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1. Nocioni dhe elementet e veprës penale 

 

1.1 Hyrje 

 

Në kuadër të këtij moduli pjesëmarrësit do të njoftohen për nocionin e veprës penale dhe 

elementet e saj. 

 

Legjislacioni ynë penal dhe praktika gjyqësore përvetësojnë nocionin objektivo-subjektiv të 

veprës penale, mirëpo në disa situata lejon mundësinë e ekzistimit të veprës penale në kuptimin 

penalo juridik edhe nëse janë përmbushur elementet objektive. 

 

1.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

 analizojnë nocionin e veprës penale, 

 interpretojnë veprat penale të parapara me KPK-së, 

 dallojnë veprën penale nga veprat tjera, 

 

1.3 Nocioni formalo-material i veprës penale 

 

Nocioni formal i veprës penale paraqitet në mesin e shekullit të XIX dhe kryesisht e njeh shkolla 

klasike. Sipas këtij nocioni, vepra penale konsiderohej si fenomen juridik apo fakt juridik, e cila 

shkakton pasoja juridike në botën e jashtme. 

 

Sipas këtij nocioni vepra penale përcaktohet vetëm duke i pasur parasysh elementet e saj formale 

apo juridike. 

 

Sipas nocionit material, vepra penale është vepër apo sjellje e njeriut e cila dëmton apo rrezikon 

vlerat elementare të njeriut, të shoqërisë  dhe sistemit juridik. 

 

Sipas nocionit material formal, vepra penale është vepër e njeriut e cila është e kundërligjshme, e 

kryer me faj dhe e cila është e përcaktuar me ligj si vepër penale, por e cila njëherit është edhe 

vepër e rrezikshme. 

 

1.4 Vepra penale sipas KPRK 

 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës e përvetëson nocionin formalo-material të veprës penale dhe 

ky nocion është përcaktuar në nenin 7 të KPRK, i cili thotë; ”Vepra penale është vepër e 

kundërligjshme e cila është përcaktuar me ligj si vepër penale, tiparet e së cilës janë përcaktuar 

me ligj dhe për të cilën me ligj është i paraparë sanksioni penal ose masa e trajtimit të 

detyrueshëm”. 

 

Sipas kësaj dispozite për të ekzistuar vepra penale në mënyrë kumulative duhet të plotësohen 4 

kushte themelore: 

 

1. Kushti i parë është kundërligjshmëria e veprës penale; 

2. Kushti i dytë është pasoja e dëmshme apo rrezikshmëria; 

3. Kushti i tretë është që vepra jo vetëm që duhet të jetë e caktuar në ligj si vepër penale, por 

njëherit duhet të përcaktohen me ligj edhe tiparet apo elementet konstituive të veprës 

penale  (parimi i përcaktimit të veprës penale me ligj)’ 
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4. Kushti i katërt është që ligjdhënësi për çdo vepër penale të parasheh sanksionin penal ose 

llojin e masës së trajtimit të detyrueshëm që mund të shqiptohet. 

 

1.5 Elementet themelore të veprës penale 

 

Nga përkufizimi i veprës penale që u theksua më parë rezulton se vepra penale përbëhet prej 

katër  elementeve themelore e këto janë: 

 

1. Veprimi i njeriut, 

2. Kundërligjshmëria, 

3. Përcaktueshmëria e veprës penale në ligj dhe, 

4. Përgjegjshmëria penale e kryesit (fajësia). 

 

Çdo vepër penale për t`u konsideruar vepër penale duhet të posedojë në mënyrë kumulative të 

gjitha këto katër elemente që i përmendëm. 

 

Të gjitha këto elemente së bashku përbëjnë anatominë e veprës penale dhe çdonjëri prej tyre  

është pjesë e strukturës së veprës penale. Së këndejmi nëse mungon njëri prej këtyre elementeve, 

vepra penale nuk mund të ekzistojë. 

 

Elementet themelore të veprës penale mund të ndahen në elemente: 

 

a. objektive dhe 

b. subjektive. 

 

Legjislacioni ynë penal dhe praktika gjyqësore përvetësojnë nocionin objektivo-subjektiv të 

veprës penale, mirëpo në disa situata lejon mundësinë e ekzistimit të veprës penale në kuptimin 

penalo juridik edhe nëse janë përmbushur vetëm elementet objektive. 

Kur vepra penale kryhet nga personi i papërgjegjshëm, i mungon elementi subjektiv -fajësia 

P.sh. nëse veprën penale e ka kryer personi i sëmurë psikik i cili nuk ka qenë i aftë që t’i 

kontrollojë sjelljet e tija dhe ta kuptojë rëndësinë e veprës penale, ai është penalisht i 

papërgjegjshëm, mirëpo megjithatë konsiderohet se vepra penale ekziston dhe në këto situata 

intervenohet me masa jo penale, masat e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik të cilat parashihen  

me ligj të veçantë (neni 87 i KPPK). 

 

1.6 Figura e veprës penale 

 

Përkundër faktit se termi figurë e veprës penale njihet që moti; edhe sot e kësaj dite është 

kontestuese se çka duhet nënkuptuar me këtë. 

 

Sipas mendimit të disa autorëve, me figurën e veprës penale duhet kuptuar tërësinë e elementeve 

themelore të veprës penale, ndërsa sipas mendimit të autorëve të tjerë, me termin figurë e veprës 

penale  duhet nënkuptuar tërësinë e elementeve të posaçme të çdo vepre penale. 

Tani mbisundon mendimi se me figurën e veprës penale duhet nënkuptuar tërësinë e elementeve 

të veprës penale të caktuar, ngase çdo vepër penale i posedon elementet e veta të posaçme që e 

bëjnë të dallohet nga veprat tjera. 

 

Tërësia e elementeve të posaçme sajon figurën e veprës penale të caktuar. 
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- 

Elementet themelore apo të përgjithshme (veprimi i njeriut, kundërligjshmëria, etj) duhet të 

shprehen te çdo vepër penale, elementet e posaçme janë tipare apo karakteristikë e veprës penale 

të caktuar  dhe këto shprehen krahas elementeve të përgjithshme. 

 

Figura e veprës penale sajohet duke përcaktuar elementet e posaçme veç e veç dhe duke bërë 

sintetizimin dhe përgjithësimin e tyre në dispozitën e caktuar penalo juridike. 

 

Vepra penale e vjedhjes përbëhet prej këtyre elementeve; 

 

- marrjes 

- pasurisë së huaj të luajtshme dhe 
me qëllim që me përvetësimin e saj t’i sjell vetes ose tjetrit fitim pasuror në mënyrë të 
kundërligjshme. 

 

Pa këto elemente të posaçme s`ka vepër penale p.sh., nëse dikush e merr automjetin e dikujt për 

ta vozitur nuk ka vepër penale të vjedhjes, ose kur i akuzuari me përdorimin e forcës ia merr orën 

të dëmtuarit që të sigurojë ardhjen e tij, nuk ekziston vepra penale e vjedhjes por vepra penale e 

shtrëngimit. 

 

Elementet e posaçme të figurës së veprës penale konkrete mund t’i referohen: 

 

1. kohës apo vendit të kryerjes, 

2. mënyrës apo  mjetit të kryerjes, 

3. vetive personale, 

4. marrëdhënieve midis kryesit dhe viktimës etj. 

 

1.7 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësve do t’iu ofrohen shembuj praktik, të cilët pas punës në grupe 

do të japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe diskutimet do të fokusohen tek elementet e 

këtyre veprave penale, duke dhënë komente për secilin element. 

 

1.8 Përmbledhje 

 

Në ketë prezantim janë dhënë shpjegime lidhur me nocioni dhe elementet e veprës penale duke 

përfshirë edhe figurën e veprës penale. 

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësit kanë mësuar kuptimin e veprës penale si dhe elementet e 

veprës penale. Gjatë trajtimit të këtyre temave pjesëmarrësit përmes rastin e studimit të rasteve 

nga praktika  kanë pasur mundësi të japin komentet e tyre. 
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2. Objekti dhe subjekti i veprës penale 

 

2.1 Hyrje 

 

Kjo pjesë e trajnimit do tu jep mundësi prokurorëve pjesëmarrës të marrin shpjegime lidhur me 

objektin dhe subjektin e veprës penale. Ata do të kenë mundësi që të mësojnë se si të 

interpretohen dispozitat ligjore që kanë të bëjnë për objektin dhe subjektin e veprës penale. 

 

Po ashtu gjatë këtij moduli pjesëmarrësit do të kenë mundësi të bëjnë dallimin në mes objektit 

dhe subjektit të veprës penale. 

 
 

2.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- analizojnë elementet e subjekteve të veprës penale, 

- shpjegojnë brendinë dhe karakteristikat e objektit të veprës penale, 

- dallojnë subjektin dhe objektin e veprës penale. 

 

2.3 Nocioni  i objektit të veprës penale 

 

Veprat penale janë të drejtuara kundër të mirave apo vlerave të cilat janë të mbrojtura me 

sistemin juridik të vendit dhe me të drejtën ndërkombëtare. Të mirat juridike që janë të mbrojtura 

me të drejtën penale janë edhe objekt i veprës penale. 

 

Objekt i veprës penale është e mira juridike ndaj të cilës është e drejtuar vepra penale. 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 dhe qytetarit, 

 siguria, 

 paqja, 

 barazia, 

 prona, 

 rregullimi shoqërorë politik dhe siguria e vendit, 

 martesa, familja, nderi autoriteti etj. 

 

Për shkak të rëndësisë së madhe që kanë këto vlera për shoqërinë dhe qytetarin, këto dhe vlerat e 

ngjashme janë të mbrojtura me të drejtën nacionale dhe të drejtën penale ndërkombëtare. 

 

Në të drejtën penale dallohen dy lloje të objektit të veprës penale dhe atë: objekti i përgjithshëm 

dhe grupor. 
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2.4 Objekti i përgjithshëm i veprës penale 

 

Objekti i përgjithshëm i veprës penale sipas legjislacionit tonë janë njeriu dhe bashkësia 

shoqërore, përkatësisht qytetari dhe sistemi kushtetues juridik si dhe siguria e vendit, gjithashtu 

sipas legjislacionit tonë penal objekt i përgjithshëm i veprës penale janë edhe vlerat juridike 

ndërkombëtare, mbarë njerëzore. 

 

Nga kjo mund të konkludojmë se tërësia e të gjitha të mirave juridike që janë të mbrojtura me të 

drejtën penale, paraqesin objekt të përgjithshëm të veprave penale. 

 

2.5 Objekti  grupor i veprës penale 

 

Objekti grupor i veprës penale është konkretizim i objektit të përgjithshëm të veprave penale. 

Objekti grupor i veprave penale përfshinë disa objekte të posaçme që janë të ngjashme në mes 

vete. 

 

P.sh. objekt grupor i veprave penale është jeta dhe trupi i njeriut, rregullimi shoqëroro-juridik, 

siguria e vendit etj. 

 

Kapitujt e veprave penale që parashihen në legjislacionin penal, në fakt paraqesin objekt grupor 

të veprave penale. 

 

2.6 Objekti i veprimit 

 

Me objekt veprimi nënkuptojmë personin apo vlerën tjetër juridike ndaj të cilit është ndërmarrë 

veprimi i kryerjes, me ç ‘rast dëmtohet apo rrezikohet objekti që mbrohet nga e drejta penale. 

 

E mira apo vlera juridike ndaj së cilës është e drejtuar vepra penale paraqet objektin e veprimit, 

p.sh. 

 

1. te vepra penale e vrasjes objekt veprimi është jeta e njeriut, 

2. te vepra penale e vjedhjes objekt veprimi është sendi i luajtshëm, 

3. te veprat penale prodhimi dhe vënia në qarkullim e parave të falsifikuara, objekt veprimi 

është paraja e rrejshme. 

 

Në shkencën e së drejtës penale objekti i veprimit ndahet në  objektin sulmues dhe gramatikë. 

 

a) Objekt sulmues është lënda ndaj së cilës është drejtuar veprimi i veprës penale. P.sh. te vepra 

penale e vjedhjes, objekt sulmues është sendi huaj i luajtshëm, te vrasja është njeriu, te lajmërimi 

i rremë është personi i akuzuar rrejshëm. 

 

b) Objekt gramatikë është lënda në të cilën kryhet veprimi i kryerjes, p.sh. te vepra penale e 

falsifikimit të parasë, objekt gramatikë është monedha e falsifikuar. 

 

Te disa vepra penale objekti sulmues dhe gramatikë janë të njëjtë, p.sh. te vepra penale e vrasjes, 

jeta e njeriut është njëkohësisht objekt sulmues dhe gramatikë. 

 

Kurse disa vepra penale posedojnë të tria grupe objekte të përmendura, p.sh. te vepra penale e 

dhënies së dëshmisë së rrejshme, objekt grupor është jurisprudenca, objekt sulmues është personi 

i akuzuar rrejshëm, kurse objekt gramatikë është deklarata e rreme. 
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Përcaktimi i objektit të veprimit, si dhe dallimi i objektit sulmues dhe gramatikë, ka rëndësi 

praktike, ngase objekti i veprimit është tipar i figurës së çdo vepre penale. Andaj nga kjo varet 

edhe kualifikimi i saktë i veprës penale. 

 

2.7 Njeriu si subjekt i veprës penale 

 

Në të drejtën penale njihen dy lloj subjektesh të veprave penale edhe atë : 

 

1. subjekti aktiv dhe 

2. subjekti pasiv 

 

Në të shumtën e rasteve veprat penale mund t’i kryejë çdo person (subjekt), këto vepra penale 

janë të formuluara kësisoj “kushdo që kryen” p.sh., vrasjen, plagosjen, vjedhjen etj. 

 

Mirëpo, ekzistojnë vepra penale të cilat për shkak të tipareve të tyre të posaçme nuk mund t’i 

kryejë çdo person, por vetëm një kategori e personave që posedojnë veti të posaçme, p.sh. veprat 

penale  të shpërdorimit të pozitës zyrtare ose autorizimit. 

 

2.7.1 Subjekti aktiv i veprës penale 

 

Personi që kryen vepër penale quhet subjekt i veprës penale. Përveç atyre që drejtpërsëdrejti 

ndërmarrin veprimin e kryerjes, subjekt i veprës penale konsiderohen edhe; 

 shtytësit, 

 ndihmësit dhe 

 organizata kriminale, ngase edhe këta kontribuojnë në kryerjen e veprës penale. 

 

Subjektet aktiv të veprës penale ndahen edhe sipas kategorive të mëposhtme; 

 

a. Subjektet e veprës penale sipas moshës 

 

Lidhur me moshën, subjekte të veprës penale konsiderohen vetëm personat që kanë mbushur 

moshën 14 vjeçare, personat nën moshën 14 vjeçare janë jashtë sferës penale, kjo është paraparë 

shprehimisht në nenin 17 par. 3 të KPRK, ku thuhet: ”Personi nuk konsiderohet penalisht 

përgjegjës nëse në kohën e kryerjes së veprës penale është nën moshën 14 vjeçare”. 

 

Sipas kriterit të moshës, subjektet e veprës penale, ndahen në delikuent të mitur, si të tillë 

konsiderohen personat prej moshës 14-18 vjeç, edhe këta ndahen në dy grupe të mitur të rinjë 

14-16 vjeç dhe të mitur të rinj 16-18 vjeç. Persona madhor të rinj konsiderohen personat prej 

moshës 18-21 vjeç. 

 

b. Subjektet e veprës penale sipas aftësive psikike 

 

Sipas kritereve të aftësive psikike, legjislacioni ynë bënë dallimin midis: 

- personave të përgjegjshëm, 

- të papërgjegjshëm dhe, 

- me përgjegjësi të zvogëluar 

 

c. Se a ka qenë kryesi më  parë i dënuar apo jo 

 

Varësisht se a kanë qenë më herët të dënuar subjektet e veprës  penale ndahen në: 

1. Subjekt primar (për herë të parë kanë kryer vepër penale) dhe, 

2. Recidivist (që edhe më parë kanë qenë të dënuar për ndonjë vepër penale) 
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2.7.2 Subjekti pasiv i veprës penale 

 

Subjekt pasiv është personi që është dëmtuar apo rrezikuar me vepër penale, ai quhet edhe 

viktimë e veprës penale. Subjekt pasiv mund të jetë personi fizik dhe juridik. 

 

2.8 Personi juridik si subjekt i veprës penale 

 

Në të drejtën romake njihej rregulla e vjetër “societas delinquere non potest” (personat juridikë 

nuk mund të jenë subjekt të veprës penale). Në të drejtën romake personat juridik janë 

konsideruar bartës të përgjegjësisë civile,  e jo edhe të përgjegjësisë private. 

 

Në të drejtën penale të mesjetës, njihej mundësia që edhe personat juridik të konsiderohen 

subjekte të veprës penale, pra edhe dënoheshin. 

 

Në shkencën bashkëkohore të së drejtës penale mbisundon mendimi se personat juridikë nuk 

mund të konsiderohen subjekte të veprave penale. 

 

Në shumicën e ligjeve penale të shteteve të Evropës Perëndimore, nuk parashihet mundësia që 

personat juridik të konsiderohen subjekte të veprave penale, mirëpo ndaj personave juridik është 

paraparë mundësia e shqiptimit të dënimeve për kundërvajtje, për mospagesën e tatimeve, 

doganave, kontributeve të ndryshme, apo kur nuk i respektojnë normat e tjera me të cilat 

rregullohen marrëdhëniet e tjera ekonomike. 

 

Legjislacionet e shteteve anglosaksone personave juridik ua njohin statusin e subjektit të veprës 

penale. Koncepti anglosakson i përgjegjësisë së personave juridik për veprat penale u  

përvetësuan së pari në shtetet më të zhvilluara të Evropës Perëndimore si p.sh. në Gjermani, 

Francë dhe disa vende tjera, e më pas edhe në Kodin Penal Slloven të vitit 1994. 

 

2.9 Përgjegjësia e personave juridik për veprat penale sipas legjislacionit penal të Kosovës 

 

Edhe në Kodin Penal të Republikës së Kosovës, sipas konceptit anglo-amerikan dhe modelit të 

Kodit Penal të Gjermanisë, Francës, Sllovenisë dhe disa endeve tjera në mënyrë parimore është 

përcaktuar përgjegjësia e personave juridik për veprat penale të cilat i kryen në emër apo llogari 

të personit juridik. 

 

Kjo nuk do të thotë se në situata të tilla i tërë personeli juridik-të gjithë punëtorët dhe  

udhëheqësit e tyre përgjigjen penalisht sikurse në rastet kur veprën penale e kryen personi fizik. 

Përkundrazi i tërë personeli juridik do të përgjigjet vetëm për dëmin e shkaktuar nga vepra 

penale. 

 

2.10 Ushtrime 

 

Gjatë këtij moduli do të prezantohen raste studimi, që do t’iu shpërndahen pjesëmarrësve, të cilët 

pas punës në grupe do të bëjnë prezantimin duke dhënë mendimin e tyre. Këtu pjesëmarrësit do 

të japin komentet e tyre, lidhur me objektin dhe subjektin  juridik të veprës penale. 

 

2.11.   Përmbledhje 

 

Në këtë modul janë dhënë shpjegime lidhur me objektin dhe subjektin e veprës penale duke 

përfshirë edhe përgjegjësin penale  të personave juridik. 
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Gjatë këtij moduli pjesëmarrësit kanë mundur të njihen me objektin dhe subjektin e veprës 

penale. 

 

3. Ndarja e veprave penale 

 

3.1 Hyrje 

 

Kjo pjesë e modulit do të trajtojë ndarjen e veprave penale. Veprat  penale janë ato vepra të cilat  

i kanë njohur gjithmonë të drejtat penale të të gjitha shteteve, pa marrë parasysh rregullimin e 

tyre si p.sh: veprat penale kundër jetës dhe trupit, kundër pasurisë, kundër nderit dhe autoritetit, 

kundër dinjitetit dhe moralit, kundër rregullimit politik e shtetëror etj. 

 

Me këtë rast do të analizohen elemente e çdo vepre penale veç e veç, dallimet dhe ngjashmëritë e 

këtyre veprave penale dhe elementet e tyre kualifikuese. 

 

3.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- bëjnë  ndarjen e veprave penale, 

- identifikojnë elementet e veprës penale, 

- dallojnë llojet e veprave penale 

 

3.3 Ndarja e veprave penale 

 

Sipas natyrës veprat penale ndahen në: 

 

- veprat penale të përgjithshme dhe, 

- veprat penale politike; 

 

Veprat e përgjithshme penale janë ato vepra të cilat i kanë njohur gjithmonë të drejtat penale të të 

gjitha shteteve, pa marrë parasysh rregullimin e tyre shoqëroro ekonomik/veprat penale kundër 

jetës dhe trupit, kundër pasurisë, kundër nderit dhe autoritetit, kundër dinjitetit dhe moralit. 

 

Veprat penale politike janë të drejtuara kundër të mirave politike dhe kryhen nga  motivet 

politike, të mira politike konsiderohen: 

 

- themelet e rregullimit shoqërorë të një vendi, 

- pavarësia dhe siguria e shtetit, 

- integritetit territorial etj. 

Veprat penale politike janë paraqitur relativisht vonë dhe atë në Francë kah fundi i gjysmës së 

parë të shekullit XIX, pas ngadhënjimit të Revolucionit Borgjez në Francë. 

 

Konsiderohet kriminalitet ligjor apo evolutiv ngase mjaft shpesh pëson ndryshime, varësisht nga 

situata politike dhe rrethanat e tjera shoqëroro-ekonomike në vend dhe në arenën ndërkombëtare. 

 

Sipas teorisë objektive vepër penale politike konsiderohen ato vepra penale të cilat janë të 

drejtuara kundër shtetit dhe organizimit të tij, kundër pavarësisë, sigurisë, integritetit territorial, 

marrëdhënieve të tij me shtetet tjera, kundër të drejtave themelore të qytetarëve, etj. 
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Sipas teorisë subjektive për t`u konsideruar një vepër penale politike, vendimtare janë motivet 

dhe qëllimi i kryesit. 

 

Ekzistojnë veprat penale  politike  komplekse dhe konekse. 

 

Veprat penale komplekse janë veprat penale të rëndomta por që në rastin konkret paraqesin 

sulm ndaj rregullimit juridik apo ndaj ndonjë të mire tjetër politike, këto janë vepra speciale në 

raport me veprat penale të rëndomta. Si vepra të këtilla janë p.sh. vrasja e kryetarit të shtetit apo 

funksionarëve të lartë shtetërorë. 

 

Veprat penale konekse, gjithashtu janë vepra penale të rëndomta, mirëpo të cilat paraqiten si 

mjete që do t`i shërbejnë ndonjë të mire politike, ose paraqitet si përgatitje apo pasojë e veprës 

penale politike (vjedhja e armëve nga depoja ushtarake me qëllim që të përdoren për kryengritje 

të armatosur); dhënia e ushqimit apo veshmbathjes kryengritësve kundër sistemit juridik dhe 

sigurisë. 

 

Veprat penale politike janë të njohura edhe në legjislacionin tonë penal /kapitulli XIV neni 121- 

147. 

 

Sipas numrit të veprimeve që e përbëjnë figurën e veprës penale, veprat penale ndahen në: 

 

- vepra penale të thjeshta, 

- veprat penale të përbëra, 

- veprat penale të vazhduara dhe, 

- veprat kolektive; 

 

Konsiderohet vepër penale e përbërë ngase me ligj është e paraparë se ajo mund të kryhet me 

ndërmarrjen e dy apo më shumë veprimeve, dhe këto vepra penale mund të jenë si vepra penale 

të përbëra të drejta dhe jo të drejta; 

Tek veprat penale të përbëra të drejta (p.sh. grabitja), veprimet të cilat e përbëjnë figurën e këtillë 

të veprës penale, mund të paraqesin secila prej tyre veç e veç vepër penale të posaçme (vepër 

penale e përbërë e drejtë është p.sh. grabitja, figura e së cilës përbëhet prej dy veprave penale 

përdorimi i dhunës apo kanosjes dhe të vjedhjes). 

 

Vepra penale e përbërë jo e drejtë (p.sh. dhunimi neni 230 KPK), ekziston në rastet kur figura e 

veprës penale është e përbërë prej dy a më shumë veprimeve, mirëpo vetëm njëra paraqet vepër 

penale 

 

Ekzistojnë edhe vepra tjera penale të përbëra të cilat sipas tekstit të përshkrimit ligjor, veprimi i 

kryerjes përbëhet prej shumë veprimeve, prej të cilave asnjë veprim vetvetiu nuk paraqet ndonjë 

vepër penale dhe këto janë të ashtuquajturat, veprat penale dy veprimesh, dyaktëshe ose shumë 

aktesh, p.sh. vepra penale marrja e pengjeve e parashikuar me nenin 175 të KPRK, ku thuhet: 

”Kushdo që merr peng dhe kanos se do ta vrasë, do ta plagosë ose se do të vazhdojë ta mbajë 

personin e tillë me qëllim që ta detyrojë shtetin apo organizatën ndërkombëtare për të kryer apo 

për të mos kryer një vepër si kusht eksplicit apo implicit për lirimin e personit të marrë peng, 

dënohet me burgim me jo më pak se tre (3) vjet burgim.” 

 

Varësisht nga fakti se në veprën penale është përfshirë vetëm veprimi apo edhe pasoja, 

ekzistojnë veprat penale: 

 

- formale dhe, 

- materiale 



22  

Veprat penale formale konsiderohen ato vepra të cilat sipas ligjit konsiderohen se janë kryer 

vetëm me faktin e ndërmarrjes së veprimit të kryerjes, p.sh., cenimi i paprekshmërisë së  

banesave dhe objekteve (neni 200), moslajmërimi i veprës penale apo kryesit (neni 386), etj. Të 

tilla janë veprat penale të ashtuquajtura rrezikimi abstrakt, pastaj veprat penale të parashikuara 

me nenin 374 të KPRK, veprat penale me mosveprim, etj. 

 

Veprat penale materiale, janë ato vepra penale për ekzistimin e të cilave ligji parasheh 

shkaktimin e pasojës së caktuar (p.sh. vrasja, plagosja, ndërprerja e palejuar e shtatzënisë, 

dëmtimi i pendave etj.). 

 

Bazuar në faktin se me vepër penale dëmtohet apo rrezikohet e mira e mbrojtur dallojmë 

veprat penale që: 
 

- dëmtojnë dhe, 

- veprat penale që rrezikojnë; 

 

Veprat penale që dëmtojnë, janë ato vepra penale të cilat konsiderohen se janë kryer nëse 

asgjësohet apo dëmtohet e mira juridike që mbrohet me të drejtën penale (vrasja, plagosja, 

dëmtimi i sendit të huaj, etj.). 

 

Veprat penale që rrezikojnë, konsiderohen se kryhen kur shkaktohet rreziku ndaj objektit të 

mbrojtur, edhe pse nuk është shkaktuar pasoja, p.sh. vepra penale e braktisjes së personit të 

paaftë (neni 192 të KPRK shkelja e detyrimeve familjare) është vepër që rrezikon, mirëpo nëse 

kryesi i kësaj vepre penale me anë të braktisjes synonte vdekjen e personit të paaftë, atëherë do të 

konsiderohet se ekziston vepra penale e vrasjes në tentativë e jo vepra penale e rrezikimit. 

 

Rreziku te këto vepra penale mund të jetë konkret dhe abstrakt. 

 

Rreziku konkret mund të vije p.sh. për arsye se nuk janë ndërmarrë masa mbrojtëse të 

domosdoshme një shofer i autobusit, me angazhimin e tij maksimal, në momentin e fundit arrin 

ta shpëtojë nga rreziku i aksidentit të drejtpërdrejtë me ndonjë automjet tjetër që po e ngiste 

automjetin e tij në mënyrë jo të rregullt, rreziku konkret mund të vërehet edhe nga inkriminimet 

të parashikuara me nenin 366 – 368 - 380 të KPRK. Te veprat penale të rrezikut konkret, rreziku 

është element i veprës penale, fjala shkakton rrezik është e përmbajtur në normën e caktuar e kjo 

shprehje nuk gjendet kur kemi të bëjmë me vepra penale të rrezikut abstrakt. 

 

Rreziku abstrakt, si lloj i veprës penale që rrezikon, ekziston në rastet kur në kodin penal është 

përcaktuar si mundësi apo gjendje  e cila mund të shkaktojë rrezikun konkret (neni 369, 370), etj. 

 

Te këto veprat penale rreziku nuk është element i këtyre veprave penale, rreziku është vetëm 

motivi i inkriminimit të këtyre veprave penale - arsye pse veprimet e caktuara parashihen si  

vepra penale. Te këto vepra penale niset nga ajo se disa gjendje vetvetiu janë të rrezikshme dhe 

ato duhet ndëshkuar pa marrë parasysh se në raste të tilla ajo a do të sillte rrezikun konkret. Për 

ekzistimin e këtyre veprave penale nuk kërkohet të jetë shkaktuar rreziku konkret e as që te këto 

të hetohet ekzistimi i rrezikut të tillë ngase rreziku nuk është element i veprës penale. Është e 

mjaftueshme që të ekzistojë mundësia e rrezikut konkret. 

 

Për raportet në mes të rrezikut konkret dhe abstrakt është karakteristike se deliktet te rreziku 

abstrakt mund të kalojnë në delikt të rrezikut konkret duke e humbur me këtë rast pavarësinë e 

vetë penalo-juridike. 
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- 

Raportet në mes të veprës penale të rrezikut konkret dhe veprës penale të dëmtimit janë të 

ndërlikuara. Nuk mund të thuhet se delikti i dëmtimit (vepra penale që dëmton) çdoherë  

absorbon deliktin e rrezikut konkret, p.sh. nëse personi A me qëllim që ta vrasë personin B ia vë 

flakën shtëpisë, ashtu që personi B  lëndohet rëndë, do të ekzistojë përpos veprës penale të  

vrasjes në tentativë edhe vepra penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm. 

 

Duke u mbështetur në karakteristikat e veprave penale dhe kohëzgjatjen e pasojave 

dallojmë: 

 

- veprat penale momentale, 

- veprat penale permanente dhe, 

- veprat penale të gjendjes; 

 

Veprat penale momentale janë ato vepra te të cilat pasoja shkaktohet menjëherë pas përfundimit 

të veprimit të kryerjes (vrasja, vjedhja, grabitja etj) 

 

Veprat penale permanente janë ato vepra penale të cilat shkaktojnë pasojën që mund të zgjasin 

kohë të shkurtër apo të gjatë, me ç`rast kohëzgjatja e pasojës konsiderohet element i figurës së 

veprës penale. 

 

Kohëzgjatja e pasojës apo e gjendjes së kundërligjshme është rrethanë që e karakterizon natyrën 

e këtyre veprave penale / të tilla janë p.sh.: 

 

- cenimi i paprekshmërisë së banesave ose objekteve neni 200 i KPRK, 
vepra penale bashkësia jashtëmartesore me personin nën moshën 16 vjeçare neni 247 të 
KPRK, 

- privimi i kundërligjshëm nga liria neni 196, etj. 

Në dispozitat e KPRK, me të cilat parashihen veprat penale permanente, nuk është cekur 

shprehimisht se kohëzgjatja e gjendjes së rrezikshme paraqet element të figurës së veprës penale. 

Kohëzgjatja e gjendjes së këtillë të kundërligjshme mund të ketë ndikim me rastin e matjes së 

dënimit. 

 

Veprat penale të gjendjes, si dhe veprat penale permanente, krijojnë gjendje të kundërligjshme, 

mirëpo kohëzgjatja e gjendjes nuk paraqet - nuk është element i figurës së këtyre veprave penale. 

Veprat penale të gjendjes konsiderohen se janë kryer edhe në kuptimin material edhe formal, me 

krijimin e gjendjes së tillë, pa marrë parasysh se pasoja, akoma vazhdon, p.sh. vepra penale e 

Bigamisë neni 244 të KPRK, pastaj ndryshimi statusit familjar të fëmijës, neni 248 të KPRK. 

 

Dallimi i këtyre dy grupeve të veprave penale është i domosdoshëm që në mënyrë të ndryshme të 

vendosen çështjet e përgjithshme. 

 
vendi i kryerjes te këto vepra penale mund të jetë çdo vend ku ka zgjatur gjendja e 

kundërligjshme, 

parashkrimi i ndjekjes penale për veprat penale permanente fillon të rrjedhë prej 

momentit të pushuarjes së gjendjes së kundërligjshme, 

mbrojtja  e  nevojshme është e mundur  gjatë  gjithë  kohës  së  zgjatjes  së gjendjes së 

kundërligjshme, 

heqja dorë vullnetare është e mundur vetëm gjersa veprimi nuk ka përfunduar, e jo gjersa 

zgjatë gjendja e tillë, 

- koha e kryerjes së veprës penale është momenti i pushimit të gjendjes së kundërligjshme. 

- 

- 

- 

- 
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Sipas mënyrës së kryerjes dallojmë veprat penale të kryera: 

 

- me veprim dhe, 

- veprat penale të kryera me mosveprim; 

 

Sipas fazave të kryerjes veprat penale dallohen në ato që: 

 

- ngelin në tentativë dhe, 

- ato të kryera (të përfunduara); 

 

Sipas peshës, disa ligje veprat penale i ndajnë në: 

 

- krime, 

- delikte dhe, 

- kundërvajtje 

 

Ndarja e veprave penale në krime, delikte dhe kundërvajtje, për herë të parë është përvetësuar në 

Kodin penal të Francës të vitit 1791 dhe 1810, nën ndikimin e Kodit Penal Francez, ndarjen e 

këtillë e përvetësuan edhe disa legjislacione të shteteve tjera të Evropës Perëndimore si p.sh. ai i 

Gjermanisë, Holandës, Norvegjisë etj. Kodi Penal i Shqipërisë i aprovuar në vitin 1995 me 

ndryshimet e mëvonshme, veprat penale i ndan në krime dhe kundërvajtje penale (neni 1, par. 2). 

 

Kodi ynë penal nuk e njeh ndarjen e veprave penale në këto tri lloje, sepse për këtë ndarje nuk 

ekzistojnë shkaqe praktike e as teorike dhe parimore, mirëpo përkundër kësaj, në Kodin Penal 

ndeshim termin krim, p.sh. krimet kundër njerëzimit (neni 149), krimet e luftës në kundërshtim  

të rëndë me Konventën e Gjenevës (neni 150) etj. Edhe pse në Kodin Penal të Republikës së 

Kosovës, nuk është përvetësuar kjo ndarje e veprave penale, megjithatë në sistemin tonë juridik 

njihen tri lloje të veprave që ndëshkohen. Këto janë veprat penale, deliktet ekonomike dhe 

kundërvajtjet. 

 

3.4 Deliktet ekonomike 

 

Në subjektet juridike të shteteve bashkëkohore janë koncentruar mjete të mëdha financiare me 

qëllim të ushtrimit të veprimtarive të ndryshme prodhuese  dhe shërbyese . 

 

Veprimtaria e tyre u sjellë dobi të shumëfishta qytetarëve dhe shoqërisë në përgjithësi. Mirëpo, 

po qe se këto subjekte nuk punojnë konform rregullave të caktuara afariste dhe financiare, 

shkaktojnë pasoja shumë të dëmshme për qytetarët dhe shoqërinë. 

 

Në fushën e veprimtarisë ekonomike dhe shoqërore mund të kryhen tri (3) lloj vepra të ndaluara 

dhe të ndëshkuara. 

 

a. Veprat penale ekonomike-janë të parapara në kapitullin e posaçëm të KPRK, kapitulli 

XX, 

b. Deliktet ekonomike janë vepra të ndaluara dhe më të rëndësishme që kryhen gjatë 

ushtrimit të veprimtarive të ndryshme ekonomike dhe si të tilla zënë vendin dominant 

në kuadrin e këtyre tri veprave të dëmshme që mund të kryhen në ekonomi. 

c. Kundërvajtjet janë lloje më të lehta të veprave të ndaluara që mund të kryhen në këtë 

lëmi. 
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Me ligjin mbi deliktet ekonomike, delikt ekonomik konsiderohet cenimi rregullave të afarizmit 

ekonomik dhe financiar, të cilën e ka kryer personi juridike dhe personi përgjegjës në subjektin 

juridik, i cili ka shkaktuar apo ka mundur të shkaktojë pasoja të rënda dhe i cili me dispozitën e 

organit kompetent është përcaktuar si delikt ekonomik (neni 2 par. 1 të Ligjit mbi deliktet 

ekonomike). 

 

Si delikte ekonomike mund të konsiderohen cenimi i rregullave apo i dispozitave me të cilat 

përcaktohet mënyra e qeverisjes me mjetet shtetërore për prodhim, dispozitat që kanë të bëjnë  

me mënyrën e ndarjes së të hyrave të tërësishme të organizatës ekonomike, kontributet që duhet 

paguar, afarizmi financiar, qarkullimi i mallit dhe i shërbimeve në vend dhe në botën e jashtme. 

 

Subjekt të delikteve ekonomike janë personat juridik dhe si subjekt juridik më së shpeshti 

paraqiten organizatat ekonomike. 

 

Sipas ligjit, të gjithë personat juridik nuk mund të jenë subjekt të delikteve ekonomike- sipas 

nenit 6 par. 2 të LDE, bashkësitë, komunat dhe organet e tyre dhe organet tjera shtetërore nuk 

mund të jenë subjekte të delikteve ekonomike. 

 

3.4.1 Personi fizik si subjekt i delikteve ekonomike 

 

Krahas personave juridik, subjekt i delikteve ekonomike mund të jenë edhe kategoritë e caktuara 

të personave fizik që janë të punësuar në personin juridik, p.sh. drejtori, udhëheqësi i ndonjë 

shërbimi, etj. 

 

Parimi i përgjegjësisë objektive për personat juridik, 

përgjegjësia subjektive për personat fizik. 

 

Përgjegjësia e personit juridikë është objektive, ngase përgjegjësia sajohet edhe në rastet kur 

personi përgjegjës nuk është fajtor për deliktin ekonomik, si dhe kur personi përgjegjës ka kryer 

delikt ekonomik duke vepruar në kundërshtim me vendimet e organit kolektiv, ndërsa 

përgjegjësia e personit fizik përgjegjës është subjektive. 

 

3.4.2 Përjashtimi i përgjegjësisë për delikt ekonomik nëse për të njëjtën çështje është 

gjykuar edhe për vepër penale 

 

Në rast kur personi fizik-përgjegjës me aktgjykimin e plotfuqishëm është dënuar për vepër 

penale e cila i ka tiparet edhe të deliktit ekonomik, nuk mund të dënohet edhe për delikt 

ekonomik, sepse vepra penale konsumon deliktin ekonomik (neni 14 LDE). 

 

Ligji mbi deliktet ekonomike parasheh tri lloje të sanksioneve që mund t`u shqiptohen kryerësve 

të delikteve ekonomike. 

 

a. Dënimet, 

b. Dënimi me kusht dhe 
c. Masat mbrojtëse, 

 

Në kuadër të dënimeve dënimi me gjobë është i vetmi dënim që mund t’i shqiptohet personit 

juridik dhe personit përgjegjës, kurse masat mbrojtëse në esencë janë masa siguruese dhe mund 

të shqiptohen krahas dënimit. 

 

LPE njeh 5 lloje të masave mbrojtëse: 
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1. shpallja publike e aktgjykimit, 

2. marrja e sendit 

3. marrja e dobisë pasurore 

4. ndalimi i personit të caktuar që të merret me veprimtarinë e caktuar dhe 

5. ndalimi i personit përgjegjës që të ushtrojë detyrën e caktuar. 

 

3.5 Kundërvajtjet dhe veprat penale 

 

Sipas përkufizimit ligjor, kundërvajtjet janë cenime të rendit publik të përcaktuar me ligj dhe 

dispozita tjera, për të cilat janë të parapara dënimet kundërvajtëse dhe masat mbrojtëse. 

 

Përderisa veprat penale janë vepra të rrezikshme, kundërvajtjet, janë cenime të rendit publik dhe 

si të tilla paraqesin cenimin e disiplinës shoqërore. 

 

Me anë të veprave penale cenohen apo dëmtohen vlerat themelore të individit apo të shoqërisë, 

kurse me kundërvajtje cenohen vlerat më të vogla të individit dhe shoqërisë. 

 

Lëmenjtë që mbrohen nga kundërvajtjet janë të shumta dhe të natyrës së ndryshme. Me ligjin për 

kundërvajtjet, me dispozita dhe me vendimet e kuvendeve komunale, kundërvajtjet parashihen: 

 

- nga lëmi i punëve të brendshme, 

- nga lëmi i trafikut publik; 

- nga lëmi i financave; 

- nga lëmi i ekonomisë; 

- nga lëmi i punëve komunale; 

- nga lëmi i punës dhe marrëdhënies së punës; 

- nga lëmi i shkencës, arsimit  dhe kulturës; 

- nga lëmi i mbrojtjes shëndetësore dhe 

- nga lëmi i mbrojtjes sociale dhe nga lëmenjtë tjerë. 

 

Përkundër dallimit në mes të veprave penale dhe kundërvajtjeve lidhur me shkallën e 

rrezikshmërisë shoqërore, objektin mbrojtës dhe sanksionet që parashihen dhe shqiptohen për to, 

prapë se prapë, këto vepra të ndaluara kanë parime të njëjta edhe posedojnë institucione identike. 

 

Edhe për kundërvajtje vlen parimi: 

 

- i caktueshmërisë së veprës dhe dënimit në ligj, 

- i ndalimit të veprimit retroaktiv, 

- pavarësia e organit që gjykon, 

- dashja, pakujdesia, 

- mbrojtja e nevojshme, 

- nevoja ekstreme, 

- matja e dënimit, 

- mundësia e zbutjes së dënimit, bashkimi i veprave penale, etj. 

 

Përgjegjësia penale përjashton përgjegjësinë edhe për kundërvajtje, nëse një person është gjykuar 

për kundërvajtje, ndërsa ndërkohë iniciohet edhe procedura penale për të njëjtën çështje dhe i 

shqiptohet dënim për vepër penale në dënim i llogaritet edhe dënimi i shqiptuar në procedurën 

për kundërvajtje. 
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3.6 Ushtrime 

 

Gjatë këtij sesion pjesëmarrësve do tu ofrohen raste praktike dhe pas punës në grupe ata do të 

bëjnë prezantime lidhur me punën e bërë. Diskutimet do të fokusohen tek elementet e veprave 

penale që janë pjesë e rastit, me ç ‘rast do të jepen komente për secilin element. 

 

3.7 Përmbledhje 

 

Në këtë sesion është trajtuar ndarja e veprave penale duke bërë dallimin esencial të tyre. Janë 

shpjeguar, elementet e këtyre veprave penale ngjashmëritë dhe dallimet mes tyre, si dhe studimi i 

rasteve, ashtu që pjesëmarrësit kanë pasur mundësi të japin komentet e tyre. 
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4. Veprimi 

 

4.1 Hyrja 

 

Kjo pjesë e modulit përmban shpjegime lidhur me atë se kur një veprim relevant dhe i 

vullnetshëm konsiderohet si veprim i inkriminuar. Veprimi i kryerjes është ai veprim me të cilin 

kryhet vepra penale, pra veprimi i cili është i përcaktuar në përshkrimin e veprës penale si 

veprim i vullnetshëm konsiderohet ai veprim i cili është ndërmarrë dhe është dirigjuar nga ana e 

personit të vetëdijshëm dhe në bazë të vullnetit të tij të lirë. 

 

4.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- përcaktojnë  kuptimin e veprimit e cili e përbën veprën penale, 

- bëjnë përkufizimin e veprimit të kryerjes së veprës penale dhe 

- identifikojnë rastet kur një veprim konsiderohet veprim që përmban elementet e veprës 

penale. 

 

4.3 Kuptimi i veprimit 

 

Me termin veprim, në të drejtën penale nënkuptojmë të gjitha sjelljet apo veprimet e njeriut që 

manifestohen në botën e jashtme dhe të cilat janë të përcaktuara me ligj si vepra penale. 

