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KËQYRJA E VENDIT TË NGJARJES

Hyrje

Kuptimi dhe rëndësia e vendit të ngjarjes, është një theks i posaçëm që
duhet treguar vëmendje organet e hetuesisë.

Vendi i ngjarjes në procedurën hetimore nuk është diçka e re, por një veprim
kriminalistik mjaft i hershëm, kur dihet fakti që veprimet kriminale nga
kriminelet ishin  preokupim që nga lindja e shteteve,andaj me qellim të
mbrojtjes nga veprimet e tilla kriminale mjaft të modifikuara,domosdo lindë
nevoja e përparimit të kësaj procedure kriminale. Jo rrallë ndodh që
veprimet paraprake të krimineleve,para se të ndërmarrin veprime kriminale
i modifikojnë mjaft mirë dhe në mënyrë strukturore edhe me vendin e 
ngjarjes në atë mënyrë që alibia e tyre ju humb hetimeve kahun në tërësi,
apo më mirë të themi se vështirëson në një masë të madhe hetimin, ashtu
që edhe hetuesit më të përgatitur profesionalisht, jo rrallëherë ndodh që të
mos vie deri tek e vërteta apo zbardhja e rastit kriminal. Andaj vendi i 
ngjarjes është vend i rëndësisë së posaçme për veprimet hetimore të organ-
eve hetuese sepse çdo veprim i pakujdesshëm mundë të shkaktoj pasoja të
pa riparueshme në këtë stad të procedurës.

1. KUPTIMI

Këqyrja i vendit të ngjarjes është veprim hetimor procesual i nxjerrjes së
provave materiale, ku bazë primare e organeve proceduese për këqyrjen e
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vendi të ngjarjes është neni  254 i Kodit të Procedurës Penale të Kosovës
(KPPK). Në dispozitat normative të KPPK-së nuk rregullohet materia e
këqyrjes së vendit të ngjarjes, por vetëm përcaktohet baza juridike e 
këqyrjes. 

Me këqyrjen e vendit të ngjarjes organi procedues percepton mjedisin ku ka
ndodhur vepra penale, zbulon, fikson, mbledhë prova materiale dhe sqaron
rrethanat që kanë rëndësi për çështjen penale.69

Këqyrja e vendit të ngjarjes është veprimi i parë hetimor me anën e të cilit
organi procedues fillon të ngrejë themelet e hetimit të ardhshëm. Sa më të
forta dhe të fuqishme të jenë këto themele, aq më i shëndoshë, i plotë dhe
i shpejtë do të jetë hetimi.

Këqyrja e vendit të ngjarjes, për dallim nga veprimet tjera, si rregull, 
konsiderohet veprim hetimor i pazëvendësueshëm dhe i papërsëritshëm.
Konsiderohet kështu, për arsye se organi i procedurës përmes këtij veprimi
percepton drejtpërdrejtë gjurmët dhe sendet që kanë lënë veprat penale dhe
kryesi i saj, si dhe studion lidhjen objektive dhe shkakore të tyre me 
çështjen.

Në këtë kuptim vendi i ngjarjes mund të jetë një territor ose lokal i caktuar
që në një çast të dhënë në krahasim me gjendjen e tij të mëparshme, ka 
pësuar ndryshime të cilat mund të jenë rrjedhojë e veprimeve të njerëzve të
kryera me vetëdije ose më pavetëdije të tyre apo si rrjedhojë e mosfunksionimit
normal të mekanizmave e të pajisjeve, avarive në prodhim, në ndërtim e në
transport ose e dukurive të natyrës.70

Këqyrja e vendit të ngjarjes është veprim hetimor, me anë të cilit organi
procedues percepton drejtpërdrejti mjedisin ku ka ndodhur vepra penale,
zbulon, mbledh, fikson gjurmë e prova materiale dhe sqaron rrethanat që
kanë rëndësi për çështjen.

Në aspektin kriminalistik vendi i ngjarjes është vend ku kryesi ka ndërmarr
veprime aktive për kryerjen e veprës penale apo ku ka qenë i detyruar të
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ndërmerr veprime të caktuara, këtu bënë pjesë edhe vendi ku pasoja ka 
ardhur apo është dashur të vij sipas planifikimit të kryesit.

Sa i përket nocionit vend i ngjarjes, duhet kuptuar se vend i ngjarjes është
jo vetëm vendi ku ka ndodhur vepra penale, por edhe vendi ku janë zbuluar
rrethanat që lidhen me të dhe pasojat e tij, pavarësisht nga largësia midis 
këtyre vendeve.

Vendi i ngjarjes është vendi më i rëndësishëm i informatave relevante 
sidomos të atyre të karakterit traseologjik, kurse këqyrja e vendit të ngjarjes
përbën thelbin mbi të cilën ndërtohet hetimi dhe gjykimi i drejt i veprës 
penale. 

Detyrë kryesore e këqyrjes së vendit të ngjarjes është studimi i mjedisit ku
ka ndodhur vepra penale, i mekanizmit dhe i rrethanave të saj, zbulimi,
mbledhje dhe fiksimi i gjurmëve sendeve - provave materiale dhe fiksimi
i rezultateve që ka dalë nga kjo këqyrje.

Pikësynim në këqyrjen e vendit të ngjarjes është mbledhja e sa më shumë
të dhënave që kanë të bëjnë me objektin e të provuarit.

Këqyrja e vendit të ngjarjes, megjithëse është një mjet i fuqishëm për
mbledhjen e  gjurmëve, nuk ka për detyrë t’i japë zgjedhje përfundimtare
problemit se çfarë ngjarje ka ndodhur. Problemi se çfarë vepre penale është
kryer dhe cilët janë faktorët kryesorë zgjidhet vetëm pasi të kryhen të gjitha
veprimet tjera hetimore e gjyqësore dhe pasi të  bëhet vlerësimi në tersi i
provave të mbledhura me anë të këtyre veprimeve.

