimet e personave të 
autorizuar në aktvendime, përkatësisht në viza, gjë që nënkupton se, pa këto 
veprime (falsifikimin e nënshkrimeve), keqpërdorimi konkret nuk do të ishte i 
mundur fare dhe nuk do të ekzistonte. Për këtë arsye, falsifikimi i dokumentit 
zyrtar, parashikuar nga neni 311 i LPKr, nuk mund të ndahet si vepër penale e 
veçantë, edhe pse me këto veprime është rrezikuar njëkohësisht edhe objekti tjetër 
i mbrojtur (Gjykata e Zhupanisë në Bjellovar, Ap.nr.398/2001, datë 21.2.2002).901 

 
Përkufizimi i kësaj vepre penale me veprat penale kundër ekonomisë 
(me keqpërdorimin e autorizimeve në ekonomi, kapitulli XXII i KPK) 

 
1. Lidhur me këtë çështje, Gjykata Supreme Kroate shprehet: “Të akuzuarit, si persona 

përgjegjës të ndërmarrjes së tyre, kanë lidhur kontratë fiktive për montimin e të 
ashtuquajturave “fole rrëshqitëse” në botën e jashtme dhe, kinse për këto shërbime, 
ndërmarrjes së tyre kooperuese i kanë paguar një shumë të caktuar parash. Të 
akuzuarit në këtë mënyrë kanë realizuar përfitim pasuror për organizatën tjetër 
punuese e jo personalisht për vete a për ndonjë person fizik, prandaj qëndrimi i 
gjykatës së shkallës së parë - se kemi të bëjmë me keqpërdorimin e detyrës zyrtare 
dhe të autorizimeve, parashikuar nga neni 337 par. 4 i LPKr, është i gabuar, sepse në 
situatën e paraqitur bëhet fjalë për veprën penale të keqpërdorimit të autorizimeve në 
ekonomi, të parashikuar nga neni 292 par. 2. i LPKr. Vepra penale e keqpërdorimit 
të autorizimeve në ekonomi, e parashikuar nga neni 292, kryhet me qëllim të 
realizimit të dobisë së kundërligjshme pasurore për personin e vet juridik a për një 
person tjetër juridik, ndërsa keqpërdorimi i detyrës zyrtare dhe autorizimeve, 
parashikuar nga neni 337, par. 4, kryhet me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore 
për vete a për një person tjetër fizik. Ky segment subjektiv (personi fizik) përbën 
dallimin esencial në mes këtyre dy veprave penale (Gjykata Supreme e Kroacisë, 
I.Ap.nr-2117/73, datë 16 maj 1974).902 

2. Mirëpo, kur kemi të bëjmë me Kodin Penal të Kosovës, ky rast nga praktika e 
Gjykatës Supreme të Kroacisë nuk do të mund të aplikohej lehtë, për faktin se neni 
339 par. 1 i KPK ka përdorur edhe shprehjen “ose për organizatën e biznesit” për të 
mos krijuar huti se cila dispozitë do të duhej aplikuar; kjo shprehje nuk është dashur 
fare të gjejë vend këtu, gjë që u sqarua edhe në fillim të komentit të kësaj dispozite. 

                                                           
901 Cituar sipas Dr.Miloč Babić etj.ibd.f.724. 
902 Cituar sipas Franjo Bačić dhe Šime Pavlović ibd.f.1174 
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Përkufizimi në mes veprës penale, të parashikuar nga neni 339, dhe veprës penale të 
përvetësimit gjatë ushtrimit të detyrës të parashikuar nga neni 340 të KPK. 

 
1. “I akuzuari, si zyrtar i postës, nga letrat rekomande, të cilat nuk ishin shënuar si 

letra me vlerë, kishte nxjerrë para, e shuma e parave të përvetësuara ishte 1000.000 
dinarë. Gjykata e shkallës së parë veprimet e këtilla i ka cilësuar juridikisht si 
vepër penale të shpërdorimit, të parashikuar nga neni 345 i LPKr. Gjykata e 
shkallës së dytë qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë e kishte vlerësuar 
të gabuar dhe veprën penale e kishte cilësuar si shpërdorim të detyrës zyrtare, të 
parashikuar nga neni 337, par. 3 i LPKr, me këtë arsyetim: “I akuzuari, duke 
keqpërdorur detyrën e vet zyrtare dhe autorizimin, kishte përvetësuar dobi pasurore 
për vete, pra ai nuk e kishte kryer veprën penale të shpërdorimit, ngase në rastin 
konkret paraja e vënë në zarf nuk i ishte besuar postës, aq më pak të akuzuarit, si 
zyrtar i postës. Posta shmang çdo përgjegjësi për përmbajtjen e letrës (përveç 
rasteve kur është theksuar se fjala është për letër me vlerë dhe, konform me vlerën, 
është paguar taksa postare). Nga kjo del se vënia e parave në zarf nuk nënkupton 
besimin për paratë e tilla dhënë postës dhe për këtë as zyrtari i postës nuk është në 
situatë tjetër në raport me të, prandaj paraja e vënë në zarf nuk i është besuar, gjë 
që paraqet element esencial të veprës penale të shpërdorimit, të parashikuar nga 
neni 345 i LPKr (Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap-64/64, datë 14 prill 1964).903 

2. Edhe pse me nenin 340 të KPK kjo vepër penale është emërtuar si vepër penale e 
përvetësimit gjatë ushtrimit të detyrës, përshkrimi ligjor i saj është i njëjtë me 
veprën penale të shpërdorimit të parashikuar në LPKr dhe ky përshkrim ligjor ka 
qenë i njëjtë edhe në ish-Ligjin Penal të Kosovës, por emërtimi ishte shpërdorim 
dhe kjo vepër penale do duhej emërtuar kës`htu edhe tani, ngase kemi të bëjmë 
pikërisht me shpërdorim, pavarësisht se si është emërtuar tani kjo vepër penale. 

 
 
Neni 423 [Keqpërdorimi i informatës zyrtare] 
 
1. Personi zyrtar i cili keqpërdor informatën zyrtare me qëllim që për vete apo 

për personin tjetër të përfitojë ndonjë përparësi që nuk i takon, dënohet me 
gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

2. Nëse informata zyrtare ka të bëjë me ndonjë veprim të prokurimit apo ankand 
publik, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në tetë (8) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni rezulton me dobi pasurore apo 
humbje në vlerën që tejkalon pesëmijë (5.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë 
dhe me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

4. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni rezulton në dobi pasurore apo 
humbje në vlerën që tejkalon pesëdhjetë mijë (50.000) Euro, kryesi dënohet me 
gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.  

5. Për qëllime të këtij neni, shprehja “informatë zyrtare” nënkupton informatën 
në të cilën personi ka qasje si rezultat i detyrës apo punës së tij dhe e cila nuk 
është bërë publike.  

 
                                                           
903 Cituar sipas Danilo Gregović ibd.f.311. 
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1. Kemi të bëjmë me një inkriminim të ri, i cili nuk ishte i sanksionuar me ish-KPK, 
dhe kjo përbën një formë të veçantë të keqpërdorimit të detyrës zyrtare nga ana e 
personit zyrtar. Konsideroj se ky veprim inkriminues ka qenë i mbuluar me nenin 
422 - keqpërdorimi i pozitës apo autorizimit zyrtar. Te kjo dispozitë ligjore kryesi 
keqpërdor informatën zyrtare me qëllim që vetes apo tjetrit t’i sjellë ndonjë 
përparësi (çfarëdo qoftë ajo - materiale apo jomateriale).Pra në rastin konkret bëhet 
fjalë për një informatë të tillë të rëndësishme për ndonjë raport juridik, në të cilën 
personi zyrtar ka qasje në bazë të punës a detyrës së tij dhe informata apo e dhëna 
nuk e ka statusin e sekretit shtetëror, por nuk është publikuar ende, dhe kjo 
informatë nga personi zyrtar përcillet tek persona të tjerë me qëllim të realizimit të 
ndonjë përparësie për vete apo për një person tjetër (paragrafi 1).  

2. Në paragrafin 2. është parashikuar një dispozitë cilësuese e kësaj forme themelore 
të veprës penale, e cila konsumohet po qe se informata zyrtare ka të bëjë me 
prokurimin apo ankandin publik. D.m.th. bëhet fjalë për tenderime të ndryshme, 
kur personi zyrtar i keqpërdor informatat, që i ka siguruar në bazë të punës a 
detyrës së tij, duke ua përcjellë këto informata personave që marrin pjesë në 
ankand publik apo në tenderë, me qëllim që atyre personave t’u sjellë përparësi, t’u 
sjellë favore. Kryesi, personave të tillë, në kundërshtim me ligjin për prokurimin 
publik, u jep informatën që nuk lejohet t’u jepet, dhe kjo me qëllim që ata persona 
të kenë njohuri të detajuara rreth ecurisë së tenderimit (çfarë janë ofertat, kush ka 
ofruar çmim më të lartë e kush çmim më të ulët etj.) për ta mësuar rrjedhën e 
procesit të tenderimit dhe për ta fituar tenderin me kushte të favorshme për ta. 
P.sh., në nenin 108 të Ligjit për prokurimin publik thuhet: OSHP mund të mbrojë 
nga përhapja në publik ose tek persona të paautorizuar, informacionet e përgatitura 
ose të marra nga OSHP gjatë kryerjes së detyrave të veta, por vetëm në masën e 
lejuar nga ky ligj edhe Ligji për Qasjen në Dokumentet Publike. Pavarësisht nga ky 
obligim, OSHP i ofron qasje dhe kopje të çdo informacioni dhe shënimi që ka në 
posedim ose kontroll, duke përfshirë informacionin dhe shënimet e fshehta, 
Auditorit të Përgjithshëm ose një gjykate kompetente, menjëherë pas urdhrit të 
lëshuar nga Auditori i Përgjithshëm apo një gjykatë e tillë.904 

 
Paragrafët 3 dhe 4. 

 
1. Vepra penale merr elemente/tipare cilësuese nëse vlera e përfitimit përkatësisht 

dëmit, është mbi pesë mijë (5000) Euro (par 1.), përkatësisht pesëdhjetë mijë 
(50.000) Euro (par.4). 

 
Kryesi i veprës penale 

 
1. Këtë vepër penale mund ta kryejë vetëm personi zyrtar, vepra penale kryhet vetëm 

me dashje, e cila përfshin edhe dijen e kryesit se ai po plason një informatë zyrtare, 
e cila nuk i është bërë e njohur publikut ende dhe, me dhënien e kësaj informate, 
ai-ajo do t’i sjellë favore apo dëm dikujt. 

 
 
                                                           
904 Shih nenin 108, Ligji Për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës nr. 04/L-042 
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Neni 424 [Konflikti i interesit] 
 
1. Personi zyrtar i cili merr pjesë personalisht në ndonjë çështje zyrtare në të 

cilën ai apo ndonjë anëtar i familjes ose ndonjë person juridik që ka të bëjë me 
të ka interes financiar, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Nëse çështja zyrtare është veprim i prokurimit apo ankand publik, kryesi 
dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.  

3. Për qëllime të këtij neni, shprehja “merr pjesë” nënkupton ushtrimin e 
autoritetit zyrtar përmes vendimit, miratimit, mosmiratimit, rekomandimit, 
këshillimit, hetimit ose në ndonjë mënyrë tjetër të ushtrimit të ndikimit për një 
çështje zyrtare. 

4. Për qëllime të këtij neni, shprehja “çështje zyrtare” nënkupton procedurë 
gjyqësore ose procedurë tjetër zyrtare; aplikim, kërkesë për vendim ose 
përcaktim tjetër zyrtar; kontratë apo kërkesë; ankand publik ose veprim 
tjetër i prokurimit; ose ndonjë çështje tjetër e cila prek interesat financiare 
apo personale të zyrtarit apo personit tjetër.  

5. Për qëllime të këtij neni, shprehja “person juridik që ka të bëjë më të” 
nënkupton personin juridik në të cilin zyrtari apo anëtari i familjes ka 
marrëdhënie financiare, përfshirë marrëdhënien apo marrëdhënien e 
ardhshme si person përgjegjës apo punonjës.  

 
1. Në rastin konkret bëhet fjalë për një sanksionim të ri, i cili nuk ishte i parashikuar 

me ish-kodin penal dhe me këtë sanksionim është tentuar të shmanget personi 
zyrtar nga vendimmarrja, ku ekziston ndonjë relacion- interes financiar i tij a i 
anëtarëve të familjes së tij. D.m.th. me këtë normë ligjore është sanksionuar 
pjesëmarrja në vendimmarrje për një çështje ku personi zyrtar është i përfshirë në 
konflikt interesi.  

2. Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit përcakton rregulla të detyrueshme 
për t'u zbatuar nga çdo zyrtar, kur merr pjesë drejtpërdrejt a në mënyrë të tërthortë, 
në një vendimmarrje gjatë ushtrimit të funksionit publik. Objekt i këtij ligji është 
përcaktimi i rregullave, subjekteve, përgjegjësive dhe kompetencave për 
identifikimin, trajtimin dhe zgjidhjen e rasteve të konfliktit të interesit publik dhe 
interesit privat të zyrtarit gjatë ushtrimit të funksionit publik. Sipas këtij ligji 
“Interesi publik” nënkupton besimin dhe pritjen e publikut për sa i përket 
vendimmarrjes së paanshme dhe të drejtë të zyrtarëve në ushtrimin e funksionit 
publik. Me “Interes privat” nënkuptojmë interesin privat pasuror ose personal jo 
pasuror të zyrtarit, që mund të ndikojnë në vullnetin e tij në vendimmarrje gjatë 
ushtrimit të funksionit publik. Me “Konflikt të interesit” nënkuptojmë konfliktin e 
interesit publik dhe interesit privat të zyrtarit. Sipas nenit 7 të po këtij ligji, “Person 
i afërt” është çdo person fizik ose juridik, i cili ka pasur ose ka lidhje interesi. 

3. Sipas nenit 5 të po këtij ligji, “Zyrtarë” në kuptim të këtij ligji janë këta ushtrues të 
funksionit publik: Kryetari i Kuvendit dhe deputetët e Kuvendit të Kosovës; Të gjithë 
ushtruesit e funksioneve publike të emëruar nga Kuvendi i Kosovës, që nuk përmenden 
shprehimisht në nenin 5 të këtij ligji; Kryetari i Kosovës; Të gjithë ushtruesit e 
funksioneve publike të emëruar nga Kryetari i Kosovës, që nuk përmenden 
shprehimisht në nenin 5 të këtij ligji; Kryeministri, zëvendëskryeministri, ministrat dhe 
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zëvendësministrat e Qeverisë së Kosovës; Të gjithë ushtruesit e funksioneve publike të 
emëruar nga Qeveria, Kryeministri dhe ministrat e Qeverisë së Kosovës, që nuk 
përmenden shprehimisht në nenin 5 të këtij ligji; Kryetarët dhe gjyqtarët e gjykatave të 
të gjitha niveleve; Prokurorët publikë dhe zëvendësprokurorët e të gjitha niveleve; 
Personat që kryejnë funksione publike në strukturat e rendit dhe sigurisë; Personat e 
akredituar jashtë vendit si përfaqësues të Kosovës; Udhëheqësit e sekretarive dhe 
zyrave të tjera të Kryetarit të Kosovës, Kuvendit të Kosovës, Qeverisë së Kosovës; 
Sekretarët e përhershëm të kryeministrisë dhe të ministrive si dhe udhëheqësit e 
agjencive; Udhëheqësit e departamenteve, drejtorateve apo institucioneve të tjera të 
nivelit qendror, të krijuara me ligj a me akt tjetër, dhe vartësit e tyre të drejtpërdrejtë në 
hierarkinë e institucionit, që për punën e tyre i përgjigjen Kuvendit të Kosovës, 
Qeverisë së Kosovës apo ministrive/ave; Kryetari, anëtarët e kuvendeve të komunës 
dhe anëtarët e Komisioneve dhe trupave të tjera të kuvendeve të komunës; Kryeshefi 
ekzekutiv, udhëheqësit e drejtorateve, inspektorateve dhe institucioneve të tjera 
komunale; Auditorët dhe inspektorët e nivelit qendror dhe lokal; Udhëheqësit e 
bankave, institucioneve financiare me kapital publik; Udhëheqësit e ndërmarrjeve 
publike; Rektori, prorektori, anëtarët e këshillit drejtues, dekanët, prodekanët si dhe 
sekretarët e universitetit publik; Personat e huaj që ushtrojnë funksion publik në 
Kosovë, sipas porosisë dhe për interes të Kosovës. 

4. Sipas nenit 7. Të këtij ligji: Konflikti i interesit është gjendja e mospajtimit 
ndërmjet detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, kur gjatë ushtrimit të 
funksionit të tij zyrtari ose personi i afërt ka interes privat pasuror ose personal jo 
pasuror, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, që ndikon ose mund të ndikojë në 
kryerjen në mënyrë të drejtë të funksionit publik, kur gjendet në situata të shkeljes 
së mundshme të parimeve, të kufizimeve dhe ndalesave apo detyrimeve, sipas 
dispozitave të këtij ligji.905 

5. Sipas këtij neni kjo vepër penale ka dy forma: forma e parë e kësaj vepre penale 
konsumohet kur personi zyrtar merr pjesë në vendimmarrje, nëse ai apo dikush nga 
anëtarët e familjes së tij në çështjen e njëjtë kanë interes financiar (par.1.), kurse 
forma e dytë e kësaj vepre penale konsumohet nëse konflikti i interesit ka të bëjë 
me prokurimin publik –ankandin publik, tenderat e ndryshëm etj. (par.2.). 

6. Ana subjektive e veprës: Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje që 
përfshin dijen e kryesit se në çështjen e njëjtë ai apo anëtari i familjes së tij ka 
interes financiar dhe, megjithëkëtë, nuk tërhiqet nga vendimmarrja. 

 
 
Neni 425 [Përvetësimi në detyrë] 
 
1. Personi zyrtar, i cili me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë 

pasurore për vete apo për personin tjetër, përvetëson pasurinë e cila i është 
besuar për shkak të detyrës apo pozitës së tij, dënohet me gjobë dhe me 
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me dobi pasurore apo 
humbje në vlerë që tejkalon pesëmijë (5.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë 
dhe me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

                                                           
905 Shih Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik Nr. 02/L-133 
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3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me dobi pasurore apo 
humbje në vlerë që tejkalon pesëdhjetë mijë (50.000) Euro, kryesi dënohet me 
gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.  

 
1. Sipas përkufizimit ligjor, përvetësimi në detyrë (shpërdorimi) paraqet përvetësim 

të parave, letrave me vlerë apo sendeve të tjera të luajtshme nga ana e personit që i 
janë besuar ato në bazë të detyrës ose brenda një organi publik, me qëllim të 
përfitimit të dobisë pasurore të kundërligjshme për vete apo për tjetrin. Kjo vepër 
penale është e ngjashme me veprën penale të shpërdorimit dhe, për këtë arsye, 
shpesh quhet shpërdorim në detyrë dhe trajtohet si vepër penale kundër pasurisë 
(në disa legjislacione, p.sh., në të Sllovenisë kjo është klasifikuar në grupin e 
veprave penale kundër pasurisë). Kjo për faktin se objekt i kësaj vepre penale, 
përveç detyrës zyrtare, përkatësisht kryerjes me nder të punës zyrtare, është edhe 
pasuria. Megjithatë, shpërdorimi në detyrë, për nga natyra e vet, është vepër penale 
kundër detyrës zyrtare, sepse esenca e saj qëndron në shfrytëzimin e pozitës që një 
person i caktuar ka në detyrë për përvetësimin e sendeve të theksuara. Kryesi është 
i autorizuar të disponojë sende të tilla, të punojë me to, t’i japë ato për shfrytëzim 
etj.. Të gjitha këto autorizime janë të lidhura me pozicionin që ai ka në organin 
publik. Prandaj, kryes i kësaj vepre penale (shpërdorimit në detyrë) është personi të 
cilit një send i caktuar i është besuar në detyrë në organin publik, kurse te 
shpërdorimi i pasurisë së huaj (neni 330 i KPK) sendet e theksuara të luajtshme 
mund t’i përvetësojë çdo person (pra, jo vetëm personi zyrtar), të cilit i janë besuar 
sendet e tilla, dhe ky është dallimi në mes këtyre dy veprave penale.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas paragrafit 1, forma themelore e veprës qëndron në përvetësimin e pasurisë së 

huaj të luajtshme (edhe pse ligji nuk e ka theksuar pasurinë e luajtshme), të cilat 
kryesit i janë besuar në detyrë a në pozitë në kuadër të organit publik, me qëllim që 
ashtu t’i sjellë vetes apo dikujt tjetër përfitim pasuror. 

2. Veprimi i kryerjes së veprës është përcaktuar si përvetësim i sendeve të theksuara. 
Shprehja përvetësim nënkupton sjelljen e kryesit ndaj sendit sikur ai të ishte pronë 
e tij. Përvetësimi mund të shfaqet në mënyra të ndryshme, si: shpenzim, shitje, 
dhurim etj..  

3. Objekt i veprës penale – përvetësimit, mund të jenë pasuria e luajtshme: paratë, 
letrat me vlerë dhe sendet e tjera të luajtshme, të cilat kryesit të veprës penale i 
janë besuar në punë te organi publik. Kjo përbën njëkohësisht elementin themelor 
të kësaj vepre penale, i cili e veçon atë nga vepra penale e vjedhjes. Me besim të 
sendeve konsiderohet besimi i sendeve që janë në funksion të kryerjes së një detyre 
të caktuar, të cilat janë të lidhura me kryerjen e detyrave të caktuara në punë e që 
funksionalisht lidhen me kryerjen e obligimeve zyrtare. 

4. Bëhet fjalë për një raport të tillë në të cilin personi, në kuadër të autorizimeve 
zyrtare, ka të drejta të caktuara ndaj atyre sendeve, një shkallë pavarësie në 
disponimin e tyre në kuptimin se mund t’i japë ato në shfrytëzim, për të punuar me 
to etj.. Një raport i tillë nuk ekziston, nëse një send është i qasshëm për ndonjë 
person për kryerjen e detyrës zyrtare ose nëse autorizimet e tij në raport me të janë 
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dytësore. Për këtë arsye këtë vepër penale nuk e kryen korrieri apo 
letërshpërndarësi në një institucion të Kosovës, i cili përvetëson paranë që e dërgon 
në postë, ose roja e natës, që, derisa e ruan objektin, gjatë natës nga depoja, merr 
ndonjë send apo postieri, i cili hap paketën dhe merr ndonjë send. Përvetësimi në 
detyrë (shpërdorimi) do të ekzistonte, nëse përvetësimin e sendeve të theksuara me 
lart do ta bënte zyrtari i postës, i cili përgatit dërgesat, magazinieri, arkëtari, 
tregtari që shet mallin, arkëtari i këshillit shtëpiak, personi i autorizuar për 
shpërndarjen e sendeve në organizatat e ndryshme humanitare, në shoqata etj.. Ai 
mund të jetë edhe personi të cilit nuk i janë besuar sendet drejtpërsëdrejti për 
administrim, në dispozicion dhe në shërbim, nëse në bazë të funksionit apo 
autorizimit a kompetencave të tij i përket edhe disponimi i këtyre sendeve. Në 
kuptimin e theksuar më sipër, nuk do të bëhet fjalë për përvetësim (shpërdorim) 
kur, p.sh., personi përvetëson para që janë në institucionin e tij, në shoqërinë 
sportive të tij etj., p.sh., mbledh nga kolegët e tij punëtorë para për të blerë për ta 
ndonjë send, gardërobë, zarzavate etj. (praktika të mëhershme gjyqësore këto në 
ish-Jugosllavinë, që herë pas here trajtoheshin si përvetësim -shpërdorim). Ky 
qëndrim bazohet në faktin se në këso rastesh nuk bëhet fjalë për sende të besuara, 
ngase funksioni që merr një person ka të bëjë me pozicionin e një raporti fizik me 
sendin e caktuar (ruajtje, bartje etj.) pa asnjë autorizim, nuk e ka atë cilësi të 
raportit “të sendit të besuar” që e thekson ligji në përshkrimin e figurës së veprës 
penale, nga të cilat rezultojnë të drejta dhe autorizime të caktuara, siç janë: 
shfrytëzimi, dhënia në përdorim, në punë etj.. Në të gjitha këto raste nuk bëhet 
fjalë për veprën penale të përvetësimit në detyrë – shpërdorimit, po për veprën 
penale të vjedhjes (edhe pse përkitazi me këtë as në praktikë, as në teori nuk ka 
ekzistuar ndonjë qëndrim unik). 

 
Vepra është kryer me përvetësimin e sendeve të caktuara. 

 
1. Është e mjaftueshme edhe vetëm shmangia e sendit në një vend të caktuar, prej nga 

të merret pastaj. Vepra penale ekziston në formën e përfunduar edhe kur dobia 
pasurore nuk është realizuar, ngase, p.sh., kryesi është penguar. Kthimi i sendeve 
të përvetësuara nuk përjashton veprën penale të përvetësimi në detyrë, po kjo 
mund të merret parasysh me rastin e matjes së dënimit. 

2. Kryes i veprës penale mund të jetë vetëm personi zyrtar, i cili është i autorizuar që, 
në raste të caktuara me ligj, kryen veprime të caktuara zyrtare. 

3. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje drejtpërsëdrejti. Personi zyrtar 
duhet të jetë i vetëdijshëm se marrjen e sendit të huaj po e bën me rastin e 
ndërmarrjes së ndonjërit nga veprimet e caktuara zyrtare. Kërkohet edhe qëllimi i 
përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore. 

 
Paragrafët 2 e 3. 

 
1. Sikurse edhe vepra penale e shpërdorimit të detyrës zyrtare, edhe kjo vepër ka dy 

forma të rënda: kur përfitimi pasuror tejkalon 5000 € (par. 2) dhe 50.000 € (par. 3). 
2. Kontestuese paraqitet situata te vepra e vazhduar e përvetësimit në detyrë 

(shpërdorimit), pra, a mund të konstituohet forma e rëndë e kësaj vepre penale, 
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duke i mbledhur shumat e përfitimit pasuror të realizuar me më shumë vepra 
penale të përvetësimit (shpërdorimit), përkatësisht se a mund të cilësohen shumë 
vepra të rënda penale të parashikuara nga paragrafi 2, sipas paragrafit 3. Mund të 
thuhet se një qëndrim i tillë është në kundërshtim me parimin themelor të 
konstruktit të veprës së vazhduar penale, si një vepër penale tek e cila cilësimi 
bëhet në bazë të veprës më të rëndë e jo në bazë të mbledhjes së tyre. Gjithashtu 
mund t’i bëhet vërejtje, ngase është në kundërshtim me idenë themelore të veprës 
së vazhduar penale, që kryesi të mos trajtohet rëndë, po më lehtë. 

3. U tha më sipër se parimi i specialitetit përjashton bashkimin në mes kësaj vepre 
penale dhe veprës penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Mirëpo, nuk do të 
përjashtohej bashkimi me veprat e tjera kundër detyrës zyrtare, që ndërmerren 
ndonjëherë për lehtësimin e kryerjes apo fshehjen e veprës së përvetësimit 
(shpërdorimit). Para së gjithash, bëhet fjalë për veprën e falsifikimit të dokumentit 
zyrtar, e cila mund të kryhet si para, ashtu edhe pas kryerjes së përvetësimit 
(shpërdorimit). Në praktikë është problematik dhe kontestues raporti në mes 
përvetësimit (shpërdorimit) dhe veprës penale të përdorimit të paautorizuar të 
pasurisë (huapërdorja). Kuptohet se, për të bërë diferencimin në mes këtyre 
veprave penale, është me rëndësi kriteri subjektiv – nëse kryesi kishte për qëllim 
përvetësimin apo vetëm përdorimin e sendeve të dhëna. Me këtë rast shpesh do të 
ishte i domosdoshëm edhe vlerësimi i mundësisë objektive të kryesit që t’i kthejë 
sendet e caktuara dhe sa ishin reale parashikimet e tij që ato do t’i kthente. 