 

Veprimet që ngjajnë në psiken dhe vullnetin e brendshëm të njeriut, siç janë mendimi, dëshira, 

vendimi dhe veprimi për të kryer vepër penale nuk mund të konsiderohen veprime në kuptimin 

penalo-juridik dhe nuk mund të ndëshkohen po qe se ato nuk manifestohen në botën e jashtme. 

 

4.4 Veprimi i kryerjes 

 

Veprimi i kryerjes është ai veprim me të cilin kryhet vepra penale, d.m.th. ai veprim i cili është i 

përcaktuar në përshkrimin e veprës penale si veprim i kryerjes. Te vepra penale e vrasjes veprimi 

i kryerjes është shtënia nga pushka, dhënia e helmit etj., te vepra penale e vjedhjes marrja e 

sendit të huaj të luajtshëm, te vepra penale e spiunazhit mbledhja përkatësisht dhënia e të  

dhënave të besueshme. 

 

Duke e përcaktuar veprimin e kryerjes, ligji penal vepron në mënyra të ndryshme, veprimi ose 

është caktuar ndaras nga pasoja ose veprimi dhe pasoja janë përfshirë bashkë. Veprimi i kryerjes 

më së shpeshti caktohet me një shprehje (p.sh. te vjedhja merr, ke fshehja përfiton, te shtrëngimi 

detyron te ikja nga ushtria, lëshon etj.). 

 

4.5 Veprimi duhet të jetë i vullnetshëm 

 

Për t`u konsideruar një veprim relevant në të drejtën penale, ai duhet të jetë i vullnetshëm. I 

vullnetshëm konsiderohet ai veprim i cili është ndërmarrë dhe është dirigjuar nga ana e personit 

të vetëdijshëm dhe në bazë të vullnetit të lirë. 

 

Sipas të drejtës penale nuk do të konsiderohen si veprime dhe nuk do të ndëshkohen sjelljet apo 

veprimet që ndërmerren apo shkaktohen pa vetëdije, rastësisht, nën ndikimin e dhunës apo 

kanosjes. 
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- 

Veprimet pa vetëdije janë; veprimi në gjumë, me ç`rast nëna ia zë frymën foshnjës së vetë të 

porsalindur dhe e mbytë; apo personi duke ecur në trotuar rrëshqet për shkak të ngricës dhe  

tjetrit i shkakton lëndime trupore. 

 

4.6 Veprimet  me vetëdije por pa vullnet (dhuna dhe kanosja) 

Veprimet me vetëdije (por pa vullnet) janë veprime kur personi nën ndikimin e dhunës apo 

kanosjes detyrohet të ndërmarrë veprimet e caktuara, p.sh. personeli i bankës i kërcënuar me 

revole nga grabitësi detyrohet t’i dorëzojë të gjitha të hollat atyre, d.m.th., në situatën e këtillë 

kryesi është mjet në duart e tjetër kujt. 

 

4.7 Fuqia madhore 

 

Veprimi në kuptimin penalo juridik nuk ekziston edhe atëherë kur në pyetje është fuqia madhore, 

p.sh. një anije e përfshirë nga uragani e godet anijen tjetër dhe shkakton viktima në njerëz, etj. 

 

Veprimi kryerjes së veprës penale mund të shprehet si një lëvizje fizike, si një akt i vullnetshëm, 

p.sh. personi A me një të shtënë e privon nga jeta personin B. Veprimi i kryerjes mund të jetë 

kompleks dhe si i tillë i përbërë nga shumë veprime të njëpasnjëshme p.sh. personi A me shumë 

të shtëna privon nga jeta personin B. 

 

Në të drejtën penale janë të rëndësishme vetëm ato veprime të njeriut të cilat i përgjigjen ndonjë 

veprimi të përcaktuar të figurës së veprës penale përkatëse. 

 

Veprimi i kryerjes së veprës penale në ligj është përcaktuar në mënyra të ndryshme. 

 

- Në disa raste veprimi i kryerjes në ligj është përcaktuar saktë (neni 332), 

- Në disa raste veprimi i kryerjes në ligj është përcaktuar në mënyrë indirekte (178), 

- Në disa raste veprimi i kryerjes në ligj është përcaktuar me ndonjë term  të përbashkët  

apo të përgjithësuar (148), 

- Në disa raste veprimi i kryerjes është përcaktuar në mënyrë të saktë, p.sh. në nenin 332 të 

KPRK, uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme, 

- Në disa raste veprimi  kryerjes  është  caktuar në mënyrë indirekte duke    cekur vetëm 

pasojën që shkaktohet, privimi nga jeta, neni 178 të KPRK, 

- Në raste më të shpeshta, në ligj veprimi është përcaktuar me ndonjë term të përbashkët 

apo të përgjithësuar, i cili përfshinë në vete një varg veprimesh të ngjashme p.sh. në  

nenin 151 par. 1 shkelja e rëndë e ligjeve dhe zakoneve që zbatohen në konfliktin e 

armatosur. 

 

Në disa raste veprimi i kryerjes me ligj është përcaktuar më për së afërmi, 

 

- duke përcaktuar mjetin (peshkimi i kundërligjshëm me eksploziv, rrymë elektrike apo 

helm), 

- mënyrën e kryerjes së veprës penale (p.sh. vrasja në mënyrë mizore apo dinake), 
vendin (nëse vepra penale është kryer në vendin    ku ka qenë grumbull i madh i njerëzve, 
neni 365 par 3), 

kohën e kryerjes së veprës penale, (duke shfrytëzuar gjendjen si rezultat i zjarrit, 

vërshimit, tërmetit apo fatkeqësive të tjera neni 327/1-2) dhe, 

- motivi (vrasja për interes) etj. 

Veprimi në kuptimin penalo juridik (veprimi apo mosveprimi), vështruar në raport me veprën 

penale  mund të jetë: 

- 
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- Veprim i kryerjes, 

- veprim i shtytjes, 

- veprim i ndihmës, dhe 

- veprimi i organizimit të shoqatës kriminale, 

- nëse veprën penale e kryejnë dy e më tepër persona atëherë ekziston edhe veprimi i 

bashkëkryerjes. 

 

4.8 Veprimi i kryerjes i përcaktuar në mënyrë alternative 

 

Në ligj janë përcaktuar se disa vepra penale mund të kryhen me disa veprime, dhe te veprat e 

këtilla veprimi i kryerjes me ligj mund të jetë i përcaktuar në mënyrë alternative, kurse më rrallë 

në mënyrë kumulative dhe në këto situata konsiderohet se është kryer vepra penale vetëm nëse 

është ndërmarrë vetëm njëri nga këto veprime të caktuar me ligj, p.sh. sipas nenit 260 të KPRK, 

vepra penale e trajtimit të pandërgjegjshëm mjekësor, kryhet kur mjeku me rastin e dhënies së 

ndihmës mjekësore përdor mjetin e papërshtatshëm, mënyrën e papërshtatshme ose nuk i zbaton 

masat përkatëse higjienike, apo në përgjithësi vepron në mënyrë të pandërgjegjshme dhe në këtë 

mënyrë shkakton keqësimin e gjendjes shëndetësore të ndonjë personi. 

 

4.9 Veprimi i kryerjes i përcaktuar në mënyrë kumulutive 

 

Në mënyrë kumulative është caktuar veprimi i kryerjes, në rastet kur konsiderohet se është kryer 

vepra penale po qe se janë ndërmarrë dy apo më shumë veprime që e përbëjnë figurën e veprës 

penale përkatëse, p.sh. vepra penale e mosdhënies së ndihmës personit të lënduar në fatkeqësi të 

komunikacionit neni 382 të KPRK, kryhet kur shoferi i automjetit ose i mjetit tjetër transportues 

e lë pa ndihmë personin që me atë mjet transportues është lënduar ose lëndimin e të cilit me atë 

mjet e ka shkaktuar. 

 

Nëse personi nuk i jep ndihmë personit në rrezik për jetën që s`e ka shkaktuar ai kemi veprën 

penale Mosdhënia e ndihmës nga neni 191 të KPRK. 

 

Sipas nenit 8 par. 1 të KPRK, vepra penale mund të kryhet me veprim apo mosveprim. 

 

4.10 Vepra penale të kryer me veprim 

 

Shumica e veprimeve penale të parapara në legjislacion penal kryhen me veprim. 

 

Në kuptimin penalo - juridik, veprim është lëvizja trupore e vullnetshme e njeriut me të cilin 

kryhet vepra penale (te vrasja - shkrepja me armë, te vepra penale e vjedhjes - marrja e sendit të 

huaj, etj). 

 

Me rastin e kryerjes së veprës penale me veprim personi vepron në kundërshtim me normën që e 

ndalon veprimin e caktuar (norma prohibitive), p.sh. te vepra penale e incestit cenohet norma e 

cila ndalon marrëdhëniet seksuale në familje, apo te vrasja cenohet norma e cila ndalon që  

ndonjë person të privohet nga jeta. 

 

4.11 Vepra penale të kryera me mosveprim 

 

Veprat penale me mosveprim, apo siç quhen ndryshe deliktet omnisive, kryhen me 

mosndërmarrjen apo abstenimin nga veprimet që ka qenë i detyruar t`i ndërmarrë dhe kjo është 

përcaktuar me nenin 8 par. 2 të KPRK i cili thotë: ”Vepra penale kryhet me mosveprimi vetëm 

kur kryesi nuk e ndërmerr veprimin të cilin ka qenë i obliguar ta ndërmerr”, p.sh. mosdhënia e 

ndihmës mjekësore nga neni 261 të KPRK. 
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Me veprat penale me mosveprim cenohen normat të cilat urdhërojnë apo obligojnë që të 

ndërmerret veprimi i caktuar. Këto norma quhen norma imperative apo përceptive, këto norma 

gjenden jo vetëm në legjislacion penal por edhe jashtë sferës së tij, p.sh. në të drejtën ushtarake, 

të drejtën e punës, të drejtën financiare, të drejtën familjare etj. 

 

Vepra penale të kryera me mosveprim  mund të ndahen në dy grupe: 

 

1. Në veprat penale të drejta me mosveprim dhe 

2. Veprat penale jo të drejta të kryera me mosveprim. 

 

Veprat penale të drejta të kryera me mosveprim, janë ato lloje të veprave penale të cilat dhe në 

kodin penal janë përcaktuar se mund të kryhen vetëm me mosveprim, p.sh. mosdhënia e ndihmës 

personit, jeta e të cilit gjendet në rrezik të drejtpërdrejtë (neni 191 të KPRK). 

 

Veprat penale jo të drejta të kryera me mosveprim janë veprat të cilat zakonisht kryhen me 

veprim, mirëpo në disa raste mund të kryhen me mosveprim. 

 

Vepra penale e vrasjes zakonisht kryhet me veprim, mirëpo mund të kryhet edhe me mosveprim, 

në rastin kur e ëma me qëllim që ta privojë nga jeta fëmijën e vet nuk e ushqen dhe fëmija vdes. 

 
 

4.12 Kauzaliteti 

 

Në shkencën e së drejtës penale kauzalitetit përkufizohet si lidhje në mes të veprimit apo 

mosveprimit dhe pasojës së shkaktuar. 

Lidhja kauzale - shkakore - sipas KPRK neni 20. 

Lidhja kauzale është paraparë edhe në dispozitat e nenit 20 të KPRK, ku thuhet: personi nuk  

është penalisht përgjegjës kur midis veprimit ose mosveprimit të tij dhe pasojave mungon lidhja 

shkakore”. 

 

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 veprimi nuk do të ishte  

shkaktuar pasoja e ndaluar. Për këtë arsye kauzaliteti konsiderohet si pjesë përbërëse e figurës së 

veprës penale. 

 

Lidhur me kauzalitetin ekzistojnë dy koncepcione: ai filozofik dhe ai penalo juridik. 

 

Sipas koncepcionit filozofik si shkak i ndonjë pasoje konsiderohen të gjitha rrethanat dhe 

faktorët që në zinxhirin e ngjarjes kanë kontribuar që të shkaktohet ajo. 

 

Sipas koncepcionit penalo juridik, relevante janë vetëm ato rrethana apo shkaqe që janë të 

lidhura ngushtë me veprimin e njeriut, në kuadër të këtij koncepcioni ekzistojnë disa teori; 

 

a. Teoria e ekuivalentes, sipas kësaj teorie si shkak i pasojës konsiderohet çdo veprim apo 

mosveprim i cili në ndonjë mënyrë ka kontribuar që të shkaktohet pasoja e ndaluar. 

b. Teoria e dallimit apo diferencimit kualitativ të shkakut dhe kushtit. Sipas kësaj teorie 

ekziston dallimi kualitativ apo esencial midis shkaqeve dhe kushteve që kanë kontribuar 

në shkaktuarjen e pasojës. Ky dallim konsiston në faktin se vetëm shkaqet mund të 

shkaktojnë pasojën, kurse kushtet vetëm ndikojnë që pasoja të shkaktohet. 
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c. Teoria e kauzalitetit adekuat. 

 

Sipas kësaj teorie, shkak i pasojës është ai veprim i cili sipas përvojës së përgjithshme, pra në 

mënyrë gjenerale, pavarësisht nga rasti konkret në zinxhirin e ngjarjes, është i përshtatshëm që ta 

shkaktojë pasojën e ndaluar. 

 

P.sh. nëse personi A, e qëllon personin B në kokë me një send të fortë dhe të rëndë, ky veprim 

është i përshtatshëm, adekuat, që ta shkaktojë vdekjen e personit, andaj sipas teorisë së 

kauzalitetit adekuat personi A konsiderohet shkak i vdekjes së personit B. 

 

Në të kundërtën nëse veprimi nuk është 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 vdekjes. 

 

P. sh. personi A godet lehtë në kokë personin B, i cili ka qenë i lënduar edhe më herët dhe kishte 

komqa, që ka kushtëzuar përkeqësimin e gjendjes shëndetësore ku ai vdes, sipas kësaj teorie në 

këto rrethana nuk mund të konsiderohen shkak i vdekjes së personit B. 

 

Prej këtyre tri teorive, në praktikën gjyqësore më së shpeshti aplikohet teoria ekuivalente. Në 

shkencën e së drejtës penale mbisundon mendimi se është më oportune që të sajohen disa 

rregulla të përgjithshme të cilat do të ndihmonin dallimin e kushteve që mund të konsiderohen si 

shkaqe të pasojës së veprës penale; disa rregulla të përgjithshme janë: 

 

a. Kushtet e drejtpërdrejta, të cilat shkaktojnë pasojën e veprës penale gjithherë 

konsiderohen shkak i saj; 

b. Kushtet indirekte mund të konsiderohen shkak i pasojës vetëm në rast kur shkaktojnë 

kushtet apo rrethana të drejtpërdrejta të cilat shkaktuan pasojën e veprës penale, dhe sipas 

tyre nëse personi A godet personin B, dhe i shkakton lëndime trupore, ky lëndim ia 

keqëson gjendjen për shkak të sëmundjes ekzistuese të tij dhe ai vdes, atëherë lëndimi 

trupor si kusht indirekt  mund të konsiderohet si shkak i vdekjes së personit B. 

c. Kusht apo shkak i pasojës së veprës penale konsiderohet edhe rasti kur vetëm shpejtohet 

shkaktimi i pasojës, e cila edhe ashtu do të shkaktohej, p.sh. nëse infermierja gabimisht i 

jep injeksion pacientit i cili vuan nga një sëmundje e pashërueshme dhe personi 

menjëherë vdes, edhe në këto raste veprimi i tillë konsiderohet shkak i vdekjes. 

 

4. 13 Ndërprerja e lidhjes kauzale 

 

Lidhjen kauzale e ndërprenë ndonjë veprim apo rrethanë tjetër e cila ndërkohë paraqitet në 

zinxhirin e ngjarjes dhe kështu shkakton pasojë krejtësisht tjetër nga ajo që zakonisht shkaktohet. 

 

1. P.sh. personi A i shkakton lëndim të lehtë trupor personit B dhe po qe se personi B vdes 

në spital për shkak të infeksionit si pasojë e lidhjes së plagës me fashë të papastër, në këtë 

rast personi A nuk do të konsiderohet shkak i vdekjes së personit B ngase infeksioni e ka 

ndërprerë lidhjen kauzale midis veprimit të personit A dhe pasojës së vdekjes së personit 

B. 

2. Apo rasti tjetër më eklatant: nëse personi A i shkakton lëndim personit B, dhe po qe se 

duke e dërguar me ndihmë të shpejtë në spital shkaktohet aksident dhe ai vdes, apo pasi 

që vendoset në spital ai vdes nga zjarri që e kaplon spitalin. 
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4.14 Kauzaliteti te vepra penale me mosveprim 

 

Mosveprimi apo mosndërmarrja e veprimit të caktuar mund të jetë shkak i pasojës nëse janë 

përmbushur këto kushte: 

 

1. Nëse ka ekzistuar obligimi që të veprohet në mënyrën e caktuar për t`u parandaluar 

pasoja; 

2. Nëse personi ka pasur mundësi, ka qenë në gjendje të parandalojë shkaktuarjen e pasojës 

dhe; 

3. Nëse konstatohet se me siguri pasoja nuk do të shkaktohej, ose do të shkaktohej pasoja 

shumë më e vogël, po të ndërmerrej veprimi  që është dashur të ndërmerrej. 

 

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 ka pasur për detyrë që t’i jap ndihmë mjekësore personit jeta e të cilit ka qenë në 

rrezik. 

 

4.15 Ushtrime 

 

Gjatë kësaj pjese të modulit prokurorëve do tu ofrohen shembuj nga praktika të cilët do të 

diskutohen në grupe dhe më pastaj ata do të japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe 

diskutimet do të fokusohen tek elementet thelbësore që e bëjnë një veprim inkriminues. 

 

4.16 Përmbledhje 

 

Në këtë pjesë të modulit do të trajtohen çështjet bazë që kanë të bëjnë me elementet 

përmbajtjesore të veprimit si dhe lidhja kauzale të veprimit dhe kohës së kryerjes së veprës 

penale. Gjithashtu do të shpjegohen, elementet e këtyre veprimeve ngjashmëritë dhe dallimet e 

tyre, janë studiuar raste praktike, ashtu që prokurorët të kenë mundësi të japin komentet e tyre, 

lidhur me këto vepra penale dhe elementet e tyre. 
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5. Vendi dhe koha e kryerjes së veprës penale 

 

5.1 Hyrje 

 

Kjo pjesë e modulit do tu jap prokurorëve pjesëmarrës shpjegime rreth vendit dhe kohës së 

kryerjes së veprës penale. Nëse do të ishte përcaktuar se vendi i kryerjes së veprës penale është 

vetëm vendi ku është ndërmarrë veprimi i kryerjes, pa marrë parasysh se ku është shkaktuar 

pasoja, nuk do të ishte në rregull nga se shpesh është rastësi shkaktimi i pasojës. Gjithashtu vendi 

ku shkaktohet pasoja mund të na jep shumë mundësi për hetimin e drejtë dhe kryerjen e 

veprimeve të cilat çojnë në zbulimin e të vërtetës për ngjarjen. 

 

5.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- përcaktojnë saktë kuptimin e vendit të kryerjes së veprës penale, 

- përkufizojnë vendin e kryerjes së veprës penale, 

- identifikojnë se cili vend konsiderohet vend i kryerjes së veprës penale si dhe cila është 

koha e kryerjes së veprës penale. 

 

5.3 Vendi i kryerjes së veprës penale 

 

Në të shumtën e rasteve pasoja e veprës penale shkaktohet në vendin ku është  ndërmarrë 

veprimi, në këto situata nuk ka dilema, ngase vendi i kryerjes konsiderohet vendi ku është 

ndërmarrë veprimi. Në disa raste veprimi ndërmerret në një vend ndërsa pasoja shkaktohet në një 

vend tjetër. 

 

5.3.1 Rëndësia e përcaktimit të vendit të kryerjes së veprës penale 

 

- Prej vendit të kryerjes së veprës penale varet se cili ligj do të aplikohet; 

- Caktimi i vendit të kryerjes është i rëndësishëm në aspektin e përcaktimit të kompetencës 

territoriale të gjykatave. 

Çështja e vendit të kryerjes së veprës penale është e rëndësishme dhe nga këndvështrimi i të 

drejtës penale procedurale nacionale, kur vendi i kryerjes dhe i pasojës është shkaktuar në 

territorin e gjykatave të ndryshme, në këto situata duhet caktuar se cila gjykatë është kompetente. 

 

Te disa vepra penale vendi i kryerjes konsiderohet si element konstitutiv. 

 

Nga aspekti i së drejtës ndërkombëtare, mund të shtrohet çështja e kompetencës së gjykatave të 

shteteve të caktuara, nëse veprimi është ndërmarrë në një shtet ndërsa pasoja është shkaktuar në 

tjetrin (dikush shtënë nga territori i një shteti dhe privon nga jeta personin në shtetin tjetër, në 

këto rrethana shtrohet pyetja se kush do ta gjykojë kryesin përkatësisht gjykata e cilit shtet është 

kompetente. 

 

Përkitazi me caktimin e kriteriumeve për vendin e kryerjes së veprës penale në shkencën e së 

drejtës penale ekzistojnë tri mendime: 

 

1. Sipas teorisë së veprimit si vend i kryerjes konsiderohet vendi ku është ndërmarrë 

veprimi i kryerjes, pa marrë parasysh se ku është shkaktuar pasoja, sipas kësaj teorie nuk 

do të ishte në rregull që vendi i kryerjes të lidhej me pasojën, nga se shpesh është rastësi 

shkaktimi i pasojës, p.sh. nëse personi është plagosur në një vend, ndërsa është dërguar 
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në spital në një vend tjetër ku edhe vdes, ky vend nuk është në kurfarë lidhje kauzale me 

veprimin kryerës, ngase në këtë rast pasoja ka mundur të shkaktohet në çdo vend tjetër; 

2. Sipas teorisë së suksesit, si vend i kryerjes së veprës penale konsiderohet vendi ku është 

shkaktuar pasoja, pa marr parasysh se ku është ndërmarrë veprimi i kryerjes. 

3. Sipas teorisë së ubikvitetit, si vend i kryerjes konsiderohet si vendi i ndërmarrjes së 

veprimit ashtu edhe vendi i shkaktimit të pasojës. 

 

Sipas kësaj teorie të gjitha elementet e veprës penale qëndrojnë në lidhshmëri reciproke dhe kanë 

rëndësi të njëjtë dhe nuk ka nevojë që vendi ku është ndërmarrë veprimi të ketë prioritet në  

raport me vendin e shkaktimit të pasojës ose e kundërta. 

 

Kjo teori ka gjetur aplikim në numrin më të madh të legjislacioneve si më e përshtatshme që 

të mbrojë interesat e shteteve të caktuara me rastin e aplikimit të së drejtës penale  

ndërkombëtare, nga se kjo çdoherë mundëson aplikimin e së drejtës së brendshme. 

 

Te veprat penale të vazhduara, kolektive apo permanente, vend i kryerjes së veprës penale 

konsiderohet secili vend ku është ndërmarrë ndonjë veprim që bënë pjesë në figurën e veprave të 

këtilla penale. 

 

5.3.2 Vendi i kryerjes te veprat penale të kryera në bashkëpunim 

 

Te veprat penale të kryera në bashkëpunim, si vend i kryerjes konsiderohet si vendi ku ka  

vepruar bashkëpunëtori ashtu edhe vendi ku vepruar kryerësi, përkatësisht ku është shkaktuar 

pasoja. 

 

Edhe KPRK e ka akceptuar këtë teori, kështu që sipas dispozitave të nenit 10 par.1 të KPRK 

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. 

 

5.3.3 Vendi i kryerjes te veprat penale të ngelura në tentativë 

 

Sipas nenit 10 par. 2 të KPRK, në rast kur tentativa e veprës penale ndëshkohet, vendi i kryerjes 

konsiderohet se vepra penale është tentuar në vendin ku kryesi ka vepruar si dhe në vendin ku 

kryesi ka dashur që të shkaktohet pasoja. 

 

5.4 Koha  e kryerjes së veprës penale 

 

Përcaktimi i rregullave sipas të cilave do të caktohet se në çfarë kohe konsiderohet se është kryer 

vepra penale është e rëndësishme për rastet kur nga momenti i ndërmarrjes së veprimit e deri te 

shkaktimi i pasojës ka kaluar një distancë kohore. 

 

Derisa te caktimi i vendit të kryerjes së veprës penale ishte e mundur që si vend i kryerjes të 

caktohet ose vendi i ndërmarrjes së veprimit, ose vendi i shkaktimit të pasojës, kjo nuk mund të 

aplikohet kur është fjala e caktimit të kohës së kryerjes së veprës penale. 

 

5.4.1 Rëndësia e caktimit të kohës së kryerjes së veprës penale 

 

Caktimi i kohës se kur është  kryer një vepër penale është e rëndësishme për shumë arsye: 

 

- për caktimin e përgjegjësisë penale dhe për zbatimin e sanksionit penal është vendimtare 

mosha e kryesit në kohën e kryerjes së veprës penale; 

- afati i vjetërsimit fillon të ecë nga koha e kryerjes së veprës penale; 
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- përgjegjshmëria për veprën penale caktohet sipas ligjit që ka qenë në fuqi në kohën e 

kryerjes së veprës penale; 

- koha e kryerjes së veprës penale është e rëndësishme edhe të ato vepra penale te të cilat 

koha është element i veprës penale. 

 

5.4.2 Koha e veprimit – mosveprimit si kohë e kryerjes së veprës penale 

 

Përkitazi me përcaktimin e kohës së veprimit, në shkencën e së drejtës penale dhe në KPRK, 

është përvetësuar teoria e veprimit. Sipas neni 10 të KPRK, vepra penale konsiderohet se është 

kryer në kohën kur personi ka vepruar apo është dashur të veprojë, pa marrë parasysh se kur  

është shkaktuar pasoja. 

 

Te veprat penale që janë kryer në bashkëpunim, kohë e kryerjes konsiderohet kur bashkëpunëtori 

ka vepruar e jo kur kryesi ka ndërmarrë veprimin e kryerjes, 

 

Për veprat penale të vazhduara dhe kolektive, si kohë e kryerjes konsiderohet e tërë koha gjatë së 

cilës janë ndërmarrë veprimet e posaçme që e përbëjnë figurën e këtyre llojeve të veprave  

penale; 

 

Te veprat penale permanente, si kohë e kryerjes konsiderohet koha sa ka zgjatur gjendja e 

kundërligjshme. 

 

5. 6 Ushtrime 

 

Gjatë këtij sesioni do të prezantohen raste praktike studimi të cilat do t’iu shpërndahen 

pjesëmarrësve, të cilët pas punës në grupe do të bëjnë prezantime duke dhënë mendimin e tyre. 

Këtu pjesëmarrësit do të japin komentet e tyre lidhur me përcaktimin e vendit dhe kohës së 

kryerjes së veprës penale. 

 

5.7 Përmbledhje 

 

Gjatë këtij sesioni prokurorët pjesëmarrës do të kenë mundësi për të mësuar për vendin dhe 

kohën e kryerjes së veprës penale duke u përgatitur që praktikisht të analizojnë këto dy elemente 

të rastit para se të fillojë të ndërmarrin cilindo veprim procedural. 
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6. Kundërligjshmëria 

 

6.1 Hyrja 

 

Ky sesion do të trajtoj kundërligjshmërinë si një nga elementet e përgjithshme të veprës penale, 

që paraqet bazë juridike për përcaktimin e veprës penale. Nga natyra e saj kundërligjshmëria 

është tipar i çdo vepre penale dhe si komponentë materiale të sajë e ka rrezikshmërinë shoqërore. 

Rrezikshmëria është tipar social dhe element material i kundërligjshmërisë. Rrezikshmëria është 

prezumim i veprës penale, është pjesë përbërëse e veprës penale. 

 

6.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- analizojnë kuptimin e kundërligjshmërisë, 

- përkufizojnë kundërligjshmërinë, 

- dallojnë kundërligjshmërinë dhe rrezikshmërisë, 

- përshkruajnë shkaqet të cilat e përjashtojnë kundërligjshmërinë. 

 

6.3 Kundërligjshmëria 

 

Kundërligjshmëria është element apo atribut i përgjithshëm i çdo vepre penale. 

 

Kundërligjshmëria paraqet bazë juridike për përcaktimin e veprës penale dhe sipas natyrës së saj 

është tipar i çdo delikti, andaj ky është tipar edhe i delikteve penale-veprave penale. 

 

Nuk konsiderohet si vepër penale çdo vepër shoqërore e rrezikshme. Lidhur me rrezikshmërinë si 

komponentë e kundërligjshmërisë, duhet theksuar se në të drejtën penale nuk konsiderohet çdo 

vepër shoqërore e rrezikshme si vepër penale. 

 

Për t`u konsideruar një veprim i rrezikshëm si vepër penale, është e domosdoshme që ai veprim 

të manifestohet me një shkallë të lartë të rrezikshmërisë dhe të jetë i përcaktuar me ligj si vepër 

penale. 

 

Ekzistojnë një mori veprash tjera të dënueshme dhe të ndaluara me ligj, por për shkak të 

rrezikshmërisë më të vogël nuk konsiderohen si vepra penale, por fjala vjen, si kundërvajtje, 

delikte civile, nga kjo rezulton se çdo vepër e rrezikshme nuk është edhe vepër penale, ndërsa 

çdo vepër penale është edhe e rrezikshme. 

 

6.4 Shkalla  e rrezikshmërisë 

 

Rrezikshmëria shoqërore e veprës penale mund të jetë e intensitetit të ndryshëm. 

 

- Disa vepra penale janë më pak të rrezikshme, disa më shumë. Vepra penale e vrasjes  

është më e rrezikshme se lëndimi i rëndë trupor, vjedhja grabitqare është më e rrezikshme 

se vjedhja, etj. 

- Rrezikshmëria shoqërore mund të shkallëzohet varësisht nga intensiteti dhe rëndësia e të 

mirës juridike që është rrezikuar apo dëmtuar. 

 

Shkalla e rrezikshmërisë shoqërore përcaktohet edhe duke pasur parasysh: 

 

- mënyrën e kryerjes së veprës penale, 
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- mjetet me të cilat është rrezikuar apo dëmtuar e mira juridike, 

- koha e kryerjes, 

- vendi i kryerjes. 

 

Shkalla e rrezikshmërisë varet edhe nga vet kryesi (subjekti) i veprës penale, siç është: 

 

- motivi nga i cili kryesi e ka kryer veprën penale, 

- jeta e tij e mëparshme, a është recidiv apo jo. 

 

Duke u bazuar në shkallën e rrezikshmërisë shoqërore, përcaktohet pesha e veprës penale, së 

këndejmi kur rrezikshmëria është e madhe, edhe vepra penale konsiderohet më e rëndë dhe 

anasjelltas, kur rrezikshmëria është më e vogël edhe vepra konsiderohet më e lehtë. 

 

Shkalla e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale shprehet edhe nëpërmjet të sanksionit penal. 

Për veprat penale më të rrezikshme në ligj parashihen lloje dhe dënime më të ashpra. 

 

6.5 Rrezikshmëria e përgjithshme dhe e posaçme 

 

Përcaktimin rrezikshmërisë së përgjithshme e bën ligjdhënësi. 

 

Rrezikshmëria e përgjithshme është ajo rrezikshmëri e veprës penale siç është përcaktuar në ligj, 

në mënyrë të përgjithshme (abstrakte) për numër të pacaktuar të rasteve. 

 

Përcaktimin e rrezikshmërisë shoqërore në mënyrë të përgjithshme e bënë ligjdhënësi, p.sh. kur 

themi se vjedhja është vepër e rrezikshme shoqërore kemi parasysh vjedhjen në formën e 

përgjithshme, mirëpo në mes të vjedhjeve megjithatë ekzistojnë dallime. 

 

Përcaktimin e rrezikshmërisë së posaçme e bën gjykata. 

 

Rrezikshmëria e posaçme shprehet me kryerjen e veprës penale konkrete në kuadrin e llojit të 

njëjtë të veprave penale. 

 

Përcaktimin e shkallës së rrezikshmërisë së posaçme të veprës penale të caktuar e bënë gjykata 

në çdo rast konkret, duke marrë parasysh veprën penale të kryer me tërë tërësinë e vetë, siç është 

intensitetit i rrezikimit apo dëmtimit të mirës juridike, mjetet me të cilat është kryer, vendi dhe 

koha e kryerjes, motivet apo qëllimet e kryerësit, etj. 

 

Rëndësia e përcaktimit të rrezikshmërisë së posaçme. Përcaktimi i rrezikshmërisë ka rëndësi 

ngase me anë të saj bëhet dallimi midis veprave penale të njëjta. 

 

Nëse personi A me shpërdorim përvetëson 50.000 €, kurse personi B 150.000 €, këtu edhe pse 

bëhet fjalë për vepër të njëjtë penale, rrezikshmëria shoqërore e veprës penale të personit B është 

më e madhe se ajo e personit A. Rrezikshmëria e posaçme ka rëndësi edhe për matjen e dënimit. 

 

6.6 Raportet midis kundërligjshmërisë dhe rrezikshmërisë 

 

Në të shumtën e rasteve kundërligjshmëria dhe rrezikshmëria shoqërore, si dy elemente të 

përgjithshme të veprës penale, janë të lidhura ngushtë në mes vete, janë koherente dhe  

përputhen. 

 

Mirëpo mund të ndodhë që midis kundërligjshmërisë në kuptimin formal (shkelja e ndonjë 

norme,  e  ndonjë  urdhërese  apo  ndalese,  e  cila  me  ligj  përcaktohet  si  vepër  penale)      dhe 
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kundërligjshmërisë në kuptimin material, përkatësisht rrezikshmërisë (sjellja e njeriut e cila është 

në kundërshtim me normën e caktuar penalo juridike,  por e cila në të njëjtën kohë edhe e  

dëmton apo e rrezikon të mirën juridike që është e mbrojtur pikërisht me atë normë), ekzistojnë 

mos pajtueshmëri që këto dy komponente të mos përputhen. 

 

P.sh. një vepër e cila në momentin e nxjerrjes së ligjit është konsideruar si kundërligjshme dhe e 

rrezikshme për shoqërinë, pas një periudhe të caktuar mund të pushojë të jetë e rrezikshme për 

shoqërinë për shkak të ndryshimit të raporteve shoqëroro ekonomike, në raste të këtilla i jepet 

përparësi dimensionit material të kundërligjshmërisë dhe kësisoj konsiderohet se nuk ka vepër 

penale. 

 

Mirëpo, mund të ndodhë e kundërta që ndonjë vepër a sjellje në kohën kur është nxjerrë ligji nuk 

është konsideruar e kundërligjshme, ndërkohë për shkak të ndryshimit të raporteve shoqëroro 

ekonomike ajo vepër ka marrë tiparet e veprës penale të rrezikshme, mirëpo edhe në këtë rast  

nuk konsiderohet vepër penale, ngase për t`u konsideruar një vepër penale, përpos 

rrezikshmërisë, duhet të jetë e përcaktuar me ligj si vepër penale. 

 

Për të ekzistuar vepra penale duhet të ekzistojë edhe kundërligjshmëria edhe rrezikshmëria 

kumulativisht përndryshe nuk ka vepër penale. 

 

Çdo vepër e kundërligjshme nuk paraqet edhe vepër penale nëse si e tillë nuk është e paraparë  

me ligj. 

 

Në të drejtën penale, për t`u konsideruar një vepër e kundërligjshme ajo duhet të jetë e  

përcaktuar në ligj si vepër penale. Nëse nuk është e përcaktuar në ligj si vepër penale ajo nuk 

mund të jetë e tillë. 

 

Andaj duhet dalluar kundërligjshmërinë nga përcaktueshmëria e veprës penale në ligj. Kjo ka 

edhe rëndësi praktike sepse çdo vepër e kundërligjshme nuk konsiderohet edhe vepër penale, 

p.sh. mospagimi i borxhit është i kundërligjshëm, por nuk është vepër penale, sepse me ligj nuk 

është e paraparë si i tillë. 

 

Vetëm në rastet kur vepra e caktuar e kundërligjshme edhe me normat e legjislacionit penal është 

përcaktuar si vepër penale, kështu fjala vjen, me ligj është paraparë si vepër e kundërligjshme 

marrja e sendit të huaj me qëllim të fitimit pasuror në mënyrë të kundërligjshme, në këtë rast 

kundërligjshmëria përputhet me përcaktueshmërinë e veprës penale në ligj, ngase edhe në  

KPRK, marrja e sendit të huaj me këtë qëllim konsiderohet vepër penale e vjedhjes (neni 325). 

 

Te disa vepra penale kundërligjshmëria gjendet në normat penalo juridike, p.sh. vepra penale e 

vrasjes, plagosjes, vjedhjes, etj., në këto rrethana vepra penale është e kundërligjshme sipas kodit 

penal dhe njëherit është e përcaktuar me kod si vepër penale, te disa vepra penale 

kundërligjshmëria gjendet në degët tjera të drejtësisë p.sh. në të drejtën civile, në të drejtën 

kushtetuese, në të drejtën familjare, etj. Shkelja apo veprimi i kundërligjshëm që shprehen në 

këto degë të drejtësisë, në disa raste me normat e kodit penal është përcaktuar si vepër penale, 

p.sh. mosdhënia e alimentacionit apo cenimi i të drejtës elektorale, janë vepra të kundërligjshme 

(sipas drejtës familjare, përkatësisht të drejtës kushtetuese) por këto njëherit konsiderohen edhe 

vepra penale. 
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6.6.1 Kundërligjshmëria si element i figurës së disa veprave penale - por që nuk futet në 

përshkrimin ligjor të veprës penale 

 

Përkundër faktit se kundërligjshmëria është element i përgjithshëm dhe konstituiv i çdo vepre 

penale, kjo në të shumtën e rasteve nuk futet në përshkrimin ligjor të figurës së veprës penale. 

Kështu p.sh. në nenin 178 të KPRK nuk thuhet ”kush e privon tjetrin nga jeta në mënyrë të 

kundërligjshme, ose p.sh. në nenin 178, nuk thuhet “kush e plagos tjetrin rëndë apo ia dëmton 

shëndetin rëndë në mënyrë të kundërligjshme, por vetëm thuhet kush tjetrin e privon nga jeta 

përkatësisht kush e plagos tjetrin rëndë apo ia dëmton rëndë shëndetin. 

 

Elementi i kundërligjshmërisë, si tipare e përgjithshme e çdo vepre penale, në të shumtën e 

rasteve nuk futet në figurën, në përshkrimin e figurës së veprës penale, nga se ekziston supozimi  

i përgjithshëm se çdo vepër penale është e kundërligjshme. 

 

6.7 Futja e kundërligjshmërisë në figurën e posaçme të veprës penale 

 

Te disa vepra penale në përshkrimin e figurës së veprës penale, figuron kundërligjshmëria, p.sh. 

sipas nenit 196 të KPRK thuhet “kushdo që personin tjetër në mënyrë të kundërligjshme e burgos 

e mbanë të mbyllur, ose në ndonjë mënyrë tjetër privon nga liria.... “, ndërsa sipas nenit 200 

thuhet “Kushdo që pa autorizim apo në mënyrë të kundërligjshme hynë në banesë ose në  

objektin e mbyllur të personit tjetër apo nuk largohet nga objektet e tilla sipas kërkesës së 

personit  të autorizuar, ...” 

 

Me siguri ligjdhënësi ka futur kundërligjshmërinë te këto vepra penale, për të tërhequr paralelen 

se kur këto veprime konsiderohen të ligjshme e kur të kundërligjshme. Ngase heqja e lirisë mund 

të bëhet me vendimin gjyqësorë, kontrollimi i banesës me urdhrin e gjykatës, etj. 

 

6.8 Shkaqet të cilat e përjashtojnë kundërligjshmërinë 

 

Në të shumtën e rasteve të gjitha veprat penale të cilat posedojnë elemente të përgjithshme dhe të 

posaçme të figurës konkrete të veprës penale, siç pamë më lartë, konsiderohen edhe vepra të 

kundërligjshme. 

 

Mirëpo në situata të caktuara, edhe pse një veprim i përmban të gjitha elementet-tiparet e veprës 

penale, për shkak të rrethanave të caktuara veprën e bëjnë të lejuar. Këto norma në të drejtën 

penale quhen permisive, apo norma që lejojnë veprimet e caktuara, të cilat përndryshe janë 

veprime të ndaluara e që konsiderohen vepra penale. 

 

Shkaqet më të rëndësishme që mund ta përjashtojnë kundërligjshmërinë i kemi ndarë në tri  

grupe: 

 

- shkaqet e përjashtimit të kundërligjshmërisë sipas pjesës së përgjithshme të Kodit Penal; 

- shkaqet e përjashtimit të kundërligjshmërisë sipas pjesës së posaçme të Kodit Penal; 

- shkaqet e përjashtimit të kundërligjshmërisë sipas degëve të tjera të drejtësisë. 

 

6.8.1 Shkaqet e përjashtimit të kundërligjshmërisë sipas pjesës së përgjithshme të Kodit 

Penal 

 

Shkaqet për përjashtimin e kundërligjshmërisë janë të shumta por do t`i përmendim vetëm disa 

nga ato. 
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KPRK, në pjesën e tij të përgjithshme parasheh dy norma permisive, me të cilat përjashtohet 

kundërligjshmëria në rast se përmbushen kushtet e caktuara. Këto janë mbrojtja e nevojshme 

(neni 12) dhe nevoja ekstreme ( neni 13). 

 

Si shkaqe apo rrethana që e përjashtojnë kundërligjshmërinë sipas pjesës së përgjithshme të 

KPRK, janë edhe dhuna dhe kanosja (neni 14), vepra e rëndësisë së vogël (neni 11) dhe urdhrat 

nga lart (neni 16). 

 

6.8.2 Mbrojtja e nevojshme 

 

Në nenin 12 par.1 të KPRK thuhet shprehimisht se nuk është vepër penale ajo vepër e cila është 

kryer në mbrojtje të nevojshme. 

 

Sipas nenit 12 par.2 të KPRK ”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”. 

 

Mbrojtja e nevojshme do të ekzistojë p.sh. në rast kur personi A e sulmon me thikë personin B, 

mirëpo personi B duke e mbrojtur jetën e vet e privon nga jeta personin A. 

 

Nga ky shembull rezulton se në situatën e përshkruar janë përmbushur të gjitha tiparet e veprës 

penale të vrasjes, mirëpo meqë vrasja është kryer në mbrojtje të nevojshme, konsiderohet se 

vepra penale nuk ekziston, meqë i sulmuari ka të drejtë ta zmbrapsë sulmin e kundërligjshëm. 

 

Në shkencën e së drejtës penale ekzistojnë dy teori të cilat e arsyetojnë mbrojtjen e nevojshme 

edhe atë teoria subjektive dhe ajo objektive. 

 

Teoria subjektive - Personi që kryen vepër penale në mbrojtje të nevojshme nuk duhet 

ndëshkuar meqë ai në momentin e zmbrapsjes së sulmit gjendet në gjendje të tronditjes së fortë 

shpirtërore e cila përjashton përgjegjësinë dhe fajësinë. 

 

Teoria objektive - Sipas kësaj teorie, i sulmuari është i autorizuar, në kushtet e caktuara me ligj, 

që duke zmbrapsur sulmin e kundërligjshëm, t’i shkaktojë ndonjë dëm të mirave juridike të 

sulmuesit. 

 

Për të ekzistuar mbrojtja e nevojshme duhet të ekzistojë sulmi dhe mbrojtja. 

 

6.8.3 Sulmi 

 

Sulmi është çdo veprim i njeriut i cili është i drejtuar në dëmtimin apo rrezikimin e ndonjë të  

mire juridike. 