2.  ELEMENTET THEMELORE TË KËQYRJES SË VENDIT 
TË NGJARJES

2.1 Vrojtimi i subjekteve dhe operimet logjike

Vrojtimi i subjekteve dhe operimet logjike janë elemente themelore të
këqyrjes së vendit të ngjarjes për shkak se çdo rast kriminal kërkon forma
të ndryshme të veprimit dhe përgjegjësi por edhe detyrime. Detyrë kryesore
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gjatë vrojtimit të subjekteve në vendin e ngjarjes është mbrojtja e jetës së
subjekteve të cilët takohen në vendin e ngjarjes dhe para se të futet në
vendin e ngjarjes organi i procedurës duhet të ketë parasysh sigurinë e tij
personale, sigurinë e të tjerëve të cilët arrin në vendin e ngjarjes, mbrojtjen
e jetës, sigurimin e vendit të ngjarjes dhe mbrojtjen e provave materiale.
Mbrojtja e jetës nuk përfshin vetëm mbrojtjen e jetës së viktimës por 
natyrisht edhe të dyshuarit si dhe vet policin. 

Gjatë praktikës në ditët e sotme tek rastet e rënda kriminale (vrasjet) shpesh
herë organet proceduese arrin shumë më herët në vendin e ngjarjes se sa
ndihma mjekësore, andaj mendoj se ndihma e shpejt mjekësore duhet të
jetë e organizuar në atë mënyrë që të jetë e gatshme që të reagoj në kohë sa
më të shkurtër me të marrë lajmin për ndihmën, por për shkak të arsyes që
shpesh herë ai që paraqet rastin së pari lajmëron policin duke menduar se
viktima është gjallë.

Për shkak të rëndësisë së madhe që ka vendi i ngjarjes për veprën penale
dhe për rrjedhën e përpunimit të mëtejmë kriminalistik, policët duhet të
operojnë në mënyrë logjike me qëllim të tërheqjes së vëmendjes së 
personelit mjekësor që në rastin e ofrimit të ndihmës të kenë kujdes ruajtjen
e gjurmëve të veprës penale, mirëpo edhe krahas kësaj ata duhet të 
përcjellin intervenimin mjekësor me qëllim t’i evidentojnë ndryshimet e
krijuara në vendin e ngjarjes. Kjo vlen edhe për organet tjera të cilët mund
të jenë të angazhuar në rastin konkret.

3.  FAZAT E KËQYRJES SË VENDIT TË NGJARJES

Lidhur me fazat e këqyrjes së vendit të ngjarjes në shkencën kriminalistike
nuk ekziston një unitet. Disa mendojnë se këqyrja e vendit të ngjarjes 
zhvillohet në dy fazë (statike dhe dinamike), një numër i madhe i autorëve
përmendin tre faza (faza e sigurimit, statike dhe  dinamika), kurse sipas
Dushko Modly këqyrja zhvillohet në pesë faza (faza informative, statike, 
dinamika, kontrolluese, finale apo përfundimtare).

Fazat e këqyrjes së vendit të ngjarjes: 
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3.1. Faza informative – organizuese

Faza informative është faza e parë kur organet policore njoftohen për rastin.
Punonjësit operativ pranojnë thirrje telefonike apo përmes vet paraqitjes së
palëve ankuese në polici ose përmes persona tjerë të cilët njoftojnë për
rastin. Në këtë faza punonjësit operativ duhet të sigurojnë  sa më shume
informata për rastin. Kjo bëhet për atë qëllim që organet policore të arrin
sa më shpejt që është e mundur në vendin e ngjarjes, si dhe të jenë të  
përgatitur për natyrën e rastit. Në këtë fazë punonjësi operativë duhet ti
sugjeroj palët, rreth sigurimit të përkohshëm të vendit të ngjarjes derisa të
arrin policia në vendin e ngjarjes. 

Pas arritjes në vendin e ngjarjes organet policore (hetuese) në këtë fazë 
pranojnë informata nga policia apo nga personat tjerë të cilët e kanë 
siguruar vendin e ngjarjes ose kanë njohuri për ngjarjen. 

Sipas Nedza Korajlici, territori i vendit të ngjarjes varësisht nga vlerësimi
i organit të shikimit dhe anëtarëve të ekipit mund të rritët dhe të zvogëlohet.71

Unë mendoj që vendi i ngjarjes nuk mund të rritët për shkak se qytetarët
mund të lëvizin lirshëm jashtë shiritit sigurues të vendit të ngjarjes dhe gjatë
lëvizjes mund të prishin dëshmitë, apo prej personave nga kureshtja të cilën
afrohen afër shiritit sigurues. Për këtë arsye sigurimi i vendit të ngjarjes
duhet të bëhet në një hapësirë të madhe dhe varësisht nga rasti të zvogëlohet.
Në këtë fazë vëmendje të posaçme i kushtohet marrjes së njohurive për
ndryshimet e mundshme në vendin e ngjarjes pas kryerjes së veprës.

Në këtë fazë organet e këqyrjes nxjerrin vendim se si duhet të kryet këqyrja,
varësisht nga situata në vendin e ngjarjes. Në rastet kur ngjarja është e 
ndërlikuar duhet përpilohet planë me shkrim. Në këtë fazë mund të merret
vendimi për zgjerimin eventual te ekipit ose për pjesëmarrjen e personave
të tjerë profesional apo të ekspertëve.

3.2. Faza statike

Faza statike është faza e dytë në të cilën organi procedues studion dhe
shënon shenjat grupore dhe individuale të objekteve që ndodhen në vendin
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e ngjarjes,përmasat e tij, pozicionin, largësitë, largësinë e saktë lidhur me
dy pika fikse, porositë të bëhet fotografimi i mjedisit dhe i objekteve veç e
veç.72

Kjo fazë pason pas fazës informative dhe ka të bëjë me kontrollin e vendin
të ngjarjes.