4. Duhet të konsiderohet se vepra penale e përvetësimit ekziston, nëse kryesi 
përvetëson sende të një vlere të tillë, që nuk ka mundësi fare ta kompensojë ato, 
(p.sh. arkëtari shpenzon shuma të mëdha parash); ose kur shpreson se do t’i kthejë 
paratë që shpreson t’i fitojë me prognozë sportive (bastore) apo me lojëra të tjera të 
fatit. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. “E akuzuara ka konsumuar të gjitha elementet e veprës penale të parashikuara nga 

neni 340. par. 3 i KPK, kur si shefe e trezorit në Raiffeisen Bankë - Nëndega e 
tretë në Prishtinë, në fund të orarit të punës, të hollat i ka vënë te tavolina ku 
ndodhej makina e numërimit të tyre, duke i seleksionuar sipas bankënotave dhe 
nga këto të holla ka marrë në vazhdimësi sasi të caktuar parash, për të përvetësuar 
në fund një shumë të përgjithshme prej 223,580,10 €, të cilën ia ka dhënë NN, 
ndërsa pjesën tjetër e ka kthyer në thesarin e bankës “. 906 

2. “Përgjegjësi i dyqanit, i cili me rastin e regjistrimit të mallit, me qëllim të rritjes së 
çmimeve, fsheh apo nuk ia paraqet komisionit regjistrues mallin e caktuar, me 
qëllim që atë ta shesë pastaj me një çmim të ri të rritur, dhe dallimin në çmim ta 
përvetësojë për vete në mënyrë të kundërligjshme, kryen veprën penale të 
keqpërdorimit të detyrës zyrtare të parashikuar nga neni 242 par. 3 i LP të Serbisë 
dhe jo veprën penale të shpërdorimit të parashikuar nga neni 251 të LPS. Nëse 
kryesi, i cili në këtë mënyrë ka keqpërdorur detyrën e tij zyrtare, nuk e realizon një 
përfitim të tillë, ekziston tentativa e veprës penale të parashikuar nga neni 242 

                                                           
906 Shkresat e lëndës të Gjykatës së Qarkut Prishtinë, P.nr.729/2008. 
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par.2. i LPS (GJSS, Ap.nr.I-500/88, datë 2 shtator 1988).907 
3. Nafta në serbatorin e kamionit, me të cilën është i ngarkuar shoferi, paraqet send të 

luajtshëm dhe, kur këtë naftë, e përvetëson kryesi, duke nxjerrë nga kamioni një 
sasi të naftës dhe e shet atë, ai konsumon veprën penale të shpërdorimit 
(Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut Beograd, Ap.43/97, datë 18.2.1997).908 

4. Korrieri i ndërmarrjes. të cilit i është besuar të bartë para nga arka e SHKSH-së, 
nuk mund të konsiderohet person përgjegjës, ngase ai nuk ushtron punët e 
përmendura në nenin 3 par.4 të Ligjit Penal të Kroacisë. Për këtë arsye, korrieri i 
cili i ka mbajtur paratë e besuara dhe pastaj, me qëllim të fshehjes së kësaj vepre, i 
ka asgjësuar të gjitha fletëpagesat dhe listat e specifikimit të parave, ka kryer 
veprën penale të shpërdorimit të parashikuar nga neni 299 par. 1 i LPKr, (për të 
cilën nuk kërkohet statusi i personit përgjegjës), dhe jo veprën penale të 
falsifikimit të dokumentit zyrtar të parashikuar nga neni 227 par. 1 i LPKr(Gjykata 
Supreme e Kroacisë, III Pn.106/92, datë 30.4.1992.909 

5. “Për shprehjen person në punë në një organ shtetëror apo në një organizatë tjetër 
punuese, i cili mund të jetë kryes i veprës penale të parashikuar nga neni 345 i 
LPKr, është e nevojshme vetëm që një person i tillë të kryejë ndonjë punë në atë 
ndërmarrje dhe për të, pavarësisht nga pozita e tij në procesin e punës dhe 
pavarësisht nga ajo nëse atë punë e kryen si punëtor në marrëdhënie të rregullt të 
punës apo me punë të përkohshme - kohë pas kohe. 

6. Shitësi i shtypit mund të jetë subjekt i veprës penale të parashikuar nga neni 345 i 
LPKr, pavarësisht se për udhëheqësin e njësisë së shtypshkronjës së dëmtuar ai 
nuk ka qenë i zgjedhur me akt formal (me kontratë apo aktvendim), po ishte vetëm 
shitës shtypi (Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap.nr.473/69, datë 23 maj 1969).”910 

7. “Nëse zyrtari e shtyn vartësin e tij zyrtar që shumat e paguara të mos i evidencojë 
si të hyra të ndërmarrjes, por për më tepër i jep udhëzime se si të bëjë dhe ta 
fshehë, atë dhe se si do t’i ndajnë paratë në mes tyre, atëherë ai duhet konsideruar 
bashkëkryes i veprimeve të tilla, të cilat i përmbajnë të gjitha elementet e veprës 
penale të shpërdorimit të parashikuar nga neni 345 i LPKr. Kjo edhe për faktin se, 
se vartësi zyrtar ka vepruar sipas udhëzimeve të tij, në situata të tilla duhet 
konsideruar se edhe këtij i janë besuar në detyrë edhe paratë që zyrtari vartës i tij 
drejtpërsëdrejti i ka paguar dhe që është dashur t’i evidencojë si të hyra të 
ndërmarrjes (Gjykata Supreme e Kroacisë, I.Ap.nr.979/76, datë 18 dhjetor 
1976).911 

8. “I akuzuari, si magazinier i ndërmarrjes punuese tregtare, ka ndarë nga sasia tjetër 
e pijeve alkoolike të ndodhura në depo, një numër të madh shishesh me alkool, të 
importuara, dhe ato, së bashku me të akuzuarin e dytë, nga depoja i kanë bartur në 
shtëpinë e vëllait të tij. Me këtë veprim, këto pije janë përvetësuar dhe vepra 
penale e shpërdorimit është konsumuar (është përfunduar), edhe pse ky mall nuk 
ishte shndërruar ende në para (nuk ishte shitur) (Gjykata Supreme e Kroacisë, 
I.Ap.1879/76, datë 21dhjetor 1976).912 

                                                           
907 Branislav Blagojevič,Ibd.f.66. 
908 Cituar sipas Dr.Miloč Babić, etj.ibd.f.727 
909 Cituar sipas Dr.Miloč Babić, etj.ibd.f.728 
910 Cituar sipas Danilo Gregović ibd.f.327. 
911 Cituar sipas Franjo Bačić dhe Šime Pavlović ibd.f.1196. 
912 Franjo Bačić dhe Šime Pavlović po aty. 
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9. “Cilësinë e kryesit të veprës penale të shpërdorimit e ka çdo person të cilit në 
organizatën punuese i janë besuar para në punë. Pra, një cilësi të tillë e ka edhe 
punëtorja e angazhuar në organizatën hoteliere për pastrimin e dhomave, e cila 
njëkohësisht ka qenë e ngarkuar për marrjen e parave nga banakieri, për mbajtjen e 
ditarit dhe, përpos kësaj, për të verifikuar nëse shuma e parave të dorëzuara 
përputhet me shërbimet që u janë ofruar mysafirëve dhe ato pastaj t’i dorëzojë në 
arkën e organizatës punuese (Gjykata Supreme e Kroacisë, I.Ap-1691/76, datë 8 
shkurt 1977)”.913 

10. “Personit që, në bazë kontratës së sipërmarrjes, të lidhur me organizatën punuese 
tregtare, i është dorëzuar një sasi malli - konfeksioni, me qëllim të shitjes me 
pakicë nëpërmjet “tregtisë ambulante”, në këtë mënyrë i është besuar malli në punë 
konform me nenit 345 të LPKr(Gjykata Supreme e Kroacisë, I.Ap.nr.680/79, datë 
10 janar 1977).914 

11. “Ka kryer veprën penale të shpërdorimit (përvetësimit) të parashikuar nga neni 
345. par.3 i LPKr, i akuzuari, i cili, si administrues i automatit në klub, ka 
shfrytëzuar sasi të mëdha zhetonësh për lojë duke dëmtuar kështu organizatën e 
Lotarisë së Kroacisë. Zhetonët janë kupona që përmbajnë një vlerë të caktuar 
parash dhe, kur i akuzuari i ka shfrytëzuar zhetonët që i janë besuar në punë, është 
njësoj si të kishte përvetësuar para. Prandaj, në rrethana të këtilla, nuk mund të 
bëhet fjalë për atë se për Lotarinë e Kroacisë është shkaktuar dëm në formë dobie 
të humbur, po për një dëm real (Gjykata Supreme e Kroacisë, I.Ap.400/91, datë 22 
korrik 1991)”. 

 
Tejkalimi i aktakuzës dhe vepra penale e përvetësimit gjatë ushtrimit të detyrës 

 
1. “Kur me aktakuzë i është ngarkuar të akuzuarit vetëm vepra penale e shpërdorimit 

(përvetësimit), ndërsa gjykata vërteton se i akuzuari një pjesë të parasë e ka 
përvetësuar në mënyrë të kundërligjshme duke qenë në cilësinë e personit që i ishin 
besuar në detyrë ato, ndërsa pjesën tjetër e ka përvetësuar kur statusi i personit zyrtar 
i ka pushuar dhe e ka shpallur fajtor për veprën penale të shpërdorimit (përvetësimit), 
të parashikuar nga neni 251 të LP të Serbisë dhe veprën penale të fshehjes, të 
parashikuar me nenin 170 të LPSr, me këtë nuk është tejkaluar aktakuza, ngaqë në 
përshkrimin e veprës në aktakuzë është përfshirë tërë shuma e përvetësimit të 
kundërligjshëm, si element qenësor i veprës penale, kurse gjykata nuk është e lidhur 
me cilësimin juridik të veprës penale të propozuar në aktakuzë (Mendimi juridik i 
Degës penale të Gjykatës Supreme të Serbisë, datë 28 prill 1986).915 

2. “Janë bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuar nga 
neni 367 par. 1, pika 9 e LPKr, kur gjykata, pa ndryshimin e aktakuzës me të cilën 
i akuzuari ngarkohet për veprën penale të shpërdorimit, të parashikuar nga neni 
345 i LPKr, e ka shpallur fajtor atë për veprën penale të punës së pandërgjegjshme 
në ekonomi, të parashikuar nga neni 291. i LPKr (Gjykata Supreme e Kroacisë, 
I.Ap-938/85, datë 3 shtator 1987; 938/85, datë 3 shtator 1987).916 

                                                           
913 Franjo Bačić dhe Šime Pavlović po aty. 
914 Franjo Bačić dhe Šime Pavlović po aty. 
915 Branislav Blagojević,Ibd.f.65 
916 M.Petranović,Ibd.f.139. 
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Përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës si vepër penale e vazhduar 
 
1. “Bëhet fjalë për veprën penale të vazhduar të shpërdorimit, në favor të së cilës 

flasin rrethanat se edhe për njërën, edhe për veprën tjetër është dëmtuar e njëjta 
organizatë punuese, pastaj se të dy veprat penale janë kryer në një distancë të 
shkurtër kohe – brenda një muaji e njëzet ditësh, ndërsa vetëm statusi penalo-
juridik, si person përgjegjës, ka qenë i ndryshëm, atëherë i akuzuari një vepër 
penale e ka kryer si arkëtar, kurse tjetrën si drejtor i sektorit të kontabilitetit 
(Gjykata Supreme e Kroacisë, I.Ap-297/91, datë 24 shkurt 1993).917 

2. Në vendimin e theksuar është pranuar me të drejtë konstrukti juridik i veprës 
penale të vazhduar, e cila është definuar kaherë në doktrinën juridike dhe praktikën 
gjyqësore, ndërsa në shumë legjislacione të shteteve të rajonit vepra penale e 
vazhduar tashti është legalizuar si institut ligjor. Në atë vendim janë përfaqësuar 
elementet objektive të veprës penale të vazhduar (identiteti i veprave penale dhe 
mënyra e kryerjes së tyre; kontinuiteti kohor dhe lidhja hapësinore), dhe elementet 
subjektive (dolus i vazhduar). Cilësitë e ndryshme të kryesit (arkëtar e pastaj 
drejtor i sektorit të kontabilitetit), nuk janë vendimtare për ekzistimin e veprës 
penale të vazhduar të shpërdorimit, ngase kryesi në të dy rastet ka përvetësuar 
paratë që i ishin besuar në punë. 

 
Raporti i veprës penale - përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës 

dhe veprës penale të vjedhjes 
 
1. “Me sende të besuara, në kuptim të nenit 345 të LPKr, nënkuptojmë sendet e 

luajtshme, të cilat, personit që ndodhet në detyrë apo përgjithësisht në punë në 
organin shtetëror, në organizatën punuese ose në një organizatë tjetër, i janë 
dorëzuar për ruajtje dhe përdorim lidhur me kryerjen e punës së tij, kështu që ato 
sende ndodhen në posedim të tij në kohën e kryerjes së veprës penale. 

2. Një raport i tillë nuk ekziston në mes rojës së natës dhe sendeve që i janë besuar në 
punë. Për këtë arsye roja e depos e natës, që, gjatë kohës së kryerjes së detyrës, me 
qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm të përfitimit pasuror, tërheq nga depoja pa 
autorizim sendet që janë depozituar aty, dhe kështu kryen veprën penale të 
vjedhjes, të parashikuar nga neni 216 i LPKr, e jo veprën penale të shpërdorimit, të 
parashikuar nga neni 345 i LPKr (Gjykata Supreme e Jugosllavisë, Ap.nr.71/66, 
datë 27korrik 1966).918 

 
Raporti i veprës penale - përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës 

dhe veprës penale të shpërdorimit (neni 257) 
 
1. “Është i papranueshëm përfundimi i gjykatës së shkallës së parë se bëhet fjalë për 

veprën penale të shpërdorimit. Të pandehurit i është besuar majmëria e derrave në 
kooperativën bujqësore, gjë që vërtetohet qartë nga klauzola e kontratës. Prandaj, i 
pandehuri mund të trajtohet drejt si person në punë, në përgjithësi, në kooperativën 
bujqësore. Derrat i janë besuar ekskluzivisht lidhur me kryerjen e punës. 

                                                           
917 Ana Garačić, produljeno kazneno djelo u novom Kaznenom zakonu,aktualna pitanja novog 
zakonodavstva, Zagreb 2000 f.61.  
918 Cituar sipas Danilo Gregović ibd.f.328. 
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Raporti i veprës penale - përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës 
dhe veprës penale - falsifikimi i dokumentit zyrtar 

 
1. “Lëshimi që ka bërë i akuzuari duke mos futur në librin zyrtar të dhënat për 

paratë e paguara, të cilat i ka përvetësuar, duhet cilësuar si vepër e shpërdorimit 
(përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës sipas KPK), në bashkim me veprën penale 
të falsifikimit të dokumentit zyrtar (Gjykata Supreme e Kroacisë, I. Ap. 
2779/63.)“.919 

 
Raporti i veprës penale të përvetësimit gjatë ushtrimit të detyrës dhe veprës penale - 

Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar (neni 422) 
 
1. “Te kryesi i veprës penale, të parashikuar nga neni 345 i LPKr, nuk kërkohet 

statusi i personit zyrtar, por kjo vepër penale është konsumuar për faktin që kryesi 
ka përvetësuar në mënyrë të kundërligjshme para dhe sende të tjera të luajtshme, të 
cilat i janë besuar në punë në organizatën punuese, prandaj ky rast ndodh pa 
dyshim atëherë kur dikujt si ndihmës magazinieri i është besuar i tërë malli në 
depo dhe, kur ai e përvetëson në dobi të vet dhe në dobi të personave të tjerë”. 
(Gjykata Supreme e Kroacisë, I.Ap-1329/76, datë 20 janar 1977).” 

2. “Gjykata e shkallës së parë, pas vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, 
ka vlerësuar drejt se të akuzuarit kanë kryer veprën themelore të parashikuar nga 
neni 337 të LPKr (keqpërdorimi i detyrës zyrtare dhe autorizimeve), dhe jo veprën 
penale të shpërdorimit të parashikuar nga neni 345 të LPKr, ngase ata, si persona 
përgjegjës, duke shfrytëzuar pozitën dhe autorizimet e tyre, i kanë sjellë vetes 
përfitim të kundërligjshëm pasuror, në mënyrën e përshkruar hollësisht në 
dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së parë, dhe nuk kanë realizuar përfitim të 
kundërligjshëm të përvetësimit të parave që atyre u janë besuar në detyrë, gjë që 
është esenciale për ekzistimin e veprës penale, të parashikuar nga neni 345 i LPKr 
(Gjykata Supreme e Kroacisë, I.Ap-79/89, datë 29 qershor 1989). 

3. Me dy vendimet gjyqësore të paraqitura më lart të gjykatave kroate, është 
përkufizuar mjaft qartë dhe në mënyrë precize – është tërhequr një paralele 
ndërmjet veprës penale të shpërdorimit (neni 345 i LPKr) dhe veprës penale të 
keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe autorizimeve (neni 345 i LPKr). Por aty 
pasqyrohet edhe kufizimi në mes veprës penale të përvetësimi në detyrë (neni 425 i 
KPK) nga vepra penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar (neni 422. i 
KPK). Derisa për Keqpërdorimin e pozitës apo autoritetit zyrtar karakteristik është 
statusi i kryesit – personit zyrtar apo personit përgjegjës dhe shfrytëzimi i pozitës 
së tij zyrtare ose autorizimit, te vepra penale përvetësimi në detyrë (neni 425 i 
KPK) (shpërdorimi sipas LPKr), nuk është aq i rëndësishme statusi i kryesit sa 
raporti i tij ndaj sendit të huaj të luajtshëm të përvetësuar – ai i është besuar në 
detyrë apo në përgjithësi në punë. Më tej, objekt i veprës penale të përvetësimit 
gjatë ushtrimit të detyrës është pasuria e cila, fatkeqësisht, me këtë kod nuk është 
definuar qartë (është thënë vetëm pasuaria), ndërsa, sipas dispozitave të nenit 340 
të kodit të mëparshëm, objekti i përvetësimit te kjo vepër penale ka qenë i definuar 
qartë si: letrat me vlerë dhe sendet e tjera të luajtshme (pasuri e luajtshme), ndërsa 

                                                           
919 Smail Sokolović,Ibd.f.216. 
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objekti i veprës penale të parashikuar nga neni 422 i KPK është shumë më i gjerë – 
kërkesat, shërbimet, të drejtat, sendet e paluajtshme etj.. 

 
Raporti i veprës penale - përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës dhe veprës Penale - 

arkëtimi dhe pagesa e paligjshme (neni 435) 
 
1. Në praktikën gjyqësore ndonjëherë shtrohet çështja e raportit të veprës penale të 

përvetësimit gjatë ushtrimit të detyrës (neni 425) me veprën penale të arkëtimit dhe 
pagesave të paligjshme (neni 435). Vepra penale e arkëtimit dhe pagesës së 
paligjshme ekziston kur personi zyrtar apo personi përgjegjës arkëton nga personi 
fizik a juridik diçka që ai nuk është i detyruar ta paguajë, ose arkëton më tepër sesa 
është i detyruar të paguajë, apo, me rastin e pagesës dhe dorëzimit të çfarëdo sendi, 
paguan, përkatësisht dorëzon më pak nga sa është i detyruar. Kryesi duhet të jetë 
personi i autorizuar për arkëtim, përkatësisht pagesë. Mjetet e pagesës janë pronë e 
organit në emër të të cilit dhe për të cilin personi zyrtar a personi përgjegjës kryen 
arkëtimin. Me arkëtimin me dashje të diçkaje që nuk është dashur të paguhet apo të 
një shume më të madhe nga ajo që debitori ka qenë i detyruar të paguajë, ai kryen 
veprën penale të parashikuar nga neni 435 të KPK. Qytetari a personi juridik ka të 
drejtë të kërkojë kthimin e asaj që është paguar ose të asaj që është paguar më 
tepër. Mirëpo, nëse, p.sh., zyrtari tatimor e kryen këtë vepër penale me qëllim që 
paratë t’i përvetësojë dhe qëllimin e tij e realizon (i përvetëson paratë), në një 
situatë të tillë, ai ka konsumuar veprën penale të arkëtimit dhe pagesës së 
paligjshme (neni 435) në bashkim me veprën penale të përvetësimit gjatë ushtrimit 
të detyrës (neni 425). 

 
 
Neni 426 [Mashtrimi në detyrë] 
 
1. Personi zyrtar, i cili me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë 

pasurore për vete apo për personin tjetër, bën prezantimin e rremë të raportit 
të llogarive apo në ndonjë mënyrë tjetër e vë në lajthim personin e autorizuar 
në kryerjen e pagesës së kundërligjshme, dënohet me gjobë dhe me burgim 
prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me dobi pasurore në 
vlerë që tejkalon pesëmijë (5.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me 
burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me dobi pasurore në 
vlerë që tejkalon pesëdhjetë mijë (50.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe 
me burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.  

 
1. Vepra penale e mashtrimit në detyrë paraqet një formë të posaçme të mashtrimit, 

që e kryen personi zyrtar apo personi përgjegjës, me qëllim që vetes apo një tjetri 
t’i sjellë përfitim të kundërligjshëm pasuror, duke prezantuar llogari të rreme apo 
duke sjellë, në ndonjë mënyrë tjetër, në lajthitje personin e autorizuar që të kryejë 
një pagesë të kundërligjshme. 

2. Kjo vepër është e ngjashme me veprën e përgjithshme të mashtrimit, tek e cila 



Fejzullah Hasani 

 1234 

përfitimi i kundërligjshëm i dobisë pasurore kryhet, duke e vënë në lajthitje 
personin që kryen një pagesë të kundërligjshme. Dallimi qëndron në faktin që këtë 
vepër penale e kryen personi zyrtar, me se, përpos pasurisë, dëmtohet edhe kryerja 
e ligjshme e detyrës zyrtare, e cila në këtë rast është objekt primar i mbrojtur. 
Prandaj, kjo vepër përbën një formë të posaçme të veprës penale të mashtrimit, 
kështu që, sipas parimit të specialitetit, përjashtohet bashkimi në mes të këtyre 
veprave penale. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Veprimi i kryerjes është përcaktuar si sjellje në lajthitje e personit zyrtar për të 

kryer një pagesë të kundërligjshme. Përpos theksimit eksplicit të prezantimit të 
llogarisë së rreme (gjë që në praktikë paraqet mënyrën më të shpeshtë të kryerjes 
së kësaj vepre penale), sjellja në lajthitje e personit zyrtar mund të kryhet edhe në 
çdo mënyrë tjetër, me të cilën te personi tjetër mund të krijohet një pasqyrë e 
gabuar për faktet që janë me rëndësi për pagesë: p.sh., shënimi i të dhënave të 
rreme për kohën e kaluar në rrugë, me qëllimin për të marrë shuma më të mëdha 
parash; pasqyrimi i rremë nga ana e agjentit të ndërmarrjes botuese për parapagesat 
e përfunduara për të përfituar një provizion më të madh; futja në librin e punëve të 
kryera të emrave edhe të personave që nuk kanë punuar fare, me qëllim që referenti 
a ndonjë person tjetër në ndërmarrjen ndërtimore, të fitojë para; përpilimi i 
kontratave të rreme etj.. Të gjitha mënyrat e theksuara të kryerjes së kësaj vepre 
penale në të vërtetë janë vetëm forma të posaçme të prezantimit të llogarisë së 
rreme. Vepra penale nuk do të ekzistojë, nëse personi zyrtar kryen mashtrimin për 
ndonjë qëllim tjetër dhe jo me qëllim të një pagese të kundërligjshme. Personi që 
vihet në lajthitje, duhet të jetë i autorizuar që të lejojë apo të kryejë pagesën. 

2. Element esencial i kësaj vepre penale është fakti që personi zyrtar të mashtrojë 
gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Ky është elementi që e bën këtë mashtrim e bën 
vepër penale kundër detyrës zyrtare. Edhe për shumë vepra të tjera penale kundër 
detyrës zyrtare, është karakteristike se ato kryhen gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. 
Prandaj është me rëndësi primare, jo vetëm për këtë vepër penale, që të 
përcaktohet se kur është kryer vepra penale gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Në 
këtë drejtim nuk ekziston një qëndrim unik as në teorinë penalo-juridike, as në 
praktikën gjyqësore. Është jokontestuese që vepra penale është kryer gjatë kryerjes 
së detyrës zyrtare, nëse është kryer me ndërmarrjen e atyre veprimeve që bëjnë 
pjesë në kuadër të autorizimeve të personit zyrtar. P.sh., vepra penale e cenimit të 
paprekshmërisë së banesës (neni 200) është kryer gjatë kryerjes së detyrës, nëse 
është kryer nga personi që është i autorizuar që, në rastet e parashikuara me ligj, të 
hyjë në banesën e huaj edhe pa pëlqimin e personit të autorizuar, mirëpo në rastin 
konkret atë veprim e ka kryer në mënyrë të kundërligjshme. Ose, cenimi i 
fshehtësisë së korrespondencës dhe i bazave të të dhënave kompjuterike (neni 202) 
është kryer gjatë “ushtrimit të detyrës“, kur atë e kryen personi zyrtar që është i 
autorizuar t’i hapë ato, mirëpo në raste kur për to nuk ekziston një bazë ligjore. 
Mashtrimi në detyrë është kryer gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, nëse prezanton 
llogari të rreme personi zyrtar, i cili, bazuar në detyrën zyrtare që kryen, është i 
detyruar që atë ta paraqesë, por vetëm si të vërtetë. Mirëpo, sikur shprehja “ në 
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kryerjen e detyrës“ të kufizohej rreptësisht në veprimet që i përkasin fushëveprimit 
të autorizimeve të drejtpërdrejta të personit zyrtar, kështu do të ngushtohej baza, 
rrethi i kryesve të mundshëm të këtyre veprave penale, tek të cilat kërkohet që 
vepra të jetë kryer gjatë ushtrimit të detyrës. Një zgjidhje e tillë nuk do të ishte e 
drejtë. Kështu, psh., do të ishte e pabazë të konsiderohej se nuk ekziston forma e 
cilësuar e veprës penale të privimit të kundërligjshëm nga liria (neni 196 par. 3), 
kur veprën penale e kryen personi zyrtar i organit të punëve të brendshme, në 
kuadër të autorizimeve të të cilit nuk bën pjesë edhe privimi nga liria i personave të 
tjerë. Për këtë arsye, shprehja “në kryerjen e detyrës“ duhet interpretuar në mënyrë 
të zgjeruar, në mënyrë që ajo të përfshijë edhe ato veprime që nuk janë të lidhura 
drejtpërdrejt me autorizimet zyrtare të kryesit të veprës penale, po janë në 
kompetencë të shërbimit të cilit i përket ai. Pra, vepra është kryer gjatë kryerjes së 
detyrës si në rastet kur personi zyrtar është i autorizuar të ndërmarrë veprimin, i 
cili, në përshkrimin e qenies së veprës penale, theksohet si veprim i kryerjes, por e 
bën në mënyrë të kundërligjshme, ashtu edhe në rastet kur veprimi i ndërmarrë nuk 
është i përfshirë në autorizimet e tij, po është në kuadër të veprimtarisë së 
shërbimit në të cilin një personi i tillë zyrtar punon. Siç shihet, duhet të bëhet fjalë 
për autorizime që i përkasin një rrethi të gjerë punësh të shërbimit, në të cilat 
punon një person i tillë (p.sh., Shërbimi i punëve të brendshme, Shërbimi doganor 
etj..). P.sh., nuk do të konsiderohej se vepra penale është kryer gjatë “ushtrimit të 
detyrës“ kur personi, i cili, në kuadër të organit të punëve të brendshme, kryen 
punët e kontabilistit, ka privuar nga liria në mënyrë të kundërligjshme një person 
tjetër, ngase veprimtaria e tij nuk bën pjesë në autorizimet e organit të punëve të 
brendshme. Pra, ky element duhet vërtetuar posaçërisht te çdo vepër ku paraqitet, 
duke pasur parasysh natyrën e shërbimit, të cilit i përket kryesi i veprës penale. 

3. Mashtrimi në detyrë duhet të kryhet me qëllim të përvetësimit të përfitimit pasuror 
të kundërligjshëm për vete a për tjetrin. Një përfitim i tillë më së shpeshti 
realizohet në arkëtimin e paligjshëm të parave, po është e mundur edhe të ndonjë 
vlere tjetër materiale. 

4. Vepra penale është kryer kur personi zyrtar, duke qenë i sjellë në lajthitje, të ketë 
kryer pagesë të kundërligjshme. Pagesa është e kundërligjshme kur kryesit të 
veprës penale i është paguar ajo që s’i takonte fare apo nuk i përkiste në shumën e 
paguar. Nëse personi zyrtar ka ndërmarrë veprime mashtruese, po megjithatë, nuk 
ka arritur ta sjellë në lajthitje personin e autorizuar, ose ia ka arritur ta vërë në 
lajthitje, po ai nuk e ka kryer pagesën, atëherë do të ekzistonte tentativa e kësaj 
vepre penale e cila është e ndëshkueshme. 

5. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte, po është i domosdoshëm 
edhe qëllimi i përfitimit pasuror të kundërligjshëm. 

6. Kryes i kësaj vepre penale është personi zyrtar dhe personi përgjegjës. 
 

Paragrafët 2 e 3. 
 