 

Sulmi zakonisht kryhet me veprim, mirëpo përjashtimisht sulmi mund të kryhet edhe me mos 

veprim (mjeku i ndihmës së shpejt refuzon t`i japë ndihmë mjekësore personit që gjendet në 

gjendje rreziku për jetë). Në raste të tilla, çdo person mund ta detyrojë mjekun që ta kryejë 

detyrën e vet. 

 

Kushtet që duhet të përmbushen me rastin e sulmit janë: 

 

Sulmues duhet të jetë njeriu - Për të ekzistuar mbrojtja e nevojshme, sulmi duhet të ndërmerret 

nga njeriu. Disa teoricienë mendojnë se sulmi mund të vijë nga shtazët. Sulmi mund të 

ndërmerret nga çdo person, nga personi madhor, i mituri, nga fëmija apo personi i sëmurë psikik. 
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Sulmi mund të ndërmerret me qëllim, nga pakujdesia, apo rastësisht. Në të gjitha këto raste 

mbrojtja është e nevojshme. Mbrojtja është e lejuar edhe ndaj sulmit që ndërmerret nga personi 

që gëzon imunitet diplomatik. 

 

Sulmi mund të jetë i drejtuar kundër çdo të mire - KPRK, nuk i vë të mirat juridike të cilat 

mund të jenë objekt sulmi, por flet në përgjithësi për zmbrapsjen e sulmit prej vetes apo tjetrit. 

Kësisoj sulmi mund të jetë i drejtuar ndaj të mirave juridike që i përkasin personit fizik, 

personave juridik, sigurisë apo integritetit territorial të Kosovës, etj. Mirëpo në jetën  e 

përditshme më së shpeshti sulmohet jeta e njeriut, integriteti trupor dhe pasuria. 

 

Sulmi duhet të jetë i kundërligjshëm - Sulmi është i kundërligjshëm kur sulmuesi nuk ka 

kurrfarë autorizimesh juridike për veprimtarinë e vet, kur veprimtaria e vet cenon sistemin 

juridik. Nga kushti që sulmi duhet të jetë i kundërligjshëm del se sulmi i cili ndërmerret në bazë 

të ndonjë autorizimi ligjor, nuk është i kundërligjshëm dhe kundër tij nuk është e lejuar mbrojtja 

e nevojshme. P.sh. nuk është e lejuar mbrojtja e nevojshme ndaj policit, i cili në bazë të urdhrit të 

ligjshëm e privon nga liria personin e caktuar, apo personi i hasur duke kryer vepër penale nuk  

ka të drejtë në mbrojtje të nevojshme, nëse cilido qytetar do ta privoj nga liria, qytetari nuk mund 

t`u kundërshtojë organeve të ndjekjes penale, të cilat në bazë të ligjit bëjnë bastisjen e banesës së 

tij, mirëpo nëse personi zyrtar i tejkalon autorizimet e tija atëherë ky lloj tejkalimi konsiderohet 

sulm i kundërligjshëm dhe kundër tij është e lejuar mbrojtja e nevojshme. 

 

Sulmi duhet të jetë i atëçastshëm - Sulmi është i atëçastshëm kur në çdo moment pritet të 

fillojë, kur ka filluar të veprojë dhe gjersa zgjatë, përkatësisht gjersa të përfundojë. 

 

Kur sulmi pritet të fillojë - Sulmi konsiderohet se mund të pritet në çdo moment në rastet kur 

mund të fillojë aty për aty, menjëherë, p.sh. në grindje e sipër midis dy personave, njëri prej tyre 

mbush revolen apo nxjerrë thikën nga këllëfi. 

 

Kur sulmi ka filluar - Situata është më e qartë në rastet kur sulmi ka filluar të veproj (personi A 

e ndjek me thikë personin B dhe ky posa i ofrohet nxjerr revolen dhe e privon atë nga jeta, këtu 

sulmi ka filluar e jo se pritet të fillojë), në këto situata konsiderohet se mbrojtja është e 

atëçastshme me sulmin. Në rastet të këtilla, mbrojtja mund të ndërmerret menjëherë dhe mund të 

zgjasë gjersa zgjat edhe sulmi. Në momentin kur pushon së vepruar sulmi, apo kur sulmi 

refuzohet apo mposhtet, duhet të pushojë edhe mbrojtja nuk mund të kualifikohet si mbrojtje e 

nevojshme ai aksion i të sulmuarit i ndërmarrë ndaj sulmuesit pas përfundimit të sulmit (nga 

momenti kur sulmuesi ka ikur i sulmuari nuk është më në gjendje të mbrojtjes së nevojshme). 

Lejimi i mbrojtjes së nevojshme në situata të tilla do të thotë legalizimi i hakmarrjes (në raste të 

tilla mungon elementi i mbrojtjes së nevojshme - sulmi). 

 

Ndërprerja e sulmit nuk nënkupton edhe pushimin e tij - Është e rëndësishme që saktë të 

përcaktohet se sulmi ka pushuar apo është ndërprerë. Nuk mund të thuhet se sulmi ka pushuar 

nëse është ndërprerë - nëse mund të pritet se do të përsëritet, p.sh. personi A ka ndërprerë të 

hedhë gurë ndaj personit B ngase në afërsi nuk kishte gurë dhe ai vrapon dhe kërkon gurë tjerë. 

 

Të veprat penale permanente - sulmi ekziston deri sa kryesi mban gjendjen e kundërligjshme 

dhe gjatë gjithë kësaj kohe lejohet mbrojtja e nevojshme. 

 

Sulmi duhet të jetë i vërtetë - Për t`u konsideruar se ekziston mbrojtja e nevojshme, sulmi  

duhet të jetë i vërtetë, që të ekzistojë realisht. Nëse ndokush gabimisht mendon se është sulmuar 

dhe duke qenë në lajthitje e lëndon apo e privon nga jeta “sulmuesin”, atëherë në këso raste fjala 

është për mbrojtje të nevojshme fiktive, të kujtuar, apo siç quhet ndryshe mbrojtja e nevojshme 

putative. Personi A me qëllim tallje me personin B në errësirë e sulmon këtë me revole   imituese 
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(lodër), mirëpo personi B duke menduar se sulmi është i vërtet e vret atë. Në këto situata nuk 

ekziston mbrojtja e nevojshme, por në këto rrethana mund të bëhet fjalë për lajthimin në fakt 

(neni 25 të KPRK), nëse nuk ka qenë sa duhet i kujdesshëm mund të përgjigjet për veprën penale 

të kryer nga pakujdesia (23 par. 3) ndërsa nëse për shkaqe të arsyeshme nuk e ka ditur ose nuk ka 

mundur ta dijë se vepra është e ndaluar nuk është penalisht përgjegjës (neni 26 par.1). 

 

6.8.4 Mbrojtja 

 

Mbrojtja është çdo veprim i njeriut me të cilin dëmtohet apo rrezikohet ndonjë e mirë e 

sulmuesit. Mbrojtja e nevojshme ekziston edhe nga përkufizimi i këtij institucioni, mbrojtja e 

nevojshme ekziston edhe në rastet kur sulmi zmbrapset edhe nga personi i tretë. 

 

Kushtet të cilat duhet të përmbushen me rastin e mbrojtjes (zmbrapsja e sulmit) janë: 

 

Mbrojtja duhet të jetë e drejtuar kundër sulmuesit - Për t`u konsideruar se 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). 

 

Mbrojtja duhet të jetë domosdo e nevojshme për zmbrapsjen e sulmit - Për t`u konsideruar 

një mbrojtje si e nevojshme ajo duhet të jetë domosdo e nevojshme që personi prej vetes apo 

tjetrit ta zmbrapsë sulmin. Një mbrojtje konsiderohet e nevojshme në rast kur konstatohet se 

sulmi nuk ka mundur të zmbrapset pa i shkaktuar dëmtim sulmuesit, p.sh. një i moshuar i  

moshës mbi 70 vjeçare me një letfe e sulmon personin e ri dhe fizikisht të zhvilluar, i sulmuari 

nuk mund të arsyetohej se ka vepruar në mbrojtje të nevojshme nëse atë e ka privuar nga jeta, 

ngase mbrojtja në situatat e tilla nuk ka qenë domosdo e nevojshme, sepse ai ka mundur ta 

zmbrapsë sulmin pa e shkaktuar vrasjen. Për dallim nga nevoja ekstreme (të mos ketë ekzistuar 

mundësia që rreziku të mënjanohet në ndonjë mënyrë tjetër), te mbrojtja e nevojshme e mira e 

sulmuesit mund të dëmtohet edhe në situatën kur i sulmuari ka mundur të shmangë sulmin (i 

sulmuari nuk është i detyruar që të ikë nga sulmi, ta devijojë rrugën ku e pret sulmi, etj). 

 

Mbrojtja duhet të jetë proporcionale me intensitetin e sulmit - Për të qenë mbrojtja domosdo 

e nevojshme, ajo duhet të ekzistojë në proporcionalitet (përpjestueshmëri) midis intensitetit të 

sulmit dhe mbrojtjes (në proporcion me mjetet që i përdorë sulmuesi, forcës fizike të sulmuesit, 

mjetet që i posedon sulmuesi). 

 

Mirëpo nuk kërkohet një ekuivalencë në mes të intensitetit të sulmit dhe mbrojtjes përkatësisht  

në mes të keqes së kanosur dhe të keqes së shkaktuar. Përkundrazi konsiderohet se ekziston 

mbrojtja e nevojshme edhe kur e keqja e shkaktuar në rastin e zmbrapsjes së sulmit është më e 

madhe se e keqja e kanosur. Nuk konsiderohet se ekziston mbrojtja e nevojshme kur ekziston një 

disproporcion i madh midis dëmtimit i cili është shkaktuar dhe dëmtimit që është kanosur, p.sh. 

vrasja e fëmijës i cili po vidhte mollë, etj, ose vrasja e klientit në kafene i cili po thyente gota, etj. 

 

Ndihma e domosdoshme ekziston atëherë kur personi i cili nuk është objekt sulmi, nga tjetri 

zmbrapsë sulmin e atëçastshëm dhe të kundërligjshëm. 

 

6.8.5 Tejkalimi i mbrojtjes së nevojshme 

 

Tejkalimi apo kapërcimi i mbrojtjes së nevojshme shprehet në rastet kur mbrojtja nuk është 

proporcionale me sulmin apo kur mbrojtja ndërmerret pasi që është zmbrapsur ose ka pushuar së 

vepruar sulmi. 
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Ekziston disproporcion në mes të mbrojtjes dhe sulmit, kur p.sh. një adoleshent e godet me 

thupër një person të rritur dhe të zhvilluar ndërsa ky nxjerr revolen dhe vret atë; 

 

Konsiderohet se mbrojtja është ndërmarrë pasi që sulmi është zmbrapsur, në situatën kur i 

sulmuari ka arritur që sulmuesit t`ia tërheqë thikën e pastaj me të njëjtën thikë e privon atë nga 

jeta; 

 

Sulmi ka pushuar, kur sulmuesi pasi ka shtënë disa herë në drejtim të sulmuarit ka ndërprerë 

sulmin dhe ka filluar të ikë, i vihet pas i sulmuari e arrin dhe i shkakton plagë të rënda apo e 

privon nga jeta. 

 

Në të gjitha rastet kur i sulmuari i tejkalon kufijtë e mbrojtjes së nevojshme, çdo dëmtim që i 

shkakton sulmuesit konsiderohet vepër penale dhe personi i këtillë përgjigjet penalisht sikur për 

çdo vepër tjetër penale. 

 

Mirëpo, me ligj parashihet mundësia që në situatat të këtilla, kryesi të dënohet më butë apo të 

lirohet nga dënimi (neni 12 par. 4 të KPRK). 

 

6.8.6 Nevoja ekstreme 

 

Nevoja ekstreme është rrethanë e dytë që e përjashton kundërligjshmërinë. Sipas përkufizimit 

ligjor nevoja ekstreme ekziston kur vepra është kryer me qëllim që kryesi ta mënjanojë, ta 

zmbrapsë prej vetes apo tjetrit rrezikun e atëçastshëm dhe të paprovokuar, i cili nuk ka mundur të 

evitohet në ndonjë mënyrë tjetër, me kusht që e keqja e shkaktuar nuk është më e madhe se e 

keqja që është kanosur (neni 13 par. 2 të KPRK). 

 

P.sh. personi A me qëllim që të shpëtojë jetën e fëmijës, depërton me dhunë në shtëpinë e 

personit B, të cilën e ka kapluar zjarri, personi A me qëllim që ta shpëtojë jetën e fëmijës që po 

fundosej merr barkën e huaj, alpinistët pas shumë bredhjeve në pyll të lodhur dhe të uritur gjejnë 

stanin e brinjëve e thyejnë atë dhe marrin ushqimin, ose shoferi i veturës për t`i shmangur 

kontaktit të drejtpërdrejtë me fëmijën i cili papritmas del në rrugë, del në trotuar dhe lëndon 

këmbësorin, etj. 

 

Edhe te nevoja ekstreme ekziston rreziku për ndonjë të mirë, me dallim se te mbrojtja e 

nevojshme në konflikt janë e drejta dhe e padrejta (personi në mbrojtje të nevojshme, e mira e tij 

dhe në anën tjetër sulmuesi, sulmi i kundërligjshëm), te nevoja ekstreme bëhet fjalë për  

konfliktin e dy të mirave asaj që rrezikohet që shpëtohet dhe asaj që duhet viktimizuar me qëllim 

të shpëtimit të të mirës e cila është në rrezik, pra bëhet fjalë për zgjidhje ekstreme në mes të dy të 

këqijave. 

 

Për ekzistimin e këtij institucioni duhet të shprehet rreziku dhe mënjanimi i rrezikut. 

 

6.8.7 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, me arsye supozohet 

se në çdo moment, aty për aty, mund të dëmtohet e mira juridike e personit fizik apo juridik. 

 

Rreziku mund të vijë nga fuqitë dhe dukuritë natyrore siç janë: 

 

- vërshimet, 

- tërmetet 
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- acaret e mëdha 

- shembja e dheut apo ortekët e borës, 

- sulmet e shtazëve apo egërsirave, 

- prishja e pajisjeve teknike, siç është prishja e mekanizmit frenues të automobilit, 

autobusit apo kamionit, 

- vërshimet, 

- eksplodimet e ndryshme etj. 

 

Mirëpo rreziku mund të vij edhe nga njeriu, (p.sh. shkaktimi i zjarrit, eksplodimit, shkaktimi i 

aksidentit). 

 

Kushtet që duhet të përmbushen me rastin e rrezikut janë: 

 

Rreziku nuk duhet të jetë i provokuar apo i shkaktuar - Nuk mund të konsiderohet se personi 

ka vepruar në nevojën ekstreme nëse me fajin e tij me dashje apo nga pakujdesia e ka shkaktuar 

rrezikun, p.sh. personi vet e shkakton zjarrin dhe duke u gjendur edhe vet në rrezik për të 

shpëtuar e lëndon tjetrin, ose situata tjetër nëse ngasësi i automobilit duke vozitur me shpejtësi të 

madhe në rrugë i del fëmija dhe ky për ta shpëtuar fëmijën del në trotuar dhe lëndon ndonjë 

person. Kodi Penal në situata të këtilla bënë dallimin se rreziku është shkaktuar me dashje apo 

nga pakujdesia dhe nëse rreziku është shkaktuar nga pakujdesia, kryesin e tillë gjykata mund ta 

ndëshkoj më butë (neni 13 par.3 të KPRK). 

 

Rreziku mund t’i kanoset çdo të mire - Rreziku parimisht mund t’i kanoset çdo të mire 

juridike që është e mbrojtur në sistemin juridik, mirëpo në praktikë rreziku më së shpeshti është i 

drejtuar kundër jetës, trupit, shëndetit lirisë dhe pasurisë. 

 

Rreziku duhet të jetë i vërtetë - Rreziku konsiderohet i vërtetë kur ai realisht ekziston, është 

objektiv, nëse personi gabimisht mendon se rreziku ekziston atëherë fjala është për të 

ashtuquajturën nevojë ekstreme putative, në këtë situatë përgjegjësia e tij zgjidhet sikur te \ 

 

mbrojtja e nevojshme putative, në bazë të parimeve të përgjegjësisë penale të veprave të kryera 

në lajthim real - juridik apo faktik (neni 26, neni 25). 

 

6.8.7 Mënjanimi i rrezikut 

 

Mënjanimi i rrezikut konsiderohet veprimi që ndërmerret me qëllim që të shpëtohet e mira 

juridike së cilës i kanoset rreziku. 

 

Me veprimin e mënjanimit të rrezikut zakonisht realizohen tiparet e veprës penale të caktuar, 

mirëpo meqë vepra është kryer në kushtet e nevojës ekstreme, vepra e tillë nuk konsiderohet 

vepër penale, përjashtohet ekzistimi i veprës penale. 

 

Kushtet që duhet përmbushur me rastin e mënjanimit të rrezikut janë: 

 

Të mos ketë ekzistuar mundësia që rreziku të mënjanohet në ndonjë mënyrë tjetër - Për t`u 

konsideruar se ekziston nevoja ekstreme duhet të konstatohet se në rastin konkret rreziku nuk ka 

mundur të mënjanohet pa u dëmtuar apo asgjësuar e mira juridike e personit tjetër. E nëse 

konstatohet se rreziku ka mundur të mënjanohet në ndonjë mënyrë tjetër, p.sh. duke ikur, duke 

thirrur në ndihmë, duke i skajuar sendet etj, kurse kryesi nuk i ka shfrytëzuar këto mundësi, por 

rrezikun e ka mënjanuar duke e dëmtuar të mirën juridike të personit tjetër nuk konsiderohet se 

ekziston nevoja ekstreme (kjo nuk kërkohet te mbrojtja e nevojshme). 



46  

Mënjanimi i rrezikut duhet të jetë i atëçastshëm, aktual me ekzistimin e 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, kanoset që rreziku të fillojë në çdo 

moment. Nëse mënjanimi i rrezikut nuk ka ndodhur nën kushte e përshkruara më lartë atëherë 

nuk bëhet fjalë për nevojën ekstreme, por veprimet e tilla konsiderohen vepër penale. 

 

Në mes të keqes së kanosur dhe të keqes së shkaktuar duhet të ekzistojë proporcionaliteti i 

caktuar - Nevoja ekstreme ekziston atëherë kur e keqja e shkaktuar është e vlerës së njëjtë apo 

më të vogël se e keqja që është kanosur të shkaktohet (neni 13 par. 2 të KPRK). Në rast kur e 

keqja e shkaktuar është më e vogël se e keqja që është kanosur, nuk ka vështirësi për përcaktimin 

e ekzistimin e nevojës ekstreme, p.sh. për t`u shpëtuar jeta dëmtohet pasuria e tjetrit, mirëpo kur 

është fjala për të mirat e vlerës së njëjtë, atëherë zgjidhja e çështjes së ekzistimit të nevojës 

ekstreme paraqet vështirësi, p.sh. a mund të konsiderohet se ekziston proporcionaliteti apo 

ekuivalenca në rastet kur janë në kolizion nderi dhe pasuria, liria dhe pasuria, pasuria dhe 

integriteti trupor. Madje, lindin dilema lidhur me përcaktimin e proporcionalitetit edhe atëherë 

kur janë në pyetje vlerat e njëjta, p.sh. lëndimi i një pjese të trupit apo organit, ndaj lëndimit 

trupor ose organit që është kanosur t`i shkaktohet personit tjetër. Në teori dhe praktikë 

mbisundon mendimi se më të vlefshme janë ato të mira që janë mbrojtur me dënime më të rënda. 

 

6.8.8 Tejkalimi i nevojës ekstreme 

 

Sikundër te mbrojtja e nevojshme edhe te nevoja ekstreme  mund të shprehet tejkalimi: 

 

a. kur e keqja e 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 të mirës juridike të personit tjetër është bërë pasi ka pushuar, pasi që ka 

kaluar rreziku. 

 

Vepra e cila kryhet me rastin e tejkalimit të kufijve të nevojës ekstreme konsiderohet vepër 

penale dhe nëse tejkalimi është bërë me dashje, përgjigjet për dashje e nëse është bërë nga 

pakujdesia përgjigjet për pakujdesi, nëse ligji parasheh përgjegjësi penale për pakujdesi. 

 

Kodi Penal madje parasheh mundësinë e lirimit nga dënimi, nëse konstatohet se kapërcimi 

kufijve të nevojës ekstreme është bërë në rrethana veçanërisht lehtësuese (neni 13 par. 3). 

 

6.8.9 Detyrimi për t’iu ekspozuar rrezikut 

 

Ekzistojnë disa kategori njerëzish të cilët për shkak të detyrës, profesionit apo pozitës sociale që 

kanë në shoqëri, nuk mund të thirren në nevojën ekstreme por janë të obliguar t`i ekspozohen 

rrezikut (neni 13 par. 4 të KPRK). 

 

Detyrimi për t’iu ekspozuar rrezikut mund të rrjedhë nga ligji (p.sh. rojtari në roje), nga 

marrëdhënia e punës (p.sh. rojtari i ndonjë objekti në kushtet e caktuara është i obliguar t`i 

ekspozohet rrezikut; nga profesioni (zjarrfikësi është i obliguar t`i ekspozohet rrezikut për ta 

fikur zjarrin edhe nëse i kanoset rreziku); nga kontrata (p.sh. një person me kontratë merr për 

obligim që të kujdeset për personin e palëvizshëm). 

 

6.9 Dhuna dhe Kanosja 

 

Disa legjislacione penale të shteteve të huaja, me dispozita të posaçme parashohin përjashtimin e 

ndëshkueshmërisë të personit i cili e kryen veprën penale nën ndikimin e dhunës dhe kanosjes siç 
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është p.sh. Kodi Penal i Sllovenisë dhe i Kroacisë. Dispozita të këtilla nuk gjenden në Kodin  

tonë penal. 

 

6.9.1 Dhuna, nocioni dhe llojet e dhunës 

Dhuna është përdorimi 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 mund të jetë fizike apo mekanike, ndërsa sipas nenit 120 par.15.të KPRK, si forcë -  

dhunë konsiderohet edhe përdorimi i hipnozës ose mjeteve 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 jetë absolute dhe kompulsive. 

 

Dhuna absolute është ajo dhunë me të cilën personi në tërësi, është privuar që lirisht të 

vendosë për sjelljet e veta. Për të drejtën penale dhuna absolute është me rëndësi ngase 

një person e detyron personin tjetër që të kryej vepër penale. Dhuna është absolute në rast 

kur me përdorimin e dhunës, ai ndaj të cilit është përdorur dhuna, në tërësi ka qenë i 

privuar nga mundësia që të merr vendim për veprim apo mos veprim, ose nëse ka qenë i 

penguar që vendimin e tij ta realizoj. P.sh. personi A e lidh punëtorin e autorizuar të 

hekurudhës i cili nuk mund të jap sinjal që treni duhet të ndalet dhe kështu shkaktohet 

ndeshja e trenave me ç`rast shkaktohen viktima njerëzish dhe dëm material. Dhuna 

absolute ekziston edhe në situatën kur personi e hipnotizon tjetrin apo e detyron të 

konsumoj alkool dhe në atë gjendje e shtyn që të kryej vepër penale. 

 

- Dhuna kompulsive shprehet në raste kur personi ndaj të cilit përdoret dhuna nuk është 

absolutisht i privuar nga mundësia për të vendosur mirëpo dhuna që aplikohet bënë 

presion të tillë që e shtrëngon të ndërmarrë apo mos të ndërmarrë veprimin e caktuar, 

p.sh. kryesi i drejton revolen sportelistit të bankës dhe e detyron që t`ia komunikoj kodin 

sekret të sefit të bankës. Për t`u konsideruar që dhuna komplusive e përjashton 

përgjegjësinë penale, duhet konstatuar se ajo nuk ka mundur të evitohet në  ndonjë 

mënyrë tjetër, me mbrojtje të nevojshme, duke thirrur në ndihmë apo duke ikur. Deri sa 

dhuna absolute është vetëm direkte (ndaj personi që duhet të marrë veprim) dhuna 

kompluzive mund të jetë direkte dhe indirekte, indirekte ndaj të afërmve të të shtrënguarit 

zakonisht ndaj fëmijëve. 

 

6.9.2 Kanosja 

 

Kanosja është deklarata e ndonjë personi me të cilën i bëhet me dije dikujt se do ta gjej ndonjë e 

keqe nëse nuk vepron ashtu si dëshiron personi që kanoset. Kanosja më së shpeshti kryhet në 

mënyrë verbale, me gojë. Me anë të deklaratave të ndryshme. Mirëpo mund të kryhet me shkrim 

apo me veprime konkludente. Për ekzistimin e kanosjes nuk është e domosdoshme që ai që 

kanoset ta realizojë kanosjen, por ai ndaj të cilit është e orientuar kanosja në bazë të situatës së 

rrethanave konkrete, të fitoj bindje se kanosja do të realizohet. 

 

6.9.3 Rëndësia penalo juridike e dhunës dhe kanosjes 

 

Në rastin e përdorimit të dhunës absolute nuk ka vepër penale, meqë nuk e ka njërin element 

themelor  “veprimin e vullnetshëm të personit”. 

 

Sipas kësaj, personi i cili nën ndikimin e dhunës kryen vepër e cila i përmban të gjitha tiparet e 

ndonjë vepre penale të caktuar me ligj, nuk do të ndëshkohet ai person ngase do të konsiderohet 

se ai ka qenë vetëm mjet për kryerjen e veprës penale. Ndërsa kur bëhet fjalë për dhunën 
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kompluzive dhe kanosjen ato duhet vlerësuar në kuadër të mbrojtjes së nevojshme dhe nevojës 

ekstreme. Kjo nënkupton se dhuna kompluzive dhe kanosja duhet konsideruar si “sulm” te 

mbrojtja e nevojshme, përkatësisht si “rrezik” te nevoja ekstreme. 

 

Andaj, po qe se dhuna komplusive përkatësisht kanosja janë të tilla që paraqesin sulmin e 

atëçastshëm dhe të kundërligjshëm për ç`arsye është e nevojshme mbrojtja, apo ajo paraqet 

rrezik të dukshëm dhe të atëçastshëm e cila mund të evitohet vetëm me lëndimin e të mirës së 

huaj, atëherë me ekzistimin e kushteve ekziston mbrojtja e nevojshme, përkatësisht nevoja 

ekstreme, vetëm se në këto situata dhuna kompluzive përkatësisht kanosja mund të jenë bazë për 

përjashtimin e rrezikshmërisë shoqërore, prandaj, edhe të përjashtimit të ekzistimit të veprës 

penale. 

 

Veçanërisht duhet pasur parasysh rastin kur përdorimi i dhunës kompulsive dhe kanosjes paraqet 

rrezik për ç`arsye kryerësi vije në gjendje të nevojës ekstreme. Me rastin e vlerësimit se në 

situatën e tillë a përjashtohet ekzistimi i veprës penale, është e domosdoshme të vërtetohet se a 

thua e keqja e cila po realizohet (dhuna komplusive) apo e keqja e cila po kanoset (kanosja) është 

më e madhe se e keqja ose e njëjtë me të keqën të cilën kryerësi e shkakton për ta evituar 

rrezikun, ngase vetëm në situatën e tillë dhuna kompulsive përkatësisht kanosja mund të jenë 

bazë e drejtpërdrejtë për përjashtimin e ekzistimit të veprës penale. 

 

Në të gjitha rastet tjera, nëse ndonjë person kryen vepër penale nën ndikimin e dhunës 

kompulsive dhe kanosjes, kjo rrethanë mund të jetë me ndikim vetëm me rastin e matjes së 

dënimit përkatësisht në zbutjen e tij. 

 

6.9.4 Vepra e rëndësisë së vogël 

 

Mund të ndodhë 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 rrezikshmëri tejet të vogël 

shoqërore, ajo nuk konsiderohet vepër penale (neni 11 i KPRK). P.sh. personi A në një restorant 

vjedh një pirun të thjeshtë. Në veprimet e personit A arrihen të gjitha elementet e veprës penale  

të vjedhjes, mirëpo meqë shkalla e rrezikshmërisë së kësaj vepre është e parëndësishme, kjo 

vepër nuk konsiderohet vepër penale. 

 

Duhet plotësuar dy kushte për t`u konsideruar një vepër penale me rrezikshmëri të vogël 

shoqërore; 

 

- i përket rëndësisë së veprës dhe 

- i përket pasojës. 

 

Në nenin 11 të KPRK thuhet se “Nuk përbën vepër penale ajo vepër e cila edhe pse përmban 

tiparet e veprës penale të përcaktuar me ligj është e rëndësisë së vogël.” 

 

Vepra është e rëndësisë së vogël kur rrezikshmëria e sajë nuk është e rëndësishme për shkak: 

- të natyrës ose peshës së veprës, 

- të mungesës së pasojës ose pasojës të parëndësishme; 

- të rrethanave në të cilat është kryer vepra, 

- të shkallës së ulët të përgjegjësie penale të kryesit të veprës ose, 

- për shkak të rrethanave personale të kryesit. 

 

Për ekzistimin e veprës penale të rëndësisë së vogël duhet plotësuar në mënyrë kumulative të dy 

kushtet: 
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- vepra duhet të jetë edhe e rëndësisë së vogël dhe, 

- nuk ka pasur fare pasoja të dëmshme, apo pasoja dëmtuese ka qenë e parëndësishme 

 

Se a është një vepër e rëndësisë së vogël varet nga shumë rrethana. Si bazë orientuese për 

vlerësimin se e çfarë rëndësie është një vepër penale duhet të shërbejë qëndrimi i ligjdhënësit i 

cili manifestohet në dënimin e parashikuar për veprën penale. 

 

Për t`u konsideruar një vepër e rëndësisë së vogël përpos peshës së veprës, duhet plotësuar edhe 

kushtet tjera të cilat kryesisht kanë të bëjnë me: 

 

- mjetet me të cilat është kryer vepra penale, 

- rrethanat në të cilat një vepër penale është kryer, 

- raporti psikik i kryesit ndaj veprës (forma e fajit, qëllimi dhe motivi i tij) etj. 

Nuk është e nevojshme që të gjitha këto kushte të përmbushen ne çdo rast, është e mundur që të 

ekzistojë vetëm një kusht dhe vepra të trajtohet e rëndësisë së vogël. 

 

Kushti i dytë që një vepër penale të konsiderohet me rrezikshmëri shoqërore të parëndësishme, 

kërkohet që të mos jetë shkaktuar pasoja e ndaluar apo ajo të jetë e parëndësishme, p.sh. te vepra 

penale tentativa e marrjes së automjetit të huaj, personi A hynë në veturën e personit B dhe 

dëshiron që me të të shkojë diku mirëpo pengohet në realizimin e qëllimit të tij (ai nuk ka 

shkaktuar fare pasojën). 

 

Se pasoja a është e parëndësishme paraqet çështje faktike të cilën gjykata e vlerëson në çdo rast 

konkret. 

 

6.9.5 Urdhrat nga lartë 

 

Personat që për nga hierarkia janë në pozitë vartëse, janë të obliguar t’i ekzekutojnë urdhrat e 

eprorëve të tyre. Mirëpo mund të ndodhë që me ekzekutimin e atyre urdhrave të kryhet vepra 

penale. 

 

Çështja e përgjegjësisë penale të personave të cilët kryejnë vepra penale në bazë të urdhrit të 

eprorëve të tyre është rregulluar në mënyrë parimore në nenin 16 të Kodit Penal, ndërsa më 

detajisht rregullohet me ligje të posaçme – ligjin mbi shërbimin ushtarak, me ligjin mbi 

shërbimin policor dhe me ligjin për punën në organet shtetërore. 

 

Sipas dispozitave të kodit penal, edhe kur vartësi kryen vepra penale sipas urdhrit të eprorit do të 

konsiderohet penalisht përgjegjës dhe do të dënohet, kështu neni 16 par. 1. i KPRK, thotë ”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,...”, mirëpo në tri nënparagrafe të 

këtij neni janë paraparë rastet kur vartësi edhe pse ka kryer vepër penale nuk konsiderohet 

penalisht përgjegjës dhe nuk dënohet nëse: 

 

1. Personi ishte i detyruar ligjërisht t’u bindej urdhrave të tillë; 

2. Personi nuk e dinte që urdhri ishte i paligjshëm dhe; 

3. Urdhri nuk ishte në mënyrë të dukshme i paligjshëm. 

 

6.10 Shkaqet e përjashtimit të kundërligjshmërisë sipas pjesës së posaçme 

 

Në pjesën e posaçme të KPRK, janë paraparë rastet e përjashtimit të kundërligjshmërisë së disa 

veprave  penale.  Shkaqet  e  posaçme  që  përjashtojnë  kundërligjshmërinë  në  KPRK  janë    të 
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parapara në nenet 184 - 203. P.sh. te vepra penale zbulimi i paautorizuar i informacionit 

konfidencial, neni 203 par. 2 thuhet se 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 sa zbulimi i informatës së fshehtë. 

 
 

6.10.1 Shkaqet e përjashtimit të kundërligjshmërisë që nuk janë të parapara në Kodin 

Penal 

 

Në grupin e shkaqeve që e përjashtojnë kundërligjshmërinë të cilat nuk janë paraparë në Kodin 

Penal, por sipas degëve tjera të drejtësisë, bëjnë pjesë: 

 

1. veprimet e kryera gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare; 

2. rreziku i lejuar; 

3. veprat e kryera në bazë të së drejtës prindërore dhe të drejtës së edukimit; 

4. veprat e kryera gjatë ushtrimit të profesionit së mjekësisë 

5. pëlqimi i të dëmtuarit dhe 

6. veprimi në interes të të dëmtuarit dhe “pëlqimi i supozuar”. 

 

6.10.2 Veprat penale të kryera gjatë përmbushjes së detyrave zyrtare 

 

Për veprat e kryera gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, niset nga parime se në këto raste detyra për 

të vepruar është e caktuar me normën juridike ose urdhrin e ligjshëm të organeve publike 

shtetërore, andaj veprat e tilla nuk mund të jenë të kundërligjshme. 

Si vepra të tilla janë; 

 

- veprimet e tilla të autorizuara janë p.sh. bastisja e banesës, 

- privimi nga liria, 

- marrja e letrave, 

- marrja e mjetit me të cilin është kryer vepra penale, 

- ekzekutimi i dënimit me burgim; 

- ekzekutimi i dënimit me vdekje, 

- kur qytetari privon nga liria personin të cilin e ka zënë në flagrancë me rastin e kryerjes  

së veprës penale 

 

Po mos të ekzistonte autorizimi ligjor për veprimet e këtilla secila prej këtyre veprave do të 

konsiderohej vepër penale. 

 

Gjithashtu nuk konsiderohet vepër penale kur personat e autorizuar - organet policore, në bazë të 

autorizimeve me ligj, kur brenda kufijve ligjorë përdorin forcën fizike, shkopinjtë e gomës apo 

armët e zjarrta, (ligji penal i Kroacisë në nenin 32 parasheh “se nuk ka vepër penale kur personi 

zyrtar në bazë të autorizimeve ligjore zbaton masat e dhunës konfom ligjit”). 

 

6.10.3 Rreziku i lejuar 

 

Mënyra e jetës bashkëkohore mbështet në përdorimin dhe shfrytëzimin e arritjeve të shumta 

teknike dhe të ushtrimeve të veprimtarive të rrezikshme, të cilat krahas dobisë shumë të madhe 

shoqërore, njëherit paraqesin rrezik për jetën dhe integritetin trupor të njerëzve, shëndetit, të 

mirave materiale etj. P.sh. puna në xeherore, transporti rrugor hekurudhor, ajror, shfrytëzimi 

elektranave nukleare, prodhimi i armëve, eksploziveve të ndryshme, helmeve kimikaleve etj. 

Gjithashtu shoqëria për shkak të interesit të përgjithshëm lejon dhe toleron rreziqet e ndryshme 
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që janë imanente në garat e ndryshme sportive, garat e ndryshme, ekspeditat, lojërat e  

rrezikshme artistike, shkathtësitë e ndryshme, etj. 

 

Në të drejtën penale, rreziku i lejuar nënkupton që veprimet e rrezikshme nuk janë të 

kundërligjshme, edhe nëse kanë sjellë gjer ke pasojat e dëmshme, përkatësisht realizimin e 

veprës penale, nëse kanë qenë të respektuara dispozitat siguruese për marrjen e masave për 

evitimin e pasojave të dëmshme, në këto situata bëhet fjalë për “fatkeqësi” dhe rreziku i lejuar 

është shkak për përjashtimin e kundërligjshmërisë. 

 

Praktikisht problematika e rrezikut të lejuar paraqitet aty ku individët e autorizuar nuk u janë 

përmbajtur rregullave të sigurisë (lëshimet e individëve) dhe kjo mund të trajtohet si pakujdesi në 

kryerjen e veprës penale, si cenim i vigjilencës së domosdoshme. 

 

6.10.4 Veprat apo masat që ndërmerren në bazë të së drejtës prindërore dhe të drejtës së 

edukimit 

 

Edukimi i fëmijëve është e drejtë dhe obligim i prindërve, kujdestarit dhe edukatorit. Këto të 

drejta dhe detyrime bazën e kanë në të drejtën familjare. Gjithashtu, me qëllim të edukimit dhe të 

arsimimit të fëmijëve dhe në përgjithësi të nxënësve, autorizime të posaçme u njihen edhe 

mësuesve dhe profesorëve. 

 

Veprimet apo masat e këtyre personave nuk do të konsiderohen veprime të kundërligjshme nëse 

ndërmerren me qëllim të edukimit dhe arsimimit të nxënësve. Nga kjo rezulton se tolerohet 

lëndimi i ndonjë të drejte me qëllim të realizimit të qëllimit të përgjithshëm të pranuar, i cili në 

këto situata ka përparësi. 

 

Si, shembuj ku sipas bazave të këtilla është e përjashtuar kundërligjshmëria mund të theksohen 

privimi nga liria e personave të këtillë, cenimi i konfidencës së letrave të tyre, marrja e disa 

sendeve të tyre etj, nëse këto veprime ndërmerren me qëllim të edukimit të fëmijëve. Të këtilla 

nuk do të ishin veprimet të kryera në mes bashkëshortëve, veçmas nuk do të mund të thuhej se 

burri në raport me gruan në atë drejtim ka ndonjë pozitë të veçantë. Sipas praktikës gjyqësore 

Franceze, një gjykatë në vitin 1922 e ka liruar personin nga dënimi për arsye se ndaj gruas së tij 

ka aplikuar dënimet trupore, mirëpo gjykata e kasacionit nuk ka pranuar qëndrimin e këtillë 

juridik të gjykatës së ulët, duke konsideruar se ajo është në kundërshtim me zakonet 

bashkëkohore. 

 

6.10.5 Intervenimet mjekësore sterilizimi dhe tredhja, transplantimi i organeve, eutanazia, 

intervenimet kirurgjike plastike 

 

Operacione medicinale, të aplikuara sipas kërkesës së dijes medicinale, të suksesshme apo të 

pasuksesshme dhe shumë veprime tjera medicinale me qëllim shërimi, edhe pse ato marr veç e 

veç paraqesin lëndim trupor të personit, nuk janë vepra penale nuk janë të dënueshme. 

 

Lidhur me arsyeshmërinë e përjashtimit të kundërligjshmërisë së këtyre veprave penale, ligjet 

penale nuk japin ndonjë përgjigje, për këtë arsye, në teorinë e së drejtë penale paraqiten  

mendime të ndryshme. Sipas një grupi autorësh, shkak i përjashtmit të kundërligjshmërisë së 

intervenimit mjekësorë është pëlqimi i pacientit, apo pëlqimi i supozuar. 

 

Sipas grupit të dytë të autorëve, mendimi i të cilëve konsiderohet më i drejtë, intervenimet 

mjekësore nuk konsiderohen vepra penale ngase këto ndërmerren në interes të pacientit dhe si të 

tilla janë të dobishme edhe për shoqërinë. 
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6.10.5.1 Sterilizimi dhe tredhja 

 

Intervenimet mjekësore me qëllim sterilizimi, dhe tredhje edhe në rastet kur janë ndërmarrë me 

pëlqimin – kërkesën e palës, nëse nuk ekziston ndonjë ligj i cili lejon, paraqesin vepra penale të 

lëndimit trupor, meqë këto veprime nuk ndërmerren me qëllim shërimi. 

 

6.10.5.2 Transplantimi i organeve 

 

Transplantimi i organeve dhe pjesëve të trupit, sipas dispozitave në fuqi, mund të bëhet vetëm 

nëse arrihet pëlqimi i atij që jep dhe atij që merr dhe nëse ekziston arsyeshmëria e intervenimit të 

këtillë mjekësor, kur organi merret nga personi i vdekur, duhet saktësisht të definohet momenti i 

vdekjes. 

 

6.10.5.3 Eutanazia 

 

Lidhur me eutanazinë (vdekja nga mëshira) ekzistojnë mendime të ndryshme pro dhe kundra, 

mirëpo disa shtete në kushte mjaft strikte të parapara me ligj, e kanë lejuar eutanazinë. Në mesin 

e këtyre shteteve edhe Holanda e ka legalizuar eutanazinë në dhjetor të vitit 2000. 

 

Sipas legjislacionit tonë penal nuk është e lejuar eutanazia, përkatësisht kjo konsiderohet vepër 

penale. 

 

6.10.5.4 Intervenimet kirurgjike plastike 

 

Intervenimet kirurgjike estetike dhe plastike si dhe disa intervenime tjera (p.sh. tatuazhet, shpimi 

i veshëve, etj.) nuk konsiderohen vepër penale edhe pse nuk ndërmerren me qëllim shërimi,  

ngase nuk paraqesin rrezik dhe ndërmerren në interes të pacientit. 

 

6.10.5.5 Eksperimentet mjekësore 

 

Nuk lejohen eksperimentet në njerëz dhe këto veprime të mjekëve konsiderohen vepra penale. 

Eksperimente të natyrës së këtillë konsiderohen aplikimi i mjeteve dhe metodave të reja me 

qëllim të terapisë apo diagnozës, të cilat më parë nuk janë provuar apo të cilat nuk kanë dhënë 

rezultate të mira. 

 

6.10.6 Pëlqimi i të dëmtuarit 

 

Pëlqimi i të dëmtuarit përjashton kundërligjshmërinë, te vepra penale nga neni 171 i KPRK 

pëlqimi i të dëmtuarit nuk e përjashton kundërligjshmërinë. Legjislacioni penal në asnjë vend 

shprehimisht nuk parasheh pëlqimin e të dëmtuarit si shkak për përjashtimin e 

kundërligjshmërisë. 

 

Për disa vepra penale në ligjet penale veprimin e bën inkriminues nëse është ndërmarr pa 

pëlqimin e të dëmtuarit, në të kundërtën veprimi nuk konsiderohet i kundërligjshëm, p.sh. vepra 

penale e dhunimit nga neni 230 par. 1. të KPRK, nëse nuk ka pasur kundërshtim përkatësisht 

rezistencë nuk ka vepër penale. Këtu pëlqimi nuk paraqitet si arsye e përjashtimit të 

kundërligjshmërisë, por vetëm se nuk janë përmbushur tiparet ligjore të veprës penale. 

 

Ka vepra penale ku në figurën e veprës penale, pëlqimi i palës tjetër është element i saj, andaj 

edhe ky pëlqim nuk mund të jetë arsye për përjashtimin e kundërligjshmërisë, P.sh. veprat penale 
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nga neni 343 të KPRK, kontraktimi i përfitimit pasuror joproporcional (kontrata e fajdesë), nuk 

mund të përjashtohet kundërligjshmëria edhe pse ka ekzistuar pëlqimi i të dëmtuarit. 

 

6.10.7 Veprat penale ku pëlqimi i të dëmtuarit është irelevant 

 

Pëlqimi i të dëmtuarit në të shumtën e herëve nuk e përjashton kundërligjshmërinë, nga fakti se  

të mirat juridike në radhë të parë mbrohen në interes të përgjithshëm, p.sh. veprat penale kundër 

rregullimit juridik dhe sigurisë së vendit, pastaj veprat penale të vrasjes, plagosjes, kontratat e 

fajdesë dhe një mori veprash tjera penale. 