Gjurmët dhe objektet e gjetura në vendin e ngjarjes shënohen në proces
verbal me numra dhe fjalë, maten, konstatohet largësia midis tyre (skicohet),
analizohen, interpretohen, fotografohen në tërësi dhe në detaje, por sipas
renditjes së caktuar logjike. Nuk guxon që numrat dhe fjalët të shkruhen në
mënyra të ndryshme.

Është e rrugës që procedura e identifikimit dhe e shënimit të gjurmëve në
vendin e ngjarjes të bëhet njëkohësisht në mënyrë që dëmtimi ose 
shkatërrimi i objekteve të mos ndodhë nga pakujdesia.  

Rezultatet duhet të përshkruhen me një saktësi dhe qartësi të madhe në
mënyrë që ma lehtë pastaj të dallohen nga konstatimet në fazën dinamike
të këqyrjes. Në këtë fazë krijohet një plan i punës për fazën dinamike që pason.

3.3. Faza Dinamike apo aktive

Në fazën dinamike organi procedues e lëviz objektin, po të jetë e 
nevojshme, e studion atë dhe shënon shenjën që zbulohet në pjesën që nuk
shihet nga këqyrja statike.73

Kjo fazë është pjesa qendrore e këqyrjes së vendit të ngjarjes, e cila 
imponohet si nga dimensionet ashtu edhe nga konfiguracioni i terrenit.

Në këtë fazë organi procedues është më dinamik, më aktiv, kërkon, zbulon
dhe fikson gjurmë dhe objekte për të cilat konsiderohet se kanë lidhje me
ngjarjen dhe marrëdhëniet midis tyre. Lejohet të bëhen ndryshimet e 
nevojshme dhe të zhvillohet hulumtimi i disa gjurmëve dhe objekteve duke
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pasur kujdes që të mos shkatërrohen, kontaminohen ose të dëmtohen 
gjurmët ekzistuese, gjegjësisht të mos formohen gjurmë të reja. 74

Në fazën dinamike grupi hetimor vëzhgon, krahason, eksperimenton dhe
ngre versione. Metodat logjike të vëzhgimit, të krahasimit, të eksperimentimit
dhe sidomos metoda e ngritjes dhe verifikimit të versioneve hetimore e
ndihmojnë atë për të gjetur lidhjen e rrethanave që kanë rëndësi për çështjen
dhe për të sqaruar mekanizmin e ngjarjes.75

Vlen të ceket se faza statike dhe dinamike e këqyrjes së vendit të ngjarjes
nuk mund të ndahen mekanikisht sepse në praktikë jo radhë gjatë këqyrjes
së vendit të ngjarjes këto dy faza gërshetohen siç e kërkon gjendja 
traseologjike në vendin e ngjarjes.

Përcaktimi i drejt i vendit të ngjarjes dhe fiksimi adekuat i gjendjes faktike
mundësojnë krijimin e pasqyrës apo shfaqjes së gjallë mbi ngjarjen.

Për zbulimin dhe fiksimin e gjurmëve dhe të sendeve - provave materiale
përdoren metodat e mjetet teknike-shkencore që rekomandohen nga teknika
kriminalistike për të gjitha llojet e gjurmëve.

Vlen të ceket se këqyrja statike dhe dinamike e këqyrjes së vendit të ngjarjes
nuk është një ndarje topografike por ka kuptimin logjik, por shërben për ta
njohur më mirë vendin ku ka ndodhur vepra penale, për të mbledhur gjurmët,
sendet - provat materiale, për t’i studiuar e për t’i vlerësuar ato dhe për ti
sqaruar ato, po ashtu për të sqaruar mekanizmin e vendit të ngjarjes.

3.4. Faza kontrolluese

Gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes lëshimet gjithmonë janë të mundshme
e sidomos kur është fjala për këqyrjet komplekse ku në vendin e ngjarjes
ka viktima dhe ku shpesh herë duhet shmangur nga metodologjitë e 
standardizuara. Esenca e fazës kontrolluese qëndron në atë se të gjithë 
anëtarët e ekipit i rezumojnë rezultatet e shikimit dhe kërkojnë lëshimet
eventuale të cilat patjetër duhet të korrigjohen duke i përsëritur masat dhe

Instituti Gjyqësor i Kosovës                                                                                              JUSTICIA

123

74      N. Korajlic, Kriminalistika, Prishtinë, 2009, fq. 213.
75      V. Latifi, Kriminalistika, Prishtinë, 2009, fq.177.



aktivitetet e caktuara taktike-teknike. Atëherë kur shihet qartë që gjatë
këqyrjes janë bërë lëshime të ndryshme të njëjtat mund të eliminohen vetëm
para përfundimit të këqyrjes së vendit të ngjarjes. Gjatë kësaj faze rishikohet
rrjedhja e deritanishme e këqyrjes, bëhet analizë e punës së kryer dhe në
bazë të rrethanave bëhet ndërmarrja e ndonjë mase dhe aktiviteti tjetër, kur
paraqitet nevoja për përsëritjen e ndonjë aktiviteti kjo bëhet në këtë fazë.
Është e rrugës që të planifikohet në mënyrë të saktë tërë rrjedha e këqyrjes
së vendit të ngjarjes por duhet pasur parasysh që ky plan duhet të jetë 
orientues dhe fleksibil dhe vërtetohet se është krejt e arsyeshme, dhe pasi
të kryhet punë e madhe mund të vlerësohet se a mund të punohet edhe diçka
që nuk është planifikuar apo që nuk është mundur të parashikohet. Në këtë
mënyrë shmangen lëshimet e shumta gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes.