1. Sikurse edhe vepra penale e shpërdorimit të detyrës zyrtare dhe e përvetësimit 

gjatë ushtrimit të detyrës, edhe kjo vepër penale ka dy forma të rënda – kur 
përfitimi pasuror tejkalon 5000 € (par. 2) dhe 50.000 € (par. 3). 
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Nga praktika gjyqësore 
 
1. “I akuzuari, i cili, në cilësinë e personit zyrtar (i ngarkuar për përpilimin e listës së 

shfrytëzuesve të ndihmave sociale për periudhën 2005-2006), me qëllim që vetes 
t’i sjellë përfitime të kundërligjshme materiale, i ka paraqitur bankës llogari të 
rreme, me emra të imagjinuar të shfrytëzuesve të ndihmave sociale, duke vënë në 
këtë mënyrë në lajthitje punëtorin e autorizuar të bankës, i cili i ka paguar të 
akuzuarit, në emër të këtyre personave të imagjinuar, 16.040 € (gjashtëmbëdhjetë 
mijë euro), ndërsa për dy shfrytëzues të ndihmës sociale ka shënuar shuma më të 
mëdha sesa u kanë takuar atyre, dhe të gjitha këto i ka shfrytëzuar për nevoja të 
veta personale dhe me këtë rast buxhetin e Kosovës e ka dëmtuar për 16.470 € 
(gjashtëmbëdhjetë mijë e katërqind e shtatëdhjetë euro), e ai ka konsumuar veprën 
penale të mashtrimit në detyrë, të parashikuar nga neni 341 par. 3 i KPK “.920 

2. “Kur personi përgjegjës në organizatën punuese, me qëllim që t’i sjellë vetes 
përfitim pasuror të kundërligjshëm, ka pasqyruar llogari të fryrë (fiktive) për punën 
që ka bërë, dhe e ka vënë në lajthitje personin tjetër të autorizuar në të njëjtën 
organizatë, duke shënuar në formularin përkatës se ka bartur një sasi më të madhe 
zhavorri sesa kishte bartur në të vërtetë, dhe në këtë mënyrë ka marrë pagë më të 
lartë, sa kohë që i është njohur edhe shtesa për karburant e për vaj, ai nuk ka 
konsumuar njëkohësisht veprën penale të mashtrimit në detyrë dhe veprën penale 
të falsifikimit të dokumentit zyrtar, po vetëm elemente të veprës penale të 
mashtrimit në detyrë, të parashikuar nga neni 247 par.3, lidhur me par. 1 të LPS” 
(Gjykata Supreme e Serbisë, Ap.I-1039/80).921 

3. “Nuk ekziston bashkimi ideal në mes veprës penale të parashikuar nga neni 344 
par. 1 i LPKr dhe veprës penale të falsifikimit të dokumentit zyrtar, të parashikuar 
nga neni 312 i LPKr, ngase futja e të dhënave të pavërteta në dokument dhe 
paraqitja e llogarive të rreme konsumohet nga vepra penale e mashtrimit në detyrë, 
e parashikuar nga neni 344 par. 1 i LPKr” (Gjykata Supreme e Kroacisë. Ap-
2500/63, datë 29 tetor 1963).922 

4. “Te vepra penale e mashtrimit në detyrë, e parashikuar nga neni 344 i LPKr, 
përpos elementeve të tjera, kërkohet edhe elementi i paraqitjes së llogarisë së 
rreme, për ta sjellë në lajthitje organizatën ekonomike, në mënyrë që ajo të kryejë 
pagesë të kundërligjshme dhe, kur llogaria e rreme është bërë për këtë qëllim dhe 
për atë qëllim edhe është përdorur, atëherë janë konsumuar vetëm elementet e 
veprës penale të parashikuar nga neni 344 par. 1 i LPKr“ (Gjykata Supreme e 
Kroacisë, Ap-819/64).923 

5. “Kur i akuzuari, si person zyrtar, me qëllim që vetes t’i sjellë përfitim të 
kundërligjshëm pasuror, i ka paraqitur Fondit Republikan të Shtesave Invalidore se 
kinse dy personave u takon shtesa invalidore, edhe pse atyre s’u ka takuar, dhe 
Fondi e ka paguar shtesën, kurse përfituesit fiktivë të shtesave, sipas marrëveshjes 
dhe me kërkesë të të akuzuarit, tërë shtesën ia kanë dorëzuar atij dhe kështu atë e 
ka përvetësuar vetë, atëherë nuk është konsumuar vepra penale e keqpërdorimit të 

                                                           
920 Shkresat e lëndës të Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap.nr.229/09, datë 2.12.2010. 
921 Branislav Blagojević Ibd.f.64. 
922 Cituar sipas Danilo Gregović ibd.f.333. 
923 Danilo Gregović, po aty. 
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detyrës dhe autorizimeve zyrtare, e parashikuar nga neni 337 i LPKr, po vepra 
penale e mashtrimit në detyrë, e parashikuar nga neni 344 i LPKr”. (Gjykata 
Supreme e Kroacisë. Ap.nr.635/70, datë 7 maj 1970).924 

6. “Kur i akuzuari, si person përgjegjës, i ka paraqitur organizatës së vet ku punon, 
llogarinë për shpenzime të udhëtimit zyrtar, ku ka shënuar më shumë ditë sesa 
vërtet kishte kaluar në udhëtim zyrtar dhe, mbi këtë bazë, ka arkëtuar me tepër para 
sesa duhej t’i paguheshin, ai ka konsumuar të gjitha elementet e veprës penale të 
mashtrimit në detyrë, të parashikuar nga neni 344 par. 1 i LPKr”. (Gjykata 
Supreme e Kroacisë, I.Ap-1663/75, datë 3 qershor 1976).925 

 
 
Neni 427 [Përdorimi i paautorizuar i pasurisë] 
 

Kushdo që pa autorizim përdor paratë, letrat me vlerë apo pasurinë tjetër të 
luajtshme e cila i është besuar atij në detyrë ose në përgjithësi në vendin e 
punës apo në të cilat ka qasje për shkak të shërbimit apo punës së tij, ose 
kushdo që i jep pasurinë e këtillë personit tjetër për shfrytëzim të 
paautorizuar, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet. 

 
1. Kjo vepër penale ka ngjashmëri me veprën penale të përvetësimit gjatë ushtrimit të 

detyrës (neni 425); dallohet nga kjo vepër penale për faktin se tek vepra e 
parashikuar nga neni 425, dashja e kryesit është e orientuar në drejtim të 
përvetësimit, ndërsa tek vepra penale e përdorimit të paautorizuar të pasurisë, 
dashja e kryesit është e orientuar në drejtim të përdorimit. Karakteristikë e veprës 
së përdorimit të paautorizuar të pasurisë është marrja e përkohshme e sendit të huaj 
të luajtshëm, me qëllim që të kthehet përsëri, për dallim nga vepra penale e 
parashikuar nga neni 425, tek e cila sendi përvetësohet, merren autorizimet 
pronësore, pronarit të mëparshëm tentohet t’i pamundësohet përgjithmonë pronësia 
mbi sendin e përvetësuar. 

2. Për të tërhequr një paralele në mes këtyre veprave penale, paraprakisht është e 
nevojshme të vërtetohet në mënyrë të sigurt se me çfarë qëllimi ka vepruar kryesi. 
Nëse, nga të gjitha faktet e vërtetuara në shqyrtimin gjyqësor, rezulton se kryesi 
nuk kishte për qëllim që, në një afat të arsyeshëm, t’i kthente përsëri sendet e tjera 
të luajtshme dhe objektivisht nuk kanë ekzistuar kushte për kthimin e e tyre brenda 
atij afati, atëherë do të ishte fjala për përvetësimin gjatë ushtrimit të detyrës dhe jo 
për vepër penale të përdorimit të paautorizuar. 

3. Veprimi i kryerjes te kjo vepër penale qëndron në përdorimin e paautorizuar të 
parasë, letrës me vlerë apo sendeve të tjera të luajtshme, të cilat i janë besuar 
kryesit të veprës penale në shërbim apo përgjithësisht në punë ose në dhënien e 
paautorizuar hua të këtyre sendeve. Pra, këtu kryesi i merr sendet me qëllim që t’i 
përdorë (që ai apo dikush tjetër t’i shfrytëzojë përkohësisht) dhe pas kësaj t’i 
kthejë. Pamë se tek përvetësimi, kryesi i veprës penale i merr sendet për t’i 
përvetësuar, pa qëllimin që t’i kthejë ato. Ekzistimi i njërit apo qëllimit tjetër 
vërtetohet në bazë të vlerësimit të gjithanshëm të veprës së kryer. Në çdo rast 

                                                           
924 PSP VSRH,I/1970,f.27. 
925 PSP VSRH-9/76,f.344. 
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konkret gjykata duhet të vlerësojë një mori rrethanash, të cilat mund të tregojnë se 
nga çfarë qëllimesh ishte udhëhequr kryesi, siç janë, p.sh., mundësia e kryesit që t’i 
kthejë sendet e luajtshme, të cilat i ka marrë, vlera e këtyre sendeve, koha e kaluar 
nga marrja e tyre etj.. 

4. Mund të përfundohet se ekziston vepra penale e përvetësimit gjatë ushtrimit të 
detyrës dhe jo vepra penale e përdorimit të paautorizuar, vetëm nëse, me prova të 
sigurta, vërtetohet qartë se kryesi nuk kishte për qëllim t’i kthente sendet e 
përvetësuara. 

5. Shërbimi duhet të jetë kryer në mënyrë të paautorizuar, d.m.th., nuk ekziston asnjë 
bazë juridike e autorizuar për përdorim. Përjashtimisht, personi në detyrë apo në 
punë, vetëm me lejen a urdhrin e organit kompetent, mund t’ia japë për shërbim 
personit tjetër fizik apo juridik sendet që i janë besuar. 

6. Vepra penale quhet e kryer me ndërmarrjen e veprimit të përdorimit. Për 
ekzistimin e veprës nuk është me rëndësi motivimi dhe as qëllimi i kryesit për 
përdorim të paautorizuar. 

7. Kryes i veprës penale mund të jetë vetëm personi në detyrë apo në punë. 
8. Vepra mund të kryhet vetëm me dashje, që përfshin edhe vetëdijen e kryesit se po i 

përdor sendet e caktuara pa autorizim. 
 

Praktika gjyqësore 
 
1. “Kur kemi të bëjmë me çështjen nëse një vepër penale përmban elemente të veprës 

penale të shpërdorimit, të parashikuar nga neni 219 i Ligjit Penal të Kosovës (tash 
neni 425 i KPK) apo të veprës penale të huapërdorjes, të parashikuar nga neni 220 
i LPK, (tash neni 427 i KPK), rëndësi thelbësore ka qëllimi për të cilin ka vepruar 
kryesi kur kishte marrë për vete ose për tjetrin të holla, ose sende që i ishin besuar 
në punë, kurse rëndësi të veçantë ka çështja nëse për kryesin ekzistonin 
objektivisht kushtet reale që t’i kthente të hollat ose sendet brenda një kohe të 
shkurtër“. (Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap.nr.5/84, datë 
25.10.1984).926 

2. “Tek vepra penale e përdorimit të paautorizuar të pasurisë, të parashikuar nga neni 
342 i KPK (tash 427), është e parëndësishme nëse është shkaktuar ose jo dëm; për 
të ekzistuar kjo vepër penale, është e mjaftueshme që kryesi, paratë që i janë 
besuar në punë, t’i ketë përdorur vetë apo t’ia ketë dhënë tjetrit për shfrytëzim, pa 
pasur autorizim. 

3. Nga shkresat e lëndës rezulton se të akuzuarit i kanë lejuar një pronari të një 
këmbimoreje tërheqjen e parave nga Raiffeisen Bankë, pa mbulesë e mbi limitin e 
lejuar – pra ai kishte të drejtë të tërhiqte deri në 50.000,oo €, por i kishin lejuar të 
tërhiqte 87.000,oo €,.927 

4. “Kur ndërmarrja e porsaformuar i ka shfrytëzuar pa autorizim–ka përdorur mjete të 
një ndërmarrjeje tjetër, të cilat kanë arritur në llogarinë rrjedhëse tëe ndërmarrjes së 
porsaformuar, drejtori i ndërmarrjes së porsaformuar nuk ka kryer veprën penale të 
përdorimit të paautorizuar, të parashikuar nga neni 346 i LPKr, ngase për këtë 
vepër penale bëhet fjalë vetëm atëherë kur përdorimi i paautorizuar është bërë për 

                                                           
926 Buletini i praktikës gjyqësore të Gjykatës Supreme të e Kosovës,nr.1-2/1985, f.34. 
927 Shkresat e lëndës të Gjykatës Supreme të Kosovës, Ap.nr.332/2009. 
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nevoja private -personale të personit fizik, e në rastin konkret kryesi mjetet i ka 
përdorur për nevojat e ndërmarrjes së tij” (Gjykata Supreme e Kroacisë. 
Ap.949/73, datë 7 mars 1974).928 

5. “Kur duhet vlerësuar ana subjektive e kryesit (dashja e tij), i cili ka mbajtur paratë 
e besuara në punë, me qëllim të përmbushjes së nevojave të veta jetësore, duhet 
vlerësuar nëse ai ka pasur ose jo mundësi objektive që paratë e përdorura t’i kthejë 
menjëherë apo së shpejti. Nëse nuk ka bazë për nxjerrjen e një përfundimi të tillë 
(d.m.th. kur vërtetohet se kryesi nuk kishte mundësi që atë shumë të të hollave ta 
kthente menjëherë apo së shpejti), atëherë nuk do të mund të konsiderohej që i 
akuzuari ka dashur vetëm t’i përdorë paratë e mbajtura”. (Gjykata Supreme e 
Kroacisë, I.Ap.nr.1101/1976, datë 12 tetor 1977).929 

6. I akuzuari ka qenë udhëheqës i postës dhe, si person i tillë përgjegjës, ka qenë edhe 
llogaridhënës në raport me të gjitha paratë që i ka arkëtuar posta, përkatësisht që 
janë ndodhur në arkën e postës. Për këtë arsye, kur ka kërkuar nga arkëtarja që nga 
ato para t’ia jepte hua një shumë të caktuar parash dhe ajo ia ka dhënë, atëherë do 
të konsiderohej se ai, në një rast të tillë ka shfrytëzuar paratë që i janë besuar në 
punë”. (Gjykata Supreme e Kroacisë, I Ap.-2487/76 datë 25 nëntor 1976).930 

7. “Nëse i akuzuari, si udhëheqës tregtie, përpos që ka përdorur vetë, pa autorizim, 
paratë dhe mallin, ai u ka dhënë njëkohësisht edhe personave të tretë një shumë të 
caktuar parash. Në këtë situatën ai nuk ka konsumuar dy vepra penale të përdorimit 
pa autorizim, të parashikuar nga neni 346 par.1 i LPKr, po vetëm një vepër të tillë 
penale, për arsye se bëhet fjalë për një veprim të njëjtë të të akuzuarit që ka ngjarë 
në të njëjtën periudhë e që mbështetet në të njëjtën bazë - përdorimi i paautorizuar 
i sendeve të besuara me qëllim të përfitimit për vete a për tjetrin”. (Gjykata 
Supreme e Kroacisë, I Ap.1694/95, datë 29 qershor 1976).931 

 
Cenimi i identitetit objektiv të akuzës (neni 360 të KPPK) 

dhe vepra penale e përdorimit të paautorizuar 
 
1. “Nëse vërtetohet se kryesi i veprës penale të shpërdorimit, të parashikuar nga neni 

345 i LPKr (përvetësimi në detyrë - neni 425 i Kodit Penal të Kosovës) nuk e ka 
përvetësuar tërë shumën e parave, për të cilën akuzohej, po vetëm një pjesë të saj, 
kurse pjesën tjetër e kishte marrë me qëllim të përdorimit, në këtë rast nuk do të 
bëhej fjalë për tejkalim të akuzës në kuptim të nenit 367 par. 1 pika 9 lidhur me 
nenin 350 të LPKr (neni 384 par. 1 pika 1.10 lidhur me nenin 360 të KPPK - Kodi 
i Procedurës Penale të Kosovës), edhe pse gjykata të akuzuarin e ka shpallur fajtor 
për dy vepra penale, një vepër të parashikuar nga neni 345, dhe tjetrën të 
parashikuar nga neni 346 i LPKr, ndërsa akuzohej vetëm për një vepër penale – për 
vepër të shpërdorimit”. (Gjykata Supreme e Kroacisë, I Ap 723/62, datë 26 prill 
1962).932 

 

                                                           
928 Cituar sipas Danilo Gregović,f.335) 
929 PSP VSRH,11/1977,f.309. 
930 PSP VSRH,11/1977,f.310. 
931 Po aty f.311. 
932 Cituar sipas Danilo Gregović, Ibd.f.334-335) 
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Statusi i kryesit të veprës penale 
 
1. “Për veprën penale të përdorimit të paautorizuar nuk kërkohet statusi i personit 

përgjegjës. Për këtë arsye, këtë vepër mund ta kryejnë edhe drejtuesit (shoferët) e 
mjeteve të ndryshme të punës (kamionëve, ngarkuesve etj.), të cilëve një mjet i 
tillë i është besuar që të kryejë me të punë për organizatën e vet punuese dhe ai e 
përdor atë për nevoja private apo për nevoja të të njohurve të tij, pavarësisht se 
këtë e bën me pagesë për vete apo pa pagesë”. (Gjykata Supreme e Kroacisë, I 
Ap.30/80, datë 20 janar 1981).933 

 
Raporti i kësaj vepre penale me veprën penale të cenimit të fshehtësisë së 

korrespondencës dhe të bazave të të dhënave kompjuterike (neni 202 të KPK) 
 
1. “Zyrtari i postës, i cili hap pa autorizim paketën e cila i është besuar në punë, dhe 

përdor objektin e dërgesës, ka konsumuar veprën penale të përdorimit të 
paautorizuar në bashkim me veprën penale të cenimit të fshehtësisë së 
korrespondencës dhe dërgesave të tjera”. (Gjykata Supreme e Kroacisë, I Ap-
109/53).934 

 
Raporti me veprën penale të përvetësimit gjatë ushtrimit të detyrës (neni 425) 

 
1. “Lidhur me çështjen nëse ndonjë vepër përmban elemente të veprës penale të 

shpërdorimit, të parashikuar nga neni 345 i LPKr. – (Përvetësimi në detyrë – neni 
425 i KPK), apo elemente të veprës penale të përdorimit të paautorizuar të 
pasurisë, të parashikuar nga neni 346 i LPKr (neni 427 i KPK), me rëndësi 
esenciale është që të vërtetohet se me çfarë qëllimi ka vepruar kryesi, kur ka 
përvetësuar sendet që i janë besuar. 

2. Mund të përfundohet se është kryer vepra penale e shpërdorimit (përvetësimi gjatë 
ushtrimit të detyrës sipas KPK) vetëm në rast se, në bazë të të gjithë fakteve të 
vërtetuara, mund të merret si gjë e dëshmuar se kryesi nuk kishte për qëllim që në 
një kohë të caktuar ta kthente shumën e përvetësuar, përkatësisht sendet e tjera, 
dhe në këtë rast duhet pasur parasysh nëse për kryesin kanë ekzistuar objektivisht 
mundësi reale që paratë, përkatësisht sendin e përvetësuar - t’i kthente brenda 
afatit/ në një afat të caktuar. (Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap-243/66, datë 24 
mars 1966).”935 

3. “Kur kryesi i veprës penale shfrytëzon paratë që i janë besuar në shërbim, me 
qëllim që të luajë në prognozën sportive dhe vendimin për t’i kthyer ato e mbështet 
në faktin varësisht se a do të fitojë në lojërat e fatit, edhe nëse fiton në atë lojë, ai 
nuk e kryen veprën penale të përdorimit të paautorizuar të parashikuar nga neni 
346 të LPKr, por veprën penale të shpërdorimit, të parashikuar nga neni 345. i 
LPKr”. (Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap-511/66).”936 

4. “Në veprimet e të akuzuarit qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale të 

                                                           
933 Po aty f.336. 
934 Cituar sipas Smail Sokolović,Ibd.f.218. 
935 Danilo Gregović, Ibd.f.329. 
936Danilo Gregovićp po aty,f.330. 
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shpërdorimit (përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës) dhe jo të veprës penale të 
përdorimit të paautorizuar, kur është vërtetuar se i akuzuari, si inkasant tatimi, prej 
shumë vitesh tatimin e arkëtuar e ka mbajtur për vete dhe nuk e ka dorëzuar në 
arkën e komunës dhe as që ua ka kthyer palëve. 

5. Nga kjo rezulton se tek ai nuk ka ekzistuar qëllimi i kthimit, gjë që është 
vendimtare për dallimin e veprës penale të shpërdorimit nga vepra e përdorimit të 
paautorizuar. Edhe nëse në fillim ka ekzistuar qëllimi i kthimit, është e qartë se i 
akuzuari në muajt a vitet e para ka qenë i vetëdijshëm për pamundësinë e kthimit, 
po megjithatë ka vazhduar t’i mbajë paratë e grumbulluara nga tatimi. 

6. Nga momenti kur ka qenë i vetëdijshëm për pamundësinë e kthimit, nuk ka asnjë 
dyshim se dashja e tij ka qenë e orientuar për përvetësimin e parave dhe jo për 
huapërdorje.937 

 
 
Neni 428 [Marrja e ryshfetit] 
 
1. Personi zyrtar i cili në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, kërkon ose 

pranon ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër për vete apo personin tjetër, ose që 
pranon ofertën apo premtimin për dhuratë apo përfitim të tillë, në mënyrë që 
personi zyrtar të veprojë ose të mos veprojë në pajtim me detyrën e tij zyrtare, 
dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 

2. Personi zyrtar i cili në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, kërkon ose 
pranon ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër për vete apo personin tjetër, ose që 
pranon ofertën apo premtimin për dhuratë apo përfitim të tillë, në mënyrë që 
personi zyrtar të veprojë ose të mos veprojë, në kundërshtim me detyrën e tij 
zyrtare, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) 
vjet. 

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me përfitim në vlerë që 
tejkalon pesëmbëdhjetë mijë (15.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me 
burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet. 

 
1. Kjo vepër penale, së bashku me veprat penale të parashikuara nga neni 428 dhe 

neni 429 të KP, është pjesë e masave antikorrupsion në fushën e së drejtës penale, 
e domosdoshme kjo për mbrojtjen e pastërtisë, ligjshmërisë, objektivitetit, 
paanshmërisë dhe moskorruptimit të organeve shtetërore dhe organeve të tjera, 
sepse të gjitha këto, nëse personi zyrtar është i korruptuar, nëse mund të “blihet” 
veprimi zyrtar, do të viheshin në dyshim,; me këtë komprometohet autoriteti i 
aparatit shtetërore; të gjitha veprimet dhe procedurat e atij organi vihen në dyshim. 
Qoftë edhe të izoluara, rastet e tilla shkaktojnë pakënaqësi tek opinioni i gjerë, 
bëjnë që të lindin dyshime ndaj paanshmërisë së aparatit shtetëror. Nëse kjo merr 
përmasa të një dukurie të gjerë, mund të paralizojë tërësisht aparatin shtetëror dhe 
shërbimet e tjera, gjë që prodhon pasoja të mëdha negative dhe hap rrugën e 
mosndëshkimit të veprave penale të ndryshme, e edhe të veprave më të rënda 
penale. Në një situatë të tillë, më nuk mund të bëhet fjalë për një shoqëri të 
shëndoshë. 

                                                           
937 Po aty. 
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2. Vepra penale e marrjes së ryshfetit a përfitimeve të tjera, përbën një vepër 
themelore dhe më të rëndësishmen nga kategoria e veprave penale me objekt 
korrupsionin. Fenomeni i korrupsionit në botën moderne nxit interesimin 
ndërkombëtar dhe kombëtar. Kjo është e qartë, nëse kihet parasysh se kjo formë e 
kriminalitetit, pas terrorizmit, pastrimit të parasë, formave të ndryshme të 
trafikimit të njerëzve, kontrabandimit të drogës dhe formave të tjera të krimit të 
organizuar transnacional, përbën kërcënimin më të madh për shoqërinë dhe 
funksionimin e saj normal. Korrupsioni është një nga temat zotëruese të shumë 
debateve ndërkombëtare; në planin e luftimit të kësaj të keqeje të së sotmes janë 
angazhuar aktivisht organizata të mëdha qeveritare dhe joqeveritare. Në mesin e 
organizatave joqeveritare, më e njohura është Transparency internacional, e cila 
në planin ndërkombëtar lufton kundër korrupsionit dhe publikon rezultatet e 
kërkimeve ndërkombëtare të korrupsionit, duke regjistruar shkallën e korrupsionit 
në shtete të caktuara. 

3. Edhe pse korrupsioni njihej edhe në kohën antike dhe shoqëron zhvillimin e 
shoqërisë njerëzore nëpër shekuj, ky fenomen ka spikatur sidomos në kushtet 
bashkëkohore, që mundësojnë komunikime të shpejta, transaksione financiare të 
fshehta e të shpejta, transaksione të qarkullimit të mallrave dhe shërbimeve. Një 
nga karakteristikat e kësaj forme të kriminalitetit është fakti se ai është i lidhur me 
krimin e organizuar, i cili disponon mjete të mëdha financiare të siguruara me 
kontrabandimin e drogës, të njerëzve, armëve, materialit nuklear, mbeturinave të 
rrezikshme ekologjike, prodhimeve të larta fitimprurëse etj., në të cilat përfshihen 
edhe funksionarë të lartë nga strukturat shtetërore nëpërmjet korruptimit të tyre. 
Kjo paraqet një nga faktorët më të rëndësishëm të drejtpërdrejtë të zhvillimit dhe 
zgjerimit të korrupsionit në planin ndërkombëtar dhe nacional, po njëkohësisht 
përbën dhe pengesë serioze në kontrollin, zbulimin dhe pengimin e këtij lloji të 
kriminalitetit. Kjo formë e kriminalitetit karakterizohet edhe nga shkalla e lartë e të 
ashtuquajturit “numër i errët“, ngase zbulohet me vështirësi, për shkak të 
konspiracionit në kryerjen e tij dhe rrezikut që të gjithë aktorët pjesëmarrës në të, 
do t’i nënshtrohen përgjegjësisë penale. Zgjedhja e të gjitha strukturave kriminale 
përmes një sistemi të sofistifikuar të shpëlarjes së parave, me të cilat legalizohen 
mjetet e fituara në rrugë kriminale nëpërmjet institucioneve financiare mafioze, 
korrupsionin e bën një nga format më të rrezikshme të kriminalitetit. 

4. Kjo ka bërë që korrupsioni, sikurse edhe format e tjera të kriminalitetit 
bashkëkohor, të marrë gjithnjë e më tepër karakteristika transnacionale. Historia e 
kriminalizimit të korrupsionit me elemente të huaja ka filluar nga mesi i viteve 
shtatëdhjetë të shekullit 20, kur në SHBA, në vitin 1970, u miratua Ligji për 
Ndalimin e Korrupsionit në Botën e Jashtme (Foreign Corrupt Practices Act) 
FCPA, i cili qe nxjerrë në kuadër të Omnibus Trade Acta në epokën e 
Administratës së Karterit. Ky ka qenë ligji i parë, me të cilin është inkriminuar i 
ashtuquajturi “korrupsion off-shore“ dhe që ka ndaluar korruptimin e zyrtarëve të 
jashtëm (të huaj) publikë, të partive të huaja politike e zyrtarëve të tyre partiakë 
dhe të kandidatëve për organet shtetërore në Botën e Jashtme. Arsye për nxjerrjen 
e këtij ligji ka qenë shfaqja e disa aferave të korruptimit të zyrtarëve të huaj 
publikë nga ana e kompanive nacionale (vendore). 

5. Për shkak të përmasave të tilla të rrezikshmërisë së korrupsionit, edhe shumë 
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vende të tjera lidhur me korrupsionin kanë nxjerrë ligje të posaçme, në të cilat 
është parashikuar një gamë e gjerë sidomos e masave parandaluese dhe e 
instrumenteve për luftimin korrupsionit. Kan pasuar edhe reaksionet në planin 
ndërkombëtar, veçanërisht nëpërmjet aktiviteteve të Unionit Evropian, Këshillit të 
Evropës, Fondit Monetar Ndërkombëtar, Organizatës për Zhvillim dhe 
Bashkëpunim etj.. Aktiviteti i këtyre organizatave është orientuar në krijimin e 
programeve parandaluese, në përmirësimin e cilësisë së punës së organeve të 
ngarkuara me zbulimin e korrupsionit, në përmirësimin e cilësisë së legjislacionit 
penal dhe efektivitetin e judikaturës, në krijimin dhe profilizimin e organeve të 
specializuara në luftë kundër korrupsionit etj.. Së pari, në kuadër të Organizatës 
Ndërkombëtare për Zhvillim dhe Bashkëpunim (OECD) është nxjerrë Konventa 
për luftimin e korruptimit të zyrtarëve publikë të huaj në transaksionet afariste 
ndërkombëtare, pas së cilës janë nxjerrë edhe shumë dokumente të tjera 
ndërkombëtare. Me rëndësi të posaçme është Rezoluta e Komitetit të Ministrave e 
vitit 1998. Nga të gjitha, më e rëndësishmja është Konventa Penalo-juridike e 
Këshillit të Evropës për Korrupsionin, ngase bëhet fjalë për dokumentin e parë, i 
cili, në mënyrë tërësore, praktikisht ka kodifikuar dhe rregulluar këtë fushë. 

6. Në luftën kundër korrupsionit një vend i rëndësishëm i takon Konventës së 
Kombeve të Bashkuara kundër Kriminalitetit Transnacional (NN-MU,14/02). 
Organizatat kriminale ndërkombëtare shfrytëzojnë korrupsionin për realizimin e 
qëllimeve të tyre kriminale. Për këtë arsye, në nenin 6 të kësaj Konvente kërkohet 
nga shtetet nënshkruese që, në kodet e tyre penale nacionale, si vepër penale të 
inkriminojnë çdo kryerje të qëllimshme (dolus): a) premtim, ofrim apo dhënie 
zyrtarit publik të përfitimit të kundërligjshëm, për të personalisht apo për personin 
tjetër fizik a juridik, me qëllim që ai të veprojë a të mos veprojë në kryerjen e 
detyrës së tij zyrtare; b) kontraktim a pranim të përfitimit të paligjshëm të 
drejtpërdrejtë a të tërthortë nga ana e personit zyrtar publik, për vete personalisht 
apo për personin tjetër fizik ose juridik, me qëllim që ai zyrtar të veprojë a të mos 
veprojë në kryerjen e detyrës së tij zyrtare.938 

7. Vepër penale konsiderohet çdo marrje dhe dhënie e ryshfetit, me të cilin dëmtohen 
interesat financiare të Bashkimit Evropian (neni 6 pika 2 Corpus jurisa). 

8. Marrje e ryshfetit (ang. Passive corruption“) është çdo kërkim apo marrje e 
dhuratave, premtimeve a përfitimeve të tjera drejtpërsëdrejti apo me 
ndërmjetësimin e një tjetrit nga personi zyrtar me qëllim që: 
- personi zyrtar të kryejë veprimin zyrtar në mënyrën që është në kundërshtim 

me detyrën e tij; 
- personi zyrtar të mos e kryejë detyrën zyrtare, e cila është në kuadër të 

autorizimeve të tij, dhe ai do të duhej të kryente atë veprim (neni 6. pika 3; 
Corpus jurisa). 

9. Në sistemin tonë juridik paraqitet nevoja që t’i kushtohet kujdes organizimit të 
brendshëm të institucioneve në kuptim të parandalimit dhe të mbikëqyrjes, 
veçanërisht kur bëhet fjalë për shërbimet të cilat, për shkak të natyrës së punës së 
tyre, i ekspozohen më tepër korrupsionit; ndalimit të marrjes së dhuratave, 
pagesave e shpenzimeve reprezentative, shërbimit në objektet e huaja të pushimit, 

                                                           
938 Shih nenin 6 të Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Kriminalitetit Transnacional (NN-
MU,14/02. 
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rekreacionit dhe shërbimeve të tjera për personat zyrtarë dhe anëtarët e familjeve të 
tyre; deklarimit të pasurisë së personave të caktuar para se ta nisin detyrën dhe para 
se ta lënë atë; të bëhen ndryshime te Ligji për Prokurimin, për faktin se mundësitë 
e abuzimit me tender të tenderëve janë mjaft të theksuara dhe korruptimi me rastin 
e tenderëve të ndryshëm është i lehtë, për shkak se me kuadrin e tanishëm ligjor 
është e vështirë që të mund të zbulohet ai. 