 

Vrasja, konsiderohet vrasje edhe nëse është bërë me pëlqimin e të dëmtuarit. Të dënueshme janë 

edhe veprat penale të lëndimit trupor dhe të vrasjes edhe kur ato janë kryer në dyluftim. 

 

6.10.8 Veprat penale ku pëlqimi i të dëmtuarit duhet të përjashtojë kundërligjshmërinë 

 

Përkundër faktit se pëlqimi i të dëmtuarit në të shumtën e rasteve nuk ka kurrfarë rëndësie për të 

drejtën penale, ekzistojnë disa vepra penale të cilat për nga natyra, lloji dhe shkalla e 

rrezikshmërisë shoqërore janë, më të lehta, për ç‘arsye në të drejtën penale duhet të merret 

parasysh pëlqimi i të dëmtuarit si rrethanë për përjashtimin e kundërligjshmërisë-veprës penale. 

P.sh. klienti pajtohet që avokati i tij ta paraqesë atë të cilën ai ia ka besuar, pastaj te veprat penale 

kundër nderit dhe autoritetit, si dhe te veprat penale kundër lirive dhe të drejtave të qytetarëve. 

 

Edhe te shumë vepra penale kundër pasurisë mund të aprovohet pranimi i të dëmtuarit, p.sh. nëse 

pronari i sendit mund ta shkatërrojë sendin e tij dhe mos të paraqesë vepër penale, atëherë këtë 

mund ta bëjë edhe personi tjetër me pëlqimin e tij. 

 

6.10.9 Surrogatet e pëlqimit të dëmtuarit (të vepruarit në interes të dëmtuarit dhe “pëlqimi 

i supozuar”) 

 

Këto janë raste të veçanta të pëlqimit. Në mes të shkaqeve për përjashtimin e kundërligjshmërisë 

hynë edhe “pëlqimi i supozuar” apo “veprimi për interes të dëmtuarit”. 

 

Në pyetje janë ato situata jetësore ku në kolizion janë sferat e brendshme të dëmtuarit të njëjtë. 

P.sh. dikush hap letrën e mikut të tij duke supozuar se ka ndonjë lajm të rëndësishëm për mikun e 

tij, për të ndërmarrë ai urgjent diçka, dikush e lëndon tjetrin derisa e ka shpëtuar atë, dikush hynë 

në banesën e huaj për ta ndalur rrjedhën e ujit për shkak të pëlcitjes së gypave, pastaj rastet e 

ndryshme nga praktika mjekësore, p.sh. ndërprerja e shtatzënisë, operacionet e ndryshme  

urgjente etj., kur pacienti nuk ka mundur të japë pëlqimin, mirëpo mbizotëron bindja se ai po të 

kishte mundësi sigurisht do ta jepte pëlqimin. 

 

Në situata të këtilla, për t`u konsideruar se veprimet e tilla nuk janë të kundërligjshme duhet të 

merren për interes të të dëmtuarit. 

 

Këtu në shumicën e rasteve fjala është për rastet e papritura të cilat nuk presin, përkatësisht kur 

rreziku mund të evitohet vetëm nëse veprohet me urgjencë. 

 

Në anën tjetër pëlqimi i supozuar arsyetohet me faktin se nëse sipas fuqisë së ligjit është 

përjashtuar kundërligjshmëria kur në nevojë ekstreme një e mirë juridike shpëtohet duke e 

lënduar të mirën juridike të personit të tretë, duhet lejuar edhe përjashtuar kundërligjshmërinë 

kur një  e mirë juridike shpëtohet me dëmtimin e të mirës juridike e të dëmtuarit të njëjtë. 
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6.10.10 Vetëlëndimi 

 

Vetëlëndimi ekziston në rastet kur një person e dëmton të mirën juridike, të mirën personale, 

p.sh. i shkakton vetes lëndime trupore apo e shkatërron pasurinë e vet. Të mira juridike  

personale konsiderohen p.sh. jeta, integriteti trupor, nderi autoriteti, liria e qarkullimit, pasuria 

individuale etj. 

 

Në të drejtën penale vetëlëndimi nuk paraqet vepër penale me kusht që mos të paraqesë rrezik  

për shoqërinë. 

 

Do të përgjigjet penalisht ai i cili me qëllim që t’i shmanget shërbimit ushtarak e plagos veten, në 

këto situata konsiderohet se personi i tillë ka kryer vepër penale shmangie nga shërbimi ushtarak 

duke e bërë veten të paaftë. 

 
 

6.11 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësve prokurorë do tu jepen raste nga praktika, të cilët pas punës 

në grupe do të bëjnë prezantime lidhur me ato raste dhe me këtë rast diskutimet do të fokusohen 

tek elementet e këtyre veprave penale duke komentuar secilin element. 

 

6.12. Përmbledhje 

 

Në këtë sesion kryesisht janë trajtuar shkalla e rrezikshmërisë, rrezikshmëria e përgjithshme dhe 

e posaçme, raportet në mes të kundërligjshmërisë dhe rrezikshmërisë, kundërligjshmëria si 

element i figurës së disa veprave penale si dhe shkaqet të cilat e përjashtojnë kundërligjshmërinë. 
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7. Përgjegjësia penale 

 

7.1 Hyrje 

 

Përmes këtij sesioni prokurorët pjesëmarrës do të njoftohen lidhur me përgjegjësinë penale duke 

përfshirë elementet e përgjegjësisë penale. Sipas parimeve të së drejtës penale një person 

konsiderohet i përgjegjshëm atëherë kur posedon aso veti (cilësi) psikike që i bëjnë të mundshme 

të kuptojë rëndësinë e veprës dhe t’i kontrollojë sjelljet dhe veprimet e veta. 

 

7.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- kuptojnë rëndësinë e përgjegjësisë penale, 

- shpjegojnë rastet kur një person është penalisht i përgjegjshëm, 

- identifikojnë elementet e përgjegjësisë penale, 

- përcaktojnë formën e përgjegjësisë penale (dashjen apo pakujdesinë), 

- identifikojnë qëllimin dhe motivet e dashjes për të kryer vepër penale. 

 

7.3 Përgjegjësia penale si element subjektiv i veprës penale 

 

Në të drejtën penale, një person konsiderohet penalisht përgjegjës nëse në kohën e kryerjes së 

veprës penale ka poseduar cilësi të caktuara psikike dhe nëse te ai ka ekzistuar një marrëdhënie e 

caktuar psikike ndaj veprës të cilën ai e ka kryer d.m.th. një person konsiderohet penalisht i 

përgjegjshëm nëse në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë i përgjegjshëm dhe i fajshëm. 

 

7.3.1 Elementet e përgjegjësisë penale 

 

Përgjegjësia penale përbëhet prej dy elementeve: 

 

1. Nga vetitë e caktuara psikike të kryesit (përgjegjshmëria) dhe 

2. Nga qëndrimi apo marrëdhënia e kryesit ndaj veprës që e ka kryer (fajësia). 

 

Nga kjo rezulton se për të ekzistuar përgjegjësia penale, kryesi duhet të jetë i përgjegjshëm dhe i 

fajshëm – penalisht i përgjegjshëm. 

 

Një person konsiderohet i përgjegjshëm atëherë kur posedon aso veti (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 penalisht përgjegjës - i fajshëm, kur ndaj veprës ka pasur asi qëndrimi apo 

raporti i cili e bënë të mundshëm t’i ngarkohet vepra, përkatësisht kur veprën e konsideron si të 

veten. 

 

Nëse një person nuk është i përgjegjshëm, nuk është i aftë që ta kuptojë rëndësinë e veprës dhe  

t’i kontrollojë sjelljet e tija, atëherë nuk mund të konsiderohet i fajshëm, nga kjo rezulton se 

përgjegjshmëria është bazë ku ndërtohet fajësia, përgjegjshmëria është kusht për t`u sajuar 

fajësia. Në anën tjetër një person mund të jetë i përgjegjshëm por të mos jetë i fajshëm, nëse 

mungon njëri nga këto dy elemente nuk ka përgjegjësi penale. 

 

Në nenin 17. par. 1 të KPRK është përcaktuar nocioni i përgjegjësisë penale dhe në këtë paragraf 

thuhet ”kryesi i veprës penale është penalisht përgjegjës nëse është mendërisht i aftë dhe veprën 

penale e ka kryer me dashje apo nga pakujdesia.” 
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7.3.2 Përgjegjshmëria 

 

Në të drejtën penale një person konsiderohet penalisht i përgjegjshëm atëherë kur posedon aso 

veti apo aftësi intelektuale (mendore) dhe volutive që i bëjnë të mundshme të mendojë, të 

gjykojë, të vendosë dhe t’i kontrollojë sjelljet dhe veprimet e veta. Prej këtij përkufizimi del se 

përgjegjshmëria përbëhet prej dy elementeve: elementit intelektual apo të vetëdijes dhe elementit 

volutiv apo të dëshirës-vullnetit 

 

Elementi intelektual (mendor) apo i vetëdijes 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, parafytyrim 

të qartë se është duke e kryer një vepër të rrezikshme dhe të kundërligjshme. 

 

Elementi volutiv apo elementi i dëshirës përkatësisht i vullnetit ekziston atëherë kur personi  

është në aso gjendje apo ka aftësi psikike që të vendosë dhe t’i kontrollojë sjelljet e veta. 

 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës, sikur shumë kode penale të shteteve tjera nuk e përcakton 

nocionin e përgjegjshmërisë, por përkundrazi me nenin 18 par.1 përcakton papërgjegjshmërinë. 

 

7.3.2 Papërgjegjshmëria 

 

Më parë u tha se personi është i përgjegjshëm kur posedon aftësi për ta kuptuar rëndësinë e 

veprës dhe aftësinë për t`i kontrolluar sjelljet e veta. Kryesi i veprës penale i cili nuk i posedon 

këto dy aftësi, apo njërën nga këto aftësi, në të drejtën penale konsiderohet i papërgjegjshëm. 

 

Sipas nenit 18 par. 1 të KPRK “Personi i cili ka kryer vepër penale konsiderohet i paaftë 

mendërisht nëse në kohën e kryerjes së veprës penale lëngonte nga ndonjë sëmundje mendore e 

përkohshme ose e përhershme, çrregullim mendor apo ngecje në zhvillimin mendor që e ka 

prekur funksionimin e tij mendor dhe për pasojë nuk ka qenë në gjendje të kuptojë apo 

kontrollojë veprimet apo mosveprimet e tij apo të kuptoj se kryen vepër penale”. 

 

Sëmundjet mendore të përhershme dhe të përkohshme janë lloje të sëmundjeve të sistemit 

qendror nervor të intensitetit të tillë të cilat e bëjnë personin plotësisht të papërgjegjshëm, ndërsa 

sëmundjet mendore të përhershme apo kronike janë ato sëmundje që zgjasin kohë të gjatë dhe të 

cilat sipas të arriturave të shkencës së psikiatrisë bashkëkohore edhe përkundër mjekimit, janë të 

pashërueshme. Si sëmundje psikike kronike janë p.sh. epilepsia, paraliza progresive, skizofrenia, 

paranoja, psikoza encefalike etj. Sëmundjet mendore të përkohshme apo akute janë lloje të 

sëmundjeve që lajmërohen në perioda kohore dhe që spontanisht mund të pushojnë, apo të cilat 

sipas arritjeve bashkëkohore të shkencës së psikiatrisë mund të neutralizohen, madje edhe të 

shërohen. 

 

Çrregullimi mendor i përkohshëm është lloj i tillë i çrregullimeve mendore të përkohshme apo 

momentale të shumicës së funksioneve psikike posaçërisht të vetëdijes. Kryesi gjendet në aso 

gjendje shëndetësore që nuk është i aftë të gjykojë dhe të vendosë drejtë, nuk është në gjendje 

psikike që të kuptojë rëndësinë e veprës dhe t’i kontrollojë sjelljet e tij. 

 

Zhvillimi mendor me ngecje është gjendje e ngecjes së zhvillimit mendor (psikik), e cila është 

shkaktuar nga grymosja (atrofia) e sistemit qendror nervor, apo nga kushtet e posaçme sociale në 

të cilat ka jetuar një person. Këtu bëhet fjalë për mos zhvillim të aparatit psikik, për shkak të cilit 

personi i këtillë nuk është në gjendje të gjykojë dhe të vendosë. 

 

Këto ngecje mund të lajmërohen në forma të ndryshme: 
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- idiotët e shkallës së parë, zhvillimi mendor i të cilëve është i barabartë me zhvillimin 

mendor të shtazëve; 

- idiotët e shkallës së dytë, zhvillimi mendor i të cilëve është sa i fëmijëve gjer në moshën  

3 vjeç; 

- imbecilët, zhvillimi mendor i të cilëve është sa i fëmijëve prej 3-6 vjeç dhe; 

- debilët, zhvillimi psikik i të cilëve është i barabartë me atë të fëmijëve gjer 14 vjeç. 

 

7.3.3 Përgjegjshmëria esencialisht e zvogëluar 

 

Përgjegjshmëria esencialisht e zvogëluar është gjendje e tillë e personit në kohën e kryerjes së 

veprës penale, nëse për shkak të sëmundjes mendore kronike apo të përkohshme, çrregullimit 

mendor apo ngecjes në zhvillimin mendor, aftësia e kryesit që të kuptojë rëndësinë e veprës apo 

aftësia e tij që t`i kontrollojë sjelljet e veta ka qenë dukshëm, esencialisht e zvogëluar. 

 

Kodi ynë Penal njeh përgjegjshmërinë e zvogëluar, si gjendje psikike, mendore midis 

përgjegjshmërisë dhe papërgjegjshmërisë. Sipas nenit 18 par. 2 të KPRK “Personi, i cili 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 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.” 

 

Ekzistojnë disa mendime të ndryshme përkitazi me përgjegjshmërinë esencialisht të zvogëluar. 

 

a. Institucioni i përgjegjshmërisë esenciale të zvogëluar në teori dhe legjislacionin 

bashkëkohor është përvetësuar ngase shumica e penalistëve dhe psikiatërve janë të 

mendimit se ekzistojnë gjendje mendore në të cilat kryesi posedon aso aftësi intelektuale 

dhe volitive, mirëpo për shkak të defekteve në sferën biopsiqike, këto aftësi janë të 

zvogëluara. 

b. Ka autorë në të drejtën penale të cilët e kundërshtojnë institucionin e përgjegjshmërisë 

esenciale të zvogëluar me ç’rast cekin se është shumë vështirë që në praktikë gjendja e 

këtillë të vërtetohet dhe gjithashtu është shumë vështirë që të bëhet dallimi midis 

përgjegjësisë esenciale të zvogëluar nga përgjegjshmëria dhe papërgjegjshmëria. 

 

7.3.4 Përgjegjshmëria esenciale e zvogëluar dhe ndikimi i saj në përgjegjësinë penale dhe 

ndëshkimin sipas KPRK 

 

Kur kryesi në kohën e kryerjes së veprës penale ka pasur përgjegjësi dukshëm të zvogëluar mund 

të dënohet më butë. Zvogëlimi i përgjegjshmërisë është bazë fakultative për zbutjen e dënimit. 

 

Sipas disa ligjeve penale, kur gjykata konstaton se ndonjë person veprën penale e ka kryer në 

gjendje të përgjegjësisë esencialisht të zvogëluar, kryesi duhet të dënohet më butë (e 

ashtuquajtura zbutje obligative). Sipas disa ligjeve tjera, kryerja e veprës penale në gjendje të 

përgjegjësisë esencialisht të zvogëluar është bazë sipas të cilës gjykata mundet kryesin ta gjykoj 

më butë (e ashtuquajtura zbutje fakultative). 

 

KPRK, ka pranuar variantin e zbutjes alternative të zbutjes së dënimit, nëse kryesi në momentin  

e kryerjes së veprës penale ka pasur përgjegjësi esenciaisht të zvogëluar (neni 18 par. 2 të 

KPRK). Nëse gjykata konsideron se aftësia e të pandehurit që të kuptojë rëndësinë e veprës së 
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vet apo t’i kontrollojë veprimet e tija nuk ka qenë e tillë që do të ishte bazë për zbutjen e dënimit, 

kjo rrethanë merret parasysh si rrethanë lehtësuese me rastin e matjes së dënimit. 

 

7.3.5 Aplikimi i masave siguruese ndaj kryesve të veprave penale me përgjegjësi esencialisht 

të zvogëluar 

 

Nëse gjykata konstaton se kryesi i veprës penale me përgjegjshmëri esenciale të zvogëluar është 

në të ardhmen i rrezikshëm për rrethin ku jeton, atëherë mundet kryesit të këtillë, krahas dënimit, 

t’ia shqiptoj edhe masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik (neni 90), apo trajtimin e 

detyrueshëm psikiatrik në liri, i cili mund të shqiptohet bashkë me dënimin me kusht nën 

mbikëqyrjen e shërbimit sprovues (neni 60 KPRK), ose nenit 3 të Rregullores nr.2004/04 së 

UNMIK-ut mbi procedurën penale ku përfshihen kryerës me çrregullime mendore). 

 

Krahas dënimit, njëra prej këtyre dy lloje të masave të trajtimit të detyrueshëm psikiatrik u 

shqiptohet posaçërisht kryesve anormalë të veprave të nga radha e psikopatëve, të cilët zakonisht 

janë jo vetëm në gjendje të përgjegjshmërisë esenciale të zvogëluar, por edhe në të ardhmen 

paraqesin rrezik. 

 

7.3.6 Actiones liberae in causa 

 

Është parim se nëse kryesi në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë i papërgjegjshëm ai nuk 

mund të konsiderohet penalisht i përgjegjshëm për atë vepër. Mirëpo, nga kjo rregull ekziston një 

përjashtim. 

 

Ky përjashtim shprehet në rastet kur vetë personi e shpien, e sjell veten në gjendje të 

papërgjegjshme dhe në atë gjendje kryen vepër penale, në rastet e këtilla personi konsiderohet 

penalisht i përgjegjshëm për veprën penale që e ka kryer në gjendjen e papërgjegjshme të cilën e 

ka shkaktuar vetë. Rastet e këtilla në të drejtën penale janë të njohura në gjuhën latine me 

shprehjen actiones liberae in causa (veprimet janë të lira në vendim, e jo edhe në kryerje). 

 

Janë të shumta dhe të ndryshme rastet e tilla në praktikë, shoferi përkundër shenjave të qarta të 

lodhjes vazhdon ta ngasë veturën, flenë dhe kështu shkelë njeriun; personi i autorizuar që ta 

mbyllë rampën kur duhet të kalojë treni dehet me alkool dhe kur vije koha e lëshimit nuk e bënë 

këtë veprim dhe vije gjer ke ndeshja e trenit dhe automjetit të udhëtarëve etj. 

 

Institucionin Actio libera in causa tani e njohin të gjitha legjislacionet penale të shteteve 

bashkëkohore. Në KPRK ky institut është i paraparë në nenin 19, ku shprehimisht thuhet 

”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 kuptojë rëndësinë e veprimit apo të 

mosveprimit të vet ose të kontrollojë sjelljen e vet, nëse para se të ketë sjellë veten në atë 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 ligj parasheh përgjegjësi penale për kryerjen e kësaj vepre 

penale nga pakujdesia.” 

 

Mund të ndodhin raste kur njeriu me qëllim e sjellë veten në gjendje të tillë, ngase mendon se 

nëse e kryen veprën penale në gjendje të papërgjegjshme nuk mund të konsiderohet penalisht 

përgjegjës, p.sh. mjeku kujdestar në spital me qëllim që mos ta bëjë operacion pacientin i cili 

gjendet në rrezik jete konsumon alkool dhe kështu e bënë veten të paaftë që ta ushtrojë 

profesionin e mjekut, ose rasti tjetër personi mund të mos ketë kurajë ta vrasë dike në gjendje 

normale dehet me alkool e mund frikën dhe del dhe e vret personin. 
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Ky institucion ekziston me qëllim të evitimit të keqpërdorimit se mund të konsiderohet penalisht 

përgjegjës vetëm personi i cili në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë i përgjegjshëm dhe 

po mos të ekzistonte ky parim nuk do të mund të ndëshkoheshin që me vetëdije, me qëllim apo 

nga pakujdesia e sjellin veten në gjendje të papërgjegjshme dhe në këtë gjendje kryejnë vepra 

penale. 

 

Edhe në shtetet në legjislacionin e të cilave nuk ekziston ky institut, teoria dhe praktika e kanë 

pranuar këtë institut juridik. 

 

Që të mund të aplikohet ky institut, sipas nenit 19 të KPRK, duhet të plotësohen këto kushte: 

 

1. personi duhet të jetë i vetëdijshëm në kohën kur e sjellë veten në gjendje të 

papërgjegjshme; 

2. që personi me fajin e tij (me dashje apo nga pakujdesia) vije në këso gjendje, p.sh. 

konsumon alkool, drogë, apo vazhdon ta ngasë veturën edhe pse e vëren se është i  

molisur për gjumë; 

3. para se ta sjellë veten në gjendje të papërgjegjshme, vepra të jetë e përfshirë në dashjen 

apo pakujdesinë e tij; dhe 

4. që të ketë kryer veprën penale, e cila në esencë i përgjigjet veprës e cila ka qenë e 

përfshirë me dashjen apo pakujdesinë e kryesit gjersa ai ka qenë në gjendje të 

vetëdijshme; 

 

D.m.th. duhet të jetë kryer ajo vepër të cilën kryesi e ka parafytyruar - supozuar, apo ka mundur 

dhe ka qenë i detyruar ta supozojë e jo të ekzistojë ndonjë vetëdije e përgjithshme se mund të 

kryejë ndonjë vepër penale (të papërcaktuar), kjo nënkupton se duhet të ekzistoj një 

përputhshmëri në mes të veprës që kryesi e kishte në vetëdije derisa ishte në gjendje të 

përgjegjshme dhe veprës që e ka kryer në gjendje të papërgjegjshme. 

 

Mirëpo këtu nuk kërkohet ndonjë ngjashmëri absolute, duhet marrë se kjo ngjashmëri ekziston, 

nëse kryesi sa ishte i përgjegjshëm ka qenë i vetëdijshëm se do të kryejë veprën penale plagosje e 

rëndë trupore, mirëpo është shkaktuar vdekja, ose rasti tjetër kryesi para se të ulet në automobil 

konsumon alkool dhe ka qenë i vetëdijshëm se duke e ngarë automobilin në gjendje të tillë mund 

të shkaktojë aksident komunikacioni, është irelevante se aksidenti është shkaktuar duke u 

ndeshur me një veturë tjetër apo është devijuar nga rruga dhe ka rënë në greminë. 

 

7.3.7 Actio libera causa dhe përgjegjësia penale 

 

Sipas këtij instituti personi përgjigjet sipas parimeve të përgjithshme në të cilat mbështet 

përgjegjësia penale. Edhe këtu për të mundur me u konsideruar penalisht përgjegjës kryesi i 

veprës penale, duhet të jetë i përgjegjshëm dhe i fajshëm. Mirëpo përgjegjshmëria duhet të 

ekzistojë në kohën kur ai e sjell veten në gjendje të papërgjegjshme. 

 

Actio libera in causa mund të shkaktohet me dashje dhe nga pakujdesia. 

 

Për libera in causa, kryesi gjithmonë përgjigjet nëse është kryer me dashje, e nëse është kryer nga 

pakujdesia përgjigjet vetëm kur ligji cakton se kryesi do të përgjigjet edhe për vepër të kryer nga 

pakujdesia. 

 

7.3.8 Actio libera in causa  dhe përgjegjshmëria esenciale e zvogëluar 

 

Siç u tha më lartë, gjendja plotësisht e papërgjegjshme e shkaktuar nga vetë kryesi nuk 

përjashton  përgjegjshmërinë penale dhe ndëshkimin për veprën  penale  që është  kryer në    këtë 
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gjendje, atëherë është e logjikshme që personi që kryen veprën penale nën rrethanat e actio libera 

in causa, në gjendje të përgjegjshmërisë penale esencialisht të zvogëluar ai dënohet për veprën e 

kryer dhe në këto rrethana përgjegjshmëria esencialisht e zvogëluar nuk mund t’i merret as si 

rrethanë lehtësuese. 

 

7.4 Faji 

 

Për t`u konsideruar një person penalisht përgjegjës për veprën e kryer ai duhet të jetë i 

përgjegjshëm dhe duhet të jetë i fajshëm. Faji është element subjektiv i veprës penale. 

 

Që të mund të ndëshkohet një person për veprën e tij, nuk mjafton që ai të ketë kryer vetëm  

vepër të kundërligjshme që parashihet si vepër penale, por ai atë vepër duhet ta kryejë me fajin e 

tij. 

 

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 ishte e paraparë si vepër penale, dhe 

- nëse ndaj veprës - pasojës ka pasur aso marrëdhënie, relacioni e cila i bën të mundshme 

gjyqit që t’ia ngarkojë, t`ia vë në barrë atë vepër. 

 

Marrëdhënia apo relacioni psikik i kryesit ndaj veprës në të drejtën penale quhet fajësi. 

 

Lidhur me veprimin e veprës penale, faji ekziston atëherë kur personi është i vetëdijshëm dhe e 

dëshiron ndërmarrjen e veprimit, apo kur është i vetëdijshëm dhe dëshiron të mos e ndërmarrë 

veprimin e caktuar, kur me mosveprim kryhet vepra penale e caktuar. 

 

Lidhur me pasojën, konsiderohet se një person është i fajshëm në rastet kur është i vetëdijshëm 

dhe dëshironte të shkaktohej pasoja e ndaluar në botën e jashtme, mirëpo fajësia është në tërësi 

që përfshinë veprimin dhe pasojën. 

 

Në shkencën e së drejtës penale lidhur me fajin ekzistojnë tri teori, ajo psikologjike, teoria 

normative dhe teoria normativo-psikologjike. 

 

1. 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. 

2. Sipas teorisë normative, një person konsiderohet se e kryen veprën penale me fajin e tij  

në rast kur veprën penale e konsideron si të kundërligjshme. 

3. Sipas teorisë psikologjike-normative, një person konsiderohet se e ka kryer një vepër 

penale me faj në rast kur janë shprehur elementet e teorisë psikologjike dhe normative. 

 

7.4.1 Format e fajit 

 

Sipas KPRK, nenit 21 dhe 23 faji i ka dy forma kryesore dashjen (dolus) dhe pakujdesinë 

(culpa). 

 

7.4.2 Dashja 

 

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. 



61  

Në shkencën e të drejtës penale dhe në praktikën gjyqësore, dashja konsiderohet si formë më e 

shpeshtë e fajit me të cilën kryhet vepra penale. 

 

Sipas dispozitave të nenit 21 të KPRK, vepra penale është kryer me dashje kur kryesi ka qenë i 

vetëdijshëm për veprën e vet dhe ka dashur që ta kryejë, apo ka qenë i vetëdijshëm se për shkak 

të veprimit dhe mosveprimit të tij mund të shkaktohet pasoja e ndaluar, por e ka pranuar, është 

dakorduar që të shkaktohet pasoja. 

 

Nga përkufizimi ligjor i dashjes rezulton se KPRK, njeh dy lloje të dashjes: dashjen direkte dhe 

atë eventuale. 

 

7.4.3 Dashja direkte 

 

Dashja direkte (dolus directus) ekziston atëherë kur kryesi është i vetëdijshëm se me veprimin 

apo mosveprimin e vet do të kryejë vepër të dëmshme, vepër penale dhe e dëshiron kryerjen e 

asaj vepre, dëshiron që të shkaktohet pasoja e ndaluar në botën e jashtme. 

 

Kjo formë e dashjes kështu është përkufizuar edhe në KPRK, në nenin 21 par. 2 ku thuhet 

”personi vepron me dashje direkte kur është i vetëdijshëm për veprën e vet dhe e dëshiron 

kryerjen e saj”. Nga kjo del se dashja përbëhet prej dy elementeve atij intelektual apo të vetëdijes 

dhe atij volutiv. 

 

7.4.4 Elementi intelektual apo i vetëdijes te dashja direkte 

 

Në kuadrin e dashjes direkte shprehet në rastet kur kryesi është i vetëdijshëm, e di, ka 

parafytyrim 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 dhe të gjitha rrethanat tjera reale të cilat përbëjnë tiparet e veprës penale. 

 

Nëse kryesi nuk ka qenë i vetëdijshëm për ndonjërën nga rrethanat reale që është tipare e veprës 

penale, atëherë te kryesi i tillë nuk ekziston dashja lidhur me atë vepër, p.sh. nëse personi A nuk 

di se akoma gjendet në martesë dhe lidhë martesë me personin B, atëherë nuk mund të 

konsiderohet se ka kryer vepër penale të bigamisë. 

 

7.4.5 Elementi volutiv apo i dëshirës (i vullnetit) 

 

Elementi volutiv te dashja direkte shprehet atëherë kur kryesi ka dashur, ka dëshiruar që me 

veprimin apo mosveprimin e vetë të shkaktojë pasojën e caktuar. 

 

Konsiderohet se personi e ka dëshiruar kryerjen e veprës kur ka ndërmarrë veprimin me qëllim  

që të shkaktojë pasojën, e cila është tipare e veprës penale të caktuar, p.sh. personi A me qëllim 

që ta privoj nga jeta 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 shërben për të realizuar 

qëllimin e vet, p.sh. e vret personin tjetër me qëllim që t’ia merr të hollat, apo kur ndokush e vret 

të afërmin e vet me qëllim që ta trashëgojë pasurinë e tij, e falsifikon diplomën e fakultetit për të 

fituar ndonjë post etj. 
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Në këta shembuj të dhënë, të hollat, pastaj trashëgimia dhe posti paraqesin qëllim, ndërsa privimi 

nga jeta, përkatësisht falsifikimi janë mjetet për realizimin e qëllimit. 

 

Vullneti apo dëshira përfshinë edhe pasojën e cila medoemos shkaktohet krahas pasojës së 

mëparshme, pasojës kryesore. Kështu, p.sh. nëse kryesi me qëllim që ta vrasë personin A i cili 

gjendet me të tjerët, hedh bombën në drejtim të tij, me ç’rast nga shpërthimi shkaktohet vdekja 

edhe e personave të tjerë. 

 

Gjithashtu, konsiderohet se personi ka vepruar me dashje direkte edhe në rastet kur dëshiron 

shkaktimin e asaj pasoje, por e di se me siguri do të shkaktohet edhe një pasojë tjetër e dëmshme, 

p.sh. personi A disa minuta para se të kalojë treni në vendkalimin ku duhet lëshuar rampa për të 

ndaluar kalimin e automjeteve vret personin B, i cili duhej ta lëshojë rampën dhe kësisoj 

shkaktohet ndeshja e trenit me autobusin e udhëtarëve, në këto rrethana konsiderohet se kryesi ka 

vepruar me dashje direkte edhe lidhur me viktimat e udhëtarëve dhe dëmin material, apo e vret të 

ëmën e cila ka në gji fëmijën e vogël, i vetëdijshëm që sipas rrethanave ekzistuese edhe fëmija  

do të vdes në mungesë të ushqimit dhe kujdesit. 

 

7.4.6 Dashja eventuale 

 

Dashja eventuale 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 dakorduar që ajo të 

shkaktohet (neni 21 par. 3 KPRK). 

 

7.4.7 Dallimet në mes të dashjes direkte dhe eventuale 

 

Dashja eventuale ka ngjashmëri me dashjen direkte, mirëpo ka edhe dallime kualitative në sferën 

e vetëdijes, e aq më tepër në sferën e vullnetit - dëshirës lidhur me pasojën e shkaktuar. 

 

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 saj nuk e 

parasheh si të sigurt, mirëpo është i vetëdijshëm se me ndërmarrjen e veprimit të caktuar krijohet 

një mundësi e madhe, një rrezik i madh se do të kryhet ajo vepër dhe do të shkaktohet edhe ajo 

pasojë, të cilën e parasheh si të mundshme, por të cilën nuk e dëshiron. 

 

Te dashja eventuale 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. P.sh. personi A shkrep me revole me qëllim që ta vrasë personin 

B që është duke vozitur automobilin në të cilin ndodhet edhe personi C. Personi A në situatën e 

dhënë është i vetëdijshëm se mund ta godasë edhe personin C, apo me vrasjen e personit A do të 

shkaktohet edhe vdekja e personit C, për shkak të rrokullisjes së automobilit mirëpo nuk  

abstenon nga qëllimi i tij, p.sh. personi A me qëllim që ta privojë nga jeta personin B i qet helm 

në pije edhe pse e din se nga ajo gotë mund të helmohet edhe ndonjë person tjetër. 

 

Edhe kjo formë e fajit përbëhet prej dy elementeve: elementit intelektual apo i vetëdijes dhe 

elementi volitiv apo i dëshirës. 

 

Elementi intelektual apo i vetëdijes te dashja eventuale ekziston kur kryesi është i vetëdijshëm, 

supozon se nga veprimi apo mosveprimi i tij mund të shkaktohet pasoja e ndaluar, nga kjo 

rezulton se te dashja eventuale kryesi shkaktimin e pasojës e sheh vetëm si të mundshme. Nëse 

kryesi shkaktimin e pasojës nuk e sheh si të mundshme nuk mund të bëhet fjalë për dashje 

eventuale por eventualisht për pakujdesi pa vetëdije. 
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Gjithashtu nuk mund të konsiderohet se vepra penale është kryer me dashje eventuale nëse kryesi 

ishte i sigurt se pasoja do të shkaktohet. 

 

Te dashja eventuale, përveç dilemës lidhur me mundësinë e shkaktimit të pasojës, dilema apo 

dyshimi mund t’i referohet edhe çdo rrethane e cila është tipare e veprës penale të caktuar,  

d.m.th. dashja eventuale ekziston edhe atëherë kur kryesi i veprës nuk ka parafytyrim të qartë për 

ndonjë tipare të veprës penale, por e parasheh vetëm si të mundshme, p.sh. te vepra penale 

keqpërdorimi seksual i personave nën moshën 16 vjeçare, kryesi nuk është i sigurt se i mituri i ka 

16 vjeç, mirëpo e parasheh mundësinë dhe llogaritë në të dhe nëse nuk i ka 16 vjeç kryen veprën 

penale. 

 

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 sigurt se ajo do të shkaktohet, ndërsa te 

dashja eventuale kryesi nuk është i sigurt, por e parasheh si të mundshme. 

 

Elementi volitiv te dashja eventuale shprehet kur kryesi pranon, jep pëlqimin apo lejon që të 

shkaktohet pasoja e ndaluar. Kryesi është i vetëdijshëm për mundësinë e shkaktimit të pasojës së 

dëmshme, të cilën për ndryshe nuk e dëshiron, mirëpo të cilën e pranon si një lloj çmimi me 

qëllim të realizimit të qëllimit të tij kryesor. 

 

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 pranon 

pasigurinë, gjendjen e rrezikut dhe pasojën eventuale që do të shkaktohet. 

 

7.4.8 Përgjegjësia penale dhe ndëshkimi te veprat penale të kryera me dashje direkte dhe 

eventuale 

 

Kodi Penal nuk bën dallime kur vepra penale kryhet me dashje direkte e kur me dashje eventuale 

 

Sipas KPRK, për veprat penale të kryera me dashje, kryesi gjithherë përgjigjet penalisht, pa  

marrë parasysh se vepra penale është kryer me dashje direkte apo eventuale, madje kodi nuk 

bënë kurrfarë dallime parimore për veprat penale e kryera me këto dy forma të dashjes. 

 

Mirëpo në teori dhe në praktikë, në të shumtën veprat penale të kryera me dashje direkte 

konsiderohen më të rënda se veprat penale të kryera me dashje eventuale. 

 

Në praktiken gjyqësore shpesh hasim dënime më të ashpra për dashje eventuale se sa për dashje 

direkte. 

 

Mirëpo, në praktikën gjyqësore ndeshim edhe aso raste kur kryesi, i cili kryen vepër me dashje 

eventuale, për shkak të qëndrimit të tij, vrazhdësisë që manifestohet ndaj viktimës, është shumë 

më i rrezikshëm se personi që kryen veprën penale me dashje direkte, për këtë arsye meriton 

edhe ndëshkim më të rëndë. 

 

7.4.9 Dashja direkte dhe eventuale, si tipare e figurës së veprës penale 

 

Në shumicën e rasteve, si tipare të figurës së veprës penale, kodi penal nuk parasheh dashjen 

direkte apo eventuale me të cilat mund të kryhet vepra e caktuar, 
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Ligji p.sh. te vrasja thotë ”kush tjetrin e privon nga jeta do të dënohet....,” nga ky formulim 

rezulton se nuk përmend asnjë lloj dashje, me këtë është mbuluar edhe dashja direkte edhe ajo 

eventuale. Kjo do të thotë se çdo vepër penale mund të kryhet edhe me njërën edhe me formën 

tjetër të dashjes, mirëpo në disa raste ligji parasheh se vepra penale mund të kryhen me dashje 

direkte apo eventuale. 

 

Disa nga veprat penale që mund të kryhen me dashje direkte janë; vepra penale e marrjes së 

sendit të huaj, veprat penale të vjedhjes, veprat penale të lajmërimit të rremë, ndërsa me dashje 

eventuale mund të kryhet veprat penale kundër sigurisë në komunikacion, veprat penale trajtimi i 

pandërgjegjshëm mjekësor, mosdhënia e ndihmës mjekësore. 

 

Pse këto vepra penale mund të kryhen vetëm me dashje eventuale? Sepse nëse kryesi edhe te 

vepra e parë edhe te vepra e dytë kishte për qëllim ta privoj nga jeta dikë, atëherë do të 

realizoheshin tiparet e veprës penale të vrasjes edhe te njëra edhe te tjetra. P.sh. nëse personi A 

me automjetin e tij iu ka vërsulur personit B (viktimës) të cilin e kishte në shënjestër ta privoj 

nga jeta, këtu nuk bëhet fjalë për delikt të komunikacionit por për vepër penale të vrasjes, e njëjta 

gjë ndodhë edhe te mosdhënia e ndihmës mjekësore, nëse në dashjen e mjekut ka qenë privimi 

nga jeta i të sëmurit duke mos i dhënë ndihmën mjekësore, atëherë realizohet figura e veprës 

penale të vrasjes e jo mosdhënia e ndihmës mjekësore. 

 

7.4.10 Qëllimi si tipar subjektiv i veprës penale 

 

Te një numër i veprave penale ligji parasheh si tipare të veprës penale, si elemente konstituive të 

saj qëllimin apo motivin me të cilin mund të kryhet vepra penale. 

 

Qëllimi është ngushtë i lidhur me termin cak. Caku është fenomen objektiv fizik i jashtëm. 

Qëllimi në fakt është një parafytyrim për pasojën e veprës penale, çdo vepër penale që kryhet me 

dashje supozohet se është kryer me qëllim të caktuar. 

 

Zakonisht qëllimi nuk bënë pjesë në nocionin e dashjes, përkatësisht nuk konsiderohet si element 

i domosdoshëm i veprës penale. Kështu, p.sh. do të konsiderohet se është kryer vepra penale e 

fyerjes me vetë faktin se ndokush i drejton tjetrit fjalë fyese apo në ndonjë mënyrë e përbuzë, pa 

marr parasysh se a ka ekzistuar qëllimi që ta fyejë tjetrin. 

 

Mirëpo në disa raste, për t`u konsideruar se është kryer vepra penale e caktuar nuk mjafton  

vetëm dashja, por me ligj shprehimisht është paraparë që vepra penale të jetë kryer me qëllim të 

caktuar (dollus coloratus), p.sh. vepra penale e vjedhjes (neni 325 i KPRK) konsiderohet se është 

kryer vetëm nëse kryesi, pasurinë të luajtshme e ka marrë me qëllim që ta përvetësojë në mënyrë 

të kundërligjshme. 

 

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 së pasurisë së huaj të parashikuar 

nga neni 331 të KPRK, apo vepra penale falsifikimi i parasë (neni 302 i KPRK), konsiderohet se 

është kryer, vetëm po qe se falsifikimi i parasë është bërë me qëllim që ta vë në qarkullim si të 

vërtetë. 

 

7.4.11 Motivi 

 

Motivi është komponentë psikologjike e jetës shpirtërore e cila e shtynë personin të ndërmarrë 

veprimin e caktuar. 
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Motivi sikundër qëllimi, gjenden jashtë dashjes. Vepra penale konsiderohet se është kryer me 

dashje pa marrë parasysh se a është kryer me motiv të caktuar. Kur motivi nuk është paraparë si 

element konstituiv i veprës penale, ai merret si rrethanë rënduese apo lehtësuese me rastin e 

matjes së dënimit. 

 

Mirëpo në legjislacionin penal, disa vepra penale konsiderohet se ekzistojnë vetëm nëse janë 

kryer me motive të caktuara, p.sh. vepra penale e vrasjes nga motivet racore, nacionale apo 

fetare, vrasja e rëndë nga motivet e hakmarrjes së paskrupullt apo nga motivet tjera të ulëta (neni 

179 pika 1.10 dhe 1.8 e KPRK), dhuna nga motivet armiqësore, veprat penale të terrorizmit, etj. 

 

Nëse këto vepra nuk janë kryer nga motivet e caktuara, atëherë është fjala për vepra tjera penale. 

Nga kjo mund të konkludojmë se në disa raste të parapara shprehimisht me ligj, motivi shfaqet si 

element konstituiv i veprës penale, e nëse motivi nuk është i paraparë si element kualifikues i 

veprës penale ai mund të merret qoftë si rrethanë lehtësuese apo rënduese me rastin e matjes së 

dënimit (neni 73 i KPRK). 

 

Tani me dispozitat e KPRK, nuk është paraparë si vepër e cilësuar vrasja nga motivet e 

gjakmarrjes, mirëpo vrasjet e tilla ndodhin shpesh në rrethanat kosovare, në këto situata me  

rastin e matjes së dënimit motivi do të merret si rrethanë rënduese. 

 

7.4.12 Llojet e posaçme të dashjes 

 

Pamë se Kodi Penal parasheh dy lloje dashjes, atë direkte dhe atë eventuale, ndërsa ai nuk njeh 

forma tjera të dashjes, mirëpo ekzistojnë edhe forma tjera të posaçme të dashjes të cilat kanë 

rëndësi për praktikën gjyqësore dhe merren si rrethana rënduese apo lehtësuese me rastin e 

matjes së dënimit; të tilla janë dashja e caktuar; dashja e përgjithshme; dashja alternative; dashja 

e paramenduar apo me paramendim dhe dashja e atëçastshme e papritur. 

 

a. Dolus determinatus (dashja e caktuar) shprehet në rastet kur kryesi i ka paraparë pasojat 

dhe tiparet e tjera të figurës së veprës penale, kjo formë e dashjes përputhet në tërësi me dashjen 

direkte. 

b. Dolus generalis (dashja e përgjithshme) shprehet në rastet kur kryesi e kryen veprën penale 

me një dashje të pacaktuar, ai veprën e kryen me qëllim që të shkaktojë pasojën e cila në 

vetëdijen e tij nuk është e përcaktuar konkretisht, p.sh. dikush e qëllon dikë me mjet të fortë nuk 

e dinë se çfarë lëndimi do t’i shkaktojë të rëndë apo të fortë. 

c. Dolus praemeditatus (dashja e paramenduar) ekziston në rastet kur vendimi për të kryer 

vepër penale lind mjaft kohë para se të kryhet ajo, kryesi me gjakftohtësi me mundësi të gjatë 

kohore ka menduar para se të kryejë veprën penale. 

d. Dolus repentinus (dashja e atëçastshme papritmas), te dashja e atëçastshme kryesi merr 

vendim në çast aty për aty  (në afekt në situatën e dhënë) 

dh. Dolus antecedens (dashja në të njëjtën kohë me veprimin) -242 llaz-, dashja lind në të 

njëjtën kohë me veprimin, 

e. Dolus subsequens (dashja krijohet pas kryerjes së krimit), te dolus subsequens, dashja 

shkaktohet pas veprimit të kryerjes dhe kjo zakonisht ndodhë me pranimin e pasojës e cila është 

shkaktuar nga pakujdesia apo rastësisht, kjo formë nuk është fare dashje meqë dashja duhet të 

ekzistojë në të njëjtën kohë me veprimin, mirëpo kjo mund të merret si rrethanë rënduese me 

rastin e matjes së dënimit, p.sh. dikush dikë e mbyllë nga pakujdesia, më vonë këtë e vëren, por 

edhe më tej e mbanë të mbyllur. 

f. Dolus alternativus (dashja alternative) - 304 i.s. 241. baç - është një lloj i veçantë i dashjes së 

papërcaktuar, në situata të këtilla kryesi parasheh mundësinë e realizimit të dy apo më shumë 

pasojave, mirëpo varësisht nga rrjedha e ngjarjes mund të realizohet vetëm njëra apo tjetra pasojë 

(njëra përjashton tjetrën)  p.sh. dikush gjuan me gur dikë i cili mbanë në dorë vaze të  çmueshme 



 

këtu alternativisht ekzistojnë dy mundësi: lëndimi trupor apo dëmtimi i sendit, apo personi A 

gjuan me gurë personin B por e godet personin C. 