3.5 Faza finale apo përfundimtare

Faza finale është faza e fundit e këqyrjes së vendit të ngjarjes, në këtë fazë
duhet të shkruhet procesverbali i cili mbahet gjatë tërë këqyrjes, vendoset
për “corpora-deliktit” në kuptim të ruajtjes së tyre, dërgimit në ekspertizë
e tjera. Në këtë fazë organet orientuese kanë për detyrë përpilimin e procesverbale
mbi këqyrjen në bazë të shënimeve apo vërejtjeve gjatë këqyrjes. Çdo
vonesë e kësaj  pune është e papranueshme në aspektin kriminalistik.

Në bazë të kushteve materiale është mirë që procesverbali të shtypet po në
këtë fazë, por praktika e deritanishme tregon se procesverbali shtypet në
zyre, madje edhe pas disa ditësh dhe javësh, gjë që nuk është e mirë dhe
këtë praktikë duhet ndryshuar.

Në zyre bëhet zhvillimi i filmit, punohen fotografit, gjithashtu për gjurmët
e gjetura dhe objektet e caktuara bëhet kërkesa për ekspertizë. Siç po shihet
në fazën përfundimtare kryhen disa aktivitete pa të cilat nuk është e mundur
kryerja e drejt e këqyrjes së vendit të ngjarjes.

4. PËRGATITJA PËR KËQYRJEN E VENDIT TË NGJARJES

Për tu kryer me sukses këqyrja e vendit të ngjarjes rëndësi themelore ka
përgatitja për këqyrjen e vendit të ngjarjes. Vendi i ngjarjes në çdo lloj vepre
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penale, ka të papritura, objekte të shumëllojta, që nuk mund të merren me
mend. Këtej del se nevoja për organizimin dhe parashikimin e masave 
përgatitore për të kapërcyer çdo vështirësi që mund të dal në vendin e  ngjarjes.

4.1. Masat përgatitore kur organi njoftohet për veprën penale

4.1.1. Marrja e masave për ruajtjen e vendit të ngjarjes

Ka për qëllim sigurimin dhe ruajtjen e provave materiale dhe gjurmëve.
Sigurimi i vendit të ngjarjes është tërësi aktivitetesh që zhvillohen prej fazës
së daljes së parë të zyrtarëve policor në vendin e ngjarjes dhe vazhdon edhe
gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes, ndërsa në raste të caktuara edhe pas
përfundimit të tij. Sigurimin e vendit të ngjarjes mund ta bëjnë edhe persona
tjerë, mirëpo duhet pasur kujdes se për ruajtjen e vendit të ngjarjes nuk
duhet të angazhuar personat që kanë lidhje apo interes të caktuar ndaj
kryesve të veprës penale ose të dëmtuarve, sepse këta mund të prishin
vendin e ngjarjes, i fshehin ose dëmtojë gjurmët e provave materiale dhe
kështu ta drejtojnë hetimin në rrugë të gabuar. 76

Detyra e parë e zyrtarëve policor patrullues pas dhënies së ndihmës së parë
viktimës dhe pas sigurimit të vendit të ngjarjes është njoftimi i organit 
procedues që do ta zhvilloj këqyrjen.

,,Koha e cila kalon është e vërtet që ik” , kjo ide franceze më së miri ilustron
rëndësinë e vonesës në aspektin e sigurimit të vendit të ngjarjes.77

Situatat në vendin e ngjarjes parashtrojnë kërkesa dhe prioritete të cilat janë
në kundërshtim me arsyet traseologjike p.sh. ofrimi i ndihmës viktimës etj.
Arsyet traseologjike jo rrallë kërkojnë që zyrtarët policor të hynë në vendin
e ngjarjes para ekipit hetues për arsye të mbrojtjes se gjurmëve dhe ofrimit
të ndihmës viktimave. Suksesi i këqyrjes së vendit të ngjarjes si dhe 
aktiviteteve tjera hetimore varet nga ajo që vendi i ngjarjes të jetë sa më pak
i ndryshuar. Sigurimi i vendit të ngjarjes përfshin edhe ndërmarrjen e të
gjitha masave për identifikimin e menjëhershëm të personave, ndarjen e
dëshmitarëve dhe të fajtorëve, si dhe futjen e tyre nën mbikëqyrjen e sigurt
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dhe efektive, bëhet edhe largimi i personave të paftuar dhe kureshtarëve,
bëhet mbledhja e informatave të gjitha llojeve etj. Vendit të ngjarjes duhet
të sigurohet me mjete të dukshme fizike, më kone, me shirit të verdhë të
policisë (stop policia), me automjete të policisë, me zyrtarë policorë të 
uniformuar.

Organi procedues cakton qartë kufirin e vendit të ngjarjes si dhe vendosjen
e perimetrit të  caktuar. Ky perimetër definohet si perimetër i brendshëm –
një zonë që përfshin tërë sipërfaqen, ku mund të gjinden provat e veprës pe-
nale apo aksidentit, kurse perimetër i jashtëm – është zona afër perimetrit
të brendshëm të vendit të ngjarjes, e cila ka pak gjasa të jetë direkt e 
përfshirë me veprën penale apo aksidentin. Ky është një vend ku mund të
mblidhen media që të raportojnë në lidhje me veprën penale, ky është vend
ku mund të vendoset edhe qendra komanduese që të koordinoj përpjekjet
e të gjitha agjencive tjera relevante, po që se kemi të bëjmë me ndonjë 
incident të përmasave të mëdha. 
Gjatë praktikës është vërejtur se detyra më e vështirë për policin e parë në
vendin e ngjarjes, është ruajtja e vendit të ngjarjes nga policët shtesë dhe
nga njerëzit që punojnë me ndihmën e shpejt, dhe të cilët paraqiten në
vendin e ngjarjes. Është e qartë se disa njerëz duhet të futen në vendin e 
ngjarjes por detyrë e policit të parë është që ti identifikoj të gjithë personat
tjerë me qëllim që të parandaloj futjen e personave të paautorizuar në
vendin e ngjarjes. Duhet pasur kujdes se të gjitha ndryshimet në vendin e
ngjarjes para ardhjes se organit proceduarës duhet te regjistrohen, asgjë nuk
guxon të preket e as të lëvizet deri në fazën dinamike.