10. Për më tepër, janë mirë të njohura të gjitha pasojat negative të korrupsionit, të cilat 
janë shumëfish më të mëdha kur ky është i lidhur me politikën - partitë politike dhe 
me kriminalitetin e organizuar. 

11. Edhe pse korrupsioni, si dukuri, është i vjetër sa vetë shteti, nuk ekziston ende një 
pajtueshmëri për përkufizimin unik të kësaj dukurie. Legjislacioni penal zakonisht 
nuk përmban një përkufizim të posaçëm për korrupsionin, por ai përfshin shumë 
forma të ndryshme të sjelljeve antiligjore, që nuk bëjnë pjesë vetëm në këtë grup të 
veprave penale, po edhe te veprat penale të përfshira në kapitujt e tjerë ligjorë, 
veçanërisht në mesin e veprave penale kundër ekonomisë. Pavarësisht se a bëhet 
fjalë për një përcaktim të ngushtë a të gjerë të kësaj dukurie, të gjitha definicionet 
korrupsionin e përkufizojnë si keqpërdorim të autorizimeve publike me qëllim të 
realizimit të përfitimit të kundërligjshëm për personin që ushtron këtë funksion. 

12. Në dispozitat e këtij neni është përcaktuar vepra themelore nga sfera e delikteve 
korruptive, e cila tash emërtohet si marrje e ryshfetit, që është sinonim i marrjes së 
mitës - një emërtim ky adekuat, ngase në këto hapësira ky më së miri shpreh tërë 
negativitetin social të kësaj të keqeje të shoqërisë. Sipas kësaj dispozite, këtë vepër 
penale e kryen personi zyrtar, i cili kërkon a merr dhuratë ose ndonjë përfitim 
tjetër, ose merr premtime për dhuratë ose ndonjë përfitim tjetër, në mënyrë që, në 
kuadër të autorizimeve të tij, të kryejë një veprim që nuk do të duhej ta kryente, 
ose të mos kryejë një veprim që do të duhej apo do të mund ta kryente (par. 1); të 
kryejë një veprim që ai duhej ta kryente, ose të mos kryejë një veprim që cilin nuk 
do të duhej ta kryente (par.2.); dhe, më pastaj për atë që ka bërë ose nuk ka bërë 
kërkon apo merr dhuratë ose çfarëdo përfitimi tjetër (par. 3). Bëhet fjalë për delikte 
të imponimit të ndonjë përfitimi (crimen concussionis-delikt i detyrimit, të marrjes 
së mitës). 

13. Nga sa u tha, rezulton kjo vepër penale, e cila te ne quhet korruptimi pasiv dhe ka 
tri forma: 

14. Paragrafi 1 përfshin veprën penale të korruptimit të drejtë pasiv, që përbën formën 
më të rëndë të veprës penale të mitëmarrjes; 

15. Paragrafi 2 përfshin të ashtuquajturin korruptim jo të drejtë pasiv (të rëndomtë) dhe 
16. Paragrafi 3 përfshin të ashtuquajturin korruptim të mëvonshëm.  
 

Vërejtje kritike të autorit 
 
1. Para se të fillojmë komentimin e kësaj vepre penale, sipas paragrafëve që përmban 

ky nen, e shohim të nevojshme të konstatojmë një palogjikshmëri që përmban 
paragrafi 1 i nenit 428, më saktë, shprehjen “ose personin tjetër”. Vepra penale 
është konsumuar në momentin e kërkimit apo marrjes së dhuratës a një përfitimi 
tjetër, dhe është jo relevante se për kë e mori dhuratën i akuzuari – për vete apo 
për dikë tjetër, d.m.th., shprehja “për vete apo për tjetrin” është e tepërt dhe e 
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panevojshme, por, edhe nëse qëllimi i tij ka qenë që dhuratën a përfitimin ta marrë 
për dikë tjetër, është e panevojshme të futet kjo shprehje, ngase, edhe pa këtë fjalë, 
(për vete apo për tjetrin), çdo gjë është sqaruar vetëm me përdorimin e shprehjes 
kërkon apo merr dhuratë a ndonjë përfitim tjetër.  

2. Konsiderojmë se nuk është dashur të hiqet paragrafi që bën fjalë për korrupsionin 
e mëvonshëm pasiv, siç e përmbante paragrafi 3 i nenit 343 të ish-KPK (tash, siç 
është ndërtuar norma ligjore, ka ngelur i pambuluar korrupsioni i mëvonshëm 
pasiv). Pastaj, nëse është parashikuar si vepër penale e cilësuar vlera e përfitimit 
(paragrafi 3) e veprës penale nga paragrafi 1, do të duhej të parashihej dispozitë 
cilësuese edhe vlera e përfitimit nga vepra penale nga paragrafi 2 i këtij neni.  

3. Me rastin e amendamentimit të KPK, edhe kjo dispozitë do të duhej të plotësohej 
dhe do të ishte e mjaftueshme të përdorej vetëm shprehja “kërkon dhuratë a 
përfitim tjetër”...  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Korruptimi jo i drejtë pasiv (par. 1) ekziston kur personi zyrtar kërkon a merr 

ryshfet apo premtimin për ryshfet, për të kryer veprimin zyrtar që duhej ta kryente, 
përkatësisht të mos e kryente veprimin zyrtar që nuk do të duhej ta kryente. Kjo 
formë e veprës penale të marrjes së ryshfetit, për nga veprimi i kryerjes, nuk dallon 
nga paragrafi 2, po dallon vetëm për nga veprimi zyrtar për të cilin kërkohet apo 
merret ryshfeti. Tek forma e dytë e veprës penale bëhet fjalë për veprim të 
palejueshëm, të paligjshëm të personit zyrtar, ndërsa te kjo formë e veprës penale 
ryshfeti merret që të veprohet në kuadër të kufijve të autorizimeve zyrtare dhe 
ndërmerret veprimi i ligjshëm, pra duhet të ndërmerret a të mos ndërmerret 
veprimi zyrtar, që edhe ashtu nuk ka mundur të ndërmerret, d.m.th., te kjo formë 
veprimi zyrtar është dashur të ndërmerret edhe pa ryshfet, përkatësisht veprimi 
zyrtar nuk është ndërmarrë për shkak se me ligj ka qenë e ndaluar të ndërmerret 
dhe jo që nuk është ndërmarrë për shkak të marrjes së ryshfetit. Me këtë 
inkriminim, në esencë, pengohet shfrytëzimi i pozitës zyrtare për kënaqjen e 
interesave personale. Në raport me tiparet e tjera, në mes këtyre veprave penale 
nuk ka dallime. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Korruptimi pasiv i drejtë (par. 2) ekziston kur personi zyrtar apo ai përgjegjës, 

kërkon apo merr dhuratë a ndonjë përfitim tjetër, ose merr premtimin për dhuratë a 
ndonjë përfitim tjetër për vete ”apo për personin tjetër”, në mënyrë që, në kuadër të 
autorizimeve të tij, të kryejë një veprim zyrtar a një veprim tjetër, të cilin ai nuk do 
të duhej ta kryente ose të mos e kryejë një veprim zyrtar a një veprim tjetër të cilin 
ai duhej apo mund ta kryente. 

 
Struktura e veprimit të kryerjes 

 
1. Veprimi i kryerjes te kjo formë e marrjes së ryshfetit, qëndron në: 

- kërkimin apo marrjen e dhuratave, marrjen e dhuratave apo të çfarëdo 
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përfitimi tjetër;  
- marrjen e premtimit për dhuratë ose marrjen e premtimit për çfarëdo përfitimi 

tjetër. 
2. Te përshkrimi i veprës penale ndeshim shprehjen “dhuratë apo përfitim tjetër “. 
3. Dhuratë është çdo send i prekshëm dhe i paprekshëm. Sende mund të jenë sendet e 

tashme dhe të ardhshme (p.sh. frutat). Tek sendet e paprekshme hyjnë vetëm të 
drejtat. E rëndësishme është bartja e asaj të drejte. 

4. Përfitimi tjetër përfshin çdo përfitim që nuk bën pjesë në kuadër të shprehjes 
dhuratë;, nuk është e thënë që ai të jetë çdo herë diçka materiale. Ai mund të jetë, 
p.sh., një vend më i mirë i punës, marrja e kredisë a bursës etj.; shkurt, aty hyjnë të 
gjitha llojet e përparësive dhe favoreve reale të marrësit të ryshfetit apo të një 
personi tjetër në shkëmbim të “punës së kryer”. 

5. Dhurata apo çfarëdo përfitimi tjetër në çdo rast konkret duhet të jetë i tillë që të 
sjellë apo të jetë i përshtatshëm që ta sjellë personin zyrtar në pozitë që të veprojë 
në kundërshtim me rregullat, standardet dhe interesat e shërbimit, të cilat është i 
detyruar t’i kryejë drejt dhe me ligj. 

6. Për ekzistimin e veprës është e parëndësishme nga kush ka rrjedhë iniciativa për 
ryshfet – nga dhënësi apo nga marrësi i ryshfetit. Kërkimi i ryshfetit mund të 
qëndrojë në çfarëdo veprimi, nga i cili mund të përfundohet se personi zyrtar 
kërkon shpërblim për kryerjen a moskryerjen e një veprimi zyrtar. Edhe marrja e 
ryshfetit, si dhe marrja e premtimit të tij, mund të jetë e shprehur nëpërmjet 
veprimeve të ndryshme të personit zyrtar si, p.sh., marrja e ryshfetit, vënia në 
xhep, bartja tek dikush tjetër, shprehja e gatishmërisë për të marrë ryshfet, që mund 
të bëhet edhe me heshtje etj.. 

7. Kërkimi apo marrja e ryshfetit duhet të jenë të lidhura me veprimin zyrtar të 
personit zyrtar apo të personit përgjegjës, përkatësisht është e nevojshme që një 
person i tillë zyrtar të detyrohet që, në kuadër të autorizimeve të veta, të kryejë a të 
mos kryejë një veprim që nuk duhej ta kryente, përkatësisht të cilin do të duhej ta 
kryente. Pra, fjala është për veprime të paligjshme, të palejueshme. Këtu kryesi, 
për shpërblim, vepron në mënyrë të paligjshme. Andaj nuk do të ekzistonte kjo 
vepër penale, nëse ryshfeti i është dhënë personit zyrtar mbi ndonjë bazë tjetër dhe 
jo mbi atë që ka të bëjë me kryerjen e detyrës së tij zyrtare. Ndërmjet personit 
zyrtar apo personit përgjegjës dhe dhënësit të ryshfetit është e nevojshme të 
ekzistojë marrëveshja, së paku e heshtur, për shkëmbim shërbimesh; bëhet 
shërbimi për kundërshërbim, pranohet të merret ryshfeti apo premtimi për ryshfet, 
që të kryhet a mos të kryhet ndonjë veprim. 

8. Kjo vepër penale është e kryer me vetëm kërkimin e ryshfetit apo me marrjen e 
ryshfetit apo premtimin për të. Vetë kryerja a moskryerja e veprimit nga personi 
zyrtar apo ai përgjegjës, nuk është element ligjor i kësaj vepre penale, prandaj, për 
ekzistimin e saj, nuk është e domosdoshme që të jetë ndërmarrë ndonjë veprim i 
paligjshëm, për të cilin është marrë ryshfeti. Nëse edhe është ndërmarrë një veprim 
i tillë, atëherë mund të bëhet fjalë për tiparet e ndonjë vepre tjetër penale dhe 
atëherë do të ekzistonte bashkimi në mes kësaj dhe një vepre tjetër penale (p.sh., 
nëse personi zyrtar apo ai përgjegjës, përveç marrjes së ryshfetit, edhe falsifikon 
dokumentin publik, atëherë do të ekzistonte bashkimi i marrjes së ryshfetit dhe 
falsifikimit të dokumentit zyrtar). Mirëpo, nëse personi zyrtar së pari kërkon 
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ryshfet, pastaj, pas një kohe, edhe e merr ryshfetin, atëherë do të ekzistonte vetëm 
një vepër penale – vepra e marrjes së ryshfetit. 

9. Nga kjo që u tha, rezulton që tentativa e kësaj vepre penale nuk është e mundur, 
ngase vepra penale është kryer që në momentin kur kërkohet dhuratë apo ndonjë 
përfitim tjetër ose merret pranon premtimi për dhuratë ose premtimi për përfitim 
tjetër, pavarësisht se a është kryer apo nuk është kryer veprimi zyrtar, për të cilin 
është marrë ryshfeti (p.sh. personi zyrtar nuk e ka favorizuar fare dhënësin e 
ryshfetit me rastin e llogaritjes së tatimit, edhe pse për atë i ka pranuar paratë etj.). 

10. Ekzistimi i veprës penale nga paragrafët 1 dhe 2. nuk varet nga përmasat, 
përkatësisht nga vlera e ryshfetit dhe pavarësisht nga fakti nëse dhurata kërkohet 
për vete apo për tjetrin. Mirëpo, në çdo rast duhet vërtetuar nëse personi, gjatë 
kryerjes së veprimit zyrtar, ishte i motivuar nga një dhuratë e tillë, përkatësisht 
nëse ka lidhje shkakësore ndërmjet dhuratës së marrë dhe veprimit të paligjshëm. 
Nëse vërtetohet ekzistimi i një lidhjeje të tillë, vepra penale ekziston edhe për 
dhurata të vogla. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Vepra penale nga paragrafi 3. merr elemente cilësuese, kur kryesi i veprës penale 

nga paragrafi 1. ka realizuar përfitim në vlerë që tejkalon pesëmbëdhjetë 
mijë(15.000) Euro. 

2. Kryes i veprës penale të të gjitha formave mund të jetë vetëm personi zyrtar a 
personi përgjegjës. Për shprehjet person zyrtar dhe person përgjegjës, shih 
komentin lidhur me nenin 120 të KPK. 

3. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje të drejtpërdrejtë. U tha më sipër se 
te kjo vepër penale tentativa nuk është e mundur.  

 
Bashkimi i kësaj vepre penale me vepra të tjera penale 

 
1. Nëse kryesi ka ndërmarrë veprim të kundërligjshëm, e veprimi është i tillë që 

vetvetiu përbën vepër penale dhe ky paraqet sulm mbi një vlerë të posaçme të 
mbrojtur, atëherë do të ekzistonte bashkimi i veprës penale të marrjes së ryshfetit 
me atë vepër penale, p.sh. me falsifikimin e dokumentit zyrtar, të parashikuar nga 
neni (434), keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar (422). 

2. Është e mundur edhe bashkëkryerja te vepra penale e marrjes së ryshfetit, si në 
rastin kur dikush ndihmon kryesin me rastin e korruptimit, p.sh. merr dhuratën për 
të dhe ia dërgon, ndërmjetëson te dhënësi i dhuratës; në këtë rast ai është ndihmës 
në këtë vepër penale (neni 33), ose kur dikush e nxit personin zyrtar që të marrë 
ryshfet, e ai vetë nuk jep dhe nuk premton ryshfet; këtu kemi të bëjmë me nxitës 
për veprën penale të marrjes së ryshfetit (neni 32). 

 
Nga praktika gjyqësore 

 
1. “Përfitim në kuptim të veprës penale të marrjes së ryshfetit, konsiderohet edhe 

huaja që personi zyrtar, përkatësisht personi përgjegjës, merr apo e kërkon.939 

                                                           
939 Sokolović, Ibd., f. 219. 
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2. “Kur i akuzuari si person zyrtar – oficer korrektues i Qendrës së paraburgimit në 
Gjilan, të pandehurit NN. i ka dorëzuar një telefon celular, të cilin më parë e kishte 
marrë nga bashkëshortja e të pandehurit dhe për këtë veprim, që nuk kishte guxuar 
ta ndërmerrte i kishte marrë 100 € shpërblim nga bashkëshortja e të pandehurit, ka 
konsumuar të gjitha elementet e veprës penale të marrjes së ryshfetit”.940 

3. “Ai që dhuratën që jep një person ia dërgon personit zyrtar, i cili e merr ryshfetin, 
dhe ai është koshient se për çfarë bëhet fjalë (e di se fjala është për ryshfet), duhet 
konsideruar ndihmës në kryerjen e veprës penale të marrjes së ryshfetit, ngase ka 
mundësuar realizimin e tij.941 

4. “Për ekzistimin e veprës penale të marrjes së ryshfetit nuk ka rëndësi se a dëshiron 
ose jo personi zyrtar ta shfrytëzojë dhuratën e marrë për vete a për tjetrin, 
përkatësisht nëse atë dhuratë e kërkon apo e merr për vete a për një tjetër 
person”.942 

5. “Për ekzistimin e veprës penale të marrjes së ryshfetit, nuk është e nevojshme që 
dhënësi i dhuratës, që ia jep përmes një personi tjetër, ta njohë me emër personin të 
cilit i jep dhuratën, po është e mjaftueshme që ndërmjetësuesit t’i caktojë 
përafërsisht rrethin e personave zyrtarë të cilët duhet ta marrin dhuratën”.943 

6. “Për ekzistimin e veprës penale të marrjes së ryshfetit, nuk është e nevojshme që 
veprimi zyrtar, për të cilin është marrë dhurata, të jetë kryer, po është e 
mjaftueshme që kryesi të ketë ndërmarrë ndonjë veprim të parashikuar me atë 
dispozitë. 

7. I akuzuari ka marrë para nga dëshmitari, me qëllim që, me rastin e caktimit të 
tatimit, ta favorizojë atë, d.mt.h. që, në kuadër të autorizimeve të tij, të kryejë një 
veprim që s’ka qenë e lejuar ta kryejë, ose të mos kryejë një veprim, të cilin është 
dashur ta kryejë; këto janë të mjaftueshme për ta konsideruar të kryer veprën 
penale të marrjes së ryshfetit, të parashikuar nga neni 347 par. 1 i LPKr. Në këtë 
rast nuk është me rëndësi nëse i akuzuari ka kryer veprimin zyrtar për të cilin ka 
marr ryshfet, veprim ky që ka qenë i palejueshëm.944 

8. Marrja e ryshfetit ekziston edhe kur zyrtari i sigurimit social u premton palëve 
nxjerrjen e vendimit lidhur me kërkesën e tyre, nëse ata, me rastin e marrjes së 
parave, i paguajnë atij një shumë parash dhe ata këtë edhe e bëjnë.945 

9. Kur i akuzuari, si zëvendës i avokatit shtetëror të zhupanisë ka kërkuar para nga 
palët, në shkëmbim të pranimit të kërkesëpadisë së tyre dhe përshpejtimit të 
përfundimit të procedurës, bëhet fjalë për veprën penale të marrjes së ryshfetit, të 
parashikuar nga neni 347 par. 1 i LPKr, d.m.th., për veprimin që ka qenë e 
palejueshme ta kryejë dhe jo për veprën penale të parashikuar nga neni 347 par.2, 
d.m.th., për veprimin që ka qenë i detyruar ta kryejë, siç e ka gjetur të gabuar 
gjykata e shkallës së parë dhe këtë qëndrim juridik e ka miratuar edhe gjykata e 
shkallës së dytë”.946 

10. “Kur punëtori merr para për vërtetimin e dokumentit në gjykatë, d.m.th., që në 
                                                           
940 Shkresat e lëndës së Gjykatës së Qarkut në Gjilan, Ap.nr.109/2009 
941 Garačić Ibd.f.404 
942 Sokoloviq Ibd.f.220,Gregoviq Ibd.f.337-338. 
943 Sokoloviq po aty  
944 NZ-9,9/59,f.451-452 
945 Sokoloviq, po aty. 
946 Gjykata Supreme e Kroacisë, Pkl.(Kzz) nr.3/2007, datë 12 prill2007. 
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kuadër të autorizimeve të veta, të kryejë veprimin që nuk ka qenë e lejueshme ta 
kryejë, dhe vërteton autorizimin e personit, i cili nuk e ka dhënë dhe as e ka 
nënshkruar atë autorizim, po këtë e ka bërë një person tjetër, me këtë ai, si person 
zyrtar, ka kryer veprën penale të marrjes së ryshfetit, të parashikuar nga neni 254 
par.1.të LPS”.947 

11. “Nga vetë fakti se i akuzuari ka kërkuar dhuratë që, në kuadër të autorizimeve të 
veta, të mos e kryejë veprimin që do të duhej ta kryente, ai ka konsumuar veprën 
penale të marrjes së mitës, të parashikuar nga neni 347 par. 1 i LPKr, (Ligji Penal i 
Kroacisë) dhe nuk është e rëndësishme nëse ai e ka marrë apo jo dhuratën”.948 

12. “Kur roja e burgut fut telefonin celular në lokalet e burgut dhe ia dorëzon të 
paraburgosurit, i cili mban lidhje telefonike pa kontroll, ai kështu ka kryer 
veprimin zyrtar që nuk ka qenë e lejueshme të kryhet”. 

 
Nga arsyetimi: 

 
1. Me aktgjykimin e shkallës së parë, i akuzuari është shpallur fajtor për veprën penale të 

marrjes së mitës, të parashikuar nga neni 254 i LPS (Ligjit Penal të Serbisë), që në 
kuadër të autorizimeve të tij, të kryejë veprimin zyrtar që nuk ka qenë e lejueshme ta 
kryejë, për se ka marrë dhuratë, sepse e ka marrë telefonin celular dhe e ka futur në 
lokalet e burgut dhe ia ka dorëzuar të paraburgosurit, i cili ka zhvilluar shumë biseda 
telefonike dhe, për këtë shërbim, roja e burgut ka marrë dhuratë në një shumë të 
caktuar. Në veprimet e këtilla të të akuzuarit qëndrojnë të gjitha elementet e veprës 
penale të marrjes së ryshfetit, të parashikuar nga neni 254. par. 1 i LPS.949 

2. “Kur polici nga personi të cilit është dashur t’ia kthejë veturën e marrë përkohësisht 
deri në përfundim të procedurës, me rastin e kthimit të saj, kërkon si kundërshpërblim 
dhe merr 300 marka gjermane, ai në cilësinë e personit zyrtar ka marrë dhuratë për ta 
kryer veprimin që është dashur ta bëjë (d.m.th., ai ka qenë i detyruar ta kthejë veturën 
edhe pa ryshfet); duke vepruar në këtë mënyrë, ai ka kryer veprën penale të 
parashikuar nga neni 254 par. 1 i LPS (Ligji Penal i Serbisë)”.950 

3. “Vepra penale e marrjes së ryshfetit është konsumuar nga vetë marrja e premtimit 
për dhuratë, pavarësisht nëse më vonë e ka ndërmarrë apo nuk e ka ndërmarrë 
veprimin, të cilin personi zyrtar apo personi përgjegjës nuk ka qenë e lejueshme ta 
ndërmarrë, dhe pavarësisht nëse lidhur me të e ka marrë ose jo dhuratën”.951 

4. “Bëhet fjalë për një vepër të vazhduar të marrjes së mitës, kur është vërtetuar se në 
të gjitha rastet ekziston veprimi i njëjtë, forma e njëjtë e fajit, shfrytëzimi i raportit 
të njëjtë, hapësirës së njëjtë dhe dëmtimit të njëjtë të së mirës së mbrojtur. 
Meqenëse veprat janë kryer në periudhën kohore prej 4 (katër) deri në 6 (gjashtë) 
muaj, ekziston kontinuiteti kohor, prandaj rrethana se në rastin konkret paratë janë 
kërkuar nga persona të ndryshëm, nuk është me rëndësi, për shkak të natyrës së 
veprës penale”.952 

                                                           
947 Gordana Stanojčić,Ibd.f.883. 
948 Aktgjykim i Gjykatës Supreme të Kroacisë, I Ap-750/73. datë 25 dhjetor 1973, cituar sipas Franjo Bačić 
dhe Šime Pavlović Ibd.f.1212. 
949 Gordana Stanojčić, Ibd f.883. 
950 Po aty. 
951 Ivica Kramarić,opc.cit.f.427. 
952 Garačić, opc.i cit..f.403. 
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Pranimi i/ Marrja e premtimit për dhuratë mund të qëndrojë edhe në premtimin 

e shlyerjes së tatimit që ka kryesi ndaj dhënësit të dhuratës 
 
1. “Te vepra penale marrja e ryshfetit, personi zyrtar (përgjegjës) duhet të veprojë në 

kuadër të kufijve të autorizimeve të tij. Kemi të bëjmë gjithmonë me veprime që 
bëjnë pjesë në rrethin e autorizimeve zyrtare të një personi të caktuar zyrtar, 
veprime që kanë të bëjnë me detyrat e tij zyrtare, të cilat është i detyruar t’i kryejë 
sipas pozitës së vet zyrtare. Për këto arsye, vepra penale e marrjes së mitës, e 
parashikuar nga neni 347 i LPKr, parimisht, mund të ekzistojë në bashkim ideal 
me veprën penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe autorizimeve, të 
parashikuara nga neni 337 i LPKr vetëm nëse kryesi shfrytëzon pozitën apo 
autorizimin e tij, ose nuk e kryen detyrën, por ky bashkim nuk ekziston asnjëherë, 
nëse kryesi tejkalon autorizimet që ka me ligj”.953 

 
Paragrafi 2 

 
1. “Personi zyrtar, përkatësisht personi përgjegjës për punën e vet që e kryen në 

kuadër të vendit të tij të punës, përpos shpërblimit që ai merr në bazë të akteve 
normative, të cilat rregullojnë pagesën e shpërblimeve për punën e kryer në vendin 
e caktuar të punës, nuk mund të marrë nga subjekti tjetër shpërblim, edhe nëse ai 
personi tjetër ka interes që shpërblimin t’ia japë drejtpërsëdrejti këtij personi 
zyrtar, përkatësisht përgjegjës. Pra, i akuzuari, për punën e tij dhe për shpenzimet 
lidhur me atë punë, ka mundur të marrë shpërblim dhe shpenzime vetëm nga 
organizata e vet punuese, aktet normative të së cilës përmbajnë dispozita përkatëse 
për pagesën e shpërblimeve dhe kompensimin për punën e kryer. 

2. Qëndrimi se marrja e shpërblimit nga një organizatë tjetër punuese nuk është e 
lejuar, nuk është në kundërshtim me të drejtën e organizatës punuese për gjetjen e 
mënyrave më të mira për afarizmin e vet. Pra, edhe puna e organizatës punuese 
duhet të kryhet në kuadër të ligjit dhe, organet e organizatave të tilla, në formën e 
punëve të ndryshme fiktive dhe me thirrje të ndryshme të personave zyrtar dhe 
përgjegjës të organizatave të tjera, për punët që ato kryejnë në kuadër të 
autorizimeve të veta zyrtare, nuk mund t’u japin përfitime apo dhurata të caktuara. 
Marrja e përfitimeve të tilla në kushte të caktuara përbën vepër penale të marrjes së 
mitës dhe ajo, si e tillë, shkakton çrregullim në mirëvajtjen e punëve të këtyre 
organizatave, nëse konsiderohet se lidhja e kontratës me ndonjë organizatë të 
ngjashme prodhuese mund të jetë më e favorshme për organizatën e të akuzuarit, 
sesa ishte puna e lidhur me organizatën e cila kësaj radhe për këtë qëllim ka dhënë 
para. Një stimulim i tillë i drejtpërdrejtë i punëtorëve të një organizate nga 
organizata tjetër, nuk është kurrsesi në përputhje me rregullat ekonomike, sepse 
çdo punëtor për punën e vet do jetë i shpërblyer vetëm në organizatën e tij dhe ky 
shpërblim paraqet edhe stimulim për suksese sa më të mëdha në punë”. (Gjykata 
Supreme e Kroacisë, Pkl-18/73, datë 10 prill 1974). 954 

3. Kur polici nga personi të cilit është dashur t’ia kthejë veturën e marrë përkohësisht 
                                                           
953 Franjo Bačić dhe Šime Pavlovićapc.i cit.f.1213. 
954 Franjo Bačić dhe Šime Pavlović, po aty. 
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deri në përfundim të procedurës, me rastin e kthimit të saj, kërkon si 
kundëshpërblim dhe merr 300 marka gjermane, në cilësinë e personit zyrtar, ai ka 
marrë dhuratë për ta kryer veprimin të cilin është dashur ta bëjë (d.m.th., ai ka qenë 
i detyruar t’ia kthejë veturën atij edhe pa ryshfet); duke vepruar kështu, polici ka 
kryer vepër penale të parashikuar nga neni 254 par. 1 i LPS (Ligjit Penal të 
Serbisë) (Gjykata SS, Ap.nr.148/99, datë 20.4.1999).955 

 
 
Neni 429 [Dhënia e ryshfetit] 
 
1. Kushdo që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, i premton, ofron ose i 

jep ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër personit zyrtar, në mënyrë që ai person 
të veprojë ose të mos veprojë në pajtim me detyrën e tij zyrtare, dënohet me 
gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

2. Kushdo që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, i premton, ofron ose i 
jep ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër personit zyrtar, në mënyrë që ai person 
të veprojë ose të mos veprojë në kundërshtim me detyrën e tij zyrtare, dënohet 
me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me përfitim në vlerë që 
tejkalon pesëmbëdhjetë mijë (15.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me 
burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

4. Nëse kryesi i veprës penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni e ka dhënë 
ryshfetin me kërkesë të personit zyrtar apo personit përgjegjës dhe e lajmëron 
veprën para se ajo të jetë zbuluar ose para se të ketë kuptuar se vepra është 
zbuluar, gjykata mund ta lirojë nga dënimi.  