 

7.4.13 Pakujdesia 

 

Pakujdesia (culpa) është forma 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. 

 

Për veprat penale të kryera nga pakujdesia kryesi dënohet vetëm në rastet kur me ligj 

shprehimisht parashihet se do të dënohet edhe për veprat e kryera nga pakujdesia. 

 

Me pakujdesi shkaktohet pasoja e dëmshme (vepra penale) e cila ka mundur të mos shkaktohet 

po të ishte kryesi më i kujdesshëm. 

 

Në të drejtën penale pakujdesia përcaktohet sipas kriterit objektiv dhe subjektiv. 

 

Sipas kriterit objektiv, konsiderohet se një person kryen vepër nga pakujdesia në rastet kur nuk 

i respekton kërkesat  e shoqërisë që të jetë në masë të duhur i kujdesshëm. 

 

Sipas kriterit subjektiv, konsiderohet se një person kryen vepër penale nga pakujdesia në rastet 

kur nuk i ka respektuar kërkesat e shoqërisë që të jetë i kujdesshëm edhe pse sipas aftësive 

mendore dhe fizike ka mundur të ishte i kujdesshëm dhe kështu të mos shkaktohej pasoja e 

ndaluar - e dëmshme. 

 

KPRK, (neni 23 par. 1) i njeh dy lloje të pakujdesisë, pakujdesinë me vetëdije apo  

mendjelehtësia dhe pakujdesinë pa vetëdije apo nga neglizhenca. 

 

Këto dy lloje të pakujdesisë dallohen sipas elementit të vetëdijes apo elementit intelektual. 

Ndërsa dallohen nga dashja, ngase në asnjërën formë të pakujdesisë nuk shprehet dëshira apo 

vullneti për të shkaktuar pasojën e ndaluar në botën e jashtme. 

 

7.4.14 Pakujdesia me vetëdije 

 

Pakujdesia me vetëdije apo mendjelehtësia (luxuria) është e rregulluar me dispozitat e nenit 23 

par.1, të KPRK, ku thuhet ”Personi vepron me pakujdesi të vetëdijshme kur është i vetëdijshëm 

se pasoja e ndaluar mund të shkaktohet si rezultat i veprimit ose mosveprimit të tij, por me 

mendjelehtësi mendon se ajo nuk do të shkaktohet apo se ai do të mund ta parandalojë 

shkaktimin e saj.” 

 

Ja disa shembuj ku mund të bëhet fjalë për pakujdesinë me vetëdije: mjeku e operon pacientin 

duke mos i aplikuar të gjitha masat dezinfektuese, duke menduar se edhe pa këto masa çdo gjë  

do të përfundojë më së miri, ndokush në pushim verorë, kur është vapë e madhe ndezë zjarrin 

duke menduar se nuk do të lejojë përhapjen e tij dhe lehtë do ta fikë, punëtori e di se me hudhjen 

e duqit të cigares në podrum në grumbullin e letrave mund ta shkaktojë zjarrin, mirëpo mendon 

se letrat janë të lagëta dhe cigarja së shpejti do të fiket dhe çdo gjë do të jetë në rregull, mirëpo 

megjithatë vije gjer ke zjarri, ndokush pavëmendshëm luan me armë në dhomë ku ka edhe njerëz 

tjerë dhe e plagos dikë, etj. 

 

Karakteristikë e pakujdesisë me vetëdije është se kryesi nuk e dëshiron pasojën e ndaluar, madje 

as nuk e pranon, nuk dakordohet me shkaktimin e saj, kryesi në rastin e pakujdesisë me   vetëdije 
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shpreson se nuk do të shkaktohet pasoja e ndaluar, përkatësisht veprimin e ndërmerr me bindje se 

do t’i shmanget pasojës, do ta parandalojë, p.sh. shoferi i cili ka përvojë të gjatë në vozitje e 

drejton automobilin nëpër rrugë të mbuluar me akull me një shpejtësi të madhe me bindje se nuk 

do të shkaktojë aksident duke u mbështetur në përvojën e tij apo çdo pengesë eventuale në rrugë 

do ta evitojë por megjithatë shkakton aksident komunikacioni. 

 

Te kjo pakujdesi personi nuk do ta ndërmerrte veprimin e kryerjes po ta dinte me siguri se pasoja 

do të shkaktohet (po ta dinte se do të shkaktoj aksident ai ndoshta fare nuk do ta voziste 

automobilin). 

 

Te pakujdesia me vetëdije – mendjelehtësia, kryesi vetëm parasheh si të mundshme, 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. Te dashja eventuale kryesi parasheh mundësinë e pasojës si të sigurt dhe 

përkundër kësaj ndërmerr veprimin e kryerjes dhe dakordohet që të shkaktohet pasoja e ndaluar – 

që të kryhet vepra penale. Nga kjo rezulton se shkalla e sigurisë së shkaktimin e pasojës është më 

e madhe te dashja eventuale në krahasim me pakujdesinë me vetëdije. 

 

Kjo formë e fajit përbëhet prej dy elementeve: 

 

a. Prej vetëdijes mbi mundësinë e shkaktimit të pasojës dhe, 

b. Shpresës apo bindjes se do të mund ta parandalojë shkaktimin e pasojës, apo pasoja nuk 

do të shkaktohet fare. 

 

a. Vetëdija mbi mundësinë e shkaktimi të pasojës së ndaluar - kryesisht duhet t’i përfshijë të 

gjitha tiparet e veprës penale. Konsiderohet se personi ka vepruar nga pakujdesia me vetëdije kur 

ka qenë i vetëdijshëm se me ndërmarrjen e veprimit mund të shkaktohet pasoja e ndaluar, mund 

të kryhet vepra penale. Sipas disa autorëve elementi i vetëdijes te veprat penale nga pakujdesia 

me vetëdije është i njëjtë sikurse te dashja eventuale, ndërsa autorët tjerë mendojnë se elementi i 

vetëdijes apo intelektual rrënjësisht dallon nga elementi i vetëdijes apo intelektual i dashjes 

eventuale. 

 

b. Shpresa apo bindja e kryesit se do të mund të parandalojë shkaktimin e pasojës, apo se pasoja 

nuk do të shkaktohet është element volitiv i pakujdesshëm me vetëdije, i cili manifestohet me 

qëndrimin negativ të kryesit ndaj veprës së mundshme. Shpresa apo bindja se pasoja nuk do të 

shkaktohet apo shkaktimin e pasojës do ta parandalojë, duhet të mbështetet në dy supozime. 

 

- Supozimi i parë mbështet në faktin se kryesi shpreson se me aftësitë e veta do të mund ta 

parandalojë shkaktimin e pasojës, dhe 

- Supozimi i dytë mbështet në shpresën se sipas rrjedhës së logjikshme të veprimit dhe të 

rrethanave të rastit konkret, pasoja e ndaluar nuk do të shkaktohet. 
 

Kjo shpresë apo supozim se pasoja nuk do të shkaktohet, duhet mbështetur në rrethana dhe fakte 

reale, e jo të jetë ndonjë shpresë e thatë e tij, pastaj ndonjë mbështetje në fatin, ndonjë kalkulim i 

tij iracional, p.sh. një gjykatë kroate të pandehurin e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale 

të rrezikimit të komunikacionit e kryer me dashje eventuale, gjykata e shkallës së dytë e 

ndryshon cilësimin juridik dhe konsideron se vepra penale është kryer nga pakujdesia me 

vetëdije. Gjykata Supreme pranon qëndrimin e gjykatës së shkallës së parë se vepra penale është 

kryer me dashje eventuale, nga se bëhet fjalë për personin i cili për herë të parë kishte në dorë një 
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kamion prej 8 tonësh me një rimorkio prej 10 tonësh në një terren shumë të rëndë, i përgjumur 

dhe kishte pirë edhe alkool. Këto faktet shpien në përfundim që kryesi në asnjë mënyrë nuk ka 

mundur të presë se nuk do të shkaktohet pasoja apo se atë do të mund ta evitojë. 

 

7.4.15 Pakujdesia pa vetëdije 

 

Pakujdesia pa vetëdije apo neglizhenca ekziston kur personi nuk është i vetëdijshëm se pasoja e 

ndaluar mund të shkaktohet si rezultat i veprimit ose mos veprimit të tij, edhe pse në rrethanat 

dhe sipas vetive të tij personale ka mundur të ishte i vetëdijshëm për këtë mundësi (neni 23 par.  

3 të KPRK). 

 

Te pakujdesia pa vetëdije nuk ekziston as komponenti intelektual e as ai volitive (i dashjes), p.sh. 

dikush plagos personin të cilin fare nuk e ka parë duke e hedhur ndonjë objekt nga dritarja, 

dikush e vret personi në gjah i cili ishte pas kaçube dhe të cilin fare nuk e ka parë, dikush dikujt 

nga ordinanca e tij në vend të ilaçit i jep helmin, dikush duke u tallur me dikë me topa bore e 

lëndon rëndë, dikush ka lidhur kalin për druri ai trembet dhe lëndon ndonjë fëmijë, etj. 

 

Në literaturën e së drejtës penale, veçanërisht në atë të huaj, njihet shkallëzimi i pakujdesisë në: 

 

a. Pakujdesi të rëndë (culpa lata) ku pasoja e dëmshme ka mundur të parashihet nga çdo njeri 

mesatar; 

b. Pakujdesia e lehtë (culpa levis), ku pasoja e dëmshme ka mundur të parashihet nga njeriu i 

kujdesshëm dhe, 

c. Pakujdesia shumë e lehtë (culpa levisima) ku pasoja e dëmshme ka mundur të parashihet nga 

njeriu veçanërisht i kujdesshëm). Këtë lloj ndarje legjislacioni ynë penal nuk e njeh, por kjo 

rrethanë mund të merret parasysh me rastin e matjes së dënimit. 

 

7.4.16 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 parashoh, kurse 

sipas vetive dhe aftësive të tija nuk ka mundur ta parashohë, p.sh. personi rrëshqet në rrugë dhe e 

lëndon rëndë dikë, ose punëtori duke punuar në skelë i shpëton nga dora dërrasa dhe e lëndon 

rënd dikë poshtë. 

 

Për të ekzistuar rasti duhet plotësuar elementet objektive, nëse sipas rrethanave në të cilat kryesi 

ka vepruar, nuk ka qenë i detyruar dhe nuk ka mundur të jetë i vetëdijshëm se mund të 

shkaktohet pasoja e ndaluar, ndërsa sipas kritereve subjektive, kryesi në rrethanat e rastit  

konkret, sipas aftësive dhe vetive të tija, nuk ka qenë i detyruar dhe nuk ka mundur të jetë i 

vetëdijshëm se nga veprimi apo mos veprimi i tij mund të shkaktohet pasoja e dëmshme. 

 

7.4.17 Pakujdesia profesionale 

 

Pakujdesia profesionale është pakujdesi e personit, i cili gjatë ushtrimit të profesionit apo zejes 

së tij, është i detyruar të jetë më i kujdesshëm se sa njerëzit e tjerë. 

 

Konsiderohet se vepra penale është kryer nga pakujdesia profesionale nëse personi gjatë 

ushtrimit të profesionit, detyrës apo zejes, nuk ka treguar në atë masë kujdes që kërkohet gjatë 

ushtrimit të profesionit të tij dhe për shkak të mungesës së kujdesit të duhur është shkaktuar 

pasoja e ndaluar. 
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Kodi ynë penal nuk parasheh norma të posaçme me të cilat rregullohet çështja e përgjegjësie 

penale te veprat penale që kryhen nga pakujdesia profesionale. Mirëpo kryesit kjo rrethanë mund 

t’i merret si rënduese me rastin e matjes së dënimit. 

 

7.4.18 Përgjegjësia për veprat e kryera nga pakujdesia 

 

Për veprat penale të kryera me dashje, kryesi gjithherë konsiderohet penalisht përgjegjës dhe 

dënohet. Kurse në rast se vepra penale kryhet nga pakujdesia, kryesi zakonisht nuk dënohet, por 

dënohet vetëm përjashtimisht edhe atëherë kur me ligj shprehimisht është paraparë se kryesi do  

të dënohet edhe për veprat penale të kryera nga pakujdesia. 

 

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, 

- trafikut publik, 

- për veprat penale nga pakujdesia e personave që ushtrojnë funksione të rëndësishme, 

- si dhe veprat penale kundër jetës dhe trupit. 

Lidhur me ndëshkimin, Kodi ynë Penal nuk bën dallim nëse është kryer vepra penale me 

pakujdesi me vetëdije apo pa vetëdije por dallime mund të ketë vetëm me rastin e matjes së 

dënimit. 

 

Pakujdesia me vetëdije konsiderohet si formë më e rëndë e pakujdesisë, mirëpo ndonjëherë 

pakujdesia pa vetëdije mund të jetë shumë më e rëndë se ajo me vetëdije. 

 

7.4.19 Përgjegjësia për format e kualifikuara të veprave penale 

 

Në praktikë janë të njohura rastet që kryesi kryen një vepër penale, dhe nga ajo vepër shkaktohet 

pasoja më e rëndë nga ajo që ka dashur të shkaktohet dhe e cila zakonisht shkaktohet. 

 

E drejta penale i ndanë ato raste tek të cilat vije deri te pasoja më e rëndë, përkatësisht që 

karakterizohen me rrethana të posaçme dhe për ato raste parasheh dënime më të rënda. P.sh. kur 

dikush i shkakton tjetrit plagosje të rëndë trupore, atëherë nga kjo vepër mund të rezultojë edhe 

vdekja e të lënduarit. Në këto rrethana është shkaktuar pasoja e cila është më e rëndë nga ajo që 

zakonisht shkaktohet. Nga ana tjetër nëse dikush kryen vepër penale, p.sh. gjatë kohës së luftës 

apo mobilizimit, atëherë kjo vepër është kryer në rrethana të jashtëzakonshme. 

 

Nga ky përkufizim del se në të drejtën penale njihen dy lloje të veprave penale të kualifikuara; 

Veprat penale të kualifikuara me pasoja më të rënda dhe vepra penale të kualifikuara me rrethana 

të posaçme. 

 

7.4.20 Përgjegjësia për veprat penale të kualifikuara me pasojë më të rëndë 

 

Rastet e veprave penale të kualifikuara me pasoja më të rënda, në mënyrë parimore, si institut i 

përgjithshëm janë paraparë në nenin 24 i cili nen thotë: “Nëse kryerja e një vepre penale 

shkakton pasoja te të cilat e tejkalojnë qëllimin e kryerësit dhe për këtë ligji parashikon një  

dënim më të rëndë, dënimi më i rëndë mund të shqiptohet në rast se pasoja i atribuohet 

pakujdesisë së kryesit”. 

 

Nëse pasoja më e rëndë ka qenë e rastit, dënimi më i rëndë i parashikuar nuk mund të shqiptohet 

edhe pse ekziston vepra më e rëndë, p.sh. nëse personi A me dashje i shkakton lëndim të rëndë 
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trupor personit B, i cili nga këto lëndime vdes, atëherë personi A do të ndëshkohet me dënim më 

të ashpër të parashikuar, vetëm nëse ai në raport me vdekjen ka vepruar nga pakujdesia qoftë me 

vetëdije apo pa vetëdije. Në të kundërtën nëse vdekja e personit B ka qenë e rastësishme dhe nuk 

mund t’i atribuohet pakujdesi së kryesit, personi A mund të dënohet vetëm me atë dënim që  

është i parashikuar për lëndim të rëndë trupor. 

 

Kodi Penal nuk bën dallimin lidhur me atë se a thua vepra penale themelore është kryer me 

dashje apo nga pakujdesia. 

 

Rastet lidhur me këto vepra mund të jenë; 

 

a. Rastet kur vepra themelore është kryer me dashje ndërsa pasoja më e rëndë nga pakujdesia, 

p.sh. nëse për shkak të lëndimit të rëndë trupor i lënduari vdes neni 189 par. 1.2 të KPRK. 

b. Rastet kur vepra penale themelore është kryer nga pakujdesia por edhe pasoja më e rëndë 

është shkaktuar nga pakujdesia si: 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), pastaj ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore ose 

farmaceutike (neni 262 par. 2. etj). 

 

Po të mos ekzistonin dispozita të posaçme për përgjegjësinë për pasojën më të rëndë, në shumë 

raste do të ekzistonin dy vepra penale në bashkim ideal, p.sh. vdekja nga pakujdesia e personit 

të dhunuar do të duhej të kualifikohej si vepër penale e dhunimit dhe vepër penale e vrasjes nga 

pakujdesia në bashkim ideal, apo shkaktimi i vdekjes i një personi me bartjen e sëmundjeve 

ngjitëse nga pakujdesia do të ishte kualifikuar si vepër penale e bartjes së sëmundjeve ngjitëse 

nga pakujdesia dhe veprës penale të vrasjes nga pakujdesia në bashkim ideal. 

 

Duke i aplikuar dispozitat për përgjegjësinë për pasoja më të rënda në të gjithë këto raste  

ekziston vetëm një vepër penale edhe atë ajo më e rënda, ndërsa përjashtohet ekzistimi i 

bashkimit ideal. 

 

7.4.21 Përgjegjësia penale për veprat penale të kualifikuara me rrethana të posaçme 

 

Në disa raste nëse vepra penale në rrethana të caktuara të parapara me ligj, ajo vepër penale fiton 

atributin e veprës penale më të rrezikshme, më të rëndë, e cila në të drejtën penale quhet vepër 

penale e kualifikuar me rrethanë të posaçme. Kështu p.sh., është paraparë dënim më i rëndë nëse 

vepra penale shkretërim apo vjedhje e pyjeve nga neni 357 dhe 358 të KPRK, është kryer në 

pyllin e mbrojtur, në parkun nacional ose në pyjet tjera me destinim të posaçëm. 

 

Rrethanat të cilat veprën penale e bëjnë të kualifikuar zakonisht i referohen: 

- mënyrës së kryerjes, 

- vendit, 

- kohës së kryerjes, 

- objektit ndaj të cilit është drejtuar veprimi etj. 

 

P.sh. te vepra penale e vjedhjes neni 327 par.1 pika 1.1-1.4 thuhet nëse vepra është kryer duke e 

thyer me forcë ndërtesat e mbyllura, dhomat, arkat në mënyrë posaçërisht të rrezikshme apo të 

vrazhdë, duke shfrytëzuar gjendjen e krijuar si rezultat i zjarrit, vërshimeve apo fatkeqësive të 

tjera, duke shfrytëzuar paaftësinë ose gjendjen tjetër të rëndë të personit tjetër, konsiderohet se 

është kryer forma e rëndë e kësaj vepre penale. Këtu pra mënyra e kryerjes dhe rrethanat tjera 

paraqiten si rrethana të cilat kësaj vepre i japin atributin e veprës penale më të rrezikshme, më të 

rëndë. 
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- 

Te vepra penale e vrasjes, nëse ajo është kryer nga interesi, nga motivet e ulëta, apo nga 

hakmarrja e paskrupullt, atëherë në këto raste motivi nga i cili është kryer vrasja paraqitet si 

rrethanë e cila vrasjes së caktuar i jep karakterin e formës së kualifikuar të kësaj vepre penale. 

 

Konform parimit të legalitetit vepra penale e kualifikuar me rrethana të posaçme mund të 

konsiderohet se ekziston vetëm atëherë kur ajo rrethanë shprehimisht është paraparë me ligj si 

tipare përbërëse e veprës penale themelore. 

 

Vepra penale e kualifikuar me rrethanë të posaçme zakonisht kryhet me dashje, mirëpo mund të 

kryhet edhe nga pakujdesia qoftë me vetëdije apo pa vetëdije. Vepra penale e kualifikuar me 

rrethana të posaçme kryhet me dashje kur kryesi krahas veprës themelore ka qenë i vetëdijshëm 

edhe për rrethanat e posaçme të cilat veprën e bëjnë më të rrezikshme dhe ka dëshiruar që ajo 

vepër të kryhet pikërisht në ato rrethana. 

 

Nga pakujdesia me vetëdije, kur kryesi supozon se veprën është duke e kryer në ndonjë rrethanë 

që veprën e bën të rrezikshme, mirëpo lehtë mendon se ajo rrethanë nuk ekziston, apo kur nuk 

është i vetëdijshëm se veprën penale është duke e kryer në rrethana të tilla (pakujdesia pa 

vetëdije). 

 

7.4.22 Lajthimi 

 

Lajthimi (error) rëndomtë definohet si parafytyrim i gabuar apo jo i drejtë për ndonjë rrethanë. 

Nëse ky parafytyrim i gabuar i përket ndonjë rrethana reale, atëherë lajthimin e tillë e quajmë 

lajthim në fakt. 

 

7.4.23 Lajthimi në fakt 

 

Lajthimi në fakt sipas dispozitave të nenit 25 të KPRK, ekziston kur kryesi në kohën e kryerjes  

së veprës penale nuk ka qenë i vetëdijshëm për ndonjë nga tiparet e saj të caktuar me ligj, apo  

kur gabimisht mendon se ekzistojnë rrethanat sipas të cilave, po të ekzistonin ato faktikisht, ajo 

vepër do të lejohet. 

 

Në të drejtën penale dallohen dy lloje të lajthimit në fakt edhe atë lajthimi në fakt në kuptimin e 

ngushtë dhe lajthimi faktik në kuptimin e gjerë. 

 

Lajthimi në fakt në kuptimin e ngushtë ekziston kur kryesi ka parafytyrim të gabuar për ndonjë 

rrethanë e cila hyn në figurën e veprës penale, ose kryesi nuk di për ndonjë rrethanë apo tipare e 

cila në ligj është përcaktuar si element konstitutiv i veprës penale. 

 

Lajthimi i këtillë mund t’i përket: 

- veprimit të kryerjes, 

- pasojës, 

- objektit të veprimit, 

- kauzalitetit dhe, 
të gjitha rrethanave të tjera, të cilat me ligj janë të parapara si elemente të figurës së 
caktuar së caktuar të veprës penale. 

 

Lajthimi në fakt në kuptimin e ngushtë ekziston kur personi A nuk e dinë se është i infektuar 

andaj me rastin e aktit seksual e infekton personin B. Këtu është në pyetje lajthimi në infektimin 

e vet personal seksual d.m.th. rrethanë reale e natyrës fizike (N.Srzentiq, Stajiq, Lazareviq 253), 

personi A merr sendin e huaj të luajtshëm duke menduar se ai është i braktisur, dikush kryen 

marrëdhënie  seksuale  me  personin  e  moshës  14  vjeçare  duke  menduar  se  ai/ajo  është mbi 
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moshën 14 vjeçare, mjekut i përzien analizat e dy personave të sëmurë, kështu që terapinë që 

duhet caktuar njërit, ia cakton tjetrit dhe me këtë ia keqëson gjendjen shëndetësore të sëmurit, dy 

persona kryejnë marrëdhënie seksuale duke mos e ditur se janë kushërinj të shkallës së parë,  

(neni 243 të KPRK), dikush hyn në martesë me tjetrin duke menduar gabimisht se martesa e parë 

ka pushuar (neni 244 të KPRK). 

 

Vetëm lajthimi që i përket rrethanave që janë elemente konstituive të veprës penale është 

relevante për të drejtën penale dhe vetëm në këto raste mund të konsiderohet se vepra penale 

është kryer në lajthim në kuptimin e ngushtë. 

 

Nëse kryesi ka parafytyrim të gabuar për ndonjë rrethanë e cila nuk është element konstituiv 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 ndikon fare në fajësinë e kryesit, d.m.th. 

vepra penale konsiderohet se është kryer  dhe kryesi përgjigjet penalisht. 

 

7.4.24 Lajthimi në objekt 

 

Nëse dikush hyn në depo me qëllim që të vjedhë oriz mirëpo rezulton se në thes kishte pasur 

grurë, apo dikush e fut dorën në xhepin e huaj për të vjedhë para por nga xhepi merr ari apo  

sende të çmueshme, apo vjedhë orën e personit B. duke menduar se ajo është e personit C, në 

këto raste kemi lajthim në objekt, mirëpo ky lloj lajthimi është i parëndësishëm dhe vepra penale 

e vjedhjes konsiderohet se është kryer, ngase bëhet fjalë për pasurinë e huaj të luajtshme që është 

përvetësuar në mënyrë të kundërligjshme. 

 

7.4.25 Lajthimi në objekt që ka të bëjë me person (error in persona) 

 

Nëse personi A shtënë me armë në njeriun duke menduar se ai është egërsirë, aty kemi lajthim 

përkitazi me figurën e veprës penale. 

 

Nëse personi A duke e pritur personin B e vret personin C duke menduar se ai është personi B 

atëherë nuk ka lajthim për tiparet e veprës, ky lajthim në aspektin penalo juridik është irelevant 

dhe personi A përgjigjet për vrasje me dashje, dhe në rastin konkret janë përmbushur të gjitha 

elementet objektive dhe subjektive, përkundër këtij lajthimi ai ka qenë i vetëdijshëm se po vret 

njeriun. 

 

Lajthimi do të ishte relevantë kur dikush fyen një person që është përfaqësues diplomatik i 

ndonjë shteti në vendin tonë ndërsa kryesi nuk ka ditur për statusin e tij, në këto rrethana ai do të 

përgjigjet për fyerje të rëndomtë, e jo për vepër penale të cenimit të autoritetit të shtetit të huaj 

dhe organizatave ndërkombëtare, p.sh. neni 18. të LPK (f.261 Baçiçi), ose dikush e vret gruan 

shtatzënë duke mos e ditur se ajo është e tillë, në këtë rast kryesi do të përgjigjej për vrasje të 

rëndomtë nga neni 178 e jo për vrasje të rëndë sipas nenit 179 par.1 pika 1.2 të KPRK. 

 

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. 

 

7.4.26 Lajthimi në fakt, në kuptimin e ngushtë dhe lidhja kauzale 

 

Lidhja kauzale ekziston në rastet kur rrjedha e ngjarjes midis veprimit dhe pasojës nuk zhvillohet 

ashtu siç e ka paramenduar dhe dëshiruar kryesi, d.m.th. ai nuk mund ta shohë rrjedhën e 

kauzaliteti në të gjitha detalet. 
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Për vlerësimin e këtij lajthimi është e rëndësishme se a është në pyetje shmangia e rëndësishme 

apo e parëndësishme e kauzalitetit real nga ai i parafytyruar. 

 

Vetëm në shmangien e rëndësishme - esenciale kemi të bëjmë me lajthimin e figurës së veprës 

dhe nuk ekziston dashja në raport me pasojën, p.sh. personi A shtënë me armë në personin B për 

ta vrarë atë, mirëpo nga krisma frikohet kali dhe e godet të njëjtin person i cili vdes nga goditja e 

kalit (shmangie esenciale nga kauzaliteti i parafytyruar, në këtë situatë kryesi do të përgjigjej për 

vrasje në tentativë, ngase lajthimi këtu ka të bëjë vetëm në realizimin e pasojës, ndërsa veprimi 

është i vullnetshëm. 

 

Kur kemi të bëjmë me shmangie të parëndësishme, lajthimi është relevant, p.sh. personi A me 

qëllim që ta privojë nga jeta personin B e hedhë në ujë me qëllim të fundosjes, mirëpo ai vdes 

para se të bie në ujë ngase gjatë rënies e godet me kokë murin. 

 

7.4.27 Aberatio ictus 

 

Aberatio ictus, ekziston atëherë kur kryesi ndërmerr veprimin ndaj një subjekti apo objekti të 

caktuar, kurse pasoja shkaktohet ndaj objektit apo subjektit tjetër, p.sh. personi A shkrep me  

armë në personin B me qëllim që ta privojë nga jeta, mirëpo në atë rast e godet personin C, që 

është gjendur rastësisht aty pranë. Në këtë rast në të drejtën penale konsiderohet se personi A ka 

kryer dy vepra penale në bashkim ideal, ndaj personit A, vrasje në tentativë, kurse ndaj personit 

C, vrasje nga pakujdesia. 

 

Mirëpo, nuk do të konsiderohet aberatio ictus, nëse kryesi ndaj të dy objekteve ka vepruar me 

dashje. 

 

7.4.28 Lajthimi në fakt në kuptimin e gjerë 

 

Lajthimi në fakt, në kuptimin e gjerë 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 

penale do të ishte e lejuar. 

 

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 parafytyrim të gabuar mbi ndonjë rrethanë 

reale, e cila nëse në të vërtetë ekziston ashtu çfarë e paramendon, sipas ligjit do të përjashtohet 

kundërligjshmëria dhe rrezikshmëria shoqërore e veprës së kryer, kështu që ajo vepër do të ishte 

e lejuar. P.sh. polici privon nga liria një person duke menduar se ai është personi për të cilën  

është shpallur urdhërarresti, personi A tjetërson sendin e huaj që i është huazuar duke qenë në 

lajthim se ai i është falur, personi A gabimisht mendon se është sulmuar nga personi B dhe shtien 

në te dhe i shkakton lëndime të rënda trupore apo vrasjen e tij (mbrojtja e nevojshme putative). 

 

7.4.29 Lajthimi në fakt i mënjanuar dhe i pamënjanuar 

 

Lajthimi në fakt i mënjanuar ekziston në rastet kur kryesi për shkak të pakujdesisë së tij ka qenë 

në lajthim. Lajthimi në fakt i pamënjanuar ekziston atëherë kur kryesi nuk ka mundur dhe as që 

ka qenë i detyruar të ketë parafytyrim të drejtë për ato rrethana për të cilat ka qenë në lajthim. 

 

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. 
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Gjithashtu, lajthimi i pamënjanuar përjashton jo vetëm dashjen, por edhe pakujdesinë. Kryesi i 

cili veprën e kryen në lajthimin të pamënjanuar nuk është penalisht i përgjegjshëm dhe nuk 

dënohet. 

 

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 dhe për veprën e kryer nga pakujdesia. 

 

P. sh. në nenin 25 par.2 të KPRK, thuhet “Personi i cili për shkak të pakujdesisë ka qenë në 

lajthim, është penalisht përgjegjës për veprën penale të kryer nga pakujdesia nëse ligji  

parashikon përgjegjësinë penale për kryerjen e veprës së tillë edhe nga pakujdesia”. 

 

1. Lajthimi në fakt në kuptimin e ngushtë dhe të gjerë, si dhe lajthimi i mënjanuar dhe i 

pamënjanuar, gjithmonë përjashton dashjen; 

2. Lajthimi i pamënjanuar në fakt në kuptimin e ngushtë dhe të gjerë përjashton jo vetëm 

dashjen por edhe pakujdesinë; 

3. Lajthimi në fakt i mënjanuar në kuptimin e ngushtë dhe të gjerë përjashton përgjegjësinë 

për pakujdesi vetëm në rast se nuk parasheh përgjegjësi për veprën penale nga  

pakujdesia. 

 

7.4.30 Lajthimi juridik 

 

Lajthimi juridik (error iuris) përkufizohet si lajthim mbi ndalueshmërinë e veprës. 

Lajthimi juridik shprehet në dy forma: 

Forma e parë shprehet në rastet kur kryesi nuk e di se vepra e tij është e kundërligjshme dhe 

është e paraparë si vepër penale, p.sh. polici i cili privon ndonjë person nga liria, nuk e din se 

vendimi mbi ekzekutimin e privimit të lirisë është nxjerrë në mënyrë të kundërligjshme. 

 

Forma e dytë e lajthimit juridik ekziston në rastet kur kryesi gabimisht mendon se ekziston 

ndonjë rrethanë e cila përjashton kundërligjshmërinë dhe veprën e bënë të lejueshme, p.sh. 

ushtari gjatë kohës së luftës, në bazë të urdhrit të eprorit të tij, kryen krime të gjenocidit apo 

krime kundër njerëzimit (148 dhe 149 të KPRK). 

 

7.4.31 Efekti i lajthimit juridik në përgjegjësinë penale 

 

Shkenca e së drejtës penale gjatë shekullit XIX, si dhe legjislacioni i kësaj periudhe nuk njohin 

kurrfarë efekti të lajthimit juridik, atëherë ka mbizotëruar supozimi se të gjitha ligjet dhe normat 

tjera juridike janë të njohura dhe të gjithë qytetarët janë të obliguar të njihen me to. Në bazë të 

këtij supozimi është përvetësuar koncepcioni se mosnjohja e ligjit nuk e arsyeton askënd 

(ignoratia legis non excusat) si dhe çdokush do të pësojë, do të dënohet për shkak të mosnjohjes 

së ligjit (ignoratia legis nocet) 

 

Në shkencën e së drejtës penale bashkëkohore, gjithnjë më i theksuar është koncepcioni se 

lajthimi juridik, në rastet e caktuara kur ai vërtetë nuk ka mundur të evitohet, medoemos duhet të 

merret parasysh. 

 

Edhe në legjislacionet bashkëkohore ekzistojnë dy koncepcione përkitazi me ndikimin e lajthimit 

juridik në përgjegjësinë penale. 
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sipas koncepcionit të parë, lajthimi juridik mund të paraqesë bazë për përjashtimin e 

përgjegjësisë penale të kryesit. 

sipas koncepcionit të dytë lajthimi juridik mund të shërbejë si bazë për zbutjen e dënimit 

apo për lirimin nga dënimi. 
 

7.4.32 Efekti i lajthimit juridik në përgjegjësinë sipas KPRK 

 

Legjislacioni ynë penal ka përvetësuar koncepcionin e parë e kjo vërehet nga dispozita e nenit 26 

par.1 të KPRK i cili thotë: “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”. 

 

Nga kjo rezulton se Kodi ynë Penal e ka braktisur koncepcionin tradicional se mosnjohja e ligjit 

dëmton (ignoratio legis nocet). 

 

Lajthimi juridik nuk përjashton dashjen, që do të thotë se edhe në rastet kur personi kryen veprën 

në lajthim juridik, ai mund të konsiderohet se ka vepruar me dashje. 

 

Nëse kryesi ka qenë në lajthim juridik të pamënjanuar, të paevitueshëm apo për shkaqe të 

arsyeshme, personi i tillë në të drejtën penale nuk konsiderohet penalisht i përgjegjshëm sipas 

nenit 26 par. 1 të KPRK. Lajthimi i pamënjanuar juridik ekziston kur kryesi nuk ka mundur të 

evitojë lajthimin në të cilin është gjendur, ai ka vepruar në aso rrethanash që vërtetë nuk ka 

mundur të dijë që ndonjë normë juridike atë vepër e parasheh si vepër penale. Vepra e tillë do të 

ishte p.sh. vepra penale e ushtrimit të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore (neni 262). 

 

7.4.33 Lajthimi juridik i mënjanuar (apo për shkaqe të paarsyeshme) 

 

Ekziston në raste kur kryesi ka qenë në lajthim 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. 

 

Lajthimi juridik i mënjanur në KPRK, është i paraparë në nenin 26 par. 3 ku thuhet “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”. 

 

Nëse vepra penale ka qenë në kundërshtim të haptë me normat sociale, etike dhe juridike, atëherë 

duhet konstatuar se kryesi ka qenë në lajthim juridik të mënjanuar për shkaqe të paarsyeshme. 

Vepra e tillë është p.sh. marrëdhënia seksuale me personin e paaftë apo marrëdhënia seksuale me 

personin që nuk e ka mbushur moshën 16 vjeçare. 

 

Në raste të tilla kryesi konsiderohet i fajshëm. Kryesi i tillë konsiderohet se e ka kryer veprën 

penale me dashje apo nga pakujdesia, varësisht prej vetëdijes dhe elementit volitiv që është 

shprehur dhe ndaj tij konform nenit 26 par. 2. mund t’i shqiptohet dënim më i butë. 

 

Nga lajthimi juridik duhet dalluar rastet kur kryesi gabimisht mendon se veprën që e kryen është 

e ndaluar, ndërsa ajo sipas ligjit nuk konsiderohet e tillë, p.sh. kryesi gabimisht mendon se  

shkelja e kurorës është e ndaluar me ligj, mirëpo ky lloj lajthimi është irelevant për të drejtën 

penale. 

- 

- 
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7.5 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi prokurorëve pjesëmarrës do tu ofrohen raste studimi dhe pas punës në 

grupe ata do të prezantojnë opinionet dhe mendimet e tyre si dhe do të diskutojnë lidhur me 

detyrat e përcaktuara nda ligjëruesi. 

 
 

7.6 Përmbledhje 

Në këtë prezantim janë dhënë shpjegime lidhur me përgjegjësinë penale të kryeseve te veprave 

penale me fokus në dashjen dhe pakujdesinë, duke analizuar dhe shpjeguar elemente që një 

person e bëjnë përgjegjës për vepër penale. 
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8. Fazat e kryerjes së veprës penale 

 

8.1 Hyrje 

 

Në këtë pjesë të modulit do të trajtohen fazat e kryerjes së veprës penale duke përfshirë çështjet e 

fillimit të veprimit të kryerjes së veprës penale të cilat kanë rëndësi kriminalo politike, teorike 

dhe praktike. Rëndësia e trajtimit të kësaj teme 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). Ky është kufiri prej kur fillon intervenimi i së drejtës penale për rastet e 

tentativës. Me këtë rast do të shpjegohen elemente dalluese dhe ngjashmëritë e këtyre veprimeve 

të cilat janë inkriminuese si dhe elementet kualifikuese. 

 
 

8.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- shpjegojnë kuptimin e fazave të kryerjes së veprës penale, 

- përshkruajnë elementet kualifikuese tentativës për kryerjen e veprës penale , 

- dallojnë bashkëpunimin në kryerjen e një vepre penale dhe bashkimin kriminal. 

 

8.3 Fazat e kryerjes së veprës penale 

 

Në literaturën juridike dallohen 4 faza të kryerjes së veprës penale: 

 

1. Vendimi për të kryer veprën penale; 

2. Veprimet përgatitore të cilat ndërmerren me qëllim të kryerjes së veprës penale; 

3. Fillimi kryerjes së veprës penale, që mund të ngelë edhe në tentativë dhe; 

4. Kryerja e veprës penale (vepra penale e përfunduar). 

 

8.4 Vendimi për të kryer veprën penale 

 

Faza e parë e kryerjes së veprës penale është vendimi i personit për të kryer veprën penale. 

 

Sipas të drejtave penale bashkëkohore vendimi për të kryer veprën penale, nuk mund të dënohet. 

Vendimet që ndodhin në psiken e njeriut dhe që nuk manifestohen në botën e jashtme nuk mund 

të ndëshkohen. 

 

8.5 Veprimet përgatitore 

 

Veprimet përgatitore bëjnë pjesë në është fazën e dytë në vazhdën e kryerjes së veprës penale, e 

cila nuk është e domosdoshme të shprehet në çdo rast. 

 

Veprimet me të cilat përgatitet kryerja e veprës penale mund të shprehen në mënyra të ndryshme, 

si 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, 

planifikimin apo organizimin me të tjerët me qëllim të kryerjes së veprës penale, si dhe veprimet 

e tjera me të cilat krijohen kushte për kryerjen e drejtpërdrejtë të veprës penale, punë këto të cilat 

nuk paraqesin veprime të kryerjes. 
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8.5.1 Ndëshkueshmëria për veprimet përgatitore 

 

Meqë me veprime përgatitore 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 kryejë veprën penale, në Kodin tonë 

Penal dhe në kodet penale bashkëkohore është përvetësuar koncepcioni që parimisht për veprime 

përgatitore personi nuk duhet ndëshkuar. 

 

Për veprime përgatitore personat mund të ndëshkohen vetëm përjashtimisht, madje vetëm kur 

është fjala për veprime 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 

dënohet. 

 

8.5.2 Ndëshkimi i veprimeve përgatitore sipas KPRK 

 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës, sikundër edhe shumica e kodeve bashkëkohore, e ka 

përvetësuar koncepcionin se parimisht për veprimet përgatitore personi nuk ndëshkohet. Mirëpo, 

nga ky parim kodi ynë sikundër edhe kodet e shteteve tjera bënë një përjashtim. 

 

Sipas kodit tonë penal, personi do të ndëshkohet për veprimet përgatitore vetëm në rastet kur për 

shkak të rrezikshmërisë së lartë shoqërore disa vepra penale me ligj parashihet shprehimisht se 

edhe për veprime përgatitore personi dënohet. 

 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës ndryshe nga legjislacioni i mëparshëm në pjesën e 

përgjithshme nuk parasheh dispozitë të posaçme me të cilën do të rregullohej çështja e 

përgjegjësisë penale dhe ndëshkueshmëria e veprimeve përgatitore që ndërmerren me qëllim të 

kryerjes së veprës penale, përjashtim bënë dispozitat e nenit 34 par.1 me të cilën është rregulluar 

çështja e përgjegjësisë penale dhe ndëshkueshmëria për rastet e bashkimit kriminal, në rastet e 

bashkimit kriminal, përkatësisht të organizatave kriminale 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 veprës penale për të cilën është paraparë 

dënim me të paktën pesë vjet. 

 

Si kriter themelor për ndëshkimin e veprimeve përgatitore sipas KPRK, me rëndësi vendimtare 

janë rëndësia e objektit mbrojtës dhe shkalla e rrezikshmërisë së veprës për shëndetin dhe jetën e 

njeriut, kombin dhe vlerat mbarënjerëzore. Të këtilla janë p.sh. organizimi i grupit për kryerjen e 

krimit të gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës të parapara në nenet 148 

deri 156, veprat penale prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotropike, analoge apo veglave, pajisjeve e materialeve narkotike, nga neni 274, organizimi i 

skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm nga neni 300, dhe trafikimi me njerëz nga neni 

171, etj. 

 

8.6 Tentativa e veprës penale 

 

Sipas nenit 28 par.1 të KPRK, 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. 

 

Tentativa ekziston në rastet kur vepra penale ka filluar të kryhet, mirëpo nuk është shkaktuar 

pasoja e dëshiruar, p.sh. personi A shtinë me pushkë në personin B mirëpo nuk është qëlluar, 
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Në aspektin juridiko-penal, për t`u konsideruar se është kryer tentativa e veprës penale 

medoemos duhet përmbushur këto kushte: 

 

1. që të ndërmerret veprimi i kryerjes; 

2. që veprimi të ndërmerret me dashje; 

3. që vepra të mos përfundohet, përkatësisht që të mos shkaktohet pasoja e veprës penale. 

 

8.6.1 Rëndësia kriminalo politike e fillimit të veprimit 

 

Çështja e fillimit të veprimit të kryerjes ka rëndësi kriminalo politike, teorike dhe praktike. 

Rëndësia kriminalo politike 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). Ky është 

kufiri  prej kur fillon  intervenimi i së drejtës penale për rastet e tentativës. 