Nga zyrtari policor i cili siguron vendin e ngjarjes kërkohet njohuri 
profesionale nga sfera traseologjike.

Vendi i ngjarjes jo vetëm që duhet siguruar por dhe mbrojtur. Gjatë 
sigurimit të vendit të ngjarjes është e nevojshme që zyrtari policor të 
zhvilloj Procedurat Standarde të Operimit. 

4.1.2. Verifikimi i mjeteve teknike

Gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes rolë shumë te rëndësishëm luajnë edhe
mjetet teknike, nga përdorimi i të cilave varet cilësia e këqyrjes së vendit
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të ngjarjes. Të gjitha mjetet e domosdoshme të cilat nevojiten për zbulimin
e gjurmëve, të provave materiale dhe për fiksimin e mjedisit të vendit të 
ngjarjes dhe të rezultateve të këqyrjes ndodhen në valixhet hetimore. 
Varësisht nga rasti konkret organi procedues mund të përdor edhe mjete
tjera më të përsosura që nuk ndodhen në valixhet hetimore si p.sh.
mikroskopi binokular, llamba kuarc, metalkërkuesit, mjete ndriçimi etj. 

Mjetet teknike shkencore organi procedues i mban në gatishmëri, pa këto
mjete ai do ta këtë shumë të vështirë të zbuloj, fiksoj dhe të marre gjurmë
e prova materiale, për shkak se në vendin e ngjarjes shpesh ka më shumë
gjurmë të padukshme ose pak të dukshme se sa gjurmë që i sheh syri i
njeriut.

4.1.3. Caktimi i personave që do të marrin pjesë në vendin e ngjarjes

Këqyrja e vendit të ngjarjes, si veprim hetimor, nuk mund të kryhet nga një
individ i vetëm nga se ky veprim kërkon punë ekipore e cila, për të rezultuar
me sukses duhet të jetë e koordinuar me përcaktimin paraprak të detyrave
konkrete të çdo pjesëmarrësi.

Në këtë veprim hetimor, pa mëdyshje roli parësor i takon hetuesit 
si kryesues i grupit hetimor i cili ka përgjegjësi për mbarëvajtjen e punës
së grupit hetimor nga se ai është bartësi i vetëm i përpilimit të procesverbalit
nga vendi i ngjarjes i cili akt do të shërbej si udhërrëfyes gjatë  fazës së
hetuesisë dhe do të administrohet si provë në procedurën penale.

Në këqyrjen e vendit të ngjarjes marrin pjesë dy kategori personash: 

- Persona të autorizuar me ligj gjyqtari i procedurës paraprake
ose kryetari i trupit gjykues, prokurori publik ose policia, i
pandehuri, mbrojtësi i tij dhe viktima.

- Persona që caktohet nga organi procedues, ekspertët, 
specialistët e mjekësisë ligjore, njëkohësisht, në vendin e 
ngjarjes mund të marrin pjesë edhe personat me njohuri të 
ndryshme profesionale varësisht nga ngjarja e ndodhur e me
kërkesë të organit hetimor.
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Eksperti merr pjesë pothuajse në gjithë këqyrjen e vendit të ngjarjes sipas
natyrës së veprës penale që është kryer. Ai ndihmon organin procedurës
për t’u orientuar në dukurit që burojnë nga vepra penale e që hyjnë në sferën
e njohurive të tij special, në këtë mënyrë ai ndihmon për organizimin e
këqyrjes, për funksionimin e mekanizmave dhe aparateve për këqyrje,
tërheq vëmendjen për rrethana të pakuptueshme. 

Ndihma e specialistit kërkohet brenda disa kufijve të caktuar, ai nuk mund
të marrë drejtimin e këqyrjes, organi procedues nuk mund të ndërpres 
iniciativën e tij p.sh. kur është fjala për zbulimin e gjurmëve e të provave
materiale ose për përdorimin e mjeteve tekniko shkencore si për 
fotografimin, përgatitjen e kallpëve dhe të shenjave tjera. 78

Gjatë praktikës ndihmësit më të shpeshtë të organit procedurës janë
ekspertët e krim teknikës. Pjesëmarrja e tyre gjatë këqyrjes së vendit të 
ngjarjes është e domosdoshme për arsye se shumica e gjurmëve që lihen në
vendin e ngjarjes nga vepra penale apo nga kryesi i saj, kërkohen, zbulohen,
fiksohen dhe eksperimentohen me metoda dhe mjete teknike 
kriminalistike.

I pandehuri i arrestuari ose i ndaluari, dëshmitari ose i dëmtuari marrin
pjesë në këqyrjen e vendit të ngjarjes kur tregojnë vendin ku janë gjurmët
dhe provat materiale dhe për të sqaruar mjedisin dhe rrethanat e veprës 
penale. 

Këqyrjen e vendit të ngjarjes e udhëheq organi procedurës, personat që
marrin pjesë i përmbahen udhëzimeve të tij dhe asnjë person cilido qoftë ia
nuk ka të drejt të ndërhyjë në punën e organit procedurës.