 
Vërejtjet kritike të autorit 

 
1. Për dallim nga neni 344. i ish- KPP, tani nga përshkrimi ligjor i veprës penale nga 

neni 429 rezulton se është hequr ndërmjetësimi për të dhënë ryshfet, që faktikisht 
ka dekriminalizur një veprim që është pothuaj i rëndomtë në situata të tilla, ngase 
rrallë ndodh që ryshfetin ta japë drejtpërsëdrejti personi që ka interes të caktuar, 
por zakonisht atë e jep personi që nuk ka asnjë interes që një veprim zyrtar të 
ndërmerret a të mos ndërmerret - ai ndërmjetëson në mes personit që jep interes, 
dhe personit zyrtar, nuk rezulton i qartë se pse ky veprim alternativ i mundshëm i 
konsumimit të kësaj vepre penale, është hequr nga përshkrimi ligjor(?). 

2. Pastaj, nëse është ndërtuar një dispozitë cilësuese për shkak të vlerës së dobisë 
materiale të përfituar me këtë vepër penale nga paragrafi 1 (par.3.), do duhej të 
ndërtohej edhe një dispozitë cilësuese për shkak të vlerës së përfitimit material nga 
paragrafi 2.  

3. Nga përshkimi ligjor i veprës penale rezulton se bëhet fjalë për formën e dytë të 
korrupsionit, e cila është e lidhur funksionalisht me veprën penale të parashikuar 
nga neni 428 i KPK. Me këtë vepër penale personi zyrtar shtyhet në shkeljen e 
kryerjes ligjore të detyrës. Për dallim nga veprat e tjera penale të këtij grupi, të cila 
mund t’i kryejë vetëm personi zyrtar, veprën penale të dhënies së dhuratës a të një 

                                                           
955  Gordana Stanojčić,Ibd.f.883. 
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përfitimi tjetër, e kryen personi që nuk e ka cilësinë e personit zyrtar. Prandaj me 
këtë vepër zyrtare, detyra rrezikohet nga jashtë e jo nga brenda, sikundër ngjan me 
veprat e tjera të këtij grupi. Edhe pse bëhet fjalë për vepër penale jo zyrtare, ajo 
është radhitur me të drejtë në këtë grup të veprave penale, ngase është e lidhur me 
kryerjen apo moskryerjen e detyrës zyrtare, përkatësisht me marrjen e dhuratave a 
formave të tjera të përfitimeve. 

4. Sikurse edhe për marrjen e dhuratave, ashtu edhe për këto vepra penale, ligji dallon 
rastet kur dhurata jepet për kryerjen e detyrës së kundërligjshme apo për 
mosndërmarrjen e detyruar të veprimeve, nga rastet kur dhurata jepet për kryerjen 
e detyrës së ligjshme apo që të mos kryhet një veprim i tillë, i cili nuk do të lejohej 
të kryhej as pa dhuratë. Përpos kësaj, ligji parashikon posaçërisht edhe 
ndërmjetësimin në një formë a në një tjetër të korrupsionit të personave zyrtarë a 
përgjegjës. Edhe këtu ligji nuk e inkriminon këtë vepër penale, edhe si korrupsion 
të mëvonshëm. Mirëpo, nëse dhurata e dhënë është kontraktuar më parë, atëherë 
ajo është e ndëshkueshme, por në rrethana të tilla nuk bëhet fjalë për korrupsion të 
mëvonshëm.  

 
Paragrafi 1. 

 
1. Në paragrafin 1. parashikohet i ashtuquajturi korrupsion jo i drejtë aktiv dhe ai 

qëndron në dhënien a premtimin e dhuratës personit zyrtar a personit përgjegjës, në 
mënyrë që ai, në kuadër të autorizimeve të veta, të kryejë detyrën zyrtare të cilën ka 
qenë i detyruar ta kryejë ose të mos e kryejë detyrën zyrtare, të cilën nuk do t’i 
lejohej ta kryente.Veprimi i kryerjes së kësaj formë të veprës është dhënia a premtimi 
i ryshfetit, që duhet interpretuar në kuptimin siç është përcaktuar te vepra penale e 
marrjes së ryshfetit. Në të njëjtën mënyrë duhet vepruar edhe kur bëhet fjalë për 
veprimin zyrtar për të cilin jepet ryshfeti. Dallimi në mes veprave të parashikuara 
nga paragrafët 1 e 2 qëndron në faktin që dhënia e ryshfetit në rastin e parë kryhet 
me qëllim që të ndërmerret veprimi i ligjshëm a të mos ndërmerrte veprimi të cilin 
nuk do t’i lejohej ta ndërmerrte, ndërsa në rastin e dytë - që të ndërmerret veprimi i 
kundërligjshëm apo të mos ndërmerret veprimi i detyrueshëm. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Sipas paragrafit 2, vepra penale e dhënies së dhuratës apo formash të tjera të 

përfitimit, e njohur si dhënie e ryshfetit (i ashtuquajturi ryshfet aktiv), ekziston kur 
dikush i jep ose i premton personit zyrtar a personit përgjegjës dhuratë a ndonjë 
përfitim tjetër, në mënyrë që ai, në kufijtë e autorizimeve të tij, të kryejë një 
veprim zyrtar, i cili nuk lejohet të kryhet, apo të mos kryejë veprimin që do të 
duhej ta kryente (i ashtuquajturi korrupsion i drejtë aktiv). 

2. Kjo vepër penale nuk është vepër penale zyrtare, ngase mund ta kryejë cilido 
person (delictum communium), i cili e shtyn personin zyrtar të veprojë në një nga 
mënyrat e inkriminuara. 

3. Dhënia e ryshfetit është antipod i veprës penale të parashikuar nga neni 428. Këtu, 
në esencë, veprimet e caktuara të bashkëkryerjes (shtytje për veprën penale nga 
neni 428) janë ngritur në rang të veprës penale të pavarur (për këtë arsye veprimet 
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e përbashkëta të parashikuara nga neni 428 nuk hyjnë në kuadër të veprës penale të 
parashikuar nga neni 428, si rast bashkëpunimi tek ajo vepër). Duhet të dallohen 
çdoherë këto veprime të parashikuara nga neni 429 nga veprimet e bashkëpunimit, 
të parashikuara nga neni 428, të cilat edhe aty janë të mundura. P.sh., nëse ndonjë 
veprim i personit të tretë është ndryshe nga ai që përshkruhet nga neni 429, atëherë 
këtu mund të bëhet fjalë për shtytjen e rëndomtë për ndonjë vepër penale kundër 
detyrës zyrtare. Te kjo vepër penale, me të drejtë, veprimi i dhënies së ryshfetit 
trajtohet si vepër e pavarur dhe jo si bashkëveprim në veprën penale të marrjes së 
ryshfetit, të parashikuar nga neni 428.  

4. Vepra penale e ndërmjetësimit për dhënien e ryshfetit, e parashikuar në paragrafët 
1 e 2, në të vërtetë është ndihmë e kryesit të dhënies së ryshfetit, e cila këtu 
inkriminohet si vepër penale e pavarur. Ajo mund të kryhet me veprime të 
ndryshme, siç janë: njohja e dhënësit dhe marrësit të ryshfetit, përkatësisht vënie e 
lidhjeve në mes tyre, përcjellja e kushteve etj.. Mirëpo, nëse bëhet fjalë për 
personin që vetëm ka mundësuar dhënien e ryshfetit, p.sh., vetëm ka bartur 
dhuratën nga dhënësi deri tek marrësi i ryshfetit, kuptohet me kusht që të ketë ditur 
se për çfarë bëhet fjalë, atëherë kemi të bëjmë me ndihmën në kryerje të kësaj 
vepre. 

5. Vepra penale është e kryer nga vetë dhënia e ryshfetit apo premtimi për dhënie të 
ryshfetit. Vepra penale ekziston pavarësisht nga fakti nëse personi zyrtar e ka 
marrë ose jo ryshfetin, përkatësisht edhe nëse e ka refuzuar menjëherë ofertën për 
ryshfet. Për ekzistimin e kësaj vepre penale, gjithashtu nuk është e rëndësishme se 
nga kush ka rrjedhë iniciativa për ryshfet. 

6. Kryes i veprës penale mund të jetë çdo person. 
7. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje. 
 

Paragrafi 3. 
 
1. Vepra penale nga paragrafi 3 merr elemente cilësuese, kur vlera e përfituar me 

vepër penale nga paragrafi 1. tejkalon pesëmbëdhjetë mijë (15.000) Euro. Kjo 
dispozitë ligjore është identike me dispozitën e paragrafit 3 të nenit 428, edhe pse 
këtu kemi një situatë ndryshe, kemi të bëjmë me dhënien e ryshfetit. Do duhej të 
ishte “nëse shuma e ryshfetit të dhënë” tejkalon pesëmbëdhjetë mijë (15.000) Euro. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Në paragrafin 3 është parashikuar një bazë e posaçme për lirimin nga dënimi për 

këtë vepër penale, me kusht që ryshfeti të jetë dhënë me kërkesë të personit zyrtar 
apo të personit përgjegjës, dhe që kryesi ta ketë paraqitur atë para se vepra penale 
të zbulohet ose para se të mësojë që vepra penale është zbuluar (i ashtuquajturi 
pendim i vërtetë). 
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Raporti me veprat e tjera penale 
 
1. Nëse kemi të bëjmë me korrupsion aktiv të drejtë, ndërsa personi zyrtar ka 

ndërmarrë një veprim të palejuar dhe me këtë ka konsumuar elementet e ndonjë 
vepre penale (p.sh., zbulimin e fshehtësisë, asgjësimin e dokumentit zyrtar), 
atëherë dhënësi i mitës mund të jetë bashkëryerës i asaj vepre penale (si rregull, 
nxitës). 

2. Për praktikën gjyqësore dhe doktrinën juridike është i rëndësishëm raporti i veprës 
penale të marrjes së ryshfetit (neni 428) dhe i dhënies së ryshfetit (neni 429) dhe, 
në një situatë të tillë, pyetjet e para që kërkojnë përgjigje, janë: Sa është 
lidhshmëria dhe kushtëzimi reciprok i ekzistimit të këtyre dy inkriminimeve? A 
mund të kryhet një vepër e të mos kryhet vepra tjetër penale? A bëjnë pjesë këto dy 
vepra penale tek të ashtuquajturat “delikte puqëse - takuese“ dhe a kemi të bëjmë 
me bashkëkryerje të domosdoshme? 

3. Delikti puqës-takues përbën një nga modelet e deliktit multilateral. Fjala është për 
veprat penale tek të cilat përshkrimi ligjor kërkon pjesëmarrjen e shumë personave, 
nga të cilët secili ka pozitën e kryesit të veprës. Tek deliktet puq;se –takuese, 
realizohet në tërësi elementi ligjor i veprës, edhe pse kryesit veprojnë me pozicione 
të ndryshme, (nuk kanë pozitë të njëjtë-ana e tyre nuk është e njëjtë), qëllimi i tyre 
kriminal është i sinkronizuar dhe i harmonizuar, interesi i tyre është i përbashkët; 
për këtë arsye nuk ka bashkëkyrerje. Secili përgjigjet vetë për veprën e kryer. 
Lidhur me raportin e këtyre dy veprave të përmendura, nuk mund të jepet një 
përgjigje e qartë për faktin se a bëhet fjalë këtu për bashkëkryerjen e 
domosdoshme dhe a kemi të bëjmë me concursus plurium ad delicktum; nëse po, a 
kemi të bëjmë me conkursus necessarius apo conkursus voluntarius? 

4. Mund të thuhet se në rastin tonë bëhet fjalë për concursus necessarius vetëm 
atëherë kur vepra penale e marrjes së ryshfetit (neni 428) kryhet me marrjen e 
dhuratave a përfitimeve të tjera, gjë që njëkohësisht, në anën tjetër, implikon edhe 
dhënien e dhuratave a përfitimeve të tjera, si element esencial i veprës së 
parashikuar nga neni 429 par. 1.  

5. Nga fomrat e tjera të mundshme të kësaj vepre,p.sh., kërkimi i ryshfetit ose 
premtimi i ryshfetit a i përfitimeve të tjera, paraqet concursus voluntarius, ngase 
personi të cilit i premtohet dhurata a ndonjë përfitim tjetër, nuk është i detyruar ta 
pranojë dhe gjithashtu as personi nga i cili kërkohet dhurata a përfitim tjetër, nuk 
është i obliguar të pranojë një kërkesë të tillë. Në rastin e parë do të ekzistonte 
vepra penale e dhënies së ryshfetit, por jo edhe e marrjes të dhuratës, ndërsa në 
situatën e dytë ndodh kundërta, dhe ekziston vepra penale e marrjes së ryshfetit, po 
nuk ekziston vepra penale e dhënies së ryshfetit. Tek këto dy kombinime ndërmjet 
dhënësit dhe marrësit të ryshfetit nuk është vënë një raport bashkëpunimi 
korruptues. 

6. Tani me formulimin e ri ligjor të veprës penale, ku nga përshkrimi ligjor i dhënies 
së ryshfetit (430) është hequr ndërmjetësimi si një nga format e mundshme të 
konsumimit të veprës penale të dhënies së ryshfetit, që e parashihte neni 344 i ish- 
KPK, ndërmjetësimi konsiderohet si veprim i ndihmës (neni 33). 956 

7. Për cilën vepër përgjigjet personi që ndërmjetëson mes marrësit të ryshfetit dhe 
                                                           
956 Shih nenin 344 par.1.të ish KPK. 
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dhënësit të ryshfetit? Për kë punon ai? Në këtë rast kriteri i vetëm për të përcaktuar 
pozicionin e tij, është animusi, ana subjektive e një personi të tillë. Nëse dashja, 
qëllimi i tij (animusi kriminal) ishte që të ndihmonte marrësin dhe dhënësin e 
ryshfetit, duhet të merret se ky person do të përgjigjet për ndihmë në veprën penale 
marrje e ryshfetit, të parashikuar nga neni 429 dhe veprën penale dhënie e ryshfetit 
nga neni 430. par. 1 i KPK. 

 
Nga praktika gjyqësore 

 
1. “Për ekzistimin e veprës penale të dhënies së ryshfetit, nuk është e nevojshme që 

personi që jep ryshfet, të shprehet shprehimisht për se e bën këtë (pse jep ryshfet?). 
Është e mjaftueshme që, sipas rrethanave të rastit dhe mënyrës së dhënies së 
ryshfetit, si dhe raporteve që ekzistojnë ndërmjet dhënësit të ryshfetit dhe personit 
zyrtar, mund të përfundohet se dhënësi i ryshfetit kërkon nga personi zyrtar t’i 
kryejë ndonjë shërbim në kuadër të autorizimeve të tij, dhe personi zyrtar mund ta 
kuptojë se për çfarë qëllimi jepet dhurata.957 

2. “Premtimi i dhuratës, si element i veprës penale, ekziston nga vetë dhënia e 
premtimit për dhuratë, pavarësisht se a e ka pranuar apo jo personi zyrtar 
premtimin”.958 

3. “Ekziston vepra penale e parashikuar nga neni 348 par. 1 i LPKr, në bashkim real, 
kur veprat janë kryer në rrethana të ndryshme në raport me dy persona të ndryshëm 
zyrtarë, të cilët ushtronin funksione të ndryshme në organe të ndryshme, kurse 
objekt i veprës penale ka qenë përfitimi me veprime krejtësisht të ndryshme 
zyrtare. Për këtë arsye është i gabuar përfundimi i gjykatës së shkallës së parë se në 
veprimet e të akuzuarit qëndrojnë elementet e veprës së vazhduar penale të dhënies 
së ryshfetit, të parashikuar nga neni 348 par.1 i LKPKr”. 959 

4. “Dhënia e ryshfetit për personin zyrtar pas kryerjes së veprimit zyrtar, nuk përbën 
vepër penale të dhënies së ryshfetit, të parashikuar nga neni 348 par. 1, nëse një 
dhënie e tillë nuk është kontraktuar dhe as është premtuar paraprakisht lidhur me 
kryerjen e një veprimi të tillë zyrtar”.960 

5. “Kur dhuratën e ka dhënë një person tjetër nëpërmjet të akuzuarit, atëherë i 
akuzuari ka ndërmjetësuar me rastin e korruptimit të personit zyrtar. Është i 
parëndësishëm fakti se i akuzuari një pjesë të ryshfetit e ka ndalur për vete. 
Elementet e veprës penale të dhënies së ryshfetit, të parashikuar nga neni 348 par. 
1 i LPKr, janë realizuar edhe pa atë pjesë të dhuratës, ndërsa fakti se i akuzuari ka 
ndërmjetësuar me shpërblim përbën rrethanë rënduese, që merret parasysh me 
rastin e matjes së dënimit (Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap.nr.454/69, datë 2 
korrik 1969)”.961 

6. “Mënyra se si i ka premtuar i akuzuari policit, që të veprojë (t’i kalojë pushimet) 
në objektin e tij hotelier, në ishullin K. (me atë rast edhe i kanë shkëmbyer 
adresat), dhe dërgimi i ftesës që vizita të realizohet, për faktin se denoncimi zyrtar i 

                                                           
957 Sokoloviq Ibd.f.220 
958 Sokoloviq, po aty 
959 Cituar sipas Gregoviq Ibd.f.340, dhe Ivica Kramarić,Ibd.f.430. 
960 Cituar sipas Garačić,f.405 dhe Kramarić po aty. 
961 Garačićdhe Kramarić Po aty. 
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aksidentit të trafikut nuk është bërë, po ka ngelur si shënim në ditarin e policit, 
është bazë e mjaftueshme për përfundimin e drejtë të gjykatës se i akuzuari ka 
kryer veprën penale të dhënies së ryshfetit. Në rrethana të këtilla është fare e 
parëndësishme se çfarë ka menduar polici për një ofertë të tillë të të akuzuarit, kur 
është e qartë se oferta është e lidhur me aksidentin e trafikut dhe, në bazë të kësaj, i 
akuzuari ka ushtruar kërkesë për kompensimin e dëmit, për të cilin nuk ka pasur të 
drejtë”.962 

 
 
Neni 430 [Dhënia e ryshfetit zyrtarit publik të huaj] 
 
1. Kushdo që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, i premton, ofron ose i 

jep ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër zyrtarit publik të huaj, në mënyrë që ai 
zyrtar i huaj publik ose personi tjetër të veprojë ose të mos veprojë në pajtim 
me detyrën e tij zyrtare, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në pesë (5) vjet.  

2. Kushdo që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, i premton, ofron ose i 
jep ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër zyrtarit publik të huaj, në mënyrë që ai 
zyrtar i huaj publik ose personi tjetër të veprojë ose të mos veprojë në 
kundërshtim me detyrën e tij zyrtare, dënohet me gjobë dhe me burgim prej 
një (1) deri në pesë (5) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me përfitim në vlerë që 
tejkalon pesëmbëdhjetë mijë (15.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me 
burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.  

4. Dhurata apo përfitimi i pranuar apo i ofruar në shkelje të këtij neni 
konfiskohet.  

 
Vërejtjet e autorit 

 
1. Konsideroj se ky nen ka qenë i panevojshëm, ngase përshkrimi ligjor i veprës penale 

është identik me përshkrimin ligjor të veprës penale nga neni 429 me të gjithë 
paragrafët, dhe dallon vetëm për faktin se kryesi (dhënësi i ryshfetit) i jep ryshfet 
personit të huaj zyrtar, dhe për dënimin e parashikuar parashihet dënim më i ashpër 
(paragrafët 1 dhe 2 - deri në pesë vjet burgim). Është dashur që në nenin 429 të 
ndërtohet një paragraf kualifikues, kur ryshfeti u jepet personave të huaj zyrtarë. Për 
personin e huaj zyrtar, shih nenin 120 par.3, kurse komentet që janë dhënë përkitazi 
me nenin 429. par.1,2 dhe 3., vlejnë edhe për nenin 430 par.1,2 dhe 3. 

 
 
Neni 431 [Ushtrimi i ndikimit] 
 
1. Kushdo që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, kërkon ose pranon 

ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër për vete apo personin tjetër, ose pranon 
ofertën apo premtimin për dhuratë apo përfitim të tillë, në mënyrë që të 
ushtrojë ndikim të padrejtë mbi vendimmarrjen e personit zyrtar apo zyrtarit 
publik të huaj, pavarësisht nëse ndikimi është ushtruar ose pavarësisht nëse 

                                                           
962 Garačić, po aty. 
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ndikimi i supozuar shpie deri te rezultati i synuar, dënohet me gjobë ose me 
burgim deri në tetë (8) vjet. 

2. Kushdo që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, i premton, ofron ose i 
jep ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër personit tjetër, në mënyrë që ky person 
të ushtrojë ndikim të papërshtatshëm mbi vendimmarrjen e personit zyrtar 
apo zyrtarit publik të huaj, pavarësisht nëse ndikimi është ushtruar ose 
pavarësisht nëse ndikimi i supozuar shpie deri te rezultati i synuar, dënohet 
me gjobë ose me burgim deri në pesë (5) vjet.  

3. Dhurata apo përfitimi i pranuar apo i ofruar në shkelje të këtij neni 
konfiskohet.  

 
1. Meqenëse kjo vepër penale është e radhitur në Kreun e veprave penale kundër detyrës 

zyrtare, atëherë me këtë vepër penale do të duhej të keqpërdorej a të shfrytëzohej 
pozita zyrtare a statusi i personit në institucionet e Republikës së Kosovës, i cili në 
mënyrë të paligjshme ndikon te personi tjetër zyrtar, që të kryhet a të mos kryhet 
ndonjë veprim i ligjshëm (i paligjshëm), me anë të marrjes së njëkohshme të dhuratës a 
një të një përfitimi tjetër (edhe pse në përshkrimin ligjor të kësaj vepre penale janë 
përdorur shprehjet “kërkon, merr ose pranon një ofertë ose premtim të një përparësie“). 
Mirëpo, nga mënyra e ndërtimit të kësaj norme ligjore, rezulton se subjekt i kësaj vepre 
penale mund të jetë çdo person, edhe ai që ka statusin e personit zyrtar apo të personit 
përgjegjës, edhe ai që nuk e ka këtë status (kushdo). Gjithashtu, vepra penale do të 
duhej të emërtohej si ndikim i kundërligjshëm, ngase çdo ndikim, siç do të komentohet 
në vijim, nuk është veprim i inkriminuar. 

2. Kjo vepër penale, së bashku me veprat penale të parashikuara nga nenet 428 dhe 
429 të KPK, është pjesë e masave të domosdoshme anti-korrupsion në fushën e së 
drejtës penale, me qëllim të ruajtjes së pastërtisë, ligjshmërisë, objektivitetit, 
paanshmërisë dhe pamundësisë së blerjes së shërbimeve shtetërore dhe shërbimeve 
të tjera. Këtë e përmban neni 12 i Konventës së të Drejtës Penale për Korrupsionin 
(NN-MU,11/00). Çdo shtet nënshkrues i Konventës, është i detyruar të inkriminojë 
tregtinë nëpërmjet ndikimit (trading in influence).963 

3. Me këtë vepër penale inkriminohet intervenimi te personi zyrtar kompetent për 
interes të personit të tretë. 

4. Këtu bëhet fjalë për ndërmjetësim-për ndikim te personi zyrtar apo te personi 
përgjegjës lidhur me punën nga fushëveprimi i tij zyrtar e për llogari të personit të 
tretë, i cili është i interesuar që një veprim i tillë të kryhet a të mos kryhet, ose 
është i interesuar të kryhet një punë e paligjshme apo të mos kryhet një veprim që 
është dashur të kryhet. Vetë ndikimi mbi personin zyrtar qëndron në shfrytëzimin e 
kryesit të pozitës zyrtare a shoqërore apo ndikimin mbi një autoritet të tillë, të 
bazuar në pozitën e kryesit në detyrë ose në shoqëri, në parti politike etj.. 

5. Subjekti i veprës penale.- Shprehja kryes i veprës penale te kjo vepër është më e 
gjerë sesa shprehja person zyrtar (neni 120 par. 1 dhe 2 të KPK), ngase, përpos 
tyre, veprën penale mund ta kryejë çdokush që shfrytëzon pozitën e tij shoqërore 
dhe ndikimin (shoqëror, politik, kulturor, në veprimtari sportive etj.). 

6. Kur është fjala për personat zyrtarë, atëherë është e mundur që kryes i veprës të 
                                                           
963Shih nenin 12 të Konventës penalo juridike për korrupsionintë Këshillit të Europës, viti 1999 e emërtuar 
si „tregëtia me ndikimin“. 
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jetë zyrtari vartës, i cili ndërmjetëson tek udhëheqësi a mbikëqyrësi i tij në 
shërbim, ku është i punësuar (p.sh., dorëzuesi, sekretari juridik -daktilografisti, 
referentët e ndryshëm), edhe pse është e diskutueshme se për çfarë pozite 
shoqërore të personave të tillë bëhet fjalë në raport me udhëheqësin e tyre. 

7. Kjo vepër nuk është e njëjtë me veprën penale të dhënies së ryshfetit (neni 430), 
ngase këtu kryesi nuk i jep personit zyrtar kurrfarë ryshfeti, po vetëm ndikon tek ai 
me pozitën dhe autoritetin e tij. Ndërkaq, nga vepra penale e marrjes së ryshfetit 
(neni 429) dallohet për faktin që kryesi i kësaj vepre penale nuk merr dhuratë a 
ndonjë përfitim tjetër për të kryer a për të mos kryer ndonjë veprim zyrtar, po 
vetëm për të ndikuar mbi ndonjë person tjetër zyrtar që ta bëjë këtë. 

8. Vepra penale hyn në rrethin e delikteve kundër detyrës zyrtare, ngase, sipas 
përmbajtjes, forma e keqpërdorimit të pozitës zyrtare dhe autorizimit është e 
orientuar pikërisht kundër ushtrimit ligjor dhe të drejtë të detyrës zyrtare. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Këtë vepër penale e kryen kushdo që kërkon, merr ose pranon një ofertë ose një 

përparësi për vete apo për tjetrin, (d.m.th., kushdo që kërkon, merr dhuratë a 
ndonjë përfitim tjetër për vete a për tjetrin, në mënyrë që, duke shfrytëzuar pozitën 
a statusin e tij zyrtar në institucionet e Republikës së Kosovës, ndërmjetëson për 
kryerjen e një veprimi zyrtar. 

2. Nga ndërtimi i kësaj norme juridike, si në paragrafin 1 ashtu edhe në paragrafin 2 
të nenit 431, del se nuk është bërë dallimi kur ndikohet që të kryhet një veprim i 
ligjshëm, i cili edhe ashtu do të duhej të kryhej, ose të mos kryhej një veprim 
zyrtar, i cili nuk ka qenë e lejuar të kryhej (forma më e lehtë e abuzimit të detyrës 
zyrtare), dhe kur ndikohet të kryhet një veprim zyrtar, i cili nuk ka qenë e lejuar të 
kryhej, ose të mos ndërmerret veprimi zyrtar i cili është dashur të kryhet (forma më 
e rëndë e abuzimit të detyrës zyrtare).  

3. Paragrafi 1 i tanishëm është dashur të ndahet në dy paragrafë, sepse shkalla e 
rrezikshmërisë shoqërore është shumë më e madhe kur ndikohet që të kryhet një 
veprim i cili nuk ka qenë fare e lejuar të ndërmerret, sesa kur ndikohet për 
ndërmarrjen e një veprimi, i cili edhe ashtu, ligjërisht, është dashur të ndërmerrej. 
Në rrethana të këtilla, kur nuk janë të ndërtuara dy forma të kësaj vepre penale, 
gjykatat, me rastin e matjes së dënimit, do ta përcaktojnë atë varësisht nga shkalla 
e ndikimit për t’u ndërmarrë një veprim i ligjshëm a i paligjshëm, mirëpo, me 
rastin e amendamentimit të ndryshimeve të KPK, kjo normë duhet ndryshuar 
patjetër. 

4. Vepra penale është konsumuar nga vetë pranimi i dhuratave apo i përfitimeve ose 
nga pranimi i ofertave a premtimeve për dhuratë ose përfitime të tjera. Nuk 
kërkohet që të ndodhë patjetër ndërmjetësimi –ndikimi, dhe aq më pak që ndikimi 
të ketë sukses. Për ekzistimin e veprës nuk është me ndikim fakti se a ka kërkuar 
personi zyrtar dhuratë a ndonjë përfitim tjetër dhe a e ka marrë atë dhuratë a 
përfitim për vete a për tjetrin. (Për shprehjen përfitim, shih komentin lidhur me 
nenin 428 të KPK). Shkurt, shprehja dhuratë, si rregull, paraqet dobi materiale 
(para, ar, objekt me vlerë, mund të jetë edhe palujatshmëri), ndërsa përfitimin tjetër 
e përbëjnë vlerat e tjera pronësore dhe jopronësore (p.sh., avancimet në detyrë, 
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marrja e kredisë, punësimi i anëtarit të familjes, regjistrimi në fakultet e të 
ngjashme). 

5. Për këtë vepër penale nuk është e rëndësishme se nga kush ka rrjedhë iniciativa për 
shpërblimin e atij që ndikon. 

 
Format e ndikimit (ndërmjetësimit) 

 
1. Ekzistojnë forma të ndryshme të ndikimit, si: shtytja, bindja miqësore dhe 

kolegjiale, “kthimi i borxhit”, premtimi i dhuratës etj.. Ai mund të kryhet me gojë 
ose me shkrim, me veprime konludente. Nëse, me rastin e ndikimit, është përdorur 
dhuna, shantazhi a kërcënimi, atëherë nuk do të ekzistonte kjo vepër penale, po një 
vepër tjetër penale. Për ekzistimin e kësaj vepre penale është me rëndësi që ajo të 
kryhet, duke shfrytëzuar pozitën zyrtare ose pozitën shoqërore, prandaj vepra 
penale nuk do të ekzistonte, nëse personi zyrtar i drejtohet një personi tjetër zyrtar, 
si një miku, kolegu a të afërmi, me lutjen që të kryejë një veprim të ligjshëm 
zyrtar.  