 

Çështja e caktimit të kufirit në mes të veprimeve përgatitore dhe tentativës shpesh herë është i 

ndërlikuar, p.sh. kur personi A shtënë në personin B dhe nuk e qëllon atë, atëherë është e qartë 

se kemi të bëjmë me tentativën e vrasjes e jo me përgatitjen e vrasjes. 

 

Nëse personi A sjell në tavanin e personit B material për ndezje dhe një kantë me benzinë dhe 

nëse këtë e ka bërë që në momentin e caktuar të shkaktojë zjarrin bëhet fjalë për veprime 

përgatitore, mirëpo nëse këtë e ka bërë që menjëherë ta shkaktojë zjarrin atëherë kemi të bëjmë 

me tentativë të veprës penale. 

 

8.6.2 Që veprimi të jetë marrë me dashje 

 

D.m.th. personi që ka vendosur të kryejë veprën penale duhet të ketë qenë i vetëdijshëm për të 

gjitha tiparet e veprës penale përkatëse. Tentativa mund të kryhet me dashje direkte dhe 

eventuale. 

 

Në shkencën e së drejtës penale mbisundon mendimi se tentativa mund të kryhet nga pakujdesia. 

Mirëpo në rastet kur tentativa kryhet nga pakujdesia nuk hynë në zonën kriminale, përkatësisht 

nuk ndëshkohet, p.sh., tentativa nga pakujdesia do të ekzistonte te mbrojtja e nevojshme putative, 

kryesi shkrep me armë “sulmuesin” dhe nuk e godet. 

 

8.6.3 Që të mos shkaktohet pasoja e veprës penale 

 

Kushti i tretë për t`u konsideruar se është kryer tentativa e veprës penale është që të mos 

shkaktohet pasoja e veprës penale të cilën kryesi ka dashur ta realizojë, përndryshe nuk do të 

bëhej fjalë për tentativë por për vepër penale të kryer. 

 

8.6.4 Shkaqet që e arsyetojnë ndëshkimin për tentativë 

 

Teoria objektive, tentativa ndëshkohet meqë paraqet rrezik të të mirës juridike që është e 

mbrojtur me të drejtën penale, për këtë arsye tentativa konsiderohet vepër e rrezikshme 

shoqërore. 

 

Teoria subjektive, arsyeshmëria e ndëshkueshmërisë së tentativës, bazohet në vullnetin e 

personit që të kryejë vepër penale. 

 

Teoria objektivo-subjektive, për tentativë kryesi dënohet edhe për shkak se ka rrezikuar të 

mirën juridike edhe për arsye se ai ka manifestuar vullnetin e tij kriminal për të kryer vepër 

penale. 
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8.6.5 Shkaqet që e arsyetojnë ndëshkimin për tentativë 

 

Sipas nenit 28 par. 1 të KPRK, për tentativë personi dënohet kur është fjala për veprat penale për 

të cilat është paraparë dënim me burgim më së paku tri vjet, ndërsa për veprat tjera penale ku 

parashihen dënime më të lehta, për tentativë ndëshkohet vetëm kur me ligj shprehimisht 

parashihet se edhe për tentativë dënohet. 

 

Veprat e tilla ku me ligj shprehimisht thuhet se edhe për tentativë dënohet janë p.sh. 

 

- veprat penale nga neni 338 par. 3 keqpërdorimi i sigurimit, 

- pastaj marrja në posedim e pasurisë së luajtshme nga neni 331 par. 2 etj. 

 

Sipas nenit 74 par. 2 të KPRK, në rastet kur vepra penale ka ngelur në tentativë, kryesi mund të 

dënohet më së tepërmi deri në ¾ (tri të katërtat) e maksimumit të dënimit të paraparë. 

 

8.6.6 Tentativa e plotë dhe e metë 

 

Tentativa e plotë - konsiderohet se ekziston në rastet kur veprimi i kryerjes ka filluar dhe ka 

përfunduar, mirëpo pasoja nuk është shkaktuar. P.sh. personi A shkrep nga revolja në personin B 

mirëpo nuk e godet. 

 

Tentativa e metë - konsiderohet se ekziston atëherë kur personi e fillon veprimin e kryerjes por 

nuk e përfundon. P.sh. personi A merr në shenjë personin B mirëpo nuk shkrep. 

 

Tentativa e cilësuar - ekziston në rastet kur me veprimin e ndërmarrë është tentuar të kryhet 

vepra penale, mirëpo në fakt është është kryer figura e një vepre tjetër penale, e cila është e 

caktuar me ligj si vepër penale e posaçme. P.sh. personi A shkrep me armë në personin B me 

qëllim që ta privojë nga jeta, mirëpo i shkakton vetëm lëndim të rëndë trupor. 

 

8.6.7 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 dallohen dy grupe veprash penale. 

 

Në grupin e parë bëjnë pjesë ato vepra penale te të cilat në të drejtën penale konsiderohen se janë 

kryer nëse janë ndërmarrë veprimet përgatitore. Vepra penale të tilla janë p.sh. organizimi i 

grupit për të kryer krimin e gjenocidit, krime kundër njerëzimit, krime të luftës, pastaj trafikimin 

me njerëz etj. 

 

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 tentativa nuk është e mundur, p.sh. nuk është e 

mundur tentativa e veprës penale të fyerjes, shpifjes, pjesëmarrja në rrahje, etj. 

 

Për shkak të natyrës së tyre tentativa nuk është e mundur as te veprat penale që kryhen me mos 

veprim (veprat penale të drejta të kryera me mosveprim) p.sh. mosdhënia e ndihmës mjekësore. 

Ndërsa te veprat penale jo të drejta të kryera me mosveprim është e mundur tentativa (p.sh. e  

ëma me qëllim që ta privojë nga jeta fëmijën e saj nuk i jep ushqim, ai bie në komë, dikush e 

shpie në spital dhe në çastin e fundit atij ia shpëtojnë jetën) 
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8.6.8 Tentativa e papërshtatshme 

 

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

veprës penale apo objekti ndaj të cilit është ndërmarrë veprimi i kryerjes, nuk ka mundur të 

shkaktojnë pasojën e veprës penale. 

 

a. Tentativa e papërshtatshme me mjete të papërshtatshme ekziston kur: 

- përdorimi i sasisë së vogël të helmit apo sasisë së vogël të eksplozivit, 

- pushka është ngatërruar meqë plumbi ka qenë i lagët, 

- bomba nuk ka eksploduar meqë detonatori nuk ka qenë në rregull, 

- përdorimi i helmit i cili ka humbur efektin e helmit, 

- shkrepja nga revolja e zbrazët. 

 

Pastaj rastet kur kryesi në vend të mjetit të përshtatshëm gabimisht ia jep atë të 

papëpërshtatshëm, p,sh. në vend të arsenit përdoret sheqeri, apo në vend të pijes së helmuar i jep 

atë që nuk është e helmuar. 

 

b. Tentativa e papërshtatshme në objekt ekziston kur: 

 

- kryesi kryen abortin  e gruas e cila nuk është me barrë, 

- pastaj korruptimi i anëtarëve të komisionit të cilët fare nuk janë kompetent të vendosin 

për rastin për të cilin është i interesuar dhënësi i mitos, 

- pastaj shtënia me armë në dhomën ku fare nuk ka qenë njeriu i cili ka qenë cakë i sulmit. 

Papërshtatshmëria e objektit, i cili është posaçërisht i mbrojtur, p.sh. shtënia në personin i cili ka 

me vete këmishën antiplumb. 

 

Janë të mundura rastet e papërshtatshmërisë së dyfishtë, kur edhe objekti edhe mjetet janë të 

papërshtatshme, p.sh. tentimi i abortit të gruas e cila nuk është me barrë me mjet të 

papërshtatshëm. 

 

8.6.9 Tentativa e papërshtatshme absolute dhe tentativa e papërshtatshme relative 

 

Tentativa e papërshtatshme absolute ekziston atëherë kur mjetet me të cilat është tentuar kryerja  

e veprës penale apo objekti ndaj të cilës është tentuar të kryhet vepra penale, kurrsesi në asnjë 

rast, nuk ka mundur të kryhet vepra penale, p.sh. tentativa e vrasjes ndaj kufomës, shkrepja nga 

pushka e zbrazët, apo helmimi me helm e cili ka humbur efektin helmues për shkak të gjendjes, 

etj. 

 

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, mirëpo në rastin konkret, për shkak të ekzistimit dhe efektit të disa 

rrethanave, ato kanë qenë të papërshtatshme. 

 

Në raport me objektin, tentativa do të ishte relative p.sh. kur objekti ekziston, mirëpo në moment 

nuk është në vend (kryesi shtënë nëpërmjet dritares në dhomën ku duhej të jetë personi që duhej 

vrarë, mirëpo ai para një kohe të caktuar ka dal nga aty; apo hajduti fut dorën ne xhepin e 

zbrazët). 

 

Në raport me mjetin, tentativa relative ekziston kur mjeti vetvetiu është i përshtatshëm për ta 

arritur efektin e dëshiruar, mirëpo për shkak të përdorimit jo të rregullt apo për shkak të ndonjë 

rrethane të  rastësishme  nuk vije deri ke rezultati  (p.sh. nëse kryesi  hedh  bombën në turmën   e 
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njerëzve, mirëpo bomba nuk eksplodon për shkak të se kryesi nuk ka ditur ta përdorë  

detonatorin. 

 

8.6.10 Ndëshkueshmëria për tentativë të papërshtatshme 

 

Lidhur me ndëshkueshmërinë ekzistojnë tri (3) teori: 

 

a. Teoria objektive, sa i përket tentativës së papërshtatshme absolute, meqë nuk ekziston 

mundësia objektive që të shkaktohet pasoja e veprës penale, këtë nuk duhet konsideruar si 

tentativë dhe kryesi nuk duhet ndëshkuar, ndërsa sa i takon tentativës relative kryesi duhet 

ndëshkuar nga se ka qenë e mundur që të shkaktohet pasoja e ndaluar. 

 

b. Teoria subjektive, sipas të cilës vendimtare është manifestimi i vullnetit kriminal, andaj qoftë 

për tentativën e papërshtatshme absolute apo relative kryesi duhej ndëshkuar dhe, 

 

c. Teoria objektivo-subjektive sipas të cilës në rast të tentativës së papërshtatshme relative 

parimisht duhet dënuar, kurse për tentativën e papërshtatshme absolute duhet dënuar vetëm 

atëherë kur ajo është kryer në aso rrethana të cilat qartë bëjnë me dije se veprimi i tillë është i 

rrezikshëm. 

 

8.6.11 Tentativa e papërshtatshme në Kodin Penal të Republikës së Kosovës 

 

Sipas nenit 29 të KPRK, tentativa e papërshtatshme ekziston nëse kryerja e veprës penale është 

tentuar me mjet të papërshtatshëm apo ndaj objektit të papërshtatshëm. 

 

Lidhur me ndëshkimin thuhej se për tentativën e papërshtatshme mund të lirohet nga dënimi. 

KPRK, nuk bën dallimin në mes të tentativës së papërshtatshme absolute dhe relative. 

 

8.7 Heqja dorë vullnetare nga kryerja e veprës penale 

 

Vepra penale më së tepërmi ngel në tentativë kur kryerja e veprës penale ka qenë e pamundur 

apo e penguar për shkak të ndikimit të ndonjë rrethanë të jashtme, pavarësisht nga vullneti i 

kryesit. Mirëpo mund të ndodhë që vetë kryesi i cili ka filluar kryerjen e veprës penale, 

vullnetarisht heqë dorë apo e eviton pasojën, p.sh. në nenin 30 të KPRK, thuhet “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.” 

 

Nga përkufizimi i këtillë rezulton se lirimi nga dënimi është fakultativ. 

 

8.7.1 Heqja dorë vullnetare nga tentativa e metë dhe e plotë 

 

Heqja dorë nga tentativa e metë shprehet në rast kur kryesi me vullnetin e tij të lirë ndal 

veprimin e mëtejshëm, pushon së vepruari, p.sh. kryesi merr në shenjë viktimën zhbllokon 

pushkën por nuk shtinë. 

 

Heqja dorë vullnetare nga tentativa e plotë, shprehet në rast kur personi pasi që ka ndërmarrë 

veprimin e kryerjes, ndërmerr veprimin tjetër me të cilin pengon shkaktimin e pasojës, p.sh. i ka 

dhënë helmin viktimës, mirëpo para se të fillojë të veprojë helmi e ka ftuar mjekun. 
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Nuk do të konsiderohet se ekziston heqja dorë vullnetare nga kryerja e veprës penale nëse kryesi  

i ka ndërmarrë të gjitha masat me qëllim të parandalimit të shkaktimit të pasojës, mirëpo 

megjithatë pasoja është shkaktuar (pasi i jep helmin ndërkohë e fton mjekun mirëpo viktima 

vdes), në këto situata heqja dorë vullnetare mund t’i merret si rrethanë lehtësuese me rastin e 

matjes së dënimit. 

 

Heqja dorë konsiderohet e vullnetshme nëse personi me vullnetin e tij të lirë abstenon nga 

përfundimi i veprës penale. Nuk do të konsiderohet heqje dorë vullnetare nëse kryesi heq dorë  

për shkak të rrethanave të jashtme, p.sh. heq dorë nga se nuk mund ta thyejë kasafortën apo heqë 

dorë nga kryerja e mëtejme e veprës penale sepse paraqitet roja e objektit. 

 

8.7.2 Përgjegjësia për veprën e pavarur penale të kryer me rastin e heqjes dorë vullnetare 

 

Në nenin 30 par. 2 të KPRK, 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. Këtu në fakt 

janë në pyetje situatat kur personi heq dorë vullnetarisht, mirëpo me atë rast në bashkim ideal  

apo fiktiv i realizon tiparet e ndonjë vepre penale tjetër. 

 

P.sh. nëse ndokush me ndihmën e dokumentit që e ka falsifikuar vetë, tenton ta kryej veprën 

penale të mashtrimit apo të shpërdorimit, mirëpo vullnetarisht heq dorë nga kryerja e kësaj vepre, 

a do të dënohet për falsifikimin e parasë; apo nëse ndokush vullnetarisht heq dorë nga grabitja, a 

do të dënohet për përdorimin e dhunës; apo ai i cili ka hequr nga dorë nga vjedhja me anë të 

thyerjes; a do të përgjigjet për veprën penale dëmtimi i sendit të huaj; apo personi i cili ka hequr 

dorë nga tentativa e vrasjes, me ç’rast ka shkaktuar pasojën e ndaluar lëndimin e rëndë trupor, a 

do të dënohet për këtë pasojë. 

 

8.7.3 Veprat penale të veçanta 

 

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 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, p.sh. te vepra penale tentim mashtrimi me dokument të falsifikuar, 

edhe po të përfundohej vepra penale e mashtrimit ajo nuk do ta konsumonte falsifikimin, kjo 

është vepër e veçantë përkatësisht e pavarur. 

 

Nuk do të konsiderohen vepra penale të veçanta 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, Pse? Ngase po të 

përfundohen këto vepra ato do t’i konsumonin këto të dytat ( këto vepra nuk e kanë statusin e 

veprave të pavarura). 

 

8.8 Bashkimi i veprave penale 

 

Bashkim veprash penale ekziston atëherë kur personi me një apo me më shumë veprime kryen  

dy apo më shumë vepra penale për të cilat në të njëjtën kohë zhvillohet procedura penale dhe për 

të gjitha veprat penale të kryera shqiptohet një dënim. 

 

Për t`u konsideruar se ekziston bashkimi i veprave penale duhet të përmbushen këto kushte: 

 

1. duhet të jenë kryer dy e më shumë vepra penale; 
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2. që këto vepra të jenë kryer nga i njëjti person dhe, 

3. që për këto vepra të mos jetë gjykuar më parë; 

 

Ligji nuk përcakton se kur ekziston bashkim veprash penale, mirëpo në nenin 80 par. 1 të  

KPRK, rregullohet vetëm çështja e shqiptimit të dënimit për bashkim veprash penale. 

 

8.8.1 Bashkimi i veprave penale dhe recidivizmi 

 

Bashkimi i veprave penale ka ngjashmëri me recidivizmin, në të dy rastet bëhet fjalë për kryerjen 

e dy e më tepër veprash penale, dallimi qëndron në atë se te recidivizmi kryesi kryen vepër të re 

penale pasi që për veprat e mëhershme është dënuar dhe dënimin e ka vuajtur, ndërsa bashkim 

veprash përfshinë situatën kur një person kryen dy e më tepër vepra penale për të cilat ende nuk 

është gjykuar. 

 

Ekzistojnë dy lloje të bashkimit, bashkimi ideal dhe real i veprave penale; 

 

- Bashkimi ideal i veprave penale dhe 

- Bashkimi real i veprave penale 

 

Bashkimi ideal i veprave penale ekziston në rastet kur personi me një veprim apo mos veprim 

kryen dy apo më shumë vepra penale për të cilat gjykohet në të njëjtën kohë. P.sh. personi me  

një të shtënë, njërit person i shkakton plagosje të lehtë trupore ndërsa personit tjetër plagosje të 

rëndë trupore. 

 

Bashkimi real i veprave penale ekziston në rastet kur një person me shumë veprime apo mos 

veprime kryen shumë vepra penale për të cilat në të njëjtën procedurë penale gjykohet dhe i 

shqiptohet një dënim unik për të gjitha veprat penale. P.sh. personi me një goditje i shkakton 

lëndim trupor një personi, ndërsa me goditjen tjetër i shkakton lëndime trupore personit tjetër., 

d.m.th. me veprime të ndara kryhen dy e më shumë pasoja, nuk është me rëndësi se sa kohë ka 

kaluar dhe se a janë kryer veprat penale në një vend apo në vende të ndryshme. 

 

Te bashkimi real ekziston edhe bashkimi homogjen dhe heterogjen i veprave penale. 

 

Bashkimi real homogjen ekziston kur me shumë veprime kryesi kryen shumë vepra penale të 

njëllojta (p.sh. personi me dy veprime kryen dy vepra penale të vjedhjes, plagosjes apo fyerjes) 

 

Bashkimi real heterogjen, ekziston në rastet kur personi me shumë veprime kryen shumë vepra 

penale të llojit të ndryshëm, p.sh. me një veprim i shkakton plagosje trupore një personi kurse me 

veprimin tjetër e fyen personin tjetër. 

 

8.8.2 Bashkimi fiktiv i veprave penale 

 

Bashkim 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. 

 

Në të drejtën penale njihen dy lloje të bashkimit fiktiv, bashkimi fiktiv ideal dhe bashkimi fiktiv 

real. 

 

Bashkimi fiktiv ideal ekziston 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 penale e jo 

shumë vepra penale. 
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Bashkimi fiktiv ideal i veprave penale ekziston në rastet kur në mes të figurave të veprave penale 

shprehet marrëdhënia e 

 

- Specialitetit, 

- Subsidiaritetit dhe e 

- Konsumacionit 

 

Marrëdhënia e specialitetit ekziston kur një vepër penale parashihet në dy norma, në dy nene, 

në atë mënyrë që një normë është paraparë në formë themelore, të përgjithshme, ndërsa në 

normën tjetër është paraparë në formë të posaçme apo speciale, p.sh. ndokush duke përdorur 

dhunën kryen marrëdhënie seksuale ndaj një personi, në këtë rast nuk do të konsiderohet se janë 

kryer dy vepra penale, vepra e dhunës dhe e vepra penale e marrëdhënies seksuale me dhunë, por 

vetëm vepra penale e dytë, ngase vepra e marrëdhënies seksuale me dhunë është formë speciale e 

dhunës. 

 

Marrëdhënia e subsidiaritetit ekziston kur një vepër penale paraqitet si fazë paraprake e veprës 

penale të dytë, p.sh. një person merr pjesë në rrahje dhe një personi i shkakton lëndim të rëndë 

truporë, do të konsiderohet se ka kryer vetëm veprën penale të lëndimit trupor e jo edhe të veprës 

penale pjesëmarrje në rrahje, ngase pjesëmarrja në rrahje është vetëm fazë paraprake. 

 

Marrëdhënia e konsumacionit ekziston kur vepra penale e mëparshme konsumohet, përfshihet 

në veprën tjetër penale, p.sh. nëse dikush e thyen derën e hyrjes për të depërtuar brenda në shtëpi 

dhe kryen vjedhjen, këtu do të konsiderohet se ka kryer vetëm veprën penale të vjedhjes së rëndë 

e jo edhe të veprës penale të dëmtimit të sendit të huaj dhe veprës penale të cenimit të 

paprekshmërisë së banesave ose objekteve, ngase vepra më e rëndë i konsumon ato më të lehta. 

 

Bashkim fiktiv real i veprave penale ekziston atëherë kur me shumë veprime janë realizuar 

tiparet e shumë veprave penale mirëpo sipas ligjit konsiderohet se është kryer vetëm një vepër 

penale. 

 

Bashkimi fiktiv real i veprave penale ekziston në rastet e; 

 

- veprave penale të përbëra 

- veprave penale të kolektive 

- veprave penale të vazhduara 

 

Vepra 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. 

 

Vepra penale e përbërë është një lloj konstruksioni juridik i cili mund të caktohet vetëm me ligj. 

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 veprën penale të përbërë, por për shumë vepra 

penale. 

 

Si vepër penale e përbërë konsiderohet p.sh. vepra penale e grabitjes e cila përbëhet prej veprës 

penale të dhunës dhe vjedhjes, apo heqja e kundërligjshme e lirisë duke e keqpërdorur pozitën 

zyrtare ose autorizimet. 

 

Edhe në rastin e parë edhe në rastin e dytë rezulton se janë kryer nga dy vepra penale, te rasti i 

parë vepra penale e dhunës dhe e vjedhjes, ndërsa te rasti i dytë heqja e kundërligjshme e lirisë 
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dhe keqpërdorimi i pozitës zyrtare. Mirëpo, meqë në ligj janë të parapara si një vepër penale 

konsiderohet se është kryer vetëm një vepër penale si në rastin e parë ashtu edhe në rastin e dytë. 

 

Ekzistojnë veprat penale të përbëra të drejta, kur me ligj dy apo më shumë veprime konsiderohen 

edhe si vepra penale të posaçme (p.sh. rastet e përmendura më sipër), dhe vepra penale të përbëra 

jo të drejta, kur me ligj njëra prej dy veprimeve nuk është e paraparë si vepër penale, p.sh. 

marrëdhëniet seksuale me dhunë, ku vetëm dhuna është e paraparë si vepër penale por jo edhe 

marrëdhëniet seksuale. 

 

Vepra penale kolektive nënkupton kryerjen e shumë veprave penale të njëjta apo të llojit të 

njëjtë nga disa persona, të cilat në të drejtën penale konsiderohet si një vepër penale, me ç’rast 

elementi që i bashkon veprat në një është i natyrës subjektive. 

 

Vepra penale e vazhduar është konstruksion juridik, ndërsa veprat penale kolektive është 

konstruksion ligjor. 

 

Varësisht se në çfarë marrëdhënie ka qenë kryesi ndaj veprës, në teorinë e së drejtës penale 

njihen tri forma të veprës penale kolektive 

 

- vepra penale kolektive në formë të zejes 

- vepra penale kolektive në formë profesionit dhe 

- vepra penale kolektive nga shprehia 

 

Vepra penale kolektive në formë të zejes ekziston në rastet kur personi kryen një apo më 

shumë vepra penale të njëjta apo të llojit të njëjtë me ç’rast që në fillim të kryerjes tregon 

gatishmëri që nga këto vepra të sigurojnë burim të përhershëm material. 

 

Vepra penale kolektive në formë profesioni ekziston në rastet kur personi kryen një apo shumë 

vepra penale të njëjta apo të llojit të njëjtë me ç’rast qysh në fillim të kryerjes tregon gatishmëri 

që të vazhdojë kryerjen e tyre edhe atë në formë të profesionit. 

 

Vepra penale kolektive nga shprehia ekziston atëherë kur personi kryen një apo më shumë 

vepra penale të njëjta apo të llojit të njëjtë nga shprehia që është formuar nga ai dhe më parë ka 

kryer vepra të tilla. 

 

Veprat penale kolektive në praktikë në të shumtën e herëve shprehen me kryerjen e shumë 

veprave penale të njëjta apo të llojit të njëjtë. Mirëpo mund të ndodhë që personi edhe pse ka 

kryer vetëm një vepër, konsiderohet se ka kryer vepër penale kolektive, nga se vendimtare për  

t`u konsideruar se personi ka kryer këtë lloj të veprës penale, është që të konstatohet se ai me atë 

rast ka treguar gatishmëri, që sërish t’i kryejë ato vepra penale. 

 

Kodi ynë Penal prej veprave penale kolektive njeh vetëm veprën penale në formë të zejes edhe 

këtë shumë rrallë p.sh. organizimin e skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm (neni 300). 

 
 

Sipas natyrës së saj, vepra penale kolektive është një ndër format e bashkimit fiktiv real të 

veprave penale ngase të gjitha veprat nga përbërja e sajë, në të drejtën penale konsiderohen si një 

vepër penale. 

 

Siç u tha më sipër, vepra penale kolektive mund të ekzistojë edhe atëherë kur është kryer vetëm 

një vepër penale (do të ekzistojë vepra penale kolektive në formë zejes edhe nëse kryesi ka 
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luajtur vetëm njëherë bixhoz me qëllim që vetes t’i sjellë dobi pasurore, mirëpo me atë rast ka 

shprehur gatishmëri që sërish të kryejë këso vepra penale.) 

 

Veprat penale të vazhduara në legjislacionin tonë penal rrallë haset në termin e tillë si vepër 

penale e vazhduar, e as që jepet shpjegimi për veprën e këtillë, kjo përmendet në KPPK, në nenin 

423 par.1 pika 4 (mjetet e jashtëzakonshme juridike - rishikimi i procedurës). 

 

Vepra e vazhduar penale është konstruksion i praktikës gjyqësore dhe i teorisë së drejtës penale. 

 

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 veti janë ngushtë të 

lidhura dhe sajojnë një vepër penale, p.sh. shitësi në një minimarket për çdo ditë vjedh nga një 

artikull, etj. Dikush disa netë radhazi hynë në shtëpi dhe merr sendet pasi që familjarët janë në 

pushim, dikush pandërprerë vjedh biçikleta nga i njëjti vend ku ruhen ato, dikush dhunon të 

njëjtin person disa herë në një afat të shkurtër kohor, disa tentime të ndërprerjes së shtatzënisë 

ndaj të njëjtës grua gjatë shtatzënisë së njëjtë, arkëtari i ndonjë ndërmarrje disa herë nga kasa ka 

marr para, ndihmësja shtëpiake çdo ditë ka vjedhur punëdhënësin, vjedhja e përditshme e  

rrymës, ujit, gasit, prindi kohë të gjatë ka marrëdhënie intime me vajzën e tij, etj. 

 

Vepra e vazhduar nuk mund të shprehet te të gjitha veprat penale. Institucioni i veprës penale të 

vazhduar p.sh. nuk mund të shprehet te shumica e veprave penale kundër jetës dhe trupit, kundër 

lirive dhe të drejtave të qytetarëve, kundër dinjitetit dhe moralit etj. Vepra penale e vazhduar në 

literaturë dhe praktikën gjyqësore më së shpeshti  haset te veprat penale kundër pasurisë. 

 

Kushtet që duhet të përmbushen për ekzistimin e veprës penale të vazhduar janë; 

 

- Që të jenë kryer shumë vepra penale, 

- Që veprat penale të kryera të jenë të njëjta, 

- Që ato vepra penale t`i ketë kryer i njëjti person, 

- Që ato vepra penale të jenë kryer ndaj të njëjtit person dhe 

- Që të gjitha veprat penale të jenë kryer brenda një periudhe të caktuar kohore,  

përkatësisht që të ekzistojë kontinuiteti kohor. 

 

Vepra penale e vazhduar është konstruksion juridik i kushtëzuar nga nevoja e praktikës 

gjyqësore. Kjo vepër konsiderohet si një ndër llojet e bashkimit fiktiv real ngase të gjitha veprat 

nga përbërja e saj konsiderohen si një vepër unike. 

 

Numri i veprave penale mund të merret si rrethanë rënduese me rastin e matjes së dënimit. 

 

8.9 Bashkëpunimi 

 

Veprat penale mund të kryhen me veprimin e një personi apo të shumë personave. Në rastin kur 

në kryerjen e veprës penale marrin pjesë dy e më tepër persona kjo në të drejtën penale quhet 

bashkëpunim. 

 

Legjislacioni penal, praktika gjyqësore dhe shkenca e së drejtës penale bashkëpunimit i kushton 

rëndësi të posaçme, ngase kur vepra penale kryhet me pjesëmarrjen e shumë personave, është 

shumë më e rrezikshme se në rastet kur kryhet vetëm nga një person. 

 

Zakonisht në bashkëpunim kryhen veprat penale të terrorizmit, trafikimit me njerëz, me drogë, 

armë, mandej format e ndryshme të vrasjeve me motive politike apo për interes të pasurimit etj. 
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Bashkëpunimi në të drejtën penale bashkëkohore konsiderohet si institut i posaçëm i cili 

rregullohet me dispozita e përgjithshme të Kodit Penal. Gjithashtu për shkak të rrezikshmërisë 

më të madhe edhe në pjesën e posaçme të KPRK, është paraparë inkriminimi i posaçëm në 

kapitullin e veprave penale kundër pasurisë (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 anëtarë i grupit, p.sh. vepra penale e detyrimit (neni 

340 par.2) vepra penale e shantazhit (neni 341 par.2.) etj. 

 

8.9.1 Lidhja objektive dhe subjektive në mes të bashkëpunëtorëve si kusht për ekzistimin e 

bashkëpunimit 

 

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 tepër persona, mirëpo megjithatë të mos ekzistojë 

bashkëpunimi, p.sh. nëse një person tenton me thyerje të kryejë vjedhjen, dhe personi i dytë, 

duke i shfrytëzuar veprimet e të parit, ia arrin që të depërtojë në lokal ku gjendet sendi i huaj i 

luajtshëm, atëherë këta dy persona nuk janë bashkëpunëtorë të veprës penale të vjedhjes së rëndë 

edhe pse ata në realitet kanë marrë pjesë në kryerjen e veprës penale. 

 

Lidhja objektive qëndron në atë se secili bashkëpunëtorë duhet të ndërmarrë ndonjë veprim me 

të cilin i kontribuon kryerjes së veprës penale. Pasoja e veprës penale duhet të jetë rezultat i 

përbashkët i veprimeve të të gjithë bashkëpunëtorëve. 

 

Lidhja subjektive qëndron në atë se të gjithë bashkëpunëtorët duhet të jenë të vetëdijshëm se në 

kryerjen e veprës penale të caktuar marrin pjesë, do të veprojnë së bashku në mënyra të 

ndryshme d.m.th. për ekzistimin e bashkëpunimit është e nevojshme që bashkëpunëtorët të dinë 

për njëri tjetrin, mirëpo nuk do të thotë se ata duhet të njihen personalisht. 

 

P.sh. personi A duhet të dijë që përveç atij, në kryerjen e veprës penale marrin pjesë edhe personi 

B dhe C dhe atë 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 personin B dhe C, por mjafton vetëm të dijë që me dy 

persona do të bashkëpunojë me ndërmjetësimin e organizatorit. 

 

8.9.2 Format e bashkëpunimit 

 

Kodi ynë penal (në nenin 31-34) njeh 4 lloje të bashkëpunimit: 

 

1. bashkëkryerja, 

2. shtytja, 

3. ndihma dhe 

4. bashkimi kriminal 

 

Bashkëkryerja, shtytja, ndihma dhe bashkimi kriminal bien në bashkëpunimin në kuptimin e 

gjerë ndërsa, shtytja, ndihma dhe bashkimi kriminal bien në bashkëpunimin në kuptimin e 

ngushtë. 

 

8.9.3 Bashkëkryerja 

 

Sipas nenit 31 të KPRK bashkëkryerja ekziston nëse dy apo më shumë persona, duke marrë pjesë 

në veprimin e kryerjes apo në ndonjë mënyrë tjetër, së bashku kryejnë vepër penale. 



89  

Me qëllim të përcaktimit sa më të qartë të bashkëkryerjes dhe dallimit ndaj formave tjera të 

bashkëpunimit në shkencën e së drejtës penale janë paraqitur disa teori e ato janë: teoria  formale 

– objektive, teoria subjektive dhe teoria e ndarjes së punës (rolit). 

 

Teoria formale objektive si bashkëkryerës konsideron personin i cili ka ndërmarrë veprimin e 

kryerjes apo një pjesë të veprimit të kryerjes ë  që është tipare e veprës penale të caktuar. 

 

Teoria subjektive përfaqëson koncepcionin se sipas kritereve objektive nuk mund të bëhet 

dallimi midis bashkëkryerjes dhe formave tjera të bashkëpunimit dhe sipas ithtarëve të kësaj 

teorie të gjithë pjesëmarrësit e veprës penale konsiderohen kryes. Sipas kësaj teorie edhe 

ndihmësit edhe shtytësit konsiderohen si kryes. Se a do të konsiderohet një person bashkëkryerës 

apo pjesëmarrës tjetër në veprën penale, varet ekskluzivisht prej faktit se atë vepër a e ka dashur 

si të veten apo si të huajën. 

 

Nëse një person i cili merr pjesë në kryerjen e veprës penale, nuk e dëshiron veprën si të vetën, 

por e konsideron si të huajën, pra kur vepron cum animo socii, atëherë ai është vetëm 

bashkëpunëtor. Kjo është teoria e animusit, apo teori e vullnetit, në bazë të cilës duhet konstatuar 

se a është një person bashkëkryerës apo pjesëmarrës tjetër në veprën penale. 

 

Teoria e ndarjes së punës, sipas kësaj teorie bashkëkryerës 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. 

 

Praktika jonë gjyqësore kryesisht e përvetëson konceptin e teorisë së ndarjes së punës, p.sh. si 

bashkëkryerës konsiderohet edhe personi i cili sipas marrëveshjes bën roje gjatë kryerjes së 

veprës penale të vjedhjes, ndërsa në teorinë bashkëkohore të së drejtës penale dhe praktikën 

gjyqësore, për përcaktimin e nocionit të bashkëkryerjes dhe dallimit të sajë prej formave të tjera 

të bashkëpunimit, është përvetësuar koncepcioni objektivo subjektiv apo i përzier. 

 

8.9.4 Bashkëkryerja e domosdoshme 

 

Në të gjitha ato raste ku 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 marr pjesë shumë persona., p.sh. kryengritja e 

armatosur. 

 

Bashkëkryerja e domosdoshme ndahet në dy grupe: 

 

Vepra penale divergjente janë ato vepra te të cilat mund të kryhen vetëm me pjesëmarrjen e 

shumë personave, vepra penale pjesëmarrje në kryengritje të armatosur, rebelimi i personave të 

privuar nga liria. 

 

Veprat penale konvergjente konsiderohen ato vepra penale për kryerjen e të cilave gjithashtu 

është e domosdoshme pjesëmarrja e shumë personave, interesat e të cilëve janë të kundërta p.sh. 

veprat penale të bixhozit, pastaj pjesëmarrja në rrahje. 

 

8.9.5 Bashkëkryerja fiktive 

 

Bashkëkryerja fiktive ekziston 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 
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pranuar pasojën që është shkaktuar, p.sh për shkak të fajit të dy vozitësve shkaktohet aksidenti në 

komunikacion, me ç`rast personi i tretë pëson lëndime të rënda trupore apo humbë jetën. 

 

8.9.6 Bashkëkryerja suksesive 

 

Bashkëkryerja suksesive shprehet në rastet kur ndonjë person është duke e kryer një vepër 

penale, i bashkëngjitet personi tjetër edhe me veprimin e tij merr pjesë në kryerjen e asaj vepre 

penale P.sh. pasi personi A thyen xhamin e vitrinës, personi B i bashkëngjitet këtij dhe së bashku 

kryejnë vjedhjen. 

 

8.9.7 Bashkëkryerja te veprat penale me mosveprim 

 

Shprehet kur dy apo më shumë persona së bashku janë të detyruar të ndërmarrin ndonjë veprim, 

mirëpo ata nuk e bëjnë këtë p.sh. dy udhëheqës të xeherores me marrëveshje lëshojnë 

ndërmarrjen e masave siguruese dhe në xeherore vije deri tek aksidenti, apo prindërit lëshojnë 

kujdesin ndaj fëmijës dhe ai fundoset në pus, etj. 

 

8.9.8 Pamundësia e bashkëkryerjes te disa vepra penale 

 

Bashkëkryerja nuk është e mundur te disa vepra penale, ku me ligj figura e veprës penale është e 

caktuar asisoj që ajo mund të kryhet vetëm me veprime vetanake, p.sh. veprat penale dhënia e 

dëshmisë së rrejshme, gjaktrazimi etj. 

 

8.9.9 Kryesi indirekt 

 

Kryes indirekt nënkuptojmë rastet kur një person shfrytëzon tjetrin si mjet për ta realizuar 

qëllimin e vet kriminal për ta kryer veprën penale, p.sh. mjeku i cili dëshiron ta mbysë pacientin,i 

cakton dozë të fortë helmi dhe këtë dozë ia jep infermierja me ç’rast shkaktohet vdekja e tij. Në 

këtë situatë mjeku konsiderohet kryerës me dashje i vrasjes, kurse infermierja eventualisht si 

kryese e vrasjes nga pakujdesia, ose kur bashkëshorti duke e maltretuar në mënyrë të vazhduar 

bashkëshorten e tij e detyron në vetëvrasje. 

 

Lidhur me këtë duhet theksuar se nuk konsiderohet kryerës indirekt kur një person përdor tjetrin 

si mjet për të kryer veprën penale, p.sh. personi A shtynë personi B dhe ky i shkakton lëndime 

personit C. 

 

8.9.10 Përgjegjësia dhe ndëshkimi i bashkëkryerësit 

 

Sipas nenit 31 të KPRK, secili bashkëkryerës ndëshkohet me dënimin e parashikuar për veprën e 

kryer. 

 

Në këtë rast bashkëkryerësi përgjigjet në kuadër të dashjes apo pakujdesisë (neni 36 par.1) është 

e mundur që njëri të veproj me dashje direkte ndërsa tjetri me dashje eventuale, gjithashtu është e 

mundur që te njëri bashkëkryerës të ekzistojë dashja direkte, ndërsa te tjetri pakujdesia. 

 

Përgjegjshmëria dhe dënimi caktohet veçmas për secilin bashkëkryerës, varësisht prej formës së 

fajit me të cilin kanë vepruar dhe varësisht sa kanë kontribuar në kryerjen e veprës penale. 

 

Bashkëkryerësi do të lirohet nga dënimi, nëse ai vullnetarisht e parandalon kryerjen e veprës 

penale. Bashkëkryerësi nuk përgjigjet për eksesin e bashkëkryerësit tjetër. 
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8.9.11 Bashkëpunimi në kuptimin e ngushtë 

 

Kur është fjala për bashkëpunimin në kuptimin e gjerë, aty dy e më tepër persona drejtpërdrejtë 

marrin pjesë në veprimin e kryerjes, kurse te bashkëpunimi në kuptimin e ngushtë 

bashkëpunëtorët nuk marrin pjesë drejtpërdrejtë në veprimin e kryerjes së veprës penale, por me 

veprimet e tyre, që zakonisht merren para se të fillojë ose gjatë kryerjes së veprës penale, vetëm 

ndihmohet apo lehtësohet kryerja e veprës penale, të tilla janë shtytja, ndihma dhe bashkimi 

kriminal. 

 

8.10 Shtytja 

 

Kjo formë e bashkëpunimit është paraparë në nenin 32 par. 1 të KPRK i cili thotë ”Kushdo që  

me dashje e shtytë tjetrin të kryejë vepër penale, dënohet sikurse ai ta kishte kryer vetë atë vepër 

penale nëse vepra penale është kryer.” 

 

Meqë ligji nuk e bënë nocionin e shtytjes, këtë e ka bërë teoria dhe praktika gjyqësore dhe kjo 

përkufizohet si ndërmarrje e veprimeve të atilla me të cilat te personi tjetër me dashje shkaktohet 

ose forcohet vendimi për të kryer veprën penale. 

 

Shtytja mund të kryhet në dy forma dhe atë: 

 

1. Kur kryesi fare nuk ka vendosur që të kryhet vepra penale, me veprime të caktuara 

ndikohet që ai të formoja vendimin (të vendosë) të kryejë veprën penale dhe, 

2. Kur kryesi ka ndërmend të kryejë veprën penale, por ai akoma nuk ka vendosur 

definitivisht, përkatësisht kur vendimi i tij është i luhatshëm dhe personi tjetër me 

veprimet e tija ndikon që vendimi i tij të forcohet, të vendosë për të kryer veprën penale 

(në formën e dytë iniciativa për të kryer veprën penale nuk fillon nga shtytësi). 

 

Veprimet me të cilat bindet tjetri për të kryer vepër penale janë dhënia apo premtimi i dhuratave, 

lutja, kanosja, dhënia e këshillave, përqeshja për shkak të pavendosmërisë, bërja me dije për të 

mirat që do t’i realizonte me kryerjen e veprës penale. 

 

8.10.1 Shtytja dhe bashkështytja 

 

Në rastet kur në shtytje marrin pjesë dy apo më tepër persona atëherë kemi të bëjmë me 

bashkështytje. 

 

Bashkimi ideal i shtytjes ekziston kur me një shtytje ndikohet në dy apo më shumë persona për të 

kryer veprën penale kemi të bëjmë me bashkështytjen ideale. 

 

Bashkështytja reale ekziston kur shtytësi me dy apo më shumë veprime ndikon te i njëjti person 

të kryejë dy apo më shumë vepra penale. 

 

Shtytja duhet të jetë e drejtuar ndaj personit të caktuar si kryes i ardhshëm dhe me qëllim të 

kryerjes së veprës penale të caktuar. 

 

Lidhur me kushtin e parë, shtytësi duhet ta njohë personin të cilin e shtynë që të kryejë veprën 

penale. Mirëpo, kjo nuk do të thotë se shtytësi duhet patjetër ta njohë personalisht personin që e 

shtynë. Gjithashtu, për të ekzistuar shtytja nuk kërkohet që shtytja të jetë drejtuar ndaj personin 

konkret. Lidhur me këtë në të drejtën penale konsiderohet se ekziston shtytja edhe kur ajo është 

drejtuar ndaj rrethit të caktuar të njerëzve nga të cilët njëra prej tyre i ndikuar nga shtytja kryen 

vepër penale (p.sh. shtytja kryhet ndaj njerëzve që janë në një lokal të caktuar, shkollë konvikt, 
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kazermë, apo ndaj pjesëtarëve që i përkasin ndonjë shoqate, partie, apo ndaj punëtorëve të  

ndonjë fabrike. 

 

Shtytja përpos që duhet të jetë e drejtuar ndaj personit të caktuar apo rrethit të caktuar të 

njerëzve, ajo duhet të jetë e drejtuar me qëllim të kryerjes së veprës penale të caktuar. Nuk mund 

të bëhet fjalë për shtytje nëse një person e shtynë tjetrin të kryejë në përgjithësi ndonjë vepër 

penale p.sh. të kryejë vjedhje pa e konkretizuar se cilën vjedhje. Mirëpo nuk do të thotë se  

shtytja duhet t’i përmbajë të gjitha detalet e kryerjes së veprës penale, siç janë p.sh. mënyra, 

mjeti, koha e kryerjes etj. (p.sh. e shtynë tjetrin që ta vret personin e caktuar, kryesi e kryen por 

në vend tjetër, kohë tjetër dhe mënyrë tjetër) 

 

8.10.1 Shtytja indirekte 

 

Shtytje 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 si shtytës konsiderohen dy persona. 

 

8.10.2 Përgjegjësia penale e shtytësit 

 

Shtytja mund të kryhet vetëm me dashje, andaj shtytësi përgjigjet vetëm po qe se ka vepruar me 

dashje edhe atë me dashje direkte apo eventuale, nga kjo rezulton se shtytja nga pakujdesia nuk 

sjell përgjegjësi penale për kryesin. 