Mirëpo në praktikë fatkeqësisht prokurori del në vendin e ngjarjes vetëm
për raste të rënda penale në vrasje kurse për raste më të lehta për vjedhje,
vjedhje të rënda, nuk merë pjesë asnjëherë gjatë këqyrjes së vendit të 
ngjarjes, mendoj se kjo praktik e gabuar duhet të ndryshoj, për shkak se
prokurori që në fazën e parë të hetimit si mbikëqyrës i hetimeve duhet të
ketë njohuri për natyrën e rastit. 
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Unë, konsideroj që vet kryerja e veprimit procedural këqyrja e vendit te
ngjarjes ose rikonstruimit duhet të merret seriozisht nga Prokurori, sepse
nëse vet personalisht prokurori del në vendin e ngjarjes do të njoftohet më
për së afërmi dhe do të ketë një pasqyre më të qartë për vendin e ngjarjes
apo se si ka mundur të ndodh ngjarja dhe e gjithë kjo do ti mundësonte
Prokurorit që të mund ta bëj më bindës dhe më të fuqishëm gjatë 
përfaqësimit/mbrojtjes së akuzës së tij. Kjo sigurisht do t’i ndihmoj edhe
gjatë shqyrtimit gjyqësore gjatë shtruarjes së pyetjeve. Po ashtu fakt që nuk
duhet nënçmuar gjatë procesit gjyqësor është edhe krijimi i përcepcionit
mbi njohuritë profesionale lidhur me ngjarjen, dhe nëse si prokuror krijon
bindjen te palët se me të vërtet ka njohuri mbi ngjarjen jo vetëm nga 
informacionet e ardhura nga dora e dytë ( nga policia, shkresat e lëndës etj)
por nga vet informacionet e mbledhura nga prokurori atëherë konsideroj,
përfaqësuesi i akuzës – prokurori është në avantazh ndaj palës tjetër.

5.  MASAT KUR ORGANI PROCEDUES MBËRRIN NË 
VENDIN E NGJARJES

5.1 Kontakti i parë me organet e policisë 

Në momentin kur organi procedues mbërrin në vendin e ngjarjes kontakti
i parë i tyre është me zyrtarët patrullues të cilët kanë qenë të ngarkuar për
sigurimin e vendit të ngjarjes, mirëpo ndonjëherë në praktik ndodhë që të
parët në vendin e ngjarjes të shkojnë zyrtarët hetues të cilët menjëherë duhet
të bëjnë sigurimin e vendit të ngjarjes.

Kontakti i parë është shumë me rëndësi për shkak se hetuesi para se të 
ndërmarr veprime për këqyrjen e vendit të ngjarjes ai duhet që edhe vetes
ti parashtroj pyetje se sa ka njohuri për ngjarjen e ndodhur dhe pastaj të
shërbehet me pyetjet e arta të kriminalistikes  (Çka, Kur, Ku, Kush, Si, Me
çka, Me kë, Pse dhe Kë).

Sa i përket kontaktit të parë organi i procedurës duhet të siguroj sa më
shumë informata për ngjarjen duke parashtruar pyetjet e lartë cekura, se
për çfarë bëhet fjalë dhe nga përgjigjet që do ti merr nga policët e parë nga
vendi i ngjarjes do të varet rrjedha e mëtejme e veprimit hetimor të këqyrjes
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do të vlerësohet se a ka nevojë organi hetimor të bëj këqyrjen e vendit të 
ngjarjes apo jo.

5.2 Njoftimi për dhënien e ndihmës personave

Po në kontaktin e parë organi procedues njoftohet nëse i ishte dhënë ndihma
e nevojshme viktimave në rast se ka viktima në rastin konkret.

Kur i dëmtuari gjendet në vendin e ngjarjes, organi procedues me lejen dhe
në prani të mjekut i bënë pyetje për ngjarjen dhe personat e dyshuar kur ai
është në gjendje ti përgjigjet pyetjeve. Vështirësi paraqet pyetja paraprake
e personit të dëmtuar rëndë. 

Duhet njoftuar personelin mjekësor për provat materiale dhe ti udhëzoj që
të zvogëloj kontaktin me to, si dhe mos të pastroj vendin e ngjarjes.

Në praktik mund të ndodhë që personeli mjekësor të arrin i pari në vendin
e ngjarjes atëherë duhet të sigurohen të dhënat e tyre.

Nëse viktima bartet në spital, detyrë e policisë e cila e siguron vendin e 
ngjarjes është që ti marre shënimet e personelit mjekësor dhe targat e
regjistrimit të automjetit si dhe emrin e institucionit shëndetësor ku do të
bartet viktima. Policia duhet ta përcjellë viktimën deri në institucionin 
shëndetësor.

Edhe në rastet kur paraqitet nevoja e transportit të personit i cilit është i
dyshuar për vepër penale është e nevojshme përcjellja e policisë, për shkak
të mbrojtjes fizike të drejtpërdrejt të personelit mjekësor ashtu edhe për
shkak të sulmit eventual nga të afërmit e viktimës, si dhe të bëhet sigurimi
i gjurmëve të kryesit që të mos vije deri te asgjësimi apo dëmtimi nga kryesi
i  veprës.

5.3 Njoftimi për ngjarjen

Një nga veprimet shumë të rëndësishme përgatitore kur organi mbërrin në
vendin e ngjarjes është njoftimi për ngjarjen i cili njoftim mund të rrjedhë
nga dëshmitarët që kanë parë ose kanë zbuluar të parët ngjarjen. Pyetjet që
ju parashtrohen këtyre personave kanë karakter informativ për të mbledhur
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sa më shumë të dhëna për ngjarjen që ndihmojnë për të organizuar ndjekjen
e kryesve ose ndalimin e tyre. Pyetjet për ngjarjen bëhen menjëherë pas
vështrimit të parë në vendin ku ka ndodhur vepra, pyetja në këtë vend është
në dobi sepse dëshmitarët që kanë parë ngjarjen, dëgjuar dhe zbuluar të
parët e riprodhojnë atë me saktësi dhe pa u ndikuar nga faktorët tjerë. 

5.4 Verifikimi për arritjen e personave të duhur

Organi procedues pas ndërmarrjes së veprimeve paraprake kur mbërrin në
vendin e ngjarjes varësisht prej informatave të cilët ai i siguron në vendin
e ngjarjes bën verifikimin e pjesëmarrësve të cilët do të marrin pjesë në
këqyrjen e vendit të ngjarjes.