2. Sikurse u tha më sipër, për ekzistimin e kësaj vepre penale kërkohet që kryesi të 
marrë dhuratë a çfarëdo përfitimi tjetër, për të ndikuar (ndërmjetësuar). Një 
dhuratë e tillë a një përfitim tjetër përcakton kundërligjshmërinë e ndikimit – 
ndërmjetësimit, ngase në disa segmente të shërbimeve zyrtare personat zyrtarë janë 
të detyruar të ndikojnë te personat e tjerë që të kryejnë veprimin e ligjshëm zyrtar 
apo të përmbahen nga kryerja e një veprimi të paligjshëm, (kjo është më e theksuar 
tek e ashtuquajtura heshtje e administratës). 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është inkriminuar i ashtuquajturi ndikimi pasiv i kundërligjshëm. 

Kjo formë e veprës penale konsumohet kur dikush premton, ofron ose jep direkt 
apo indirekt dhuratë a ndonjë përfitim tjetër (edhe pse në përshkrimin ligjor është 
përdorur vetëm shprehja çfarëdo përparësie të padrejtë) një personi tjetër, me 
qëllim që ky person të ndikojë te personi zyrtar me rastin e marrjes së një vendimi. 
Edhe sa i përket kësaj forme të veprës penale, ligjdhënësi nuk ka bërë dallimin 
ndërmjet situatës kur dikujt i premtohen dhurata apo përfitime të tjera, për të 
ndikuar te personi zyrtar për të ndërmarrë një veprim të ligjshëm zyrtar, dhe 
situatës kur jepen dhuratat a premtimet për dhurata a përfitime të tjera për t’u kryer 
një veprim i paligjshëm zyrtar, edhe pse, siç u tha edhe me rastin e komentit lidhur 
me paragrafin 1, rrezikshmëria shoqërore nuk është e njëjtë, prandaj edhe në një 
situatë të tillë, gjykata, me rastin e matjes së dënimit, do të ketë parasysh nëse 
dhurata a ndonjë përfitim tjetër janë dhënë, janë ofruar apo janë premtuar për 
ndonjë veprim të ligjshëm apo të paligjshëm.  

2. Subjekt kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person, edhe pse ai është 
kryesisht personi, në dobi dhe në emër të të cilit ndërmjetësohet. Nëse personi në 
emër dhe në interes të të cilit ndikohet (ndërmjetësohet), nxit një person tjetër për 
të ndërmarrë veprimin e kryerjes, ai do përgjigjet si nxitës për ndërmjetësim të 
paligjshëm pasiv. 

3. Te kjo formë e veprës penale kemi tri subjekte, dhe këto janë: 1. personi që jep, 
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premton apo ofron dhuratë a një përfitim tjetër – kryesi i veprës penale të 
parashikuar nga paragrafi 2, dhe ky është kryesisht personi në emër dhe në dobi të 
të cilit ndërmjetësohet; 2. Ndërmjetësuesi – kryesi i veprës penale të parashikuar 
nga paragrafi 1 (personi që ndikon te një person tjetër zyrtar) dhe 3. Personi zyrtar 
i cili, i ndikuar nga ndërmjetësuesi, në emër dhe në dobi të subjektit të parë, 
ndërmerr një veprim të ligjshëm a veprim të paligjshëm zyrtar (keqpërdoruesi i 
detyrës zyrtare dhe autorizimeve).  

4. Vepra penale kryhet me dashje. 
5. Vepra penale konsiderohet e kryer nga vetë ndërmarrja e veprimit të kryerjes 

(dhënia, premtimi dhe oferta e dhuratave dhe përfitimeve të tjera), pavarësisht se a 
është bërë ndikimi dhe pavarësisht nëse kryesi e ka realizuar ose jo atë që ka 
synuar (dëshiruar).  

 
Nga praktika gjyqësore 

 
1. “Veprën penale të ndërmjetësimit të kundërligjshëm, e parashikuar nga neni 343 

par.1 i LPKr, mund ta kryejë edhe vartësi zyrtar, duke ndikuar tek eprori i tij 
(Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap-1547/54)“.964 

2. “Për veprën penale të ndërmjetësimit të kundërligjshëm, e parashikuar nga neni 
343 par. 1 i LPKr, nuk kërkohet që personi që pranon dhuratën ose ndonjë përfitim 
tjetër, të ndërmjetësojë dhe të ndërmarrë ndonjë veprim ndërmjetësimi. Pra, vepra 
konsiderohet e konsumuar (e kryer) kur subjekti i saj ka pranuar të marrë dhuratën 
apo një përfitim tjetër, për të ndërmjetësuar, duke shfrytëzuar pozitën e tij zyrtare a 
shoqërore dhe ndikimin që të kryhet a të mos kryhet ndonjë veprim zyrtar. Prandaj, 
veprimi i kësaj vepre penale nuk qëndron në kryerjen e ndërmjetësimit, po në 
pranimin për marrjen e dhuratës apo të një përfitimi tjetër, ndërsa qëllimi i marrjes 
së dhuratës - përfitimit është që të ndërmjetësojë (Gjykata Supreme e Kroacisë, 
Ap,I.Ap-468/74, datë 18 shtator 1974)”. 965 

3. “Kur profesori i gjimnazit pranon dhuratën për të ndërmjetësuar që në shkollën e 
tij të pranohet vajza e dhënësit të dhuratës, me këtë ai, duke shfrytëzuar pozitën e 
tij zyrtare, ka ndërmjetësuar që të kryhet një veprim zyrtar (Gjykata e Qarkut 
Beograd, Ap.nr.1494/96, datë 6.11.1996)”.966 

4. “Kur i pandehuri ka marrë para si dhuratë, për të ndërmjetësuar që në një shërbim 
tjetër të SPB, në të cilin nuk ka punuar, të merret shpejt vendimi për shtetësinë e 
personit që ka dhënë dhuratën, ai ka kryer kështu veprën penale, të parashikuar nga 
neni 253 par. 1 i LPS (Ligjit Penal të Serbisë, Gjykata e Qarkut Beograd, 
Ap.nr.921/94, datë 3.10.1994)”.967 

 
 

                                                           
964 Cituar sipas Gregoviq op.cit.f.336 
965 Cituar sipas Franjo Bačić dhe Šime Pavlović,Ibd.f.1190. 
966 Cituar sipas Dr.Miloč Babić, etj.opc.i cit..f.720. 
967 Po aty. 
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Neni 432 [Nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore] 
 

Gjyqtari i cili me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të çfarëdo dobie për 
vete ose për personin tjetër ose për t’i shkaktuar dëm personit tjetër, nxjerr 
vendim të kundërligjshëm, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në 
pesë (5) vjet. 

 
Vërejtje kritike të autorit 

 
1. E konsideroj të nevojshme t’i paraqes disa vërejtje hyrëse lidhur me këtë normë 

ligjore. Së pari, emërtimi ligjor i veprës penale si marrje e kundërligjshme e 
vendimeve gjyqësore nuk është në përputhje (kompatibël) me përshkrimin ligjor 
dhe është emërtim i gabuar, ngase çdo vendim që anulohet nga gjykata e një 
instatnce më të lartë, është vendim i kundërligjshëm, sepse, po të mos ishte i tillë, 
nuk do të anulohej, së dyti, dispozitivi përshkrues i veprës penale është i ndërtuar 
gabimisht dhe në kundërshtim me qëllimin që ka kjo normë ligjore inkriminuese. 
Nuk do të duhej të qëndronte shprehja “me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore 
të kundërligjshme për vete apo për tjetrin”, sepse, nëse subjektet e kësaj vepre 
penale marrin ryshfet, ata do të përgjigjen për veprën penale të marrjes së 
ryshfetit, të parashikuar nga neni 429 i KPK, pasi që edhe këto subjekte bëjnë 
pjesë në kategorinë e personave zyrtarë. 

2. Përshkrimi adekuat do të duhej të ishte: Gjykatësi, gjykatësi laik ose gjykatësi për 
kundërvajtje, i cili, me qëllim që tjetrit t’i sjellë çfarëdo përfitimi apo t’i shkaktojë 
çfarëdo dëmi. Këto defekte të kësaj norme ligjore duhet të mënjanohen patjetër me 
rastin e amendamentimit të ndryshimeve të KPK. 

3. Për shkak të rëndësisë së veçantë që ka funksioni i gjyqtarit dhe rolit që kanë 
gjyqtarët në mbrojtjen e të drejtave themelore të njeriut dhe në mbrojtjen e 
ligjshmërisë dhe kushtetutshmërisë, me këtë vepër penale, që përbën një formë të 
veçantë të keqpërdorimit të detyrës dhe autorizimeve zyrtare, penalo-juridikisht 
është sanksionuar shkelja e qëllimshme e ligjit nga ana e bartësve të funksioneve 
gjyqësore. 

4. Për rëndësinë e ushtrimit të ligjshëm të funksionit gjyqësor, flasin edhe faktet se, 
në shumë akte ndërkombëtare dhe në akte të tjera, janë parashikuar dispozita me të 
cilat garantohen pavarësia dhe paanësia e gjykimit. Kështu, me nenin 6 të KEPNJ 
parashikohet që, me rastin e përcaktimit të të drejtave dhe detyrimeve të qytetarëve 
dhe bazueshmërisë së çfarëdo akuze, secili ka të drejtë për një gjykim të drejtë dhe 
publik, në një afat të arsyeshëm, pranë një gjykate të paanshme dhe të pavarur, të 
themeluar me ligj. Ndërkaq, në nenin 2.02 të Deklaratës II Universale për 
Pavarësinë e Judikaturës (e ashtuquajtura Deklaratë e Montrealit), e pranuar në 
Seancën plenare të sesionit të parë të Konferencës së Parë Botërore për Pavarësinë 
e Judikaturës, mbajtur në Montreal më 10.06.1983), është parashikuar që gjyqtarët, 
si individë, duhet të jenë të lirë dhe është detyrim i tyre që të marrin vendime të 
paanshme, bazuar në vlerësimin e lirë të fakteve dhe kuptimin personal të ligjit nga 
ana e tyre, pa kufizime, ndikime, shtytje, presione, kërcënime dhe ndërhyrje nga 
jashtë apo nga brenda, nga kushdo qoftë dhe pavarësisht nga shkaku.968 

                                                           
968 Shih nenin 6 të KEPNJ, pastaj nenin 2.02 të Deklaratës II Universale për Pavarësinë e Judikaturës (e 
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5. Veprën penale e kryen gjyqtari, përfshirë edhe gjyqtarët laikë, i cili, me qëllim të 
përfitimit të dobisë pasurore të kundërligjshme për vete apo për tjetrin, ose për t’i 
shkaktuar tjetrit dëm, merr vendim të kundërligjshëm (kështu është formuluar norma 
e tanishme; më lart u dhanë arsyet në vërejtjet hyrëse për se nuk është dashur të 
përdoret shprehja “sigurimi i përfitimit pasuror për vete apo për tjetrin“). 

6. Veprimi i kryerjes qëndron në marrjen e vendimit të kundërligjshëm, apo shkeljen 
e ligjit në ndonjë mënyrë tjetër. Me shkelje të ligjit, ku bën pjesë edhe marrja e 
vendimit të kundërligjshëm, nënkuptojmë çdo vendosje në kundërshtim me ligjin, 
qoftë duke mos e aplikuar ligjin, qoftë duke aplikuar ligjin në kundërshtim me 
dispozitat dhe kuptimin e tij. Shprehja ligj, në kuptim të kësaj vepre penale, duhet 
interpretuar me një vështrim të gjerë, pra me të duhet kuptuar çdo dispozitë e 
ligjshme, të cilën gjykata është e detyruar ta aplikojë në një rast konkret (dispozita 
kushtetuese dhe ligjore, dispozitat e përcaktuara me akt të përgjithshëm, 
urdhëresat, statuti, rregulloret që janë nxjerrë në bazë të autorizimeve kushtetuese 
apo në bazë të ligjit). 

7. Vepra penale mund të kryhet me veprim dhe mosveprim. Vepra penale kryhet me 
veprim duke u marrë një vendim, aktvendim, urdhëresë dhe akt tjetër i 
kundërligjshëm, apo duke u ndërmarrë veprime të tjera, me të cilat shkelet ligji 
(p.sh., futja me vetëdije në procesverbalin e shqyrtimit kryesor të fakteve të 
paqena, të cilat kanë ndikuar esencialisht në mosmarrjen e një vendimi të 
ligjshëm). Ndërkaq, vepra penale kryhet me mosveprim në rastet kur ka ekzistuar 
obligimi i gjyqtarit për ndërmarrjen e veprimeve të caktuara (p.sh., gjyqtari nuk i 
ka futur në procesverbal me qëllim faktet e rëndësishme, nga të cilat varet 
ekzistimi apo mosekzistimi i përgjegjësisë penale të të akuzuarit). Mirëpo, për t’u 
konsumuar kjo vepër penale, kur veprimet janë ndërmarrë për të ndihmuar një palë 
në procedurë, gjyqtari do të duhej që atë ta ketë ndihmuar për t’i sjellë vetes apo 
një tjetri përfitim pasuror, por jo edhe atëherë kur vendimi i kundërligjshëm është 
marrë për përfitime të tjera nga ana e gjyqtarit; kjo është pasoja që ka krijuar ligji, i 
cili është kufizuar vetëm tek përfitimi material, ngase, siç u tha më lart, vendimi i 
kundërligjshëm mund të merret edhe atëherë kur gjyqtari nuk ka marrë përfitime 
materiale, po përfitime të tjera, ndonjë favor, çfarëdo qoftë ai. 

8. Shkelja e ligjit mund të jetë qoftë shkelje e ligjit material, qoftë shkelje e ligjit 
procedural. Nuk është me rëndësi se në cilin lloj të procedurës bëhet shkelja - në 
procedurën kontestimore, penale a në një procedurë tjetër. 

9. Për ekzistimin e kësaj vepre penale, është e parëndësishme se në cilën fazë të 
procedurës është marrë vendimi i kundërligjshëm – kjo mund të jetë bërë në 
procedurën paraprake, në shqyrtimin kryesor, në procedurën e shkallës së parë apo 
në procedurën sipas mjeteve juridike, duke i përfshirë edhe mjetet e 
jashtëzakonshme juridike. Format më të rënda të shkeljes së ligjit për nga pasojat e 
shkaktuara, mund të paraqiten në procedurën penale, ku mund të bëhet privimi i 
kundërligjshëm nga liria dhe gjykimi i personit të pafajshëm. Gjithashtu, si rregull, 
pasojat janë më të rënda, nëse shkelja e ligjit bëhet me rastin e marrjes së 
vendimeve të plotfuqishme, kur mundësitë e mënjanimit të paligjshmërive janë 
fare të pamundshme apo të kufizuara. Për këtë vepër penale bëhet fjalë edhe në 

                                                                                                                                                      
ashtuquajtura Deklaratë e Montrealit), e pranuar në Seancën plenare të sesionit të parë, të Konferencës së 
Parë Botërore për Pavarësinë e Judikaturës, e mbajtur në Montreal më 10.06.1983). 
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rastin e vendosjes së pavarur si dhe në rastin e vendosjes kur mënyra e marrjes së 
vendimit nuk ka qenë e pavarur, p.sh., vendosja në trup gjykues, në kolegj, me 
kusht që të jenë përmbushur të gjitha elementet e veprës penale (shkelja e ligjit, 
qëllimi, veprimi me qëllim të caktuar etj.). 

10. Marrja e vendimit të kundërligjshëm duhet të kryhet gjatë ushtrimit të funksionit të 
gjyqtarit. Përpos kësaj, është e domosdoshme që kryesi i veprës penale të ketë 
qëllimin që vetes apo tjetrit t’i sillet përfitim pasuror i kundërligjshëm (kjo normë, 
siç u shpjegua më sipër, nuk do të duhej të konceptohej kështu), apo tjetrit t’i 
shkaktohet dëm. Sipas ndërtimit të kësaj norme ligjore, përfitimi duhet të jetë 
vetëm pasuror, mirëpo, kur kemi të bëjmë me dëmin, ai mund të jetë dëm material 
a jomaterial. (Dëmi material ekziston, p.sh., kur dikush, për shkak të një vendimi të 
kundërligjshëm gjyqësor, është i detyruar të paguajë një shumë të caktuar parash. 
Dëmi jomaterial ekziston kur, p.sh., dikush, për shkak të një vendimi të paligjshëm 
gjyqësor, është gjykuar për një vepër penale, të cilën nuk e ka kryer dhe, në këtë 
mënyrë, i është cenuar nderi dhe autoriteti). 

11. Vepra penale është kryer me marrjen e vendimit të kundërligjshëm. 
12. Kryes (subjekte) të veprës penale mund të jenë vetëm gjyqtarët, përfshirë edhe 

gjyqtarët për kundërvajtje dhe gjyqtarët laikë. 
13. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje. Kërkohet shkelja e vetëdijshme dhe 

e qëllimshme e ligjit “vënia në lojë e ligjit, tallje me ligjin”, për këtë shkak, në rast 
se gjyqtari, i bindur se po vepron në përputhje me ligjin, nëse nuk kishte për qëllim 
shkeljen e ligjit, nuk e konsumon këtë vepër penale, edhe pse, ajo që është bërë, 
objektivisht është shmangie nga teksti dhe kuptimi i ligjit. 

 
Raporti i kësaj vepre penale me veprat e tjera penale 

 
1. Është i mundur bashkimi mes veprës penale të marrjes së vendimit të 

kundërligjshëm me veprën penale të falsifikimit të dokumentit zyrtar, të 
parashikuar nga neni 434, dhe me veprën penale të privimit të kundërligjshëm nga 
liria, të parashikuar nga neni 196 i KPK. 

2. Ligjdhënësi në këtë dispozitë, përpos të metave që u numëruan më lart, nuk ka 
parashikuar formën e cilësuar të kësaj vepre penale, kur me veprën penale është 
realizuar një përfitim i caktuar material, p.sh., mbi 10000 €, përkatësisht mbi 
50000 €, siç e ka bërë këtë te vepra penale përvetësimi në detyrë (neni 425), pastaj 
mashtrimi në detyrë (neni 426) KPK. 

3. Konsiderojmë se de lege ferende është e domosdoshme të bëhen ndryshime 
adekuate të këtij neni, duke parashikuar edhe formën e cilësuar të saj, si dhe 
parashikimin që kryes i kësaj vepre penale mund të jetë edhe prokurori, bazuar në 
rolin që ka ai sipas KPPK në procedurën parapenale dhe penale. 

 
 
Neni 433 [Zbulimi i fshehtësisë zyrtare] 
 
1. Personi zyrtar i cili pa autorizim kumton, dërgon ose në ndonjë mënyrë tjetër i 

vë në dispozicion personit tjetër informatën që përbën fshehtësi zyrtare ose 
siguron informatën e tillë me qëllim që t’ia përcjellë ndonjë personi të 
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paautorizuar, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.  
2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet për përfitim personal ose 

me qëllim të publikimit apo shfrytëzimit të informacionit jashtë Republikës së 
Kosovës, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në dhjetë 
(10) vjet.  

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.  

4. Dispozitat e këtij neni zbatohen ndaj personit i cili zbulon fshehtësinë zyrtare 
edhe pasi që të ketë pushuar statusi i tij zyrtar.  

5. Për qëllime të këtij neni, shprehja “fshehtësi zyrtare” nënkupton informatat 
ose dokumentet të shpallura si fshehtësi zyrtare me ligj, dispozita të tjera ose 
me vendim të organit kompetent të nxjerrë në bazë të ligjit dhe zbulimi i të 
cilave ka shkaktuar ose mund të shkaktojë pasoja të dëmshme. Sidoqoftë, 
informatat në vijim nuk konsiderohen fshehtësi zyrtare:  
5.1. informatat apo dokumentet të cilat janë të drejtuara në cenimin e rëndë 

të të drejtave themelore të njeriut ose mos zbulimi i të cilave do të mund 
të rrezikonte rendin kushtetues apo sigurinë e Republikës së Kosovës; 
ose  

5.2. informatat dhe dokumentet të cilat kanë për qëllim fshehjen e kryesit të 
veprës penale të dënueshme me së paku pesë (5) vjet burgim.  

 
Objekti i mbrojtur 

 
1. Nisur nga fakti se te këto vepra penale bëhet fjalë për mbrojtjen e fshehtësisë së të 

dhënave të caktuara, mund të thuhet se këtu, së pari mbrohen interesat që 
qëndrojnë pas këtyre fshehtësive, interesa që do të rrezikoheshin me cenimin e 
detyrës së ruajtjes së fshehtësisë; së dyti, kur këto interesa nuk janë të rëndësishme, 
atëherë bëhet fjalë për mbrojtjen e kësaj fshehtësie, më së shpeshti bëhet fjalë për 
ruajtjen e besimit të publikut për paanshmërinë e shërbimit, që është gjithnjë 
parakusht për funksionimin normal të shërbimit dhe institucionit. 

2. Interesi i shërbimit, përkatësisht trajtimi i fshehtë i ndonjë të dhëne a fakti, 
imponojnë nevojën që të sigurohet dhe të ruhet fshehtësia e të dhënave të caktuara, 
të mësuara nga personi zyrtar gjatë ushtrimit të detyrës. Në të kundërtën, zbulimi 
apo kumtimi (vënia në dispozicion të tjetrit) do të mund ta rrezikonte kryerjen e 
rregullt dhe efikase të shërbimit dhe, në përgjithësi, besimin e opinionit ndaj 
profesionalizmit dhe funksionimit të paanshëm të shërbimeve dhe institucioneve 
publike. Kjo është arsyeja për të cilën këtyre të dhënave, përpos formave të tjera 
mbrojtëse, u është siguruar edhe mbrojtja penalo-juridike, gjë që paraqet edhe ratio 
legis të këtij inkriminimi. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 ekziston kur personi zyrtar apo personi 

përgjegjës, pa pasur autorizim, ia kumton, ia kalon ose, në ndonjë mënyrë tjetër, ia 
bën të qasshme tjetrit të dhënat, të cilat paraqesin fshehtësi zyrtare, ose i siguron të 
dhëna të tilla me qëllim që ato t’ia bartë personit të paautorizuar. 
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2. Subjekti i veprës.- Vepra penale kryhet nga personi zyrtar, d.m.th., subjekt i veprës 
është personi zyrtar, mirëpo, sipas paragrafit 4, kryes i kësaj vepre mund të jetë 
edhe personi të cilit ndërkohë i ka pushuar statusi i personit zyrtar, i cili i kumton 
ndonjë personi tjetër të dhënat që paraqesin fshehtësi, për të cilat ka marrë dijeni 
në kohën sa e kishte statusin e personit zyrtar. 

3. Veprimi i kryerjes.- Te kjo vepër penale është përcaktuar në mënyrë alternative si 
kumtim, bartje apo bërje e të dhënave të tilla, që paraqesin të dhëna të fshehta, të 
qasshme në ndonjë mënyrë tjetër, si dhe sigurimi i të dhënave të tilla, me qëllim që 
ato t’ia dorëzojë personit të paautorizuar. këto të dhëna duhet t’i kumtohen tjetrit, e 
shprehja “tjetrit“ në kuptim të kësaj vepre penale, duhet kuptuar - çdo person fizik 
a juridik, i cili nuk është kompetent as i autorizuar që të dijë për të dhëna të tilla. 
Personi tjetër mund të jetë edhe personi që nuk është i autorizuar të mësojë për 
përmbajtjen e të dhënave të tilla. 

4. Objekt i veprimit janë të dhënat e besueshme, të cilat, në kuptim të paragrafit 5 të 
këtij neni, paraqesin fshehtësi zyrtare. Sipas këtij paragrafi, fshehtësi zyrtare 
kuptohen informacionet ose dokumentet e shpallura me ligj, me dispozita të tjera 
ose me vendim të organit kompetent, të nxjerrë në bazë të ligjit që konsiderohen 
fshehtësi zyrtare, zbulimi i të cilave ka shkaktuar ose mund të shkaktojë pasoja të 
dëmshme. Pra, të dhënat që formalisht nuk janë shpallur fshehtësi, pavarësisht nga 
rëndësia e tyre, nuk mund të trajtohen si fshehtësi në kuptim të kësaj vepre penale. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Në paragrafin 2 është parashikuar formë e cilësuar e kësaj vepre penale – kur 

kumtimi, bartja e fshehtësive zyrtare bëhet për përfitim material. Vepra ka natyrë 
korruptive, sepse kryhet për motive leverdie. 

2. Forma e dytë e cilësuar e veprës penale, të parashikuar nga paragrafi 1, ekziston 
kur kryesi ka për qëllim që, të dhënat e tilla, t’i publikojë apo t’i shfrytëzojë jashtë 
territorit të Kosovës (në shtete të jashtme). Te kjo formë e cilësuar kërkohet dashja, 
si në raport me përfitimin personal, ashtu edhe përkitazi me rëndësinë e të dhënave 
të tilla dhe përdorimin e tyre jashtë shtetit të Kosovës. 

 
Paragrafi 3. 

 
1. Në paragrafin 3 është parashikuar përgjegjësia për veprën penale të kryer nga 

pakujdesia. Personi zyrtar kryen vepër penale nga pakujdesia kur nuk është i 
vetëdijshëm – kur nuk ka dijeni për natyrën e të dhënave që i kumton, edhe pse, 
sipas rrethanave dhe vetive personale, ai ka mundur dhe është dashur të ketë dijeni 
për natyrën e të dhënave që i kumton. Nëse të dhënat e tilla (kur kryesi ka dijeni 
për natyrën e të dhënave që paraqesin fshehtësi zyrtare) sigurohen me qëllim që t’i 
dorëzohen një personi të paautorizuar, atëherë është e qartë se vepra është kryer me 
dashje. 

 
Paragrafi 4. 

 
1. Sipas paragrafit 4, veprat penale, të parashikuara nga paragrafët 1-3, i kryen edhe 

ai të cilit i ka pushuar statusi i personit zyrtar, d.m.th. ai, edhe pas pushimit të këtij 
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statusi, e ka për obligim ta ruajë fshehtësinë zyrtare që e ka mësuar gjersa kishte 
statusin e personit zyrtar a të personit përgjegjës. 

2. Disa ligje detyrimin e ruajtjes së fshehtësisë zyrtare e kanë parashikuar edhe pasi 
personave të tillë t’u pushojë statusi i personit zyrtar, p.sh. Ligji Kundër 
Korrupsionit, nr.2004/ 34, parashikon detyrimin e ruajtjes së fshehtësisë zyrtare 
edhe 15 vjet pas pushimit të statusit të personit zyrtar (neni 44.3). Tani Ligji për 
Agjencinë kundër Korrupsionit, nr. 03/L-59, nuk ka parashikuar detyrimin e 
ruajtjes së fshehtësisë zyrtare pas përfundimit të statusit të personit zyrtar, 
përkatësisht pas pushimit të marrëdhënies së punës në institucionin përkatës (neni 
22). 

3. Sipas këtij paragrafi, do të duhej të përgjigjej vetëm ai që ka qenë i detyruar me 
ligj ta ruajë fshehtësinë zyrtare për një kohë të caktuar, pasi që ka ndërprerë 
marrëdhënien e punës me institucionin ku ka mësuar për këtë fshehtësi dhe, brenda 
afatit të detyrimit për ruajtjen e fshehtësisë, ai ua komunikon personave të 
paautorizuar këto fshehtësi. 

 
Paragrafi 5. 

 
1. Në paragrafin 5 shpjegohet shprehja person zyrtar. Sipas këtij paragrafi, shprehja 

fshehtësi zyrtare do të thotë: informacioni ose dokumentet e shpallura me ligj, 
dispozita të tjera ose me vendim të organit kompetent të nxjerrë në bazë të ligjit e 
që konsiderohen fshehtësi zyrtare, zbulimi i të cilave ka shkaktuar ose mund të 
shkaktojë pasoja të dëmshme. Në vijim të paragrafit 5 është parashikuar e 
ashtuquajtura norma permisive, e cila në situatën e caktuar parasheh përjashtimin e 
kundërligjshmërisë së kësaj vepre penale, e cila, në aspektin kriminalo- politik, 
është e justifikueshme. Bëhet fjalë për rastin e posaçëm (sui generis) të nevojës 
ekstreme, kur dy interesa ndodhen në kolizion dhe në situatën e tillë i jepet 
përparësi interesit të përgjithshëm, d.m.th. nuk konsumohet kjo vepër penale: 
a) Nëse zbulohen informacionet që janë të drejtuara në cenimin e rëndë të të 

drejtave të njeriut,  
b) Nëse moszbulimi i të dhënave mund të rrezikonte rendin kushtetues apo 

sigurinë e Republikës së Kosovës dhe, 
c) Nëse informacionet e tilla kanë për qëllim fshehjen e veprës penale të 

dënueshme me së paku pesë vjet burgim.  
 

Nga praktika gjyqësore 
 
1. Kur zyrtari i ndërmarrjes të dhënat të cilat, për nga natyra dhe rëndësia e tyre, në 

raport me prodhimin përbëjnë fshehtësi ekonomike, për të cilat ka mësuar gjatë 
punës në ndërmarrjen e tij, ia kumton një personi privat, si përfaqësues i një 
ndërmarrjeje të jashtme tregtare, ai kryen veprën penale të dhënies dhe sigurimit të 
paautorizuar të të dhënave afariste dhe jo veprën penalet të dhënies së fshehtësive 
zyrtare (Gjykata Supreme e Kroacisë, Ap.nr-686/58)“.969 

 
 
                                                           
969 Cituar sipas, Sokolović Ibd.f.226. 
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Neni 434 [Falsifikimi i dokumentit zyrtar] 
 
1. Personi zyrtar i cili në dokumentin zyrtar, në regjistër ose në shkresën zyrtare 

shënon të dhëna të rreme ose nuk shënon të dhënat e duhura apo me 
nënshkrimin e tij ose me vulën zyrtare vërteton dokumentin zyrtar, regjistrin 
apo shkresën zyrtare e cila përmban të dhëna të rreme ose mundëson 
përpilimin e dokumentit, regjistrit ose shkresës së tillë me përmbajtje të rreme, 
dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

2. Personi zyrtar i cili shfrytëzon dokumentin zyrtar, regjistrin ose shkresën 
zyrtare të rreme si të vërtetë në veprimtarinë e tij afariste ose i cili asgjëson, 
fsheh, dëmton apo në ndonjë mënyrë tjetër e bën të papërdorshëm dokumentin 
zyrtar, regjistrin ose shkresën zyrtare, dënohet me dënimin nga paragrafi 1. i 
këtij neni. 