 

Shtytësi është personi i cili dëshiron të realizohet figura e veprës penale të caktuar me ndihmën e 

kryesit dhe i cili duhet të jetë i vetëdijshëm për tiparet reale të veprës penale. Nga kjo del se edhe 

shtytësi duhet të jetë i vetëdijshëm për veprimin e kundërligjshëm të personit të shtyrë. 

 

8.11 Provokatori agjent 

 

Provokatori agjent është personi i policisë i cili shtytë tjetrin të kryejë vepër penale, por jo edhe 

me qëllim që kryesi ta përfundoj, por me qëllim që të kapet duke kryer vepër penale në flagrancë 

(in flagranti). Provokatori agjent nuk ndëshkohet. 

 

8.12 Ndëshkimi i shtytësit 

 

Në nenin 32 të KPRK thuhet se shtytësi dënohet për çdo lloj vepre penale, si në rastet po ta 

kishte kryer vetë veprën penale. Dispozitat e nenit 74 nuk ka të bëjë edhe me shtytjen. 

 

8.13 Pengimi vullnetar i veprës penale 

 

Sipas nenit 30 par.2 të KPRK, gjykata e liron nga dënimi po qe se vullnetarisht e ka parandaluar 

kryerjen e veprës penale. 

 

8.14 Shtytja si vepër e posaçme penale 

 

Për shkak të rrezikshmërisë shoqërore 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 KPRK në kapitullin XIV si vepër e posaçme penale është paraparë; 

 

- shtytja (nxitja ) e urrejtjes, përçarjes, ose mosdurimit racor, fetar ose etnik (neni 147), 

- shtytja për luftë agresore ose konflikt të armatosur. 



93  

- veprën 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 (nenin 247 par. 2), 

- shtytja në vetëvrasje (neni 183) 

 

Kur shtytja është paraparë si vepër penale e posaçme, konsiderohet se vepra është kryer, pa 

marrë parasysh se a është kryer vepra penale apo ka ngelur në tentativë 

 

Në të gjitha rastet kur shtytja është paraparë si vepër penale e posaçme, kryesi nuk do të gjykohet 

sipas dispozitave për bashkëpunimin, por do të gjykohet si për çdo vepër penale të pavarur. 

 

8.15 Shtytja e pasuksesshme 

 

Shtytja e pasuksesshme ekziston në rastet kur personi i shtytur nuk e ka kryer e as që ka tentuar  

të kryejë veprën penale, shkaqet mund të jenë shumta dhe të natyrës së ndryshme, p.sh. shtytësi 

nuk ka mundur ta bind tjetrin për ta kryer veprën penale, ose shtytësi ka sukses mirëpo kryesi e 

ndërron mendimin dhe abstenon nga kryerja e veprës penale, kur kryesi ka ndërmarrë veprimet 

përgatitore të cilat sipas kodit nuk konsiderohen vepër penale, kur shtytësi e ka shtyrë personin i 

cili më parë ka vendosur të kryejë veprën penale, ose kur i shtyturi fare se ka kuptuar shtytësin, 

kur kryesi kryen krejt vepër tjetër penale nga ajo që ka qenë i shtyrë. 

 

Në krahasim me Kodin Penal të Sllovenisë neni 26, Kodin Penal të Kroacisë neni 37, Kodi Penal 

i Maqedonisë neni 23, Kodi Penal i Republikës së Kosovës nuk e inkriminon shtytjen e 

pasuksesshme. Mirëpo në të gjitha rastet kur shtytja është e paraparë si vepër penale e veçantë, 

shtytësi dënohet edhe për shtytje të pasuksesshme. 

 

8.16 Ndihma 

 

Ndihma është ndërmarrja e veprimeve me të cilat një person me dashje ndihmon tjetrin të kryejë 

vepër penale (p.sh. furnizimi me mjete, evitimi i pengesave) apo veprimet që ndërmerren gjatë 

kohës së kryerjes së veprës penale me të cilat lehtësohet kryerja e saj. 

 

Ndihmësi i kontribuon veprimit të kryerjes mirëpo nuk ndërmerr veprime kryerëse as pjesërisht 

meqë në atë situatë do të bëhet fjalë për bashkëkryerje. 

 

Ndihmësi vepron para kryerjes së veprës penale ose gjatë kryerjes së veprës penale, e assesi pas 

kryerjes së veprës penale, ngase me ndihmë kontribuohet në shkaktimin e pasojës së ndaluar. 

 

Ndihma mund të kryhet vetëm pasi që personi i caktuar të ketë vendosur të kryejë vepër penale, e 

nëse ndihma jepet para se personi të ketë vendosur për të kryer vepër penale, ato veprime mund 

të kualifikohen vetëm si shtytje e jo si ndihmë. 

 

Veprimet që janë ndërmarrë pasi që është kryer vepra penale, nuk mund të konsiderohet si 

ndihmë, me kusht që të mos jetë premtuar më parë, para se të ketë filluar kryerja e veprës penale. 

P.sh. do të konsiderohet ndihmë po qe se ndihmësi i premton kryesit se do ta fshehë atë dhe 

sendet e vjedhura, e nëse nuk i ka premtuar më parë ndërsa e fsheh atë, atëherë kemi të bëjmë me 

veprën penale të posaçme fshehja e kryesit të veprës penale. 

 

8.16.1 Ndihma e pasuksesshme - tentativa e ndihmës 

 

Veprimet kryerëse duhet të kontribuojnë në shkaktimin e pasojës së ndaluar, e nëse ato veprime 

nuk i kanë kontribuar personit të caktuar për të kryer vepër penale, atëherë është fjala vetëm   për 
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tentativën e ndihmës apo ndihmën e pasuksesshme, të cilat Kodi Penal nuk i ndëshkon, p.sh.  

nëse personi A darët për prerjen e drynit ia jep personit B mirëpo personi B fare nuk i përdor  

këto dara por nëpërmjet dritares depërton në lokal ku e kryen vjedhjen. 

 

Çështja e ndihmës është e rregulluar me nenin 33 të KPRK. 

Ndihma mund të jetë dyllojëshe; 

- fizike dhe 

- psikike 

 

Ndihmë fizike konsiderohet vënia apo dhënia në disponim kryesit mjetet për kryerjen e veprës 

penale dhe mënjanimin e pengesave për kryerjen e veprës penale (p.sh. sigurimi i mjeteve, vënia 

në disponim e mjeteve, aftësimi i mjeteve, sigurimi i helmit, bërja e rojës gjatë kryerjes së veprës 

penale etj., dërgimi në vendin e caktuar etj.). 

 

Ndihma psikike konsiderohet dhënia e këshillave apo udhëzimeve si të kryhet vepra penale dhe 

premtimi se do ta fshehë veprën penale, kryesin e saj, gjurmët e veprës penale, ose përfitimet që 

rrjedhin nga kryerja e veprës penale. 

 

Ndryshe nga shtyrja ndihma mund të kryhet edhe me mosveprim, p.sh. rojtari i ndonjë depoje 

nuk e mbyll derën anësore të depos me qëllim që ta ndihmojë kryesin ta kryejë veprën penale të 

vjedhjes. 

 

Ndihma më së shpeshti kryhet në mënyrë direkte, mirëpo ajo mund të kryhet edhe në mënyrë 

indirekte. Ndihma në mënyrë indirekte kryhet kur ndihmësi e ndihmon kryesin nëpërmjet 

personit tjetër. 

 

8.16.2 Raportet në mes të ndihmësit dhe kryesit të veprës penale 

 

Ndihmësit dhe kryesit zakonisht janë të lidhur në mes vete, ndihmësi din për kryerësin, ndërsa ky 

për ndihmësin, mirëpo nuk do të thotë se ato duhet të njihen personalisht, duhet të ekzistojë një 

raport i caktuar apo një lidhje e caktuar, d.m.th. është e mjaftueshme lidhja e njëanshme 

subjektive në drejtim të ndihmës - kryerjes, mirëpo nuk është kusht për ekzistimin e ndihmës që 

edhe kryesi të dijë për ndihmën, p.sh. nëse dikush e din se një person do të kryej vjedhjen në 

ndërmarrje, e ç’kyç rrymën elektrike për t’ia lehtësuar vjedhjen, do të konsiderohet ndihmës  

edhe pse nuk e njeh kryesin e as që kryesi din se dikush i ka ndihmuar. 

 

Ndihmësi medoemos duhet të dijë se cilit person individualisht të caktuar është duke i ndihmuar, 

ose cilit rreth të personave i përket kryesi, p.sh. personi A nuk do të konsiderohet ndihmës nëse 

hap hyrjen për në lokal i vetëdijshëm se ky veprim i tij mund t’i lehtësojë kryerjen e veprës 

penale cilitdo person. 

 

8.16.3 Raporti në mes të ndihmësit dhe veprës penale 

 

Ndihma sikurse edhe shtytja duhet të ekzistojë ndaj veprës penale të caktuar. Nuk do të  

ekzistonte ndihma nëse ndihmësit nuk i është e njohur se cilën vepër penale konkrete do kryejë 

personi i caktuar. 
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8.16.4 Ndihma e pasuksesshme 

 

Ndihma e pasuksesshme do të ekzistonte 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. 

 

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 ndihmës, p.sh. 

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 

falës që ia ka dhënë ndihmësi. 

 

8.16.5 Ndëshkimi për ndihmën e pasuksesshme 

 

Për ndihmë të pasuksesshme nuk ndëshkohet, vetëm përjashtimisht nëse me rastin e ndihmës të 

pasuksesshme nuk janë përmbushur elementet e ndonjë vepre penale të posaçme, p.sh. furnizimi 

me pajisje ose materiale që janë të destinuara për prodhimin dhe përpunimin e paautorizuar të 

narkotikëve, substancave psikotropike, analoge apo veglave, pajisjeve apo materialeve narkotike 

(neni 274 par. 4 të KPRK). 

 

8.16.6 Përgjegjësia penale dhe ndëshkimi i ndihmësit 

 

Sa i përket përgjegjësisë penale ndihma mund të kryhet vetëm me dashje, me dashje direkte dhe 

eventuale. Ndihma nga pakujdesia nuk ndëshkohet. 

 

Ndihmësi ndëshkohet për çdo lloj të veprës penale, pa marrë parasysh peshën e saj. Nëse vepra 

penale për të cilën është dhënë ndihma ka ngelur në tentativë, ndihmësi do të dënohej vetëm nëse 

me ligj është paraparë ndëshkimi edhe për tentativë neni 28 par. 2 të KPRK, gjithashtu ndihmësi 

do të dënohej edhe nëse kryesi i ka ndërmarrë vetëm veprimet përgatitore, nëse edhe për veprime 

përgatitore është paraparë ndëshkimi me ligj. 

 

8.16.7 Dënimi i ndihmësit 

 

Sipas nenit 33 par. 1 të KPRK, ndihmësi dënohet me dënim më të butë të paraparë për veprën 

penale përkatëse (neni 74  par. 3 të KPRK). 

 

8.17 Ndihma si vepër penale e posaçme 

 

Për disa vepra penale ndihma mund të konsiderohet si vepër penale e posaçme dhe e pavarur nga 

vepra penale e kryesit, p.sh. ndihma në vetëvrasje (neni 183), ndihma gruas shtatzënë që ta 

ndërpresë shtatzëninë (neni 184), dhënia e ndihmës kryesit pas kryerjes së veprës penale (neni 

388), mundësimi i arratisjes së personave të privuar nga liria (neni 406). 

 

8.18 Pengimi vullnetar i veprës 

 

Sipas dispozitave të nenit 30 par. 1 të KPRK, 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 t ë tillë parandalon shkaktimin e 

pasojave, p.sh. personi A i siguron personit B eksplozivin me qëllim të shkatërrimit të objekteve 

të rëndësishme ekonomike, mirëpo para se ai të fillon veprimin e kryerjes ndihmësi e shkatërron 

eksplozivin dhe me këtë pengon kryerjen e veprës penale. 
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8.19 Bashkimi kriminal 

 

Bashkimi kriminal është forma e katërt dhe më e rëndë e bashkëpunimit në kuptimin e ngushtë. 

 

Sipas KPRK, me termin bashkim kriminal nënkuptohet organizata kriminale, grup i personave,  

të cilët janë marrë vesh për të kryer vepër penale, rrjeti i personave me qëllime kriminale si dhe 

format tjera të ngjashme të bashkëpunimit për kryerjen e veprave penale. 

 

E veçanta e krimit të organizuar është se nëpërmjet të bashkimit kriminal kryhen vepra 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, kriminalitetit 

kompjuterik, si dhe krimet e kryera kundër njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare gjatë 

konflikteve të armatosura apo luftërave në vendet e ndryshme të botës. 

 

Për përmasat alarmante të këtyre krimeve (nëpërmjet bashkimit kriminal) më së miri ilustrohen 

me krimin e trafikimit të drogës dhe njerëzve të cilat kanë arritur shkallë alarmante. Sipas 

vlerësimit të OKB, në vitet e fundit vetëm qarkullimi nga tregtia me drogë vlerësohet në 400 

miliardë dollarë. Ndërsa në vitin 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 në krimin e organizuar janë involvuar edhe pushtetarët të lartë të organeve 

shtetërore, situatë kjo që edhe më tepër e vështirëson zbulimin dhe ndëshkimin e kryerësve të 

këtyre veprave . 

 

8.19.1 Bashkimi kriminal sipas KPRK 

 

Kodi Penal i Republikës së 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. 

 

Sipas nenit 34 par. 1 të KPRK bashkimi kriminal definohet kësisoj “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 te 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. 

 

8.19.2 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. 

 

Nga formulimi ligjor i dispozitave të nenit 34 par. 1 të KPRK, rezulton se personat hyjnë në 

zonën kriminale, ndëshkohen vetëm nëse merren vesh, arrijnë marrëveshje që të kryejnë apo të 

shtytin 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 veprime përgatitore për realizimin e marrëveshjes. 
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8.19.3 Përgjegjësia e organizatorit të bashkimit kriminal 

Në dispozitën e KPRK, në të cilën është inkriminuar bashkimi kriminal, nuk ceket në mënyrë të 

veçantë pozita penalo juridike e organizatorit të kësaj forme të bashkëpunimit (siç këtë e 

definonte ligji i mëhershëm neni 26 i LPJ). Mirëpo gjykata këtë mund ta ketë parasysh me rastin 

e matjes së dënimit. 

 

8.19.4 Ndëshkimi i anëtarëve të bashkimit kriminal 

 

Sipas dispozitës së cituar më lartë rezulton se në rastin e bashkimit kriminal, personi 

konsiderohet penalisht përgjegjës dhe dënohet nëse janë plotësuar këto kushte: 

 

1. nëse ka arritur marrëveshje në mënyrë shprehimore apo të heshtur me një apo më shumë 

persona që të kryejë vepër penale; 

2. nëse ka arritur marrëveshje me një apo më shumë persona që të shtynë të tjerët që të 

kryejnë vepra penale; 

3. kjo marrëveshje në të drejtën penale konsiderohet relevante vetëm nëse është kryer me 

dashje; 

4. vepra penale për të cilën është arritur marrëveshja duhet të jetë e dënueshme me së paku 

pesë vjet burgim; 

5. nëse me qëllim të kryerjes së veprës penale për të cilën është arritur marrëveshja janë 

ndërmarrë veprimet përgatitore për realizimin e marrëveshjes, p.sh. është bërë furnizimi 

me armë me qëllim të kryerjes së vrasjes, apo janë blerë automjete me qëllim të 

transportit të drogës. 

 

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. 

 

Sipas Kodit Penal konsiderohet se kjo formë e bashkëpunimit ekziston dhe pjesëmarrësit e tij do 

të ndëshkohen edhe pse nuk është kryer e as tentuar të kryhet vepra penale për të cilën janë marr 

vesh. Mjafton që të jetë arritur marrëveshja dhe që të jenë ndërmarrë veprimet përgatitore me 

qëllim të realizimit të marrëveshjes. 

 

Nëse në bazë të marrëveshjes edhe kryhet vepra penale. Kryerësit edhe 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, ngase në këto raste shprehet bashkimi fiktiv, 

përkatësisht subsidiariteti. Anëtarët 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 ka kryer veprën penale. 

 

Anëtarët e bashkimit kriminal përgjigjen për të gjitha veprat penale që janë kryer në kuadër të 

marrëveshjes, por ata gjithashtu përgjigjen edhe për të gjitha veprat penale që rezultojnë nga ajo 

marrëveshje, të tilla konsiderohen ato vepra penale 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 marrëveshje kriminale, p.sh. vjedhja e armëve e cila kryhet me qëllim të kryengritjes së 

armatosur, vepër kjo e cila është e paraparë me marrëveshje apo me planin kriminal. Apo çdo 

anëtarë i bashkimit kriminal me rastin e vjedhjes grabitqare të paraparë me marrëveshje, do të 

përgjigjen përpos për vjedhje grabitqare edhe për lëndime trupore që u janë shkaktuar personave 

që kanë tentuar të pengojnë kryerjen e veprave penale, ose lëndimin e policëve që kanë 

intervenuar. 
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8.19.5 Eksesi i anëtarit të bashkimit kriminal 

 

Nëse një anëtar të bashkimit kriminal kryen ndonjë vepër penale që nuk është paraparë me 

marrëveshje kriminale e as që rezulton nga realizimi i marrëveshjes, atëherë për këtë vepër 

përgjigjet vetëm anëtari i bashkimit kriminal që ka kryer këtë vepër, p.sh. me marrëveshje është 

paraparë kryerja e vjedhjeve dhe njëri nga anëtarët me rastin e kryerjes së vjedhjes e dhunon 

gruan që gjendet në shtëpi, atëherë për veprën penale të dhunimit përgjigjet vetëm ai. 

 

8.19.6 Heqja dorë vullnetare 

 

Me nenin 34 par. 2 të KPRK është paraparë një dispozitë e karakterit kriminalo –politik me 

qëllim të lehtësimit të zbulimit dhe të luftës më efikase kundër krimit të organizuar. Në këtë 

dispozitë është paraparë shprehimisht se gjykata mund t’i zvogëlojë dënimin apo ta lirojë 

tërësisht nga dënimi anëtarin e bashkimit kriminal i cili është penalisht përgjegjës në këto raste: 

 

- nëse vullnetarisht heq dorë nga marrëveshja; 

- nëse vullnetarisht ndërmerr veprimin për parandalimin e ekzistimit të vazhdueshëm të 

bashkimit kriminal ose të kryerjes së veprës penale në pajtim me qëllimin e sajë, ose 

- nëse vullnetarisht ia zbulon policisë njohuritë e marrëveshjes në kohën e duhur kur 

vepra penale të planifikuara ende mund të parandalohet. 

 

8.19.7 Bashkimi kriminal si vepër penale e posaçme në KPRK 

 

Bashkimi kriminal, siç u cek më sipër, është forma e bashkëpunimit në kryerjen e veprës penale,  

i cili është paraparë si institut i përgjithshëm i së drejtës penale dhe ndëshkohet me vet faktin e 

arritjes së marrëveshjes për kryerjen e veprave penale për të cilat është paraparë dënimi me së 

paku 5 vjet burgim. 

 

Mirëpo, në disa raste për shkak të rrezikshmërisë shumë të madhe dhe për shkaqe të caktuara 

kriminalo politike, në pjesën e posaçme të KP, format e ndryshme të bashkimit kriminal janë 

paraparë si vepra penale të veçanta. Ja disa vepra të tilla: 

 

- organizimi 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); 

- pjesëmarrja në trafikimin e njerëzve (neni 171 par. 3); 

- prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve të rrezikshëm dhe i substancave 

psikotropike (neni 274 par. 4); 

- organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të ndaluar (neni 300) dhe, 

- krimi i organizuar (neni 283); 

 

8.20 Përgjegjësia penale për veprat penale të kryera me anë të mediave 

 

Shtypi radio televizioni, interneti dhe mjetet tjera të informimit dhe komunikimit publik kanë 

rëndësi të posaçme për individin dhe shoqërinë në përgjithësi. 

 

Për shkak të rëndësisë së madhe, çështja e shtypit dhe mjetet e tjera të informimit dhe 

komunikimit publik është rregulluar me kushtetutë, ligje të posaçme, si dhe me kodin penal. 

 

Sipas dispozitave kushtetuese, shtypi, radioja, televizioni dhe mjetet tjera të informimit dhe të 

komunikimit publik          kanë për detyrë të informojnë saktësisht dhe objektivisht opinionin për 
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ndodhitë e përditshme, si dhe të publikojnë mendime e informata të organeve, organizatave e të 

qytetarëve që janë me interes për opinionin. 

 

Mirëpo, për fat të keq, jo rrallë shtypi dhe mjetet e tjera të informimit publik i tejkalojnë 

autorizimet e veta për qëllime të ndryshme, e më së shpeshti për qëllime të politikës së ditës. Në 

këto rrethana dhe situata mjetet e informimit shërbehen me informata të paverifikuara, me 

trillime dhe gënjeshtra dhe në këtë mënyrë publikojnë apo transmetojnë të dhëna të pavërteta, 

gjysmë të vërteta apo dezinformata, me të cilat rrezikojnë dhe dëmtojnë rëndë liritë, të drejtat  

dhe barazinë e individit dhe të kolektivitetit të caktuar kombëtar. 

 

Me anë të informimit të gabuar, tendencioz apo joadekuat, për të drejtën penale është me rëndësi 

ngase me anë të shtypit, radios, televizionit dhe mjeteve tjera të komunikimit publik, jo vetëm se 

ndikohet ndaj numrit të caktuar të njerëzve, por me keqpërdorimin e tyre mund të kryhen edhe 

një numër i madh i veprave penale siç janë p.sh. 

 

- nxitja e urrejtjes, përçarjes ose mos tolerancës kombëtare, raciale fetare, 

- nxitja për luftë agresive, nxitje për krimin e gjenocidit, krimet e luftës apo krimet 

kundër njerëzimit, 

- forma të rënda të fyerjes, shpifjes, nxjerrja apo përhapja e të dhënave personale apo 

familjare etj. 

 

8.20.1 Përgjegjësia penale për veprat penale të kryera me anë të mediave sipas KPRK 

 

Në nenet 37, 38, 39 dhe 40 të KPRK është rregulluar përgjegjësia penale dhe ndëshkimi për 

veprat penale të kryera me anë të mediave. Me dispozitat e nenit 37 të KPRK, në mënyrë të 

posaçme është rregulluar përgjegjësia penale e autorit, kryeredaktorit përgjegjës, zëvendësit të 

kryeredaktorit përgjegjës, botuesit dhe prodhuesit, edhe atë sipas parimit të përgjegjësisë kaskade 

apo shkallë shkallë. 

 

8.20.2 Përgjegjësia penale e kryeredaktorit përgjegjës dhe zëvendësit të tij 

 

Sipas nenit 37 par. 1 dhe 2. të KPRK, për veprën penale të kryer nëpërmjet mediave, në radhë të 

parë përgjigjet autori i informacionit (37 par. 1). 

 

Kryeredaktori përgjegjës dhe zëvendësi i tij përgjigjen nëse: 

 

- nëse autori nuk mund të gjendet ose të gjykohet në gjykatat vendore, 

- nëse informacioni është botuar pa dijen e autorit ose kundër vullnetit të tij. 

 

Sipas dispozitave të KPRK, autori nuk mund të gjendet në raste kur artikulli, informata apo 

deklarata me të cilën është kryer vepra penale, është publikuar në mënyrë anonime apo me 

pseudonim dhe përkundër përpjekjeve të duhura nuk ka mundur të konstatohet identiteti i autorit. 

 

Për veprat penale të kryera me anë të mediave nuk mund të përgjigjet penalisht përshkruesi, 

korrektori, radhitësi, shitësi shpërndarësi dhe personat tjerë që kryejnë punë teknike lidhur me 

përgatitjen dhe publikimin e informatës. 

 

8.20.3 Përgjegjësia penale e botuesit, shtypshkronjës dhe prodhuesit 

 

Përgjegjësia penale e botuesit - Sipas nenit 37 par. 4 të KPRK, botuesi i gazetës është 

përgjegjës, nëse kryeredaktori ose personi që e zëvendëson në kohën e publikimit të informatave, 

nuk mund të gjendet ose të gjykohet në gjykatat e vendit. 
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Përgjegjësia penale e shtypshkronjës - Në nenin 37 par. 5 të KPRK, thuhet se nëse nuk është e 

mundur të dënohet botuesi sipas paragrafit 3 të këtij neni, për shkak të pengesave ligjore apo 

faktike, do të përgjigjet shtypshkronjës nëse ka ditur se ekzistojnë pengesa të tilla faktike dhe 

ligjore. 

 

Përgjegjësia penale e prodhuesit - Sipas nenit 37 par. 6 të KPRK, nëse vepra penale është kryer 

me anë të mjeteve të shiritit magnetofonik, filmik, diapozitivit, fotografive ose mjeteve tjera 

audio dhe video të dedikuara për media masive ose për prezantimin publik ose për një numër të 

madh të personave, dënohet prodhuesi nëse redaktori përgjegjës dhe zëvendësi i tij nuk mund të 

gjykohen ngase nuk mund të gjenden ose të gjykohen në Gjykatat e Kosovës. 

 

8.20.4 Mbrojtja e burimeve të informatave 

 

Me qëllim që të garantohet liria e shtypit dhe ushtrimi efikas i profesionit të gazetarisë dhe 

lëmenjve tjerë të informimit dhe komunikimit publik, si dhe me qëllim që gazetarët dhe anëtarët 

e redaksive të mbrohen nga kërcënimet dhe trysnitë e ndryshme, krahas dispozitave mbi mediat, 

edhe në Kodin Penal është paraparë që personat që marrin pjesë si profesionist në publikimin e 

informacioneve ose janë anëtarë të redaksisë të medies, kanë të drejtë të mos e tregojnë autorin 

apo përmbajtjen dhe burimin e informatave (neni 38  par. 1). 

 

Mirëpo mbrojtja e burimit të informatave nga ana e profesionistëve ose anëtarëve të këshillit të 

redaksisë si dhe ndihmësve të tyre është e limituar, është e kufizuar deri në një masë me 

dispozitat e nenit 38 par. 2 pika 2.1 dhe 2 të KPRK, sipas kësaj dispozite personi i cili merr pjesë 

si profesionist në publikimin e informacioneve ose si anëtarë i bordit redaktues konsiderohet 

penalisht përgjegjës dhe dënohet nëse gjykata konstaton se: 

 

1. Zbulimi i informatave është i domosdoshëm për të parandaluar sulmin që përmban kërcënim 

të drejtpërdrejtë ndaj jetës apo integritetit trupor të ndonjë personi, ose 

2. Zbulimi i informatave është i domosdoshëm për të parandaluar veprën penale për të cilën 

është paraparë dënimi me burgim prej së paku tre vjetësh, ose për këto vepra penale të 

veçanta: 

 

- veprën penale të degradimit të integritetit seksual (neni 233), 

- veprën penale të tregimit të materialit pornografik personave nën moshën 16 vjeçare (neni 

237), 

- veprën penale të përvetësimit në detyrë (neni 425), 

- veprës penale të marrjes së ryshfetit (neni 428) ose, 

- veprës penale të dhënies së ryshfetit (neni 429) të KPRK. 

 

8.21 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësve do tu jepen për diskutim raste praktike dhe pas punës në 

grupe ata do të bëjnë prezantime lidhur me punën e bërë dhe do të diskutojnë me fokus tek 

elementet e këtyre veprave penale veprës penale. 

 

8.22 Përmbledhje 

 

Si pjesë trajtimi i këtij moduli janë fazat e kryerjes së veprës penale, ndëshkimi i veprimeve 

përgatitore sipas KPK, tentativa e veprës penale, ndëshkimi i tentativës sipas të drejtës sonë 

penale, bashkimi kriminal si vepër penale e posaçme në KPK si dhe raste tjera të cilat janë të 

ndërlidhura me veprime inkriminuese. 
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9. Nocioni, funksioni dhe sistemi i sanksioneve penale 

 

9.1 Hyrje 

 

Në këtë pjesë të modulit me prokurorët pjesëmarrës do të trajtohen sanksionet penale si masa të 

dhunshme penalo-juridike të cilat i shqipton gjykata në procedurën e përcaktuar me ligj ndaj 

kryesit të veprës penale, me qëllim të mbrojtjes së shoqërisë dhe individit nga kriminaliteti. 

Sanksionet penale konsistojnë në marrjen apo kufizimin e lirive dhe të drejtave të caktuara apo 

tërheqjen e vërejtjes kryesit se do t’i merren apo kufizohen liritë apo të drejtat nëse sërish kryen 

vepër penale. 

 

9.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të; 

 

- interpretojnë nocionin, funksionin dhe sistemin e sanksioneve penale, 

- bëjnë dallimin e elementeve dhe karakteristikave themelore të dënimit, 

- bëjnë ndarjen e dënimeve, 

 

9.3 Nocioni, funksioni dhe sistemi i sanksioneve penale 

 

Çështje kryesore të së drejtës penale të çdo vendi janë sanksionet penale. Këto janë epiqendër të 

vëmendjes të së drejtës penale  dhe të politikës kriminale. 

 

Në të gjitha rastet kur personi i caktuar kryen vepër të rrezikshme, e cila me ligj është e 

përcaktuar si vepër penale, është e domosdoshme që shoqëria ndaj kryesit të veprës së tillë të 

ndërmarrë ndonjë masë, e cila ka për qëllim pengimin e kryerjes së veprës penale në të ardhmen. 

 

Në të drejtën penale, masat të cilat zbatohen ndaj kryesit të veprave të këtilla quhen sanksione 

penale. 

 

Krahas sanksioneve penale shteti duhet të disponojë dhe të ndërmarrë masa të ndryshme, siç  

janë: 

 

- ngritja e nivelit arsimor, 

- kulturës 

- vetëdijes për respektimin e ligjit, të lirive, të drejtave, 

- sigurisë dhe barazisë së qytetarëve dhe një varg masash tjera për mirëqenien ekonomike 

dhe sociale të qytetarëve dhe shoqërisë së atij vendi në tërësi. 

 

Sanksionet penale janë masa shtrënguese që zbatohen me dhunë dhe paraqesin represion ndaj 

kryesit të veprës penale. 

 

Me anë të sanksionit penal kryesit të veprës penale i kufizohen apo i merren liritë dhe të drejtat 

tjera shumë të rëndësishme, siç është liria e lëvizjes, pasuria etj. Ndërsa në vendet ku akoma  

është në fuqi dënimi me vdekje, kryesit të veprës penale i merret edhe jeta. 

 

Meqë e drejta penale funksionin e saj të luftës kundër kriminalitetit e ushtron nëpërmjet të 

sanksioneve penale, sanksionet penale janë në epiqendër të saj. 
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Edhe sanksionet penale kanë pasur një evoluim gjatë fazave të ndryshme të zhvillimit të 

shoqërisë dhe tendencat e reja të zhvillimit të sanksioneve penale konsistojnë: 

 

- në një qasje të re të shoqërisë ndaj delinkuentit që ai të mos trajtohet si armik i shoqërisë, 

por që me trajtimin adekuat të kthehet si anëtarë i dobishëm dhe i barabartë i shoqërisë, 

- të parashihen dënime alternative, sidomos të disa dënimeve me kusht, 

- me punë për dobi të përgjithshme, gjysmë liria, si substitute të dënimit me burgim; 

- në përforcimin e mëtejmë të preventivës speciale, veçmas në formë të risocializimit; 

- në dobësimin e elementeve klasike retributive të dënimit; 

- që dënimi të ketë elemente të mjaftueshme, satisfaksionit edhe ndaj palës së dëmtuar nga 

vepra penale; 

- që sanksioni të shqiptohet në raste të pashmangshme dhe të domosdoshme. 

 

Nëse përmbushen këto synime – kushte do të forcohet parimi i ligjshmërisë dhe do të evitohet 

arbitrariteti. 

 

Sanksionet penale janë masa të dhunshme penalo-juridike të cilat i shqipton gjykata në 

procedurën e përcaktuar me ligj ndaj kryesit të veprës penale, me qëllim të mbrojtjes së shoqërisë 

dhe individit nga kriminaliteti, ndërsa konsistojnë në marrjen apo kufizimin e lirive dhe të 

drejtave të caktuara apo tërheqjen e vërejtjes kryesit se do t’i merren apo kufizohen liritë apo të 

drejtat nëse sërish kryen vepër penale. 

 

9.4 Karakteristikat themelore të sanksioneve penale 

 

Sanksionet penale, kanë këto karakteristika themelore: 

 

- me anë të sanksioneve penale shoqëria mbron nga kriminaliteti vlerat më të rëndësishme 

të individit dhe të bashkësisë shoqërore, 

- sanksionet penale mund t’iu shqiptohen vetëm kryesve të veprave penale, 

- ndaj kryesve të veprave penale mund të shqiptohet vetëm ai sanksion penalë i cili është 

paraparë me ligj në momentin e kryerjes së veprës penale, 

- sanksionin penal mund ta shqiptojë vetëm gjykata në bazë të procedurës të përcaktuar me 

ligj dhe, 

- me anë të sanksioneve penale, kryesve të veprave penale u merren apo u kufizohen liritë 

dhe të drejtat e tyre. 

 

9.4.1 Llojet e sanksioneve penale në përgjithësi 

 

Që nga fillimi i shekullit XX, në vend të monizmit, në të drejtën penale inaugurohen pluralizmi i 

sanksioneve penale. 

 

Pa marrë parasysh dallimet terminologjike, në të cilat e drejta penale bashkëkohore kryesisht 

njihen këto lloje të sanksioneve penale: 

 

- dënimet kryesore, 

- dënimet alternative, 

- dënimet plotësuese, 

- masat siguruese, 

- masat edukative, 

- dënimi me kusht dhe 

- vërejtja gjyqësore 
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Në fillim të shekullit XX, krahas dënimit paraqitet edhe një lloj tjetër i sanksionit penal, që u 

dedikohet kryesve të mitur të veprave penale, i cili quhet masat edukuese apo masat edukuese 

përmirësuese. 

 

Diç më vonë, por gjithashtu në fillim të shekullit XX, nën ndikimin e shkollës italiane janë 

krijuar edhe një lloj i sanksioneve penale që aplikohen ndaj kryesve të veprave penale që 

lëngojnë nga sëmundjet e ndryshme psikike që quhen masa siguruese, në KPRK këto masa  

quhen masa të trajtimit të detyrueshëm. 

 

Pa marrë parasysh se ekzistojnë dallime terminologjike në emërtimin e masave siguruese, tani 

pothuajse se të gjitha legjislacionet penale bashkëkohore njohin këto lloje sanksioneve penale. 

Mirëpo meqë disa masa siguruese në esencë janë sanksione penale me të cilat kryesve të veprave 

penale u merren apo u kufizohen disa të drejta, në shumë legjislacione penale të shteteve të 

Evropës Perëndimore, këto lloje të sanksioneve konsiderohen si dënime plotësuese, kështu, ka 

vepruar edhe KPRK në nenin 62. 

 

Në fund të shekullit XIX, evolucioni i së drejtës penale shpien në humanizmin, zbutjen dhe 

reagimin e shtetit ndaj kryesve të veprave penale që kanë shpjerë gjerë ke inaugurimi i disa 

llojeve të reja të sanksioneve penale; 

 

- dënimit me kusht dhe 

- vërejtja gjyqësore 

 

9.5 Sistemi i sanksioneve penale në të drejtën penale të Kosovës 

 

Ngjashëm me të drejtën penale të shteteve të Evropës Perëndimore dhe të SHBA, e drejta jonë 

penale përvetëson sistemin pluralist të sanksioneve penale. Në nenin 4 të KPRK janë paraparë 

katër lloje të sanksioneve penale këto janë: 

 

- dënimet kryesore; 

- dënimet alternative; 

- dënimet plotësuese; dhe 

- vërejtja gjyqësore; 

 

Dënimet kryesore shqiptohen ndaj personave madhorë, të cilët janë penalisht të përgjegjshëm 

për veprën penale të kryer. 

 

Dënimet alternative në brendinë e tyre janë substitute, zëvendësim i dënimit me burgim. Spektri 

i tyre është mjaft i gjerë dhe i llojllojshëm. Këto lloje të sanksioneve penale në fakt janë një lloj i 

posaçëm i masave parapenale, ku kryesi i veprës penale në vend që të dënohet i tërhiqet vërejtja 

dhe njëherit i caktohen obligime të cilat duhet t’i përmbushë brenda afatit të caktuar, e nëse nuk i 

përmbushë obligimet e caktuara, dënimet alternative mund të revokohet dhe të shndërrohen në 

dënim me burg. 

 

Dënimet plotësuese, janë të karakterit sekondar dhe i plotësojnë dënimet kryesore, këto dënime 

mund të shqiptohen vetëm së bashku me dënimet kryesore. 

 

Vërejtja e gjykatës, ky lloj i sanksionit është i karakterit parapenal, është e paraparë për vepra të 

lehta penale. 



104  

9.6 Llojet e masave dhe sanksioneve ndaj të miturve 

 

Ndaj kryesve të veprave penale të mitur mund të shqiptohen masat e diversitetit, masat edukuese 

dhe burgimi për të mitur. 

 

9.7 Dënimet 

 

Në strukturën e të gjitha llojeve të sanksioneve penale që njihen tani në të drejtën penale 

bashkëkohore, dënimi është lloji më i vjetër i sanksionit penal. Ka lindur nga gjakmarrja dhe 

kompozicioni, si forma të para të reagimit të shoqërisë ndaj veprave të ndaluara të individëve. 

Deri në fund të shekullit XIX dënimi ka qenë i vetmi lloj i sanksionit penal. 

 

Përkundër faktit se tani të drejtat penale bashkëkohore njohin edhe lloje tjera të sanksioneve 

penale, dënimi edhe sot është sanksion themelor, ngase më së shpeshti shqiptohet ndaj kryesve të 

veprave penale. 

 

Në shkencën e së drejtës penale njihet nocioni formal dhe material i dënimit. 

 

9.7.1 Nocioni formal 

 

Përcaktohet duke pasur parasysh elementet juridike të dënimit siç janë përcaktueshmëria e tij në 

ligj, ligjshmëria me rastin e shqiptimit, organi i cili është kompetent për shqiptimin e tij, 

procedura gjyqësore që duhet të respektohet që të mundur të shqiptohet etj. 

 

9.7.2 Nocioni material 

 

Përcaktohet duke pasur parasysh qëllimin e dënimit, qëllimi i dënimit është mbrojtja e shoqërisë 

nga kriminaliteti dhe preventiva me qëllim që kryesi në të ardhmen të mos kryej vepra penale  

dhe të përmirësohet si dhe ruajtja e disiplinës së qytetarëve. 

 

Sipas nocionit formalo - material, dënimi përkufizohet si “Masë e dhunshme e paraparë me ligj, 

të cilën e shqipton gjyqi ndaj kryesit penalisht të përgjegjshëm të veprës penale, me qëllim të 

mbrojtjes së vlerave të caktuara të qytetarëve dhe të shoqërisë në tërësi dhe i cili konsiston në 

marrjen apo kufizimin e lirive dhe të drejtave të kryesit të veprës penale”. 

 

9.8 Elementet dhe karakteristikat themelore të dënimit 

 

9.8.1 Elementet themelore të dënimit 

 

Dënimi posedon këto elemente: 

 

- sipas brendisë së tij dënimi duhet të paraqesë një vlerësim negativ moralo-etik ndaj 

veprës penale dhe kryesit. 

- si masë e dhunshme dënimi duhet të paraqesë një të keqe që e godet kryesin e veprës 

penale. 

- dënimi duhet të ketë qëllimin e caktuar/mbrojtja e shoqërisë dhe qytetarëve nga 

kriminaliteti, 

- dënimi duhet të jetë i përcaktuar me ligj. 
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9.8.2 Karakteristikat themelore të dënimit 

 

- Dënimi duhet të jetë personal, d.m.th. dënimi duhet ta godasë personalisht kryesin e veprës 

penale, mirëpo sido që të jetë ai i godet edhe anëtarët e ngushtë të familjes së të gjykuarit. 

- Dënimi duhet të jetë human, nuk duhet ta mundojë apo ta poshtërojë, përbuzë delinkuentin, 

edhe me Konventa ndërkombëtare edhe me KPRK, por edhe me Ligjin për Ekzekutimin e 

Sanksioneve Penale, garantojnë respektimin e personalitetit dhe dinjitetit të njeriut në 

procedurën penale edhe gjatë ekzekutimit të dënimit. 

- Dënimi duhet të jetë legjitim, dënimi është legjitim vetëm nëse gjyqi shqipton asi lloji dhe 

lartësia e të dënimit, i cili është i domosdoshëm për mbrojtjen e shoqërisë nga kriminaliteti 

dhe përmirësimin e  kryesit (fajtorit). 

- Dënimi duhet t’i godasë njësoj kryesit e veprave penale, pa marrë parasysh përkatësinë 

nacionale, fetare, racore, politike sociale etj. 

- Dënimi duhet të jetë proporcional me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë 

penale të kryesit. 

- Dënimi duhet të jetë i ndarë, ai është i ndarë nëse mund të shqiptohet në masë më të vogël 

apo më të madhe, varësisht nga pesha e veprës penale. 

- Dënimi duhet të jetë i revokueshëm, kur konstatohet se dënimi është shqiptuar në 

kundërshtim me ligjin ai duhet të abrogohet (për shkak të lajthimit të gjykatës, dëshmisë së 

rrejshme të dëshmitarit etj). 

- Dënimi duhet të jetë i përmirësueshëm, edhe kjo duhet të shprehet kur është shqiptuar në 

kundërshtim me ligjin, dënimet pasurore janë të përmirësueshëm, ndërsa dënimi me vdekje 

nuk është i përmirësueshëm, ndërsa shumë autorë mendojnë se edhe dënimi me burg nëse 

është mbajtur është i papërmirësueshëm. 

 

9.8.3 Baza juridike e dënimit 

 

Në shkencën e së drejtës penale është shtruar pyetja se prej nga del e drejta e shtetit të zbatojë 

masa të dhunshme ndaj personave që kryejnë vepra penale, masa këto të cilat individëve u 

merren apo u kufizohen të mirat juridike të rëndësishme. 

 

Lidhur me këtë çështje ekzistojnë disa teori: 

 

Teoria metafizike apo idealiste: sipas këtyre teorive dënimi është manifestim i hakmarrjes së 

shoqërisë dhe shtetit kundër kryesve të veprave penale. 

 

Teoritë mbi kontratën shoqërore (Grociusi, Hobsi, Lloku, Bekario etj) sipas këtyre teorive 

individi i ka bartë shtetit që ai t’i mbrojë nga kriminaliteti, meqë vet nuk janë në gjendje të 

mbrohen. 

 

Teoritë normative juridike, sipas kësaj teorie baza juridike e shtetit që të zbatoj dënimet gjendet 

në vetë sistemin juridik, në vetë normën juridike mbështetet arsyeshmëria e shtetit që të aplikojë 

dënimet. 

 

Teoritë sociologjike, këto teori, bazën juridike të dënimit e shohin në të drejtën dhe në 

domosdonë e shoqërisë që të mbrohet nga kriminaliteti. 

 

9.8.4 Qëllimi  i dënimit 

 

Edhe lidhur me qëllimin e dënimit ekzistojnë disa teori: 
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Teoria absolute, sipas së cilës teori qëllimi i dënimit është hakmarrja ndaj personit që kryen 

vepër penale (sipas teorive metafizike dhe idealiste kryesi vepron me vullnet të lirë, andaj edhe 

hakmarrja paraqitet si i vetmi qëllim i dënimit). 

 

Teoria relative, sipas këtyre teorive qëllimi i dënimit është preventiva, që kryesi në të ardhmen 

mos të kryejë vepra penale, kjo ndahet në teorinë e preventivës individuale dhe në teorinë e 

preventivës gjenerale. 