Se cilët persona do të marrin pjesë në këqyrjen e vendit të ngjarjes kjo varet
nga natyra dhe lloji i veprës penale, mënyra e kryerjes dhe mjetet me të
cilat është kryer vepra penale.

6.   PROCESVERBALI NË VENDIN E NGJARJES

Këqyrja e vendit të ngjarjes, pa procesverbal nuk do të paraqiste vlerë të
provuarit. Për hetuesit dhe për hartimin e procesverbalit vlejnë rregullat
themelore “asgjëje mos ti ndryshohet pozita“, pra mos lëvizja e sendeve
gjurmëve, mos prekja e tyre para se ato të jenë përshkruar plotësisht në 
procesverbal.

Nga kjo rezulton se procesverbali është dokumenti kryesor ku pasqyrohet
vendi i ngjarjes. Një procesverbal përpilohet për të pasqyruar ngjarjen e
ndodhur dhe gjendjen e gjetur në fillim të shikimit duke përfshirë 
përshkrimin e gjurmëve dhe të provave materiale, shenjave grupore dhe 
individuale, madhësinë e tyre, largësinë dhe çdo gjë që i ndihmon si grupit
hetimor në fazën e hetuesisë ashtu edhe gjykatës gjatë procedurës për të
pas një përfytyrim të plotë dhe objektiv të rezultateve që dalin nga këqyrja
e vendit të ngjarjes. 

Kushti themelor  për pasqyrimin e plotë dhe objektiv të rezultateve që dalin
nga këqyrja është mbajtja e procesverbalit në vendin ku zhvillohet këqyrja.
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Mbajtja e tij në bazë të shënimeve dhe në zyrën e policisë ose në prokurori
duhet konsideruar si një praktikë që sjell pasoja të dëmshme për hartimin,
veçanërisht rrezikun e pasqyrimit në procesverbal të asaj që i duket më e
vlefshme.79

Përshkrimi me fjalë i raportit objektiv, të punuar me metoda të drejtpërdrejta
gjatë vëzhgimit të këqyrjes së vendit të ngjarjes dhe hartimi i procesverbalit
është mënyra më themelore e fiksimit të gjendjes faktike, të konstatuar me
anë të shikimit të vendit të ngjarjes.           

Për këtë arsye lëshimet e bëra me rastin e hartimit të procesverbalit nga
vendi i ngjarjes mund të kenë pasoja afatgjate për rrjedhën e procedurës,
sidomos për procedurën e ardhme penale. 

Për procesverbalin mbi vendin e ngjarjes vlejnë dispozitat e përgjithshme
të Kodit të Procedurës Penale mbi procesverbalet të cilat hartohen me rastin
e ndërmarrjes së aktiviteteve procedurale. 

Për shkak të pasaktësisë së dispozitave të Kodit, përmbajtjet e procesverbaleve
mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes ndryshojnë prej një organi te tjetri, gjë që
shprehet negativisht në punën e organeve të procedurës. Procesverbalet 
shpesh janë jo të plota dhe të pasakta, kështu që nganjëherë ato sjellin në
pyetje edhe vlefshmërinë procedurale, më tepër për shkak të mangësive të
karakterit përmbajtjesor se sa për shkak të mangësive të karakterit formal
/ ligjor.

Sipas karakterit të tij ligjor dhe rëndësisë procedurale procesverbali mbi
këqyrjen e vendit të ngjarjes është dokument i shkruar në të cilin organi
përkatës i këqyrjes së vendit të ngjarjes reprodukon një përmbajtje të 
caktuar kuptimore lidhur me konstatimin e gjendjes faktike gjatë këqyrjes
së vendit të ngjarjes.

Në aspektin e argumentimit, procesverbali mbi vendin e ngjarjes është
dokument argumentues, i cili duhet të përmbajë përshkrime të sakta mbi
këqyrjen e vendit të ngjarjes dhe nuk guxon që në te të pasqyrohen
mendime ose thënie dëshmitarësh mbi ngjarjen, në procesverbal nuk guxon
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të ketë hipoteza të organit i cili e bënë këqyrjen ose të anëtarëve të tij. Në
procesverbal nuk futen as versionet as dyshimet ndaj të dyshuarve dhe 
kontributi i tyre në vepër as fajësia e tyre.

Karakteri i procesverbalit të vendit të ngjarjes supozon përmbajtjen e tillë
që e bën atë të pamohueshëm, i cili si i tillë me një siguri të madhe 
argumenton atë që është shkruar në përmbajtjen e tij, me ç’rast rol të madh
luan përmbajtja kriminalistike.

Me rastin e ndërmarrjes së këqyrjes së vendit ku është kryer vepra penale
hartohet procesverbali ku shënohen të dhëna me rëndësi për këqyrjen dhe
për vërtetimin e identitetit të sendeve (përshkrimi, përmasat dhe madhësia
e objekteve ose e gjurmëve etj) dhe bëhen skica, vizatime, plane fotografi,
incizime filmime ose incizime tjera teknike, të cilat i bashkëngjiten 
procesverbalit.80 Bazë e organeve proceduese për hartimin e procesverbalit
me rastin e këqyrjes së vendi të ngjarjes është neni  87 par.5 i KPPK-së.

Përmbajtja e procesverbalit e drejton mënyrën e hulumtimit, të shpjegimit
të llojit të caktuar të veprës dhe dikton përmbajtjen e kallëzimit penal.