 
1. Kjo vepër penale është një lloj i falsifikimit intelektual. Fjala është për falsifikimin 

e dokumenteve zyrtare ose afariste, të regjistrave (librave regjistrues) a shkresave, 
ose vërtetimi i dokumenteve të tilla me përmbajtje të pavërtetë. Dokumenti, në 
aspektin material, është i saktë, nënshkrimi i personit zyrtar a personit përgjegjës 
është i saktë, vula zyrtare është në dokument dhe dokumenti është përpiluar gjatë 
kohës së kryerjes së detyrës zyrtare. Kontestuese është përmbajtja e pasaktë e 
dokumentit. 

2. Të gjitha legjislacionet bashkëkohore sigurinë e qarkullimit juridik, veç të tjerash, 
e sigurojnë edhe me mbrojtje penalo-juridike. Ajo, si rregull, bëhet duke 
inkriminuar sjelljet e caktuara, të cilat rrezikojnë qarkullimin juridik. Nuk është 
vështirë të supozohet se çfarë vështirësish do të shkaktoheshin në format e 
ndryshme të komunikimit me rastin e kryerjes së aktiviteteve të ndryshme në 
realizimin e të drejtave dhe interesave të përditshëm, nëse të gjitha dokumentet që 
përdoren në komunikime të tilla, do të shqyrtoheshin (verifikoheshin). Besimi ndaj 
autenticitetit të dokumentit ka rëndësi thelbësore kur kemi të bëjmë me 
dokumentet që i lëshojnë organet shtetërore dhe subjektet e tjera që ushtrojnë 
autorizime publike, të cilat, me autoritetin e tyre, garantojnë saktësinë e 
përmbajtjes dhe prejardhjes së dokumenteve të tilla. Prandaj, sigurimi i zhvillimit 
normal të komunikimit juridik është në interesin e çdo shoqërie, e kusht për këtë 
është që në funksionimin e tij të shfrytëzohen dokumente që janë të rregullta dhe të 
vërteta. Përdorimi i dokumenteve jo të vërteta rrezikon sigurinë dhe besimin e 
përmendur më sipër, të opinionit publik ndaj këtij segmenti mjaft të rëndësishëm të 
qarkullimit juridik dhe autoritetit të organit që jep dokumente publike, një gjë që 
këtë formë të kriminalitetit e bën mjaft të rrezikshme për shoqërinë. 

3. Ekzistojnë tri modalitete të falsifikimit të dokumentit: 1. futja e të dhënave të 
pavërteta ose mosfutja e ndonjë të dhëne të rëndësishme; 2. vërtetimi i dokumentit, 
regjistrit a shkresës së rreme; 3. mundësimi i përpilimit të dokumentit, librit a 
shkresës së pavërtetë, me përmbajtje të rreme. 

 
Paragrafi 1. 

 
1. Sipas paragrafit 1 të këtij neni, vepra penale ekziston kur personi zyrtar, në 

dokumentin zyrtar a afarist, në regjistër apo shkresë shënon të dhëna të rreme ose 
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nuk i shënon të dhënat e rëndësishme, ose me vulën zyrtare vërteton dokumentin 
zyrtar afarist, regjistrin zyrtar ose shkresën që përmban të dhëna të rreme, ose 
mundëson përpilimin e dokumentit, regjistrit po shkresës së tillë me përmbajtje të 
rreme. 

2. Forma e parë e veprës penale qëndron në përpilimin e dokumentit, regjistrit apo 
shkresës zyrtare me përmbajtje të rreme. Vepra është e kryer me shënimin në 
dokumentin e përmendur të të dhënave të rreme ose me mosshënimin e të dhënave 
të rëndësishme. Për shkak të natyrës së veprimit kryes, tentativa e veprës penale te 
kjo formë nuk është e mundur (derisa të mos jetë ndërmarrë veprimi, nuk ka vepër 
penale). Statusi i kryesit –personit zyrtar a personit përgjegjës tregon se bëhet fjalë 
për delictum proprium. 

3. Veprën mund ta kryejë një nga personat e përmendur më lart, duke vepruar në 
kufijtë e kompetencave të veta reale dhe territoriale. Nëse në dokumentin zyrtar a 
afarist, në regjistrin (librin) apo shkresën zyrtare, shënimin e të dhënave të rreme e 
ka bërë një person tjetër i paautorizuar zyrtar, në një situatë të tillë ai do të 
përgjigjej për veprën penale të falsifikimit të dokumentit, të parashikuar nga neni 
398.i KPK. Rrethana se veprën penale, të parashikuar nga neni 398, e ka kryer 
personi zyrtar a personi përgjegjës gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, do të merret si 
rrethanë rënduese me rastin e zgjedhjes së llojit dhe masës së dënimit. 

4. Forma e dytë e veprës qëndron në vërtetimin e dokumentit, regjistrit apo shënimit 
zyrtar me përmbajtje të rreme, duke vënë në të nënshkrimin apo vulën. Vërtetimi 
duhet të bëhet nga personi zyrtar a personi përgjegjës, ndërsa për ekzistimin e 
veprës nuk është me rëndësi se cili person e ka përpiluar përmbajtjen e rreme. 
Bëhet fjalë për formën specifike të falsifikimit intelektual. Kjo formë e veprës 
penale kryhet me vërtetimin e dokumentit të rremë, regjistrit apo shkresës së 
rreme. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje - me vetëdijen se me 
nënshkrimin e vet apo me vënien e vulës, po vërteton dokumentin zyrtar apo 
afarist, regjistrin apo shkresën me përmbajtje të rreme.Për ekzistimin e veprës nuk 
kërkohet ekzistimi i qëllimit që dokumenti i tillë të përdoret si i vërtetë.  

5. Forma e tretë e veprës qëndron në mundësimin e përpilimit të dokumentit, 
regjistrit ose shkresës me përmbajtje të rreme. Kjo formë e veprës penale 
konsumohet kur personi zyrtar, me nënshkrimin vet, përkatësisht me vulën zyrtare 
i jep mundësi tjetrit të vërë në dorë dokumentin apo regjistrin me përmbajtje të 
rreme, por me këtë rast kërkohet që personi zyrtar të dijë se personi tjetër në një 
dokument a regjistër të tillë do të shënojë të dhëna të pavërteta (për shembull, 
personi zyrtar nënshkruan dhe vërteton formularin e paplotësuar të shtetësisë).  

6. Personi zyrtar te kjo formë e veprës penale, në një aspekt, bashkëpunon, 
bashkëvepron me personin tjetër jozyrtar. 

 
Paragrafi 2. 

 
1. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 2 ekziston kur personi zyrtar a personi 

përgjegjës në veprimtarinë e tij afariste shfrytëzon dokumentin e rremë zyrtar apo 
afarist, regjistrin zyrtar ose shkresën zyrtare, si të ishin të vërteta, ose asgjëson, 
fsheh, dëmton apo bën të papërdorshëm në çfarëdo mënyre tjetër dokumentin 
zyrtar ose afarist, regjistrin zyrtar ose shkresën zyrtare. 
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2. Pjesa e parë e kësaj dispozite përmban veprën e cila qëndron në përdorimin e 
dokumentit, regjistrit apo shkresës zyrtare me përmbajtje të pavërtetë, nga ana e 
personit zyrtar apo personit përgjegjës, kurse pjesa e dytë e formës së falsifikimit 
të dokumentit zyrtar, sipas paragrafit 2, qëndron në asgjësimin, fshehjen, dëmtimin 
a bërjen të papërdorshme të dokumenteve të përmendura. 

3. Objekt i veprimi të kësaj vepre janë dokumentet zyrtare apo afariste, librat 
(regjistrat) ose shkresat zyrtare. 

4. Konsiderojmë se vërejtjet që kemi bërë me rastin e komentimit të nenit 398 të KPK, 
vlejnë edhe këtu, sepse objekt veprimi janë librat publikë, ngase regjistri është 
vetëm një nga librat e tillë që mund të jenë objekt falsifikimi. Me rastin e 
amandementimit të ndryshimeve të këtij Kodi, në vend të regjistrit duhet përdorur 
shprehja libër. 

5. Dokument është çdo send i përshtatshëm ose i caktuar, që shërben si provë e ndonjë 
fakti përkatës në marrëdhëniet juridike. Edhe librat zyrtarë, edhe ata afaristë, janë të 
gjithë ata regjistra (libra) që administrohen nga personat zyrtarë në organet shtetërore, 
institucionet ose ndërmarrjet, administrimi i të cilëve është rregulluar me dispozita të 
caktuara dhe në të cilët shënohen të dhëna që janë të rëndësishme për të provuar fakte 
të caktuara me rëndësi juridike. Libra të tillë konsiderohen regjistrat, protokollet, librat 
amzë, librat e arkës dhe të kontabilitetit, librat postarë, ditarët etj.. Shkresë zyrtare në 
kuptim të kësaj vepre penale. është çdo akt i krijuar nga veprimi zyrtar i një organi ose 
institucioni (shkresa që përpilohet lidhur me një lëndë konkrete në rast ankese, padie, 
lutjeje dhe shtojcash të këtyre akteve etj.). Rëndësia e këtyre shkresave qëndron në 
faktin se ato përmbajnë të dhëna shumë të rëndësishme, që kanë vlerë provuese, 
(shërbejnë për të dëshmuar ndonjë fakt). 

6. Kryes i të gjitha formave të veprës mund të jetë vetëm personi zyrtar ose personi 
përgjegjës. 

7. Veprat penale mund të kryhen vetëm me dashje. 
8. Vepra penale quhet e kryer me ndërmarrjen e ndonjërit nga veprimet që u 

përshkruan më sipër. 
  

Raporti i kësaj vepre penale me veprat e tjera penale 
 
1. Nisur nga fakti se falsifikimi i dokumenteve zyrtare shërben kryesisht për kryerjen 

ose për fshehjen e ndonjë vepre tjetër penale, kjo vepër penale shpesh kryhet në 
bashkim me vepra të tilla, si, p.sh., me veprën e marrjes së ryshfetit, të 
shpërdorimit, mashtrimit në detyrë etj.. Praktika gjyqësore pranon edhe konstruktin 
e veprës penale të vazhduar të falsifikimit të dokumentit zyrtar. Përpos dokumentit 
zyrtar, librave (regjistrave) apo shkresave zyrtare, të cilat i janë besuar personit 
zyrtar për kryerjen e detyrës zyrtare dhe përbëjnë objekt të kryerjes së këtyre 
veprave penale, konsiderohet se kjo vepër penale mund të kryhet edhe në raport me 
dokumentin privat a me një dokument tjetër publik, nëse ato i janë bashkëngjitur 
dokumentit zyrtar, librit apo shkresës zyrtare. 

 
Praktika gjyqësore 

 
1. “Të dhënat apo përmbajtja e rreme e dokumentit zyrtar, parashikuar nga neni 312 i 

LPKr, në kuptim të nenit 82, pika 24 të LP, duhet t’u përkasin fakteve të tilla që 
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kanë vlerë për marrëdhëniet juridike. Prandaj ligji ka parasysh faktet juridike, të 
cilat janë të përshtatshme për krijimin, ndërprerjen apo ndryshimin e ndonjë të 
drejte apo raporti juridik.970 

2. “Për dallim nga vepra penale e falsifikimit të dokumentit, të parashikuar nga neni 
311 i LPKr, element esencial i veprës penale të falsifikimit të dokumentit zyrtar, të 
parashikuar nga neni 312 i LPKr, është shënimi i përmbajtjes së rreme në 
dokumentin e vërtetë. 

3. Gabimisht, e akuzuara konsideron se nuk ka kryer veprën penale të falsifikimit të 
dokumentit zyrtar, kur në fletëpagesat kontestuese ka shënuar nënshkrimin e vet 
si arkëtare. Ngase në rastin konkret, është e rëndësishme se ajo, si person zyrtar, 
në ditarin e arkës ka shënuar të dhëna të rreme për personat, të cilët, nga llogaritë 
bankare, kanë tërhequr shuma të caktuara parash, edhe pse realisht atë e ka bërë 
vetëm e akuzuara. Prandaj nuk është vendimtar nënshkrimi në fletëpagesa, po 
saktësia e përmbajtjes që është vërtetuar në procedurë, trillimin e së cilës e 
akuzuara as që e ka kontestuar. Pra, për veprën penale të parashikuar nga neni 
312, e rëndësishme është saktësia e përmbajtjes së dokumentit të vërtetë afarist, 
kurse vënia e paautorizuar e nënshkrimit të huaj në dokument, është element 
esencial për veprën penale të falsifikimit të dokumentit, të parashikuar nga neni 
311 i LPKr, pavarësisht nga saktësia e vetë përmbajtjes së një dokumenti të 
tillë”.971 

4. “Kur është vërtetuar se i akuzuari, së bashku me bashkëshorten e vet, ka shënuar të 
dhëna të pavërteta në librat afaristë të organizatës punuese, në të cilën ajo punonte 
në cilësinë e kryepunëtores, ndërsa, me qëllim të fshehjes së përvetësimit të 
mjeteve në valutë të huaj nga ana e saj në dëm të organizatës punuese, ai ka 
konsumuar të gjitha elementet e veprës penale të falsifikimit të dokumentit zyrtar 
të parashikuar nga neni 312 të LPKr, në ndihmë dhe jo elementet e veprës penale 
të dhënies së ndihmës për kryesin pas kryerjes së veprës penale të parashikuar nga 
neni 301 par. 1 i LPKr. 

5. Vepra penale e parashikuar nga neni 301 par. 1 të LPKr, ka karakter subsidiar dhe, 
sipas dënimit të parashikuar, është vepër penale më e lehtë sesa vepra penale e 
falsifikimit të dokumentit zyrtar, e parashikuar nga neni 312 i LPKr, kështu që 
aplikimi i kësaj norme mund të bëhet vetëm në rastet kur nuk janë konsumuar 
elementet e një vepre më të rëndë penale, siç është në rastin konkret vepra penale e 
parashikuar nga neni 312 par.1 i LPKr”. 972 

6. “Letërdorëzuesi, i cili në librin e dorëzimit për letra rekomande, shënon rrejshëm 
konstatimin se letrën rekomande ia ka dorëzuar adresantit dhe ka vënë pa autorizim 
nënshkrimin e adresantit, duke pasqyruar në këtë mënyrë në librin e punës kinse 
adresanti e ka firmosur marrjen e dërgesës, të cilën më pas ia dorëzon një personi 
të tretë, nuk kryen veprën penale të falsifikimit të dokumentit, të parashikuar nga 
neni 311 par. 1 i LPKr, por veprën penale të falsifikimit të dokumentit zyrtar, të 
parashikuar nga neni 312 par.1.të LPKr.”.973 

7. “Kur kryesi në çeqet blanko të bankës, me qëllim që t’i përdorë ato si të vërteta, fut 

                                                           
970 Cituar sipas Franjo Bačić dhe Šime Pavlović, op. i cit., f. 1089. 
971 Po aty. 
972 Franjo Bačić dhe Šime Pavlović, op. i cit., f. 1089. 
973 Po aty. 
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të dhëna të pavërteta, të cilat janë të domosdoshme për vlefshmërinë formale të 
tyre, siç janë: data dhe vendi i lëshimit, shuma e parave, emri i shfrytëzuesit dhe 
nënshkrimi i personit tjetër, si pronar, dhe kështu pasqyron rrejshëm se personit të 
nënshkruar çeqet e tilla i janë dorëzuar te banka e përmendur, ai me këtë ka kryer 
veprën penale të falsifikimit të dokumentit, të parashikuar nga neni 233 par. 3 
lidhur me nenin 1 të LPS”.974 

8. Kur letërshpërndarësi shënon të dhëna të pavërteta në librin zyrtar për marrjen e 
letrës rekomande, dhe thekson se shkresën gjyqësore ia ka dorëzuar marrësit, edhe 
pse atë nuk e ka bërë, sepse në fletëdorëzim për marrësin ka vënë nënshkrimin e 
vet, ai kështu ka kryer veprën penale të falsifikimit të dokumentit zyrtar të 
parashikuar nga neni 248. par.1 i LPSr.975 

 
 
Neni 435 [Arkëtimi dhe pagesa e kundërligjshme] 
 
1. Personi zyrtar i cili arkëton nga tjetri diçka që personi i tillë nuk është i 

detyruar të paguajë ose arkëton më shumë se që personi i tillë është i detyruar 
të paguajë apo që gjatë pagesës ose dërgesës, paguan ose dërgon më pak se që 
është dashur, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

2. Nëse vlera e pagesës apo dërgesës nga paragrafi 1. i këtij neni tejkalon shumën 
prej pesëmbëdhjetë mijë (15.000) Euro, kryesi dënohet me burgim deri në tre 
(3) vjet.  

3. Tentativa për të kryer veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni është e 
dënueshme.  

 
1. Vepra paraqitet njëkohësisht si një formë e mashtrimit dhe keqpërdorimit 

financiar, kur nuk ekziston asnjë qëllim përfitimi të kundërligjshëm ose ndonjë 
qëllim tjetër që është element i veprës. Megjithëkëtë, meqenëse me këtë vepër 
penale dëmtohet pasuria e tjetrit, qëllimi i këtij inkriminimi është mbrojtja e këtyre 
të drejtave të njerëzve si dhe nevoja që personi zyrtar, me rastin e kryerjes së 
veprimeve dhe detyrave të këtilla zyrtare, t’u përmbahet me rreptësi rregullave 
financiare dhe rregullave të shërbimit dhe sjelljes, në kufijtë e asaj që i lejohet të 
arkëtojë, përkatësisht të paguajë apo të dorëzojë. 

2. Sipas përshkrimit ligjor, veprën e konsumon personi zyrtar a personi përgjegjës, i 
cili arkëton nga dikush diçka që ai nuk është i detyruar të paguajë, ose arkëton më 
tepër sesa është i detyruar të paguajë, ose ai që me rastin e arkëtimit a dorëzimit të 
ndonjë sendi, arkëton më pak, përkatësisht dorëzon më pak. Pra, bëhet fjalë për 
veprën e drejtë zyrtare. 

3. Sipas veprimit të kryerjes, vepra penale paraqitet në dy forma: 
a) Arkëtimi i kundërligjshëm dhe 
b) Pagesa e kundërligjshme. 

4. Në rastin e parë, personi zyrtar ose personi përgjegjës arkëton nga dikush diçka që ai 
nuk është i detyruar të paguajë, ose arkëton më tepër sesa që ky kishte borxh, edhe 
pse është i vetëdijshëm se detyrimi për pagesë nuk ekziston, ose që nuk ekziston në 

                                                           
974 Cituar sipas Branislav Blagojević, op. cit., f. 62. 
975 Cituar sipas Dr. Miloč Babić, etj., op. cit., f. 739. 
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shumën e kërkuar. Prandaj, vepra nuk do të konsumohej, nëse personi zyrtar arkëton 
gabimisht më tepër. Për ekzistimin e veprës nuk është me rëndësi as fakti nëse ka 
qenë i vetëdijshëm ose jo personi ndaj të cilit kryhet arkëtimi (pala e dëmtuar, që 
mund të jetë person fizik ose person juridik), se po paguan diçka që nuk do të duhej 
paguar apo po paguan më tepër sesa që janë detyrimet e tij, përkatësisht se po paguan 
më pak. Edhe pse në përshkrimin ligjor të veprës penale nuk thuhet në mënyrë 
eksplicite (sepse nga vetë natyra e saj rezulton), se ajo që është arkëtuar, përkatësisht 
ajo që nuk është pagur apo dorëzuar, duhet t’i mbetet subjektit për të cilin personi 
zyrtar ka kryer arkëtimin apo pagesën. Mirëpo, nëse personi zyrtar apo personi 
përgjegjës kanë vepruar me qëllim që tepricën e arkëtimit a të pagesës ta 
përvetësojnë për vete a për dikë tjetër, dhe atë e bëjnë (p.sh., personi zyrtar nga 
kandidati që kryen provimin e judikaturës ka inkasuar më tepër sesa është 
parashikuar, e tepricën e mban për vete), në rrethana të tilla do të ekzistojë vepra 
penale e shpërdorimit (keqpërdorimit) të detyrës zyrtare, e parashikuar nga neni 339 i 
KPK. Nëse, megjithatë, me rastin e kryerjes së kësaj vepre penale, një qëllim i tillë 
nuk ka ekzistuar, por personi zyrtar ose ai përgjegjës përvetësimin e “tepricës” e ka 
bërë pas kryerjes së kësaj vepre penale, atëherë do të ekzistojë bashkimi me veprën 
penale të përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës, që parashikohet nga neni 340 i KPK, 
ngase bëhet fjalë për përvetësimin e objekteve për të cilat mund të thuhet se një 
personi të tillë i janë besuar në punë; nëse të gjitha këto i bën me falsifikimin e 
dokumentit zyrtar, do të ekzistojë bashkimi edhe me veprën penale të falsifikimit të 
dokumentit zyrtar, të parashikuar nga neni 348 i këtij Kodi. 

5. Në rastin e dytë, personi zyrtar ose personi përgjegjës, me rastin e pagesës a 
dorëzimit të ndonjë sendi, paguan a dorëzon më pak. Si në rastin e parë, edhe në 
këtë rast personi zyrtar vepron me vetëdije në mënyrë të kundërligjshme, ngase e 
privon tjetrin nga diçka që, sipas ndonjë baze juridike, i takon, p.sh., me rastin e 
pagesës së pensionit, të ardhurave personale, honorarit etj.. 

6. Kryes i veprës penale mund të jetë vetëm personi zyrtar a personi përgjegjës, në 
fushëveprimin e punës së të cilit bëjnë pjesë punët e arkëtimit dhe pagesës. Për 
këtë arsye, gjykata është detyruar që këtë rrethanë ta vërtetojë në çdo rast konkret. 
Nëse veprimet e përmendura i ndërmerr ndonjë person tjetër zyrtar, në 
fushëveprimin e punës së të cilit nuk bëjnë pjesë punët e përmendura, kjo vepër 
penale nuk ekziston, por mund të bëhet fjalë për një tjetër vepër penale, p.sh., për 
shpërdorim të detyrës zyrtare. 

7. Forma e fajit.- Vepra penale kryhet me dashje. Për ekzistimin e veprës penale nuk 
është i nevojshëm një qëllim i veçantë, për të cilin kryhet arkëtimi a pagesa, por 
nga vetë natyra e veprës rezulton që kjo vepër penale ekziston vetëm në kushtet që 
arkëtimi i tërësishëm i padetyruar apo mospagesa - të jenë regjistruar në mënyrë të 
rregullt për institucionin. Për ekzistimin e veprës penale është e parëndësishme 
nëse ka ekzistuar ose jo te personi i dëmtuar vetëdija se i është arkëtuar diçka e 
paligjshme, apo se i është shkurtuar pagesa. Edhe pranimi eventual i dikujt që t’i 
paguhet më pak sesa i takon realisht, nuk përjashton kundërligjshmërinë e kësaj 
vepre, përkatësisht ekzistimin e saj. 

 



Fejzullah Hasani 

 1273 

Nga praktika gjyqësore 
 
1. “Vepra penale arkëtimi dhe pagesa e kundërligjshme, e parashikuar nga neni 350 i 

LPKr (Ligjit Penal të Kroacisë), ekziston edhe kur personi, të cilit duhej t’i bëhej 
inkasimi, përkatësisht pagesa, ishte dakord që t’i paguhej më pak”. 976 

2. “Nuk mund të bëhet fjalë vetëm për veprën penale të arkëtimit dhe pagesës së 
kundërligjshme, të parashikuar nga neni 350 i LPKr, nëse kryesi, me rastin e 
arkëtimit të detyrimeve nga kandidatët për dhënie të provimit për shoferë, ka 
arkëtuar më tepër sesa ishin tarifat e caktuara, dhe kjo është bërë me qëllim që 
diferencën midis sasisë së arkëtimit që ishte parashikuar me tarifë, dhe arkëtimit të 
kryer, ta ndalte për vete, po bëhet fjalë për përfitimin e kundërligjshëm të dobisë 
materiale me keqpërdorimin e detyrës zyrtare dhe të autorizimit, të parashikuar nga 
neni 337.par.1. i LPKr.” 977 

 
 
Neni 436 [Përvetësimi i kundërligjshëm i pasurisë me rastin e bastisjes 

   apo ekzekutimit të vendimit gjyqësor] 
 

Personi zyrtar i cili gjatë bastisjes së lokaleve, personit apo gjatë ekzekutimit 
të vendimit gjyqësor, merr pasurinë e luajtshme me qëllim të përfitimit të 
dobisë pasurore për vete ose për personin tjetër, dënohet me burgim prej 
gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 

 
1. Konsiderojmë se, si në emërtimin e veprës penale, ashtu dhe në përshkrimin e 

veprës penale, në vend të fjalës “Pasuri” do duhej të përdorej fjala “Send “.  
2. Sipas karakteristikave, kjo vepër penale paraqet formë të posaçme të veprës penale 

të vjedhjes dhe veprës penale të shpërdorimit (keqpërdorimit) të detyrës zyrtare 
apo të autorizimit. Edhe pse në përshkrimin e kësaj vepre penale qëndron 
“përvetësim”, në përshkrimin e tipareve të saj qëndron “merr”, që është më e 
drejtë. 

3. Sipas tekstit ligjor, veprën e kryen personi zyrtar, i cili me rastin e kontrollimit të 
banesës, të lokaleve apo personit, ose me rastin e zbatimit të përmbarimit, merr 
sendin e luajtshëm me qëllim që, me përvetësimin e tij, t’i sjellë vetes apo tjetrit 
përfitim të kundërligjshëm. Fjala është për vjedhje në detyrë, në kryerjen e punëve 
zyrtare, duke keqpërdorur pozitën zyrtare, ngase këtu nuk bëhet fjalë për sendet që 
i janë besuar personit zyrtar. Për shprehjen marrje dhe send i luajtshëm si objekt i 
kësaj vepre penale, shih komentin për veprën penale të vjedhjes, nga neni 252 të 
KPK. Për ekzistimin e veprës është e parëndësishme se në çfarë mënyre është 
marrë sendi, mirëpo, nëse është përdorur, p.sh., dhuna, ose me atë rast i është 
shkaktuar lëndim trupor personit nga i cili është marrë sendi, do bëhet fjalë për 
bashkimin me këto vepra penale. 

4. Për ekzistimin e veprës penale është e nevojshme që sendi të jetë marrë me rastin e 
kryerjes së veprimeve të ligjshme, të theksuara më parë nga personi zyrtar, që 
paraqet element themelor të kësaj vepre penale, në bazë të së cilës ajo është 

                                                           
976 Cituar sipas Gregoviq, op.cit., f. 316. 
977 Cituar sipas Franjo Bačić dhe Šime Pavlović, op. cit., f. 1222. 



Fejzullah Hasani 

 1274 

radhitur në këtë grup të veprave. Nëse veprimet e theksuara nuk do të jenë kryer në 
përputhje me autorizimet ligjore, nuk do të konsumohej kjo vepër penale, po 
ndonjë vepër tjetër penale kundër detyrës zyrtare, siç është, për shembull, 
shpërdorimi i detyrës zyrtare apo i autorizimeve, në bashkim me veprën penale të 
vjedhjes. 

5. Vepra penale është kryer me marrjen e sendit të luajtshëm. Tentativa e veprës 
penale/ Vepra penale në tentativë është e dënueshme dhe ekziston kur marrja ka 
filluar, mirëpo sendi nuk konsiderohet akoma i marrë, përkatësisht kryesi nuk ka 
siguruar pushtetin mbi sendin. 

6. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte, që përfshin edhe qëllimin e 
përfitimit të dobisë pasurore të kundërligjshme. 

7. Kryes i veprës penale mund të jetë vetëm personi zyrtar.  
 

Praktika gjyqësore 
 
1. “Kur polici si person zyrtar, me rastin e legjitimimit të personit me qëllim që t’i 

sjellë vetes përfitim të kundërligjshëm pasuror, nga personi i legjitimuar merr 
paratë që i gjen me rastin e kontrollimit të portofolit të tij, kryen vepër penale nga 
neni 250 i LPSr” Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Beograd,Ap.nr.473/97.datë 
18.03.1987 ”.978 

2. “Për ekzistimin e veprës penale përvetësim i kundërligjshëm, me rastin e kontrollit, 
kërkimit apo ekzekutimit nga neni 349 i LPKr (Ligjit Penal të Kroacisë), kërkohet 
që personi zyrtar me rastin e kontrollimit të banesës, të lokaleve apo personave, 
personit të tillë i merr, pa autorizim, sendin e luajtshëm me qëllim që t’i sjellë 
vetes apo tjetrit përfitim të kundërligjshëm. 