Procesverbali i këqyrjes së vendit të ngjarjes përbëhet prej tri pjesëve:

1. Hyrja,
2. Përshkrimi,
3. Përfundimi.

6.1. Hyrja

Hyrja e procesverbalit paraqet pjesën fillestare ku shënohet emri i organit
që ka kryer këqyrjen e vendit të ngjarjes, emrin e proces mbajtësit në qoftë
se ai e mban procesverbalin kohën (muaji, viti, data) dhe vendi i zhvillimit
të këqyrjes, përshkrimin e përgjithshëm të vendit dhe objekteve më të
rëndësishme në te, kush ka marrë pjesë në këqyrje duke konstatuar emrat
e tyre dhe në çfarë roli gjenden ata në vendin e ngjarjes, kushtet e zhvillimit
të këqyrjes, ndriçimin, nëse këqyrja është bërë në vendin e hapur, atëherë
kushtet meteorologjike në bazë të cilave zhvillohet këqyrja si dhe ngjarjen
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penale pa kualifikim juridik, në mënyrë që të mos prejudikohet esenca e
çështjes, e cila deri në atë moment është e panjohur. 

Përkundër kësaj në qoftë se vërtetohet me siguri se bëhet fjalë për një vepër
të caktuar penale, atëherë mund të jepet edhe kualifikimi juridik. Të dhënat
se a ka qenë i siguruar vendi i ngjarjes, si dhe emrin e policit apo ndonjë
personi tjetër që ka qenë i ngarkuar për sigurimin e vendit të ngjarjes.

6.2. Përshkrimi

Pjesa përshkruese e procesverbalit paraqet pasqyrimin e gjendjes faktike
të vërtetuar në vendin e ngjarjes. Kjo mund të trajtohet si pjesë më e 
rëndësishme e përpilimit të procesverbalit nga se organi hetimor në te 
përshkruan në tërësi gjendjen e gjetur në vendin e ngjarjes sipas rregullave
dhe metodave kriminalistike.

Në këtë pjesë tregohet gjithçka që është zbulua nga këqyrja: karakteristika
e përgjithshme e vendit të ngjarjes; gjendja e vendit të ngjarjes; objekti i
veprës penale.81

Është e rëndësishme që, para përshkrimit të masave dhe veprimeve 
kriminalistike, të përshkruhet në mënyrë të detajuar dhe fiksohet gjendja
objektive e gjetur dhe të përshkruhen ndryshimet e shfaqura prej kryerjes
së veprës penale deri në fillimin këqyrjes.  

Meqenëse këqyrja bëhet me rastin e veprave të ndryshme penale, atëherë
edhe përmbajtja e pjesës përshkruese varet nga vepra penale konkrete,
megjithatë përshkrimi duhet të jetë i përpiluar drejt gramatikisht, fjalët
duhet të shprehin kuptimin tyre të vërtet, e nëse është nevoja jepet 
shpjegimi i tyre, por ajo që duhet ti përmbahemi gjithmonë është përshkrimi
sistematik i gjendjes së gjetur. Çdo mos respektim i kësaj metodologjie
mund të shkaktoj konfuzion, madje edhe pasaktësinë e vet procesverbalit, gjë që
to të vështirësonte punën e mëvonshme në ndriçimin e veprës penale konkrete.

Me rastin e përshkrimit të gjurmëve dhe mjeteve, duhet të konstatohet se
çka është gjetur e çka nuk është gjetur në vendin e ngjarjes. Gjatë 
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përshkrimit, gjithmonë duhet të merren parasysh sidomos karakteristikat
dalluese që i bëjnë ato të dallohen nga mjetet dhe gjurmë të njëjta, që më
vonë mos të shfaqet dyshimi në autenticitetin e tyre. Procesverbali i
këqyrjes nuk duhet të përmbaj kurrfarë konkluzionesh, mendimesh dhe

versionesh, por vetëm konstatime objektive.

Në rastet kur gjatë këqyrjes dëmtohen gjurmët e padukshme, bashkë më
përshkrimin e tyre duhet të tregohet se çfarë mjetesh janë përdorur dhe çfarë
metodash janë aplikuar, si dhe cili person e ka bërë këtë. Pavarësisht se për
çfarë gjurmësh e mjetesh bëhet fjalë, gjatë përshkrimit duhet të përmenden
edhe fotografitë dhe skicat, në mënyrë që të krijohet përshtypje sa më e
plotë për gjendjen reale.

Në këtë pjesë të procesverbalit duhet të jetë e dukshme se si është arritur
deri te dëshmia e vërtet, si dhe mënyrat dhe mjetet me të cila janë fiksuar ato.

6.3. Pjesa përfundimtare

Në këtë pjesë shënohet edhe koha e fillimit dhe përfundimit të këqyrjes së
vendit të ngjarjes, sendet dhe gjurmët e marra në këqyrje, fotografimi i bërë,
kino e video – regjistrimi, përgatitja e kallëpeve, marrja e gjurmëve të
duarve, e gjurmëve të këmbëve, automjeteve, të veglave të thyerjes më
kallëpe, planet e përpiluara si dhe vërejtjet e pjesëmarrësve gjatë këqyrjes
së vendit të ngjarjes.

Përfundimi

Në këtë punim u trajtua tema këqyrja e vendit të ngjarjes, me theks të
veçantë kuptimi se këqyrja e vendit të ngjarjes është veprim hetimor, me
anë të cilit organi procedues percepton drejtpërdrejti mjedisin ku ka 
ndodhur vepra penale, zbulon, mbledh, fikson gjurmë e prova materiale
dhe sqaron rrethanat që kanë rëndësi për çështjen, rëndësia ne procedurën
parapenale dhe penale, elementet themelore të këqyrjes se vendit të ngjarjes,
fazat e këqyrjes se vendit të ngjarjes, përgatitja për këqyrjen e vendit të 
ngjarjes, masat qe duhet ndërmarrë organi procedues kur mbërrin ne vendin
e ngjarjes dhe procesverbali ne vendin e ngjarjes i cili në fazat e mëvonshme
të procedurës paraqitet si mjet i të provuarit.
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