3. Kur i akuzuari (polici) ka qenë i autorizuar që, me rastin e kontrollimit të të 
dëmtuarit, t’ia marrë revolen që e ka gjetur tek i dëmtuari, që po e mbante pa leje, 
dhe këtë armë, në vend që ta dorëzojë në stacionin policor për zbatimin e 
procedurës ndaj të dëmtuarit për armëmbajtje pa leje, armën e mban për vete, ai, 
me veprimet e tilla, nuk ka konsumuar elementet e veprës penale - përvetësimi i 
kundërligjshëm me rastin e bastisjes apo ekzekutimit të vendimit gjyqësor nga neni 
349 i LPKr, por veprën penale përvetësimi i kundërligjshëm i sendeve që u janë 
besuar në detyrë, nga neni 345.par.1.i LPKr (polici ka pasur autorizim që t’ia 
marrë armën dhe ka qenë i detyruar t’ia marrë, mirëpo, po të merrte me rastin e 
bastisjes të ndonjë sendi, që s’ka pasur autorizim ta marrë, psh. një unazë ari, 
atëherë ka konsumuar elementet e veprës penale të përvetësimit të kundërligjshëm 
të sendeve të luajtshme, me qëllim të përfitimit të dobisë së kundërligjshme 
materiale, me rastin e bastisjes apo ekzekutimit të vendimit gjyqësor.979 

4. Vepra e përvetësimit të kundërligjshëm me rastin e kontrollit, kërkimit apo 
ekzekutimit nga neni 349 i LPKr, është rast i posaçëm i vjedhjes, që do të thotë se 
atë e kryen personi zyrtar i cili, me rastin e kontrollit, përvetëson sendet, për 
marrjen e të cilave nuk është i autorizuar. Sipas kësaj policët e MPB-së të 
Kroacisë, të cilët, me rastin e bastisjes së vagonëve të trenit, kanë marrë 10 orë të 
fshehura (të kontrabanduara), për se ishin të autorizuar t’i merrnin, dhe këto orë 

                                                           
978 Cituar sipas Dr.Miloč Babić, etj., ibd., f. 741. 
979 PSP VSRH, për vitin 1970-I/1970, f. 44. 
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nuk i kanë dorëzuar në stacionin policor përkatës, po i kanë mbajtur për vete, nuk 
kanë konsumuar veprën penale nga neni 349 përvetësimi i kundërligjshëm i 
sendeve gjatë bastisjes, kërkimit apo ekzekutimit të vendimit gjyqësor, të LPKr, 
por veprën penale të shpërdorimit nga neni 345 par.1. i LPKr. 980 

 
 
Neni 437 [Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, 

   i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare] 
 
1. Çdo person, i cili sipas ligjit është i detyruar të bëjë deklarimin e pasurisë, të të 

ardhurave, të dhuratave, të dobisë tjetër pasurore ose të detyrimeve 
financiare, dhe i cili nuk bën një gjë të tillë, dënohet me gjobë dhe me burgim 
deri në tre (3) vjet. Vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni konsiderohet se 
është kryer kur deklarata nuk paraqitet brenda afatit për paraqitjen e 
deklaratës.  

2. Çdo person, i cili sipas ligjit është i detyruar të bëjë deklarimin e pasurisë, të të 
ardhurave, të dhuratave, të dobisë tjetër pasurore ose të detyrimeve 
financiare, i cili falsifikon ose nuk paraqet të dhënat e kërkuara në deklaratë, 
dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.  

3. Vlera e padeklaruar e pasurisë, të të ardhurave ose të dobisë tjetër pasurore, e 
cila është fituar në mënyrë joligjore konfiskohet.  

 
1. Këtu bëhet fjalë për sanksionim të ri, i cili nuk ishte i parashikuar me ish-KPK. 
2. Me ligjin për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave të 

zyrtarëve të lartë publikë për deklarimin e pasurisë, është parashikuar detyrimi i 
zyrtarëve të lartë publikë për të deklaruar pasurinë, dhuratat dhe prejardhjen e tyre. 

3. Ky ligj rregullon kontrollin publik të pasurisë së zyrtarëve të lartë publikë, të 
hyrave dhe përfitimeve të tjera materiale, detyrimeve financiare nga zyrtarët 
publikë, anëtarët e familjes dhe personat e lidhur me ta, duke përfshirë sanksionet e 
përcaktuara në këtë ligj. 

4. Sipas nenit 4. të këtij ligji, “Zyrtar i lartë publik, përfshin”: Kryetarin e Kosovës dhe të 
gjithë ushtruesit e funksioneve publike të emëruar nga Kryetari; Deputetët e Kuvendit 
të Kosovës; Kryeministrin, zëvendëskryeministrin, Ministrat dhe zëvendësministrat në 
Qeverinë e Kosovës, si dhe të gjithë të emëruarit nga ata: Udhëheqësit e sekretarive 
dhe zyrave të tjera të Kryetarit të Kosovës, Kuvendit të Kosovës dhe Qeverisë së 
Kosovës; Sekretarin e përhershëm të Zyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës, 
sekretarin e përhershëm të Kuvendit, sekretarin e përhershëm të Kryeministrit, 
sekretarët e përhershëm të ministrive, drejtorët e departamenteve dhe pozitat e 
barasvlershme; Gjykatësit dhe Prokurorët; Drejtorët dhe anëtarët e bordit të kompanisë 
publike; Personat e akredituar jashtë vendit si përfaqësues të Kosovës; Udhëheqësit e 
agjencive, drejtorive, dhe institucioneve të tjera të nivelit qendror, të themeluar me ligj 
ose me ndonjë akt tjetër; Kryetarin dhe nënkryetarët e komunave, kryesuesit dhe 
zëvendëskryesuesit e kuvendeve komunale; Drejtorin e administratës dhe të personelit 
të kuvendeve komunale; Auditorët e përgjithshëm dhe inspektorët e nivelit qendror, 
Guvernatorin dhe zëvendësguvernatorin e Bankës Qendrore; Udhëheqësit e bankave 

                                                           
980 Cituar sipas I. Kramarić, op. cit., f. 430. 
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dhe institucioneve financiare me kapital publik; Rektorin, Prorektorët, dekanët dhe 
prodekanët e Universitetit Publik dhe sekretarin e tij, si dhe sekretarët e njësive 
akademike dhe organizative të Universitetit Publik; Të gjithë drejtorët dhe anëtarët e 
bordeve e të shoqërive aksionare me pjesëmarrje të kapitalit shtetëror dhe publik më 
shumë se pesëdhjetë 50% (për qind); Zyrtarët e lartë që kryejnë funksione publike në 
strukturat e rendit, sigurisë dhe shërbimit doganor, si: Komandantin, zëvendëskoman-
dantin e FSK-së, Drejtorin dhe zëvendësdrejtorin e Policisë së Kosovës, Drejtorin dhe 
zëvendësdrejtorin e Doganës, Drejtorin dhe zëvendësdrejtorin e Agjencisë së 
Inteligjencës; “Anëtarët e familjes” - bashkëshorten dhe fëmijët e Zyrtarit të Lartë 
Publik.981 

5. Sipas paragrafit 1.të këtij neni, kjo vepër penale konsumohet, kur personi i cili, 
sipas Ligjit për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave 
të zyrtarëve të lartë publikë, nuk e deklaron fare pasurinë e tillë, ose e deklaron pas 
skadimit të afatit ligjor për deklarim. 

6. Veprën penale nga paragrafi 2. e konsumon zyrtari i cili, me rastin e deklarimit të 
pasurisë, falsifikon të dhënat ose nuk i paraqet të gjitha të dhënat e domosdoshme. 
D.m.th. me rastin e shkeljes së këtij paragrafi, vepra penale i ka dy forma 
alternative: alternativa e parë konsumohet kur kryesi falsifikon të dhënat (deklaron 
më pak sesa posedon pasuri realisht) dhe alternativa e dytë, kur kryesi nuk i jep të 
gjitha të dhënat e kërkuara nga ai, me qëllim të fshehjes së pasurisë, të cilën 
personi zyrtar e ka realizuar në periudhën për të cilën ka detyrim ta deklarojë atë. 

7. Kryesit e kësaj vepre penale. Këtë vepër penale mund ta kryejnë vetëm ata persona 
të cilët, sipas ligjit të cituar më lart, kanë detyrim ligjor që çdo vit të paraqesin me 
kohë dhe me saktësi pasurinë që kanë realizuar si bartës të funksioneve të 
ndryshme sipas ligjit. 

8. Për sa i përket anës subjektive, vepra penale kryhet vetëm me dashje drejtpë-
rsëdrejti, që përfshin dijen e kryesit se ai ka detyrim ta deklarojë pasurinë në 
agjencionin antikorrupsion, por nuk dëshiron ta bëjë atë, pastaj dijen e tij se ai nuk 
po i jep të gjitha të dhënat e nevojshme. D.m.th. kjo vepër penale konsumohet 
vetëm atëherë kur vërtetohet se kryesi nuk i ka përmbushur me dashje detyrimet 
ligjore për deklarimin e pasurisë, i ka falsifikuar me qëllim të dhënat e paraqitura, 
përkatësisht nuk i ka paraqitur të dhënat e nevojshme. 

                                                           
981 Shih Ligjin për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave të zyrtarëve të lartë 
publikë nr. 03/l-151. 
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Dënimi me burgim, 196 
Dënimi me gjobë, 197 
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Dhunimi, 608 
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Dispozitat e posaçme për fëmijët, 356 
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Fillimi dhe ndërprerja e parashkrimit të 
ndjekjes penale, 330 
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Heqja dorë vullnetare, 139 
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Komunikimi i paautorizuar i sekretit 

tregtar, 808 
Konfiskimi i dobisë pasurore nga 

personat juridikë, 318 
Konflikti i interesit, 1224 
Kontrabandimi i mallrave, 878 
Kontrabandimi me emigrantë, 453 
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produkteve shtazore të destinuara 
për konsumim, 741 

Kontrollimi i kundërligjshëm, 551 
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Kryengritja e armatosur, 367 
Kryerja e veprave terroriste, 388 
Kryerja e veprës penale në gjendje të 

dehur, 82 
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Kufijtë e përgjegjësisë penale dhe 
ndëshkimi për bashkëpunim, 177 

Kufijtë e zbutjes së dënimeve, 266 
Kufizimet në ekzekutimin e 

sanksioneve penale dhe masave të 
trajtimit të detyrueshëm, 22 

Kufizimet në kufizimin e të drejtave të 
personave të dënuar, 306 

Kultivimi i bimës së hashashit, 
shkurres së kokainës ose bimëve të 
kanabisit, 765 

Kushtet dhe mënyra e konfiskimit të 
dobisë pasurore, 314 

Kushtet e posaçme për ndjekje të 
veprave penale të kryera jashtë 
territorit të Republikës së Kosovës, 
354 

Kushtet për shqiptimin e dënimit me 
kusht, 214 

Lajmërimi apo kallëzimi i rremë, 1105 
Lajthimi faktik, 117 
Lajthimi juridik, 121 
Lajthimi në fakt lidhur me moshën e 

viktimës, 608 
Legalizimi i përmbajtjes së rreme, 

1147 
Lehtësimi i sigurimit apo përdorimit të 

narkotikëve, substancave psikotrope 
apo analoge, 763 

Lehtësimi në kryerjen e terrorizmit, 
393 

Lejet, pëlqimet dhe licencat e rreme të 
armëve dhe dhënia e informatave te 
rreme, 1044 

Lejimi i kundërligjshëm i ndërtimit apo 
drejtimit të fabrikave dhe 
instalimeve që ndotin mjedisin, 976 

Lejimi i lidhjes së paautorizuar në 
shërbime, 885 

Lejimi i njehsorëve të ndryshuar të 
shërbimeve, 887 

Lëndimi i lehtë trupor, 504 
Lëndimi i rëndë trupor, 506 
Lëshimi i çeqeve pa mbulesë ose të 

rremë dhe keqpërdorimi i kartelave 
të bankës apo të kreditit, 850 

Lidhja e kontratës së dëmshme, 805 
Lidhja e paautorizuar me shërbimet 

komunale, 884 
Lidhja shkakore, 86 
Lindja e pasojave juridike të dënimit, 

319 
Lirimi i kundërligjshëm i personave të 

privuar nga liria, 1161 
Lirimi me kusht, 307 
Lirimi nga dënimi, 268 
Llogaritja e dënimit të personave të 

dënuar, 284 
Llogaritja e paraburgimit dhe e 

dënimeve të mbajtura në juridiksione 
të tjera, 288 

Llogaritja e paraburgimit dhe e dënimit 
të mëparshëm, 285 

Llojet e dënimeve, 191 
Llojet e detyrimeve të caktuara në 

dënimin me kusht, 228 
Manipulimi me prova, 1127 
Marrëdhëniet seksuale brenda familjes, 

661 
Marrëveshja dhe mashtrimi me letrat 

me vlerë të Qeverisë, 861 
Marrëveshja për të kryer vepër penale, 

175 
Marrëveshjet për kufizimin e 

konkurrencës përmes ftesave për 
tender, 858 

Marrja apo asgjësimi i vulave zyrtare 
ose i shkresave zyrtare, 1186 

Marrja apo mbajtja e kundërligjshme e 
fëmijës, 682 

Marrja e deklaratave me anë të 
shtrëngimit, 537 

Marrja e lejes së vozitjes, 245 
Marrja e pengjeve, 464 
Marrja e ryshfetit, 1241 
Marrja e sendit, 247 
Marrja në posedim e pasurisë së 

luajtshme, 926 
Martesa e detyruar, 673 
Masat e zbatueshme dhe sanksionet 

penale, 296 
Mashtrimi i blerësve, 828 
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Mashtrimi i konsumatorëve, 825 
Mashtrimi lidhur me pranimin e 

fondeve nga Komuniteti Evropian, 
945 

Mashtrimi me subvencione, 943 
Mashtrimi në detyrë, 1233 
Mashtrimi në procedurën e 

falimentimit, 795 
Mashtrimi në shkëmbimin e letrave me 

vlerë, 859 
Mashtrimi ose dëmtimi i kreditorëve 

apo debitorëve, 798 
Mashtrimi, 936 
Mbajtja e paligjshme e substancave 

dhe e mbeturinave të rrezikshme, 
973 

Mbajtja në pronësi, kontroll ose 
posedim të paautorizuar të armëve, 
1038 

Mbikëqyrja e pandërgjegjshme e 
trafikut publik, 1073 

Mbrojtja e nevojshme, 46 
Mbrojtja e të dëmtuarit, 316 
Mënyra e kryerjes së veprës penale, 32 
Mos evitimi i rrezikut, 1030 
Mos raportimi i abuzimit të fëmijëve, 

701 
Mos raportimi ose raportimi i rremë i 

pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, 
i dobisë tjetër materiale ose i 
detyrimeve financiare, 1275 

Mosdhënia e ndihmës mjekësore, 722 
Mosdhënia e ndihmës personit të 

lënduar në fatkeqësinë e trafikut 
publik, 1078 

Mosdhënia e ndihmës, 514 
Mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore, 

1146 
Moslajmërimi i përgatitjes së veprave 

penale, 1086 
Moslajmërimi i personit të akuzuar nga 

tribunali ndërkombëtar penal, 1096 
Moslajmërimi i veprave penale apo 

kryesve të tyre, 1090 
Mospërfillja e gjykatës, 1145 

Mospjesëmarrja në mënjanimin e 
rrezikut të përgjithshëm, 1182 

Mosveprimi sipas dispozitave 
shëndetësore gjatë epidemisë, 708 

Moszbatueshmëria e parashkrimit për 
veprat penale kundër të drejtës 
ndërkombëtare dhe vrasjes së rëndë, 
340 

Mundësimi i arratisjes së personave të 
privuar nga liria, 1158 

Mundësimi i kundërligjshëm i 
ushtrimit të profesionit, veprimtarisë 
ose detyrës, 1161 

Mundësimi i lidhjes së martesës së 
kundërligjshme, 672 

Mundësimi ose detyrimi për 
prostitucion, 655 

Ndalimi i drejtimit të automjetit, 243 
Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në 

administratën publike ose në 
shërbimin publik, 240 

Ndalimi i ushtrimit të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës, 241 

Ndërprerja e palejuar e shtatzënësisë, 
494 

Ndihma për kryerjen e terrorizmit, 392 
Ndihma, 165 
Ndotja e artikujve ushqimorë që 

përdoren nga njerëzit apo kafshët, 
747 

Ndotja e ujit të pijshëm, 745 
Ndotja e ushqimit dhe e ujit të 

shtazëve, 987 
Ndotja, degradimi ose shkatërrimi i 

mjedisit, 970 
Ndryshimi i njehsorit të shërbimeve, 

886 
Ndryshimi i statusit familjar të fëmijës, 

681 
Nevoja ekstreme, 54 
Ngasja në gjendje të paaftë apo të 

dehur, 1065 
Nxitja e akteve seksuale me premtim të 

rrejshëm të martesës, 654 
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Nxitja e akteve seksuale, prekjes apo 
aktiviteteve nga personat nën 
moshën gjashtëmbëdhjetë vjet, 640 

Nxitja e urrejtjes, e përçarjes ose e 
mosdurimit kombëtar, racor, fetar 
ose etnik, 403 

Nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve 
gjyqësore, 1261 

Ofrimi i lokaleve për prostitucion, 659 
Ofrimi i materialit pornografik 

personave nën moshën 
gjashtëmbëdhjetë vjet, 644 

Organizimi dhe pjesëmarrja në grup 
terrorist, 398 

Organizimi i grupeve për kryerjen e 
gjenocidit, krimeve kundër 
njerëzimit dhe krimeve të luftës, 434 

Organizimi i skemave piramidale dhe 
bixhozit të paligjshëm,  

Organizimi, drejtimi apo financimi i 
trafikimit të narkotikëve apo 
substancave psikotrope, 766 

Paaftësia mendore dhe aftësia e 
zvogëluar mendore, 74 

Pakujdesia, 104 
Parandalimi i shtypjes ose i 

shpërndarjes së materialeve të 
shtypura dhe emetimit të 
programeve, 570 

Parandalimi i ushtrimit të së drejtës për 
të votuar, 575 

Parandalimi ose pengimi i tubimit 
publik, 566 

Parashkrimi i ekzekutimit të dënimeve 
plotësuese dhe masave të trajtimit të 
detyrueshëm, 336 

Parashkrimi i ekzekutimit të dënimeve, 
335 

Parashkrimi i ndjekjes penale, 329 
Parëndësia e kryerjes së veprës 

terroriste, 400 
Parimet e përgjithshme, 295 
Parimi i ligjshmërisë, 4 
Pengimi dhe mosekzekutimi i masave 

për mbrojtjen e fëmijëve, 699 
Pengimi i ceremonive fetare, 1198 

Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e 
detyrave zyrtare, 1164 

Pengimi i procesit të votimit, 583 
Pengimi i të provuarit apo procedurës 

zyrtare, 1119 
Përdorimi i armës apo mjetit të 

rrezikshëm, 1042 
Përdorimi i mjeteve ose i metodave të 

ndaluara të luftimit, 429 
Përdorimi i paautorizuar i pasurisë, 

1237 
Përgatitja dhe dhënia e 

pandërgjegjshme e barërave, 728 
Përgatitja e veprave terroriste ose 

veprave penale kundër rendit 
kushtetues dhe sigurisë së 
Republikës së Kosovës, 399 

Përgatitja e veprës penale, 125 
Përgjegjësia e komandantëve dhe 

përgjegjësve të tjerë, 435 
Përgjegjësia penale e personave 

juridik, 179 
Përgjegjësia penale, 71 
Përgjegjësia për pasojat më të rënda, 

114 
Përgjimi i paautorizuar, 560 
Përhapja e sëmundjeve ngjitëse, 705 
Përhapja e sëmundjeve venerike, 709 
Përhapja e virusit HIV, 711 
Përkufizimet lidhur me veprat penale 

kundër integritetit seksual, 606 
Përkufizimet për dispozitat e 

terrorizmit në nenet 121-145, 386 
Përkufizimet, 1084 
Përkufizimet, 358 
Përkufizimet, 883 
Përmbajtja dhe zbulimi i të dhënave 

nga dosja penale, 326 
Përvetësimi i kundërligjshëm i pasurisë 

me rastin e bastisjes apo ekzekutimit 
të vendimit gjyqësor, 1273 

Përvetësimi i kundërligjshëm i sendeve 
nga të vrarët ose të plagosurit në 
fushëbetejë, 432 
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Përvetësimi i paligjshëm, shfrytëzimi, 
transferi dhe vendosja e materialeve 
nukleare, 465 

Përvetësimi në detyrë, 1225 
Peshkimi i kundërligjshëm, 999 
Piratëria, 450 
Pjesëmarrja në rrahje, 511 
Pjesëmarrja në turmë që kryen vepër 

penale dhe huliganizmi, 1178 
Pjesëmarrja ose organizimi i grupit 

kriminal të organizuar, 771 
Plaçkitja e mjeteve motorike, 965 
Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, 

substancave psikotrope ose analoge, 
761 

Pozita juridike e personave të dënuar 
pas mbajtjes së dënimit, lirimit ose 
parashkrimit të dënimit, 322 

Pranimi i kapitullimit dhe okupimit, 
369 

Pranimi i paarsyeshëm i dhuratave, 869 
Prezantimi i rremë si person zyrtar, 

1188 
Privimi i kundërligjshëm i lirisë, 531 
Prodhimi dhe përdorimi i shenjave të 

etiketimit, masave dhe peshave të 
rreme, 842 

Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar 
i narkotikëve, substancave 
psikotrope, analoge apo veglave, 
pajisjeve apo materialeve narkotike, 
758 

Prodhimi dhe shpërndarja e produkteve 
të dëmshme mjekësore, 736 

Prodhimi dhe sigurimi i armëve dhe 
mjeteve për kryerjen e veprave 
penale, 1045 

Prodhimi dhe vënia në qarkullim e 
artikujve të dëmshëm ushqimor, 738 

Prodhimi i ndaluar, 849 
Prodhimi, furnizimi, shitja, posedimi 

ose dhënia në shfrytëzim e mjeteve 
për falsifikim, 844 

Prodhimi, shitja dhe vënia në qarkullim 
e materieve të dëmshme për 
mjekimin e shtazëve, 979 

Punësimi i personave të infektuar me 
sëmundje ngjitëse, 714 

Punimet e paautorizuara dhe 
përvetësimi i monumenteve 
kulturore, 1003 

Punimet ndërtimore të kundërligjshme, 
1025 

Qëllimi i dënimit me kusht, 207 
Qëllimi i dënimit, 187 
Qëllimi i vërejtjes gjyqësore, 290 
Rastet e posaçme të falsifikimit të 

dokumenteve, 1137 
Rebelimi i personave të privuar nga 

liria, 1153 
Rehabilitimi gjyqësor, 325 
Rehabilitimi ligjor, 323 
Rekrutimi ose regjistrimi i personave 

midis moshës pesëmbëdhjetë dhe 
tetëmbëdhjetë vjet në konfliktin e 
armatosur, 428 

Rekrutimi për terrorizëm, 394 
Revokimi i dënimit me kusht për shkak 

të mos përmbushjes së kushteve, 220 
Revokimi i dënimit me kusht për shkak 

të veprave penale të kryera më parë, 
220 

Revokimi i dënimit me kusht për shkak 
të veprave të reja penale, 217 

Revokimi i lirimit me kusht, 309 
Rregullat e përgjithshme për matjen e 

dënimit, 254 
Rregullat e përgjithshme për zbutjen 

ose ashpërsimin e dënimeve, 261 
Rrëmbimi i fluturakes, 442 
Rrëmbimi i përfaqësuesve të lartë të 

Republikës së Kosovës, 373 
Rrëmbimi, 523 
Rrezikimi i negociatorëve, 433 
Rrezikimi i personave nën mbrojtje 

ndërkombëtare, 461 
Rrezikimi i personelit të Kombeve të 

Bashkuara dhe i personelit në 
marrëdhënie me to, 462 

Rrezikimi i rendit kushtetues me 
shkatërrimin apo dëmtimin e 
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instalimeve dhe pajisjeve publike, 
375 

Rrezikimi i sigurisë së aviacionit civil, 
444 

Rrezikimi i sigurisë së lundrimit detar, 
446 

Rrezikimi i sigurisë së platformës fikse 
të vendosura në pragun kontinental, 
448 

Rrezikimi i tërësisë territoriale të 
Republikës së Kosovës, 371 

Rrezikimi i trafikut publik me veprime 
apo mjete të rrezikshme, 1070 

Rrezikimi i trafikut publik, 1050 
Sabotimi, 376 
Sanksionet penale dhe masat e trajtimit 

të detyrueshëm, 21 
Shantazhi, 953 
Shërbimet seksuale të viktimës së 

trafikimit, 621 
Shërbimi me pije alkoolike për 

personat nën moshën 
gjashtëmbëdhjetë vjet, 750 

Shitja ose nxjerrja e të mirave natyrore, 
bimëve ose kafshëve posaçërisht të 
mbrojtura jashtë Republikës së 
Kosovës, 998 

Shitja ose nxjerrja e trofeve të kafshëve 
të egra jashtë Republikës së 
Kosovës, 997 

Shkaktimi i falimentimit të rrejshëm, 
793 

Shkaktimi i falimentimit, 786 
Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, 

1008 
Shkatërrimi i botës bimore me materie 

të dëmshme, 989 
Shkelja e detyrimeve familjare, 692 
Shkelja e fshehtësisë së procedurës, 

1141 
Shkelja e statusit të barabartë të 

banorëve të Kosovës, 519 
Shkelja e urdhrave për masat e 

fshehura ose teknike të vëzhgimit 
ose hetimit, 564 

Shkretërimi i pyjeve, 990 

Shmangia e masave teknologjike, 825 
Shmangia nga pagesa e tarifave të 

detyrueshme doganore, 881 
Shmangia nga sigurimi i mjeteve të 

jetesës, 696 
Shmangia nga tatimi, 863 
Shpëlarja e parave, 854 
Shpërdorimi i pasurisë së huaj, 921 
Shpërdorimi seksual duke keqpërdor 

pozitën, autoritetin apo profesionin, 
648 

Shtrëngimi, 527 
Shtyrja e paarsyeshme e riatdhesimit të 

robërve të luftës ose e civilëve, 431 
Shtytja në vetëvrasje dhe ndihma në 

vetëvrasje, 490 
Shtytja për kryerjen e veprave 

terroriste, 396 
Shtytja për luftë agresive ose konflikt 

të armatosur, 439 
Shtytja, 154 
Skllavëria, kushtet e ngjashme me 

skllavërinë dhe puna e detyruar, 451 
Spiunazhi, 377 
Sulmet në konfliktet e armatosura që 

nuk kanë karakter ndërkombëtar 
kundër instalimeve që përmbajnë 
forca të rrezikshme, 428 

Sulmi kundër rendit kushtetues dhe 
sigurisë së Republikës së Kosovës, 
364 

Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë 
kryerjes së detyrës zyrtare, 1171 

Sulmi seksual, 623 
Sulmi, 502 
Tentativa e papërshtatshme, 136 
Tentativa, 129 
Thirrja për rezistencë, 1176 
Tortura, 541 
Tradhëtia ndaj vendit, 370 
Trafikimi i njerëzve, 457 
Trajnimi për terrorizëm, 395 
Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me 

ndalim në institucionin e kujdesit 
shëndetësor, 297 
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Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në 
liri, 299 

Trajtimi i pandërgjegjshëm mjekësor, 
717 

Trajtimi me anë të rehabilitimit të 
detyrueshëm i personave të varur 
nga droga ose alkooli, 301 

Transplantimi i kundërligjshëm dhe 
trafikimi i organeve dhe qelizave 
njerëzore, 731 

Tregtia e ndaluar, 846 
Urdhrat nga lart, 70 
Urdhri për kompensimin e humbjes 

apo dëmit, 239 
Urdhri për publikimin e aktgjykimeve, 

250 
Ushtrimi i kundërligjshëm i 

shërbimeve veterinere, 983 
Ushtrimi i kundërligjshëm i 

veprimtarisë mjekësore ose 
farmaceutike, 724 

Ushtrimi i ndikimit, 1256 
Uzurpimi i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme, 929 
Vendi i kryerjes së veprës penale, 39 
Vepra e rëndësisë së vogël, 41 
Vepra penale, 27 
Veprat e kryera nën shtrëngim, 67 
Veprat e rënda kundër rendit 

kushtetues dhe sigurisë së 
Republikës së Kosovës, 382 

Veprimtaria e pandërgjegjshme 
ekonomike, 783 

Vërejtja gjyqësore, 290 
Vetëgjyqësia, 1192 
Vjedhja e pyllit, 992 
Vjedhja e rëndë, 901 
Vjedhja e shërbimeve komunale, 883 
Vjedhja e shërbimeve, 898 
Vjedhja grabitqare, 909 
Vjedhja, 890 
Vrasja e foshnjës gjatë lindjes, 489 
Vrasja e kryer në gjendje të tronditjes 

së fortë mendore, 485 
Vrasja e përfaqësuesve të lartë të 

Republikës së Kosovës, 372 

Vrasja e rëndë, 473 
Vrasja nga pakujdesia, 488 
Vrasja, 471 
Zbatimi i legjislacionit penal të 

Republikës së Kosovës ndaj 
personave të huaj të cilët kryejnë 
vepra penale jashtë territorit të 
Republikës së Kosovës, 353 

Zbatimi i legjislacionit penal të 
Republikës së Kosovës në territorin 
e Republikës së Kosovës, 347 

Zbatimi i legjislacionit penal të 
Republikës së Kosovës për veprat 
penale të caktuara që janë kryer 
jashtë territorit të Republikës së 
Kosovës, 350 

Zbatimi i ligjit më të favorshëm, 17 
Zbatimi i pjesës së përgjithshme të 

këtij Kodi, 24 
Zbulimi i fshehtësisë zyrtare, 1263 
Zbulimi i informacioneve të 

klasifikuara dhe mos ruajtja e 
informacioneve të klasifikuara, 380 

Zbulimi i paautorizuar i informacionit 
konfidencial, 557 

Zbutja e dënimeve, 264 
Zëvendësimi i dënimit me burgim me 

dënim me gjobë, 202 
Zëvendësimi i dënimit me burgim me 

urdhrin për punë në dobi të 
përgjithshme, 203 

Zjarrvënia, 935 
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