 

a. Sipas teorisë së preventivës individuale qëllimi i dënimit është që kryesin e veprës penale 

ta pengojë që në të ardhmen të kryejë sërish vepra penale. 

b. Sipas teorisë së preventivës gjenerale, qëllimi i dënimit është që të ushtrojë ndikim 

frikësues ndaj kryerësve të mundshëm të veprave penale dhe në këtë mënyrë t’i zmbrapsë 

nga kriminaliteti. 

c. Teoria e përzier, këto janë sintezë të teorive absolute dhe relative, sipas këtyre teorive 

qëllimi i dënimit nuk mund të arrihet as vetëm me hakmarrje e as vetëm me preventivë, 

dënimi duhet të ketë qëllim preventivën dhe hakmarrjen. 

 

9.8.5 Qëllimi i dënimit sipas të drejtës penale të Kosovës 

 

Në nenin 41 të KPRK, është përcaktuar qëllimi i përgjithshëm i dënimit i cili përkufizohet në: 

 

1. Parandalimin e kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë 

rehabilitimin e tij, si dhe 

2. Të parandalojë personat tjerë nga kryerja e veprave penale. 

 

Nga dispozitat e përmendura rezulton se e drejta jonë penale e përvetëson preventivën e posaçme 

(speciale) dhe të përgjithshme gjenerale si qëllim i dënimit. Preventiva e posaçme është e 

paraparë në nenin 41 par.1 ndërsa preventiva gjenerale parashihet në par.2 të nenit të cituar. 

 

Ky në fakt është efekti frikësues i dënimit ndaj kryesve të mundshëm të veprave penale, me vetë 

faktin se për çdo vepër penale është i paraparë dënimi që do t’i shqiptohet kryesve të veprave 

penale, kjo është një lloj kanosje dhe si e tillë ushtron edhe efekt frikësues, i zmbraps ata nga 

kryerja e veprës penale. 

 

Edhe sot përkundër faktit se në përmasa më të vogla në krahasim me të kaluarën, dënimi 

përmban në vete një dozë të hakmarrjes. Pohimi i këtillë gjen mbështetje në tërë legjislacionin 

penal nga se për vepra më të rënda penale parashihet dënim më i rëndë. 

 

Mirëpo hakmarrja nuk duhet konsideruar ashtu siç ka qenë në mesjetë. 

 

Përveç preventivës individuale dhe gjenerale, dënimi duhet të përmbushë edhe qëllimin e 

drejtësisë, duhet të jetë i drejtë. I drejtë do të jetë ai lloj i dënimit i cili do t’i shkaktojë një të keqe 

edhe kryesit të veprës penale. Mirëpo qëllimi i dënimit duhet të jetë riedukimi dhe risocializimi i 

delinkuentit. 

 

Dënimet janë legale dhe të ligjshme vetëm kur shqiptohen në rastet e parashikuara me ligj, 

ndërsa legjitime janë vetëm në rastet kur lloji dhe lartësia e dënimeve të shqiptuara janë të 

domosdoshme. 

 

9.8.6 Sistemi i dënimeve në të drejtën penale të Kosovës 

 

KPRK i njeh pesë (5) lloje të dënimeve (neni 43.49 dhe 62). 
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1. dënimin me burgim të përjetshëm, 

2. dënimin me burgim, 

3. dënimin me gjobë, 

4. dënimet alternative dhe 

5. dënimet plotësuese. 

 

E drejta jonë penale nuk e njeh dënimin me vdekje, ky dënim është abroguar më 12 dhjetor 1999 

me Rregulloren e UNMIK-ut 1999/24. 

 

Karakteristikë e sistemit të dënimeve të paraparë në KPRK është se parasheh një numër të madh 

të llojeve të dënimeve. Ky sistem i dënimeve është kompatibil me sistemin e dënimeve të 

parapara në kodet penale të shteteve të Evropës Perëndimore dhe SHBA, sidomos me 

parashikimin e dënimeve plotësuese dhe alternative. 

 

9.8.7 Ndarja e dënimeve 

 

Në radhë të parë dënimet ndahen në ato kryesore dhe plotësuese (sekondare). 

 

Dënimet kryesore (primare) janë ato të cilat ligji i parasheh se mund të shqiptohen si masë 

kryesore e dënimit. 

 

Sipas nenit 43 të KPRK dënimet kryesore janë: 

 

- dënimi me burgim të përjetshëm, 

- dënimi me burgim dhe 

- dënimi me gjobë. 

 

Dënimi me gjobë mund të jetë kryesor kur shqiptohet vetë dhe plotësues kur shqiptohet së 

bashku me dënimin me burg. 

 

Dënimet plotësuese janë ato lloje të dënimeve të cilat mund të shqiptohen vetëm krahas dënimit 

kryesor apo alternativ. 

 

Sipas nenit 62 par. 2 të KPRK, parashihen këto dënime plotësuese: 

 

- heqja e të drejtës për t`u zgjedhur, 

- urdhri për kompensimin e humbjes apo dëmit, 

- ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik, 

- ndalimi i drejtimit të automjetit, 

- marrja e lejes së vozitjes, 

- konfiskimi, 

- urdhri për publikimin e aktgjykimit dhe 

- dëbimi i të huajit nga territori i Republikës së Kosovës. 

 

9.8.8 Dënime alternative 

 

Dënimet alternative janë rezultat i trendëve bashkëkohore në të drejtën penale dhe kanë për 

qëllim që në të gjitha rastet e mundshme të parapara me ligj, në vend të dënimit me burgim, të 

shqiptohet dënimi alternativ, që janë jo izoluese, jo me burgim. 
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Sipas dispozitave të nenit 49, 51, 57, 58, 60 dhe 61 rezulton se KPRK njeh pesë (5) lloje të 

dënimeve alternative dhe atë: 

 

- dënimi me kusht (neni 51), 

- dënimi me kusht me urdhër për trajtim të detyrueshëm rehabilitues (neni 57), 

- dënimi me kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues (neni 58), 

- dënimi me kusht me urdhër për punë në dobi të përgjithshme (neni 60), dhe 

- gjysmëliria (neni 61), 

Dënimet më tej ndahen në: 

- dënime permanente (përjetshme) dhe 

- kohore (për një kohë të kufizuar) 

 

Minimumi i përgjithshëm është 30 ditë, ndërsa maksimumi i përgjithshëm është 25 vjet për 

dënimin me burgim ndërsa 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. 

 

Kur dënimet parashihen në mënyrë kumulative gjykata duhet t`i shqiptojë të gjitha dënimet e 

parapara me ligj. 

 

9.8.9 Dënimi me vdekje 

 

KPRK dhe i tërë sistemi juridik i Kosovës nuk e njeh dënimin me vdekje. Mirëpo në disa shtete 

të Evropës dhe të botës, ky lloj dënimi njihet edhe tani dhe si i tillë shqiptohet për rastet shumë  

të rënda të veprës penale. Dënimi me vdekje është i drejtuar kundër vlerës më të rëndësishme të 

njeriut, kundër jetës së tij, dhe si i tillë është lloji më i rëndë i dënimit në të gjitha legjislacionet 

që e njohin. 

 

Dënimi me vdekje është lloji më i vjetër i dënimit në historinë e së drejtës penale. Gjer në fund të 

shekullit XVIII, në Evropë dhe kontinente tjera të botës, dënimi me vdekje ka qenë i paraparë për 

një numër të madh të veprave penale. P.sh. në legjislacionin penal të Francës në shekullin XVIII 

dënimi me vdekje parashihej për 115 vepra penale, gjatë kësaj kohe dënimi me vdekje është 

ekzekutuar në mënyra shumë të vrazhda dhe me mundime të tmerrshme. 

 

Në gjysmën e dytë të shek. XVIII dhe në fillim të shek. XIX nga ana e filozofëve dhe 

iluministëve si dhe nga disa përfaqësues të shkollës klasike, veçmas të Cezario Bekarios, iu 

drejtuan kritika të ashpra sistemit ndëshkimor të së drejtës penale mesjetare. 

 

Duke u ndikuar nga këto kritika, në gjysmën e parë të shekullit XIX numri i veprave penale për  

të cilat mund të shqiptohet dënimi me vdekje është kufizuar në 12 vepra penale. 

 

Në fund të shekullit XIX u themelua edhe lëvizja abolicioniste e cila edhe sot e kësaj dite 

angazhohet për heqjen e dënimit me vdekje. Kjo lëvizje ka arritur rezultate të konsiderueshme, 

ngase përpos që u zvogëlua numri i veprave penale për të cilat mund të shqiptohet dënimi me 

vdekje, gjer në fund të vitit 1970 arriti që në 40 shtete të botës të abrogohet dënimi me vdekje, 

nëse në dekadat e fundit numri i shteteve që kanë abroguar dënimin me vdekje është shumë më i 

madh. Tani ekzistojnë ithtarët pro dënimit me vdekje dhe ato kundër dënimit me vdekje 

(abolicionistët). 
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Ithtarët që pretendojnë se duhet edhe më tej të ekzistoj dënimi me vdekje thirren në këto 

argumente; 

 

- Vetëm me anë të dënimit me vdekje shoqëria mund të mbrohet nga individët që 

kryejnë vepra jashtëzakonisht të rënda dhe dënimi me vdekje është mjeti i fundit i 

mbrojtjes nga kriminelët e këtillë, në ç’rast sanksionet tjera do të ishin joefikase, 

- Dënimi me vdekje ushtron efekt të madh frikësues dhe si i tillë paraqitet si faktor i 

rëndësishëm i preventivës speciale dhe gjenerale. 

- Dënimi me vdekje është sanksioni më radikal ndaj kryesve të papërmirësueshëm të 

veprave penale jashtëzakonisht të rrezikshme. 

- Rëndomtë, dënimin me vdekje e përkrahë shtresa më e gjerë e popullsisë dhe e 

konsiderojnë garanci të sigurisë së tyre juridike. 

- Ekzekutimi i fshehtë i dënimit me vdekje mënjanon rrezikun e paraqitjes së  

motiveve të ulëta dhe ndjenjën e dhembshurisë ndaj të ndëshkuarit, që eventualisht 

mund të shfaqet. 

 

Kundërshtarët e dënimit me vdekje japin këto argumente 

 

- E drejta për të jetuar është e drejtë sovrane e njeriut, këtë të drejtë nuk ia ka dhënë shteti 

andaj edhe nuk mund t`ia merr. 

- Dënimi me vdekje është i parevokueshëm dhe i papërmirësueshëm. 

- Dënimi me vdekje është i padrejtë dhe johumanë. 

- Dënimi me vdekje është i pandarë nuk lejon mundësinë e ndarjes dhe godet në mënyrë të 

njëjtë të gjithë kryesit. 

- Dënimi me vdekje në masë të madhe ka dozë të hakmarrjes së shoqërisë ndaj kryesve të 

veprave të rënda penale. 

- Dënimi me vdekje është në kundërshtim me qëllimin e dënimit, me qëllimin e preventivës 

individuale që kryesi të përmirësohet dhe në të ardhmen mos të kryej vepra penale. 

- Dënimi me vdekje nuk ndikon në uljen e kriminalitetit. 

 

Shumica e legjislacioneve penale të Evropës Perëndimore e kanë abroguar dënimin me vdekje në 

tërësi apo gjatë kohës së paqes, dënimin me vdekje nga shtetet e Evropës Perëndimore e njohin 

Belgjika, Irlanda dhe Greqia mirëpo vitet e fundit fare nuk e kanë shqiptuar. 

 

Kurse, disa shtete të Evropës Perëndimore dënimin me vdekje e parashohin vetëm për vepra 

penale të posaçme të cilat kryhen gjatë kohës së luftës. Veprat e tilla janë p.sh. spiunazhi apo 

tradhtia. 

 

Nga viti 1965-1989, njëzet e shtatë shtete e kanë abroguar dënimin me vdekje. Disa shtete e kanë 

abroguar dënimin me vdekje por e kanë paraparë dënimin me burg të përjetshëm apo me burgim 

afatgjatë. 

 

Të gjitha shtetet nga ish Jugosllavia e kanë hequr dënimin me vdekje, nga ato Sllovenia parasheh 

dënim me 30 vjet burgim, Kroacia, Serbia, Mali i zi parashohin dënim me 40 vjet burgim, Bosnja 

45 vjet burgim, Kosova me Kodin e ri Penal dhe Maqedonia në vend të dënimit me vdekje kanë 

paraparë dënimin me burgim të përjetshëm. 

 

9.9.10 Historiku i shkurtër i dënimit me burgim 

 

Dënimi me burgim konsiston në marrjen e lirisë së lëvizjes (lirisë së qarkullimit) kryesit të 

veprës penale për një kohë të caktuar. Ky lloj dënimi konsiderohet një ndër dënimet më të  rënda 
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ngase me këtë dënim kryesi i veprës penale i merret një e drejtë themelore e drejta e lëvizjes, 

qarkullimit të lirë. 

 

Në të gjitha sistemet bashkëkohore në legjislacionet e tyre, dënimi me burgim zë vend qendror, 

ngase për numrin më të madh të veprave penale është paraparë ky lloj dënimi. Edhe në KPRK, 

për kundër një numri të madh të dënimeve alternative, për numrin më të madh të veprave penale 

është paraparë dënimi me burgim. 

 

Dënim me burgim, për herë të parë është paraparë në Kodin Penal të Francës të vitit 1791. Ky  

lloj dënimi paraqitet nën ndikimin e shkollës klasike, e veçmas përfaqësuesit të saj Cezaro 

Bekario. 

 

Dënimi me burg paraqitet si zëvendësim i dënimit me vdekje dhe dënimeve tjera fizike të cilat  

në përmasa të gjëra u aplikuan gjatë mesjetës. 

 

Përkundër mangësive dhe dobësive që u shprehen gjatë ekzekutimit të dënimeve me burg, ai u 

tregua shumë më efikas në krahasim me të gjitha llojet e dënimeve fizike që u zbatuan në 

mesjetë. 

 

Gjatë historisë së tij, dënimi me burg ka pësuar evolucion të rëndësishëm. Në shekullin XIX ka 

ekzistuar numër i madh i llojeve të dënimit me burg, si dhe mënyrës së ekzekutimit të tij. 

 

Ndërsa sot, në legjislacionet e shteteve bashkëkohore, njihet një numër i vogël i llojeve të këtij 

dënimi me tendencë të zvogëlimit të mëtejmë. 

 

Në ish Kodin penal të Jugosllavisë të vitit 1951 gjer në mesin e vitit 1977 ka ekzistuar dënimi me 

burgim dhe dënimi me burgim të rëndë. 

 

KPRK, njeh dy lloje dënimesh me burgim, dënimin me burgim të përjetshëm dhe dënimin me 

burgim (neni 43). 

 

9.9.11 Dënimi me burgim të përjetshëm 

 

Dënimi me burgim të përjetshëm është paraparë në kodin e ri penal i cili ka hyrë në fuqi me një 

janar të vitit 2013, është rrjedhojë e abrogimit të dënimit me vdekje në Kosovë. Të gjitha shtetet 

që kanë hequr dënimin me vdekje kanë paraparë në legjislacionet e tyre dënimin me burgim 

afatgjatë prej 30, 40, 45 vjetësh dhe me burgim të përjetshëm. 

 

Ky lloj dënimi është paraparë për veprat penale më të rënda të kryera me dashje në rrethana 

veçanërisht të rënda ose që kanë shkaktuar pasoja shumë të rënda (neni 44 par.1). 

 

Dënimi me burgim të përjetshëm në asnjë rast nuk është paraparë si i vetmi dënim kryesor për  

një vepër të vepër të veçantë penale, neni 44 par. 2 të KPRK, nga kjo rezulton se dënimi me 

burgim të përjetshëm mund të parashihet vetëm në mënyrë alternative me dënimin me burgim. 

 

Dënimi me burgim të përjetshëm nuk mund t`i shqiptohet personit i cili më 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 (neni 44 par. 3 i KPRK). 

 

Dënimi me burgim është lloji i dytë i dënimit me heqje të lirisë i paraparë në KPRK (neni 45). 

Sikundër dënimi me burgim të përjetshëm, edhe dënimi me burgim, është dënim kryesor. 
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9.9.12 Dënimi me burgim 

 

Mirëpo, ndryshe nga dënimi me burgim të përjetshëm, dënimi me burgim është paraparë për 

numrin më të madh të veprave penale. 

 

Shqiptimi i dënimit me burgim nganjëherë 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. 

 

Dënimi me burgim mund të shqiptohet prej 30 ditësh e deri më 25 vjet (neni 45 par.1 të KPRK). 

 

Dënimi me burgim shqiptohet në vite dhe muaj të plotë ndërsa në rastet kur dënim është deri në 

gjashtë muaj dënimi mund të shqiptohet edhe në ditë të plota (45 par. 2). 

 

9.9.13 Dënimi me gjobë 

 

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 ta paguajë shumën e të hollave në dobi të shtetit. 

 

Dënimin me gjobë apo me të holla e njohin të gjitha legjislacionet bashkëkohore. Dënimi me 

gjobë është lloji më i lehtë i dënimeve dhe shqiptohet për veprat penale të lehta mirëpo mund të 

parashihet edhe për veprat penale të mesme, ky lloj dënimi është adekuat për t’i ikur dënimeve 

me burgim afatshkurtër. 

 

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 ta godasë standardin e tij jetësor. Me rastin e 

dënimit me gjobë duhet të kihet parasysh gjendja materiale e kryesit. Në këtë drejtim disa shtete 

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 punë. 

 

Në nenin 43 parashihet se dënimi me gjobë mund të shqiptohet si dënim kryesor. 

 

Minimumi i dënimit me gjobë është 100 €, ndërsa maksimumi 25.000 €, ndërsa në rast kur vepra 

penale është kryer lidhur me terrorizëm, trafikim me njerëz, krim të organizuar ose veprat penale 

të kryera me qëllimi të përfitimit të dobisë pasurore, maksimumi i gjobës është 500.000 € (neni 

46 par. 1). 

 

Në nenin 46 par. 2, 3, 4, 5 dhe 6 të KPRK, është paraparë mënyra e ekzekutimit të dënimit me 

gjobë, afati pagimit nuk mund të jetë më i shkurtër se 15 ditë e as më i gjatë se 3 muaj në raste të 

arsyeshme, gjykata mund të vendos që dënimi me gjobë të paguhet në këste, me kusht që afati i 

pagesës të mos jetë më i gjatë se dy vjet. 

 

Pastaj është paraparë procedura e pagimit të gjobës dhe zëvendësimit të gjobës me punë në dobi 

të përgjithshme dhe zëvendësimin e dënimit me gjobë me dënim me burg, ku 20 € llogaritet në 

një dit burg, me kusht që afati i burgimit nuk mund të tejkalojë tre vjet (46 par. 3) 

Dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet pas vdekjes së të dënuarit. (46. par. 6). 



112  

9.10 Dënimet alternative 

 

9.10.1 Llojet e dënimeve alternative sipas KPRK 

 

Duke u mbështetur në dispozitat e Rregullave të Tokios (shih 461 dhe 462) parashihen 

alternativat e dënimeve dhe masave në vend të dënimeve me burgim, 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 kodeve penale të shteteve tjera të Evropës Perëndimore, në 

KPRK janë bërë përpjekje që të ancipohen shumica e këtyre dënimeve dhe masave alternative 

duke i akceptuar zgjidhjet edhe nga legjislacioni i SHBA dhe Anglisë. 

 

Qëllimi kryesor i dënimeve dhe masave të tjera alternative të parapara në legjislacionet  e 

shteteve bashkëkohore, është që në të gjitha rastet e mundshme të ushtrohet luftë efikase kundër 

kriminalitetit pa u ekzekutuar dënimi me burgim, përkatësisht të luftohet kriminaliteti me 

sanksione dhe masa joizoluese, jo me burgim. 

 

Me KPRK janë paraparë këto lloje të dënimeve alternative, të cilat mund të shqiptohen në vend  

të dënimit me burgim e këto janë: 

 

1. dënimi me kusht; 

2. gjysmëliria dhe 

3. urdhri për punë në dobi të përgjithshme. 

Kur shqipton dënimin me kusht, gjykata po ashtu mund të shqiptojë edhe 

 

- urdhrin për trajtim të detyrueshëm rehabilitues dhe 

- urdhrin për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues 

 

9.10.2 Nocionet e dënimit me kusht dhe sistemet e ndryshme të tij 

 

Dënimi me kusht është pezullimi i ekzekutimit të dënimit të shqiptuar për një kohë të caktuar dhe 

me kusht të caktuar. Ky është lloj i sanksionit parapenal. Nëse personi brenda afatit të caktuar 

nuk kryen vepër penale dhe nëse i përmbushë kushtet e caktuara nga gjykata, dënimi i shqiptuar 

nuk ekzekutohet, kurse personi i tillë nuk konsiderohet i dënuar, në të kundërtën dënimi me  

kusht mund të revokohet dhe personi i dënuar duhet  ta mbajë dënimin. 

 

Dënimi me kusht për herë të parë është paraqitur në SHBA dhe në Angli me emrin “probation” 

sprovim, ky lloj dënimi u paraqit nën ndikimin e lëvizjeve për zëvendësimin e dënimeve 

afatshkurtra me burg. 

 

Qëllimi i dënimit me kusht është risocializimi i delinkuentit me anë të pezullimit të dënimit. Për 

nga natyra e tij, dënimi me kusht është i përshtatshëm të shqiptohet në vend të dënimit 

afatshkurtër me burg për delinkuentët e rastit dhe në përgjithësi për kryerësit e veprave penale të 

lehta. 

 

Duke u mbështetur në përparësitë e këtij dënimi, ky dënim është përvetësuar pothuajse në të 

gjitha legjislacionet e shteteve bashkëkohore. 

 

9.10.3 Sistemi i dënimit me kusht 

 

Në legjislacionin penal janë të njohura tri sisteme të dënimit me kusht: 

 

1. Sistemi anglo-amerikan 
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2. Sistemi Evropian dhe 

3. Sistemi i përzier 

 

Sistemi angloamerikan apo “probation” (sprovimit) – është paraqitur në disa shtete të 

Amerikës dhe në Angli, në fund të shekullit XIX, si formë e zëvendësimit të dënimit me burg. Së 

pari është paraparë për kryesit e mitur të veprave penale, e më pas edhe për kryesit madhorë. 

Karakteristikë e këtij sistemi është se ndaj kryesit të veprës penale zhvillohet procedurë penale, 

konstatohet fajësia e tij mirëpo nuk i shqiptohet dënimi, vihet nën mbikëqyrje të posaçme. 

Shqiptimi i dënimit pezullohet për një kohë të caktuar dhe caktohen kushtet që duhet  

përmbushur. Gjatë kohës së pezullimit të shqiptimit të dënimit ai vihet në mbikëqyrje të  

posaçme, të cilin e ushtron personi zyrtar i emëruar nga ana e gjyqit. Nëse kryesi gjatë kohës që e 

cakton gjyqi nuk kryen vepër penale dhe i përmbushë kushtet e caktuara atij nuk i shqiptohet 

dënimi fare. 

 

Sistemi evropian kontinental - është paraqitur në fund të shekullit XIX, së pari në Belgjikë dhe 

Francë dhe për atë quhet sistem belgo-francez, më pas ky sistem përvetësohet edhe në shtetet 

tjera të Evropës. 

 

Sistemi i përzier - është përvetësuar në fillim të shekullit XIX dhe sipas këtij sistemi ndaj  

kryesit të veprës penale zhvillohet procedura penale, i shqiptohet dënimi dhe pezullohet 

ekzekutimi i tij, por gjykata mund t’i caktojë edhe masa të posaçme të mbikëqyrjes për një kohë 

të caktuar. Gjithashtu, personit të dënuar me kusht mund t’i caktohen edhe detyrime të cilat  

duhet t’i përmbushë ai.  Edhe Kodi ynë penal ka përvetësuar këtë sistem. 

 

9.10.4 Llojet e dënimit me kusht sipas KPRK 

 

KPRK, njeh katër lloje të dënimit me kusht edhe atë: 

 

1. dënimi me kusht, 

2. dënimi me kusht me urdhër për trajtim të detyrueshëm rehabilitues, 

3. dënimi me kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues, 

4. dënimi me kusht me urdhër për punë në dobi të përgjithshme. 

 

Këto lloje të dënimeve konsiderohen si dënime alternative në vend të dënimit me burgim apo me 

gjobë. Me këto lloje të dënimit në të vërtetë kryesit të veprës penale i tërhiqet vërejtja. 

 

9.10.5 Dënimi me kusht 

 

Sipas nenit 51 të KPRK, gjykata mund t`ia shqiptojë kryesit dënimin me kusht, 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 vit dhe as më e gjatë se pesë vjet. 

 

Sipas nenit 52  të KPRK, dënimi me kusht mund të shqiptohet nëse plotësohen dy kushte: 

- kushtet të cilat i referohen dënimit të paraparë me ligj dhe dënimit të shqiptuar nga ana e 

gjykatës (469), 

 Lidhur me dënimin e paraparë, në nenin 52 par. 1 dhe par. 2 thuhet shprehimisht se 

kryesit mund t’i shqiptohet dënimi me kusht për veprën penale e cila dënohet me 

burgim deri në pesë vjet edhe për veprat penale për të cilat parashihet dënim deri në 

10 vjet burg, nëse zbatohen dispozitat për zbutjen e dënimit. 



114  

 Lidhur me dënimin e shqiptuar nga ana e gjykatës, në paragrafin 3 të nenit të cituar 
thuhet se dënimi me kusht mund shqiptohet, kur gjykata i cakton dënim me gjobë ose 

me burgim deri në dy vjet, qoftë për një vepër penale qoftë për disa vepra në bashkim. 

 

- kushtet të cilat i referohen personalitetit të kryesit të veprës penale dhe qëllimit të dënimit 

me kusht (470) 

 

 sjellja e mëparshme e kryesit, 

 sjellja e kryesit pas kryerjes së veprës penale, 

 shkalla e përgjegjësisë penale dhe, 

 rrethanat në të cilat është kryer vepra penale. 

 

Nëse gjykata kryesit të veprës penale i ka caktuar në mënyrë kumulative dënimin me burgim dhe 

dënimin me gjobë, dënimi me kusht mund t’ia shqiptojë për të dy dënimet apo vetëm për  

dënimin me burg (neni 52 par. 5) 

 

Nga përkufizimi i dënimit me kusht me ligj, rezulton se personit të dënuar me kusht, gjykata i 

cakton kushte dhe detyrime të caktuara të cilat duhet t’i përmbushë ai. Këto kushte janë të 

përgjithshme dhe të posaçme. 

 

Kushti i përgjithshëm që i akuzuari të mos kryej vepër tjetër penale në afatin që e cakton 

gjykata e që nuk mund të jetë më i shkurtër se 1 (një), e as më i gjatë se 5 (pesë) vjet (afati i 

verifikimit fillon të rrjedhë nga dita kur vendimi merr formën e prerë). 

 

Kushtet e posaçme janë ta kthejë përfitimin pasuror të fituar me vepër penale, ta kompensojë 

dëmin e shkaktuar me vepër penale ose t’i përmbushë detyrimet tjera të parapara me dispozitat e 

ligjit penal. 

 

Detyrimet të cilat ia cakton gjykata të akuzuarit janë ato të cilat rezultojnë nga disa dënime 

plotësuese dhe ato të parapara për disa vepra penale. 

 

Detyrimet që rezultojnë nga disa dënime plotësuese janë ndalimi i ushtrimit të funksioneve në 

administratën publike ose në shërbimet publike, ndalimi i ushtrimit të profesionit ose aktiviteteve 

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 

do të revokohet, nëse i dënuari me kusht  nuk e respekton ndalesën e caktuar. 

 

Detyrimet të cilat janë paraparë për rastet e disa veprave penale janë p.sh. detyrimet nga neni 251 

par. 3, pastaj nenit 252, pastaj nenit 366 par. 4. 

 

9.10.6 Revokimi i dënimit me kusht 

 

Sipas KPRK dënimi me kusht mund të revokohet për këto tri shkaqe: 

 

- 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 janë caktuar me dënim me kusht. 

 

Revokimi i dënimit me kusht për shkak të veprës së re penale bëhet nëse i dënuari me kusht gjatë 

afatit të verifikimit kryen vepër të re penale deh në këtë rast revokimi i dënimit mund të jetë 

obligator dhe fakultativ 



115  

Dënimi me kusht do të revokohet detyrimisht nëse i dënuari gjatë kohës së verifikimit kryen një 

apo më shumë vepra penale për të cilat i është shqiptuar dënim me burg prej 2 e më shumë 

vjetësh (neni 53 par. 1), ndërsa dënimi me kusht do të revokohet në mënyrë fakultative nëse i 

dënuari gjatë kohës së verifikimit kryen një apo më shumë vepra penale për të cilat është 

shqiptuar dënim me burgim më pak se 2 vjet. 

 

Në raste të tilla gjykata do të vendosë nëse do të revokojë dënimin me kusht, pasi t’i vlerësojë të 

gjitha rrethanat të cilat i përkasin veprave penale të kryera dhe kryesit, e sidomos ngjashmërinë e 

veprave penale të kryera, rëndësinë e tyre dhe motivet nga të cilat janë kryer. 

 

Nëse gjykata e revokon dënimin me kusht, për të gjitha veprat e shqipton një dënim unik sipas 

nenit 80 të KPRK. 

 

Sipas dispozitave të KPRK, gjykata për veprën e re penale mund t’i shqiptojë dënim me burgim, 

apo edhe për veprën e re penale mund t’i shqiptoj prapë dënim me kusht apo me të holla. 

 

Revokimi i dënimit me kusht për shkak të veprës penale të kryer më parë mund të ndodhë që 

gjykata pasi ka shqiptuar dënimin me kusht të zbulojë vepër të cilën kryesi e ka kryer më herët. 

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 penale. 

 

Me rastin e vendosjes nëse do të revokojë dënimin me kusht, gjykata do të marrë parasysh 

kriteret, të cilat janë paraparë për revokimin e dënimit me kusht për veprën e re penale (54). 

 

Revokimi i dënimit me kusht për shkak të mospërmbushjes së detyrimeve të caktuara gjithashtu 

mund të jetë arsye për revokimin e dënimit me kusht. Nëse i dënuari me kusht nuk e përmbush 

njërën nga këto detyrime brenda afatit të caktuar me aktgjykim, gjykata sipas nenit 55 të KPRK, 

mund të vendosë si më poshtë: 

 

- që personit të dënuar t’ia vazhdojë afatin e përmbushjes së detyrimit; 

- 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; 

- detyrimin e caktuar më parë ta zëvendësojë me obligim tjetër të paraparë me ligj, apo 

- mund ta revokojë dënimin me kusht; 

 

9.10.7 Afatet e revokimit të dënimit me kusht 

 

Dënimi me kusht revokohet gjatë kohës së verifikimit, mirëpo nëse për veprën penale të kryer 

gjatë afatit të verifikimit është mësuar më vonë, dënimi me kusht mund të revokohet më së largu 

në afat prej një viti nga dita e skadimit të afatit të verifikimit. 

 

Edhe në situatën kur i dënuari nuk i përmbushë obligimet e caktuara, dënimi me kusht mund të 

revokohet në afat prej një viti pas skadimit të afatit të verifikimit. 
 

9.10.8 Dënimi me kusht me urdhër për trajtim të detyrueshëm rehabilitues 

 

Ky lloj dënimi me kusht i është dedikuar ndaj kategorisë së atyre kryerësve 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. 
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Personi i dënuar me kusht me urdhër për trajtim rehabilitues, gjykata ia cakton obligimin atij që 

të mjekohet. Organi sprovues e përpilon programin e trajtimit, të cilit duhet të i përmbahet i 

dënuari dhe shërbimi sprovues e informon gjykatën se programi i trajtimit është zbatuar me 

sukses. Në këtë rast gjykata nxjerr vendim me të cilin konstatohet se dënimi është mbajtur. Kjo 

masë shqiptohet në afat prej 6 muaj deri në 3 vjet. 

 

Në rast se i dënuari me kusht me urdhër për trajtim largohet nga programi i trajtimit rehabilitues 

pa i mbushur detyrimet lidhur me trajtimin, gjykata mund ta zëvendësojë detyrimin e mëparshëm 

me një tjetër, të shtyjë kohëzgjatjen e urdhrit për trajtim ose ta revokojë dënimin me kusht dhe të 

urdhërojë ekzekutimin e dënimit të caktuar në dënimin me kusht (neni 57 par. 4.). 

 

9.10.9 Dënimi me kusht me urdhër për mbikëqyrje nga Shërbimi Sprovues 

 

Për nga natyra, përmbajtja dhe mënyra e ekzekutimit, është formë e dënimit me kusht të tipit 

anglo-amerikan dhe kjo masë konsiston në pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe 

kontrollin dhe dhënien e ndihmës kryesit të veprës penale. 

 

Gjykata para se të shqiptojë këtë lloj dënimi, duhet të kërkojë nga shërbimi sprovues kompetent 

për territorin e vet mendimin nëse ky dënim mund të ekzekutohet, si dhe çfarë lloji detyrimeve 

mund t’i caktohet, ky dënim mund të zgjasë më së paku 6 muaj dhe jo më tepër se tre vjet. 

 

Llojet e detyrimeve të mbikëqyrjes së Shërbimit Sprovues të caktuara me dënimin me kusht dhe 

mënyra e zgjedhjes së tyre sipas nenit 59 KPRK, parashihen 15 lloje të detyrimeve edhe atë: 

 

- Mjekimi ose rehabilitimi në entin e kujdesit shëndetësor; 

- Nënshtrimi në programin e trajtimit mjekësor ose të rehabilitimit; 

- Vizitat te psikologu ose të këshilluesit e tjerë dhe veprimi në pajtim me rekomandimet e 

tyre; 

- Aftësimi profesional në një profesion të caktuar; 

- Kryerja e aktiviteteve punuese; 

- Shfrytëzimi i pagës dhe i të ardhurave apo pasurisë tjetër për përmbushjen e detyrimeve 

familjare; 

- Mos ndërrimi i vendbanimit pa informuar Shërbimin Sprovues; 

- Heqja dorë nga përdorimi i alkoolit apo i drogës; 

- Heqja dorë nga frekuentimi i vendeve apo lokaleve të caktuara; 

- Heqja dorë nga shoqërimi ose kontaktimi  me persona të caktuar; 

- Heqja dorë nga mbajtja e çfarëdo lloji të armëve; 

- Kompensimi ose dëmshpërblimi i viktimës së veprës penale; 

- Kthimi i dobisë pasurore të fituar me kryerjen e veprës penale; 

- Mos posedimi apo përdorimi i kompjuterit ose të mos qaset në internet siç kërkohet nga 

gjykata ose 

- Ofrimin e raporteve financiare siç kërkohet nga gjykata. 

 

Në rastet kur i dënuari me kusht nën mbikëqyrjen e shërbimit sprovues nuk mbanë kontakte me 

shërbimin sprovues ose nuk i përmbushë detyrimet të cilat i ka caktuar gjykata, detyrimet e 

mëparshme gjykata mund t’ia zëvendësojë me një detyrim tjetër apo t’ia vazhdojë afatin brenda 

kohës së verifikimit apo të revokojë këtë lloj të dënimit me kusht. 

 

Gjykata do të revokojë dënimin me kusht nën mbikëqyrje të Shërbimit Sprovues edhe nëse i 

dënuari kryen vepër të re penale për të cilën është shqiptuar dënim me burgim së paku dy vjet 

apo më tepër. 
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9.10.10 Dënimi me kusht me urdhër për punë në dobi të përgjithshme 

 

Sipas nenit 60 të KPRK, gjykata me aktgjykim, kryesit të veprës penale i cakton obligimin që 

brenda afatit të caktuar të kryejë punë në dobi të përgjithshme, në interes publik. 

 

Kushtet për shqiptimin e dënimit me kusht me urdhër për punë në dobi të përgjithshme janë; 

 

- që gjykata kryesit të veprës penale t`i ketë caktuar dënimin me burgim deri në një vit ose 

dënim me gjobë deri në 2.500 €; 

- të ekzistojë vlerësimi i Shërbimit Sprovues, dhe 

- të jepet pëlqimi i të dënuarit se ai dakordohet që t’i shqiptohet ky lloj dënimi, 

 

Puna në dobi të përgjithshme shqiptohet në kohëzgjatje së paku 30 orë, e më së tepërmi 240 orë 

pune. Orët e caktuara duhet të kryhen brenda një viti (neni 60 par. 1). 

 

Gjykata cakton numrin e orëve me vendim të posaçëm, ndërsa Shërbimi Sprovues vendos për 

llojin e punës në dobi të përgjithshme që duhet kryer personi i dënuar, cakton organizatën për të 

cilën personi i dënuar do të kryej punën, vendos për ditët e javës  gjatë të cilave do të kryhet  

puna dhe  e mbikëqyrë kryerjen e punës në dobi të përgjithshme. 

 

Gjykata mund t’i urdhërojë që personi i dënuar një apo disa prej këtyre detyrimeve: 

 

- të mbaj kontakt me shërbimin sprovues, 

- të kthej përfitimin pasuror të fituar me veprën penale, 

- të kompensojë dëmin e shkaktuar me vepër penale, 

- të përmbushë detyrimet tjera të parapara me ligj si dhe 

- të përmbushë një apo disa prej pesëmbëdhjetë lloje të detyrimeve të parapara me nenin 59 

të KPRK. 

 

Kohëzgjatja e përmbushjes së këtyre detyrimeve të parapara me nenin 59 të KP nuk duhet të jetë 

më i shkurtër se 6 muaj dhe më i gjatë se 3 vjet (neni 60 par. 4). 

 

9.10.11 Revokimi i dënimit me kusht me urdhër për punë në dobi të përgjithshme 

 

Nëse personi i dënuar pas kalimit të afatit të caktuar, në tërësi apo pjesërisht, nuk e kryen punën 

në dobi të përgjithshme shoqërore, nuk mbanë kontakte me shërbimin sprovues ose nuk i kryen 

detyrimet nga neni 58 të urdhëruara nga gjykata, atëherë gjykata mund ta zëvendësojë detyrimin 

e mëparshëm me një tjetër, mund ta shtyjë kohën e mbykqyrjes brenda kohës së verifikimit ose  

ta revokoj dënimin me kusht (neni 58  par. 4). 

 

Nëse revokohet ky lloj dënimi me kusht, i dënuari detyrohet ta mbajë dënimin e caktuar me 

burgim apo ta paguajë dënimin me gjobë. 

 

9.10.12 Gjysëmliria 

 

Gjysëmliria, si lloj i dënimit alternativ konsiston në atë që personi të cilit i është shqiptuar  

dënimi me burgim, i mundësohet çdo ditë, brenda orëve të caktuara (6, 8 apo 10 orë), të mund të 

qëndrojë në liri për të vazhduar punën profesionale të cilën e ka kryer edhe para kryerjes së 

veprës penale, apo që të kryej punë familjare (p.sh. femra të kujdeset për fëmijët dhe punët tjera 

të shtëpisë), të vijojë shkollimin, të vazhdojë mjekimin etj, pasi të kryejë punët duhet të kthehet 

në burg (neni 61). 
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9.10.13 Kushtet për shqiptimin e gjysmë lirisë 

 

Sipas nenit 61 par. 1 të KPRK, “Kur shqipton dënimin me burgim deri në një vit, gjykata mund  

të urdhërojë ekzekutimin e dënimit në gjysmë liri për shkak të detyrimeve të personit të dënuar 

lidhur me punën, arsimimin ose aftësimin profesional, përgjegjësitë esenciale familjare apo 

nevojën për trajtim ose rehabilitim mjekësor. Gjatë vuajtjes së dënimit në gjysmë liri, personi i 

dënuar detyrohet të kthehet në burg pas kryerjes së detyrimeve jashtë burgut brenda kohës së 

caktuar nga gjykata.” 

 

Nga kjo rezulton se kushtet për shqiptimin e gjysmë lirisë janë: 

 

- që kryesi i veprës penale të jetë dënuar deri në një vit burgim; 

- që për kryesin, familjen , por edhe për shoqërinë, do të jetë shumë e dobishme t’i lejohet 

vazhdimin apo përfundimi i punëve apo aktiviteteve të cilat qëndrojnë para tij dhe, 

- që për çdo ditë, pas kryerjes së punëve të caktuara, të kthehet në entin penal, në burg. 

 

Programin për implementimin e dënimit me gjysmë liri, e përpilon drejtori i burgut me organin e 

Shërbimit Sprovues. 

 

Mënyra e ekzekutimit të këtij lloji dënimi detalisht rregullohet me Ligjin për Ekzekutimin e 

Sanksioneve Penale. 

 

9.10.14 Revokimi i gjysmë lirisë 

 

Sipas nenit 61 par. 3 të KPRK, është paraparë shprehimisht se nëse i dënuari nuk përmbush 

detyrimet lidhur me punën, arsimin apo aftësimin profesional, për të cilat është shqiptuar gjysmë 

liria, gjykata do të revokojë këtë lloj dënimi dhe do të urdhërojë që ky dënim, apo pjesa e mbetur 

këtij dënimi, të ekzekutohet në burg. 

 

Në rastet kur gjykata vendos për revokimin e këtij lloji dënimi për shkak të mos përmbushjes së 

detyrimeve të punës apo aktiviteteve tjera, do të kërkojë raport nga shërbimi sprovues. 

 

9.11 Dënimet plotësuese 

 

9.11.1 Paraqitja dhe zhvillimi i dënimeve plotësuese 

 

Gjer 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 shkollave pozitive dhe socioantropologjike, u parapanë edhe lloje 

tjera të sanksioneve penale, të cilat në fazën e paraqitjes u emërtuan si masa siguruese. 

 

Pas Luftës së Dytë Botërore shumica e masave siguruese në shumë kode penale të shteteve të 

Evropës Perëndimore u konsideruan si dënime plotësuese. Ndërsa masat siguruese të karakterit 

mjekësor, emërtohen dhe trajtohen si masa të trajtimit dhe mjekimit, me ç’rast në tërësi iu janë 

hequr atributet e sanksioneve penale. Këtë koncept tani e ka përvetësuar edhe KPRK. 

 

E drejta penale e ish Jugosllavisë shumicën e dënimeve plotësuese, që tani njihen te ne i ka 

konsideruar masa siguruese (Kodi Penal i 1948, 1951 si dhe me ligjin penal të 1977). 
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9.11.2 Nocioni dhe qëllimi i dënimeve plotësuese 

 

Dënimet plotësuese janë paraqitur si rezultat i njohurive të reja shkencore se dënimet kryesore 

nuk mund të jenë mjet efikas 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. 

 

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 t’i merren apo t` i kufizohen me 

dënime kryesore. Kufizimi apo marrja e disa të drejtave të posaçme me dënime plotësuese, midis 

tjerash, bëhet për dy arsye kryesore: 

 

- Arsyeja e parë qëndron në atë që funksionimi dhe autoriteti i disa detyrave dhe 

profesioneve shtetërore kërkon që t’i ushtrojnë personat që kanë një të kaluar të pastër, 

p.sh. përkundër risocializimit është vështirë që menjëherë pas mbajtjes së burgut t’i 

besohet ushtrimi i funksionit të gjyqtarit, prokurorit, inspektorit, profesorit i cili ka kryer 

ndonjë vepër penale të marrjes së mitos, keqpërdorimit të detyrës zyrtare, mashtrimit etj. 

- Arsyeja e dytë është e karakterit kriminalo-politik, meqë nuk është e preferueshme që 

personi pas mbajtjes së dënimit menjëherë të vihet në sprovë dhe të gjendet në aso 

rrethana dhe kushte dhe të kryej të njëjtën detyrë apo profesion të cilin e ka shfrytëzuar 

për të kryer. Vepër penale p.sh. nuk do të ishte e arsyeshme që arkëtari, i cili ka qenë i 

dënuar për vepër penale të shpërdorimit të pasurisë shoqërore, pas mbajtjes së dënimit, t’i 

besohet përsëri detyra e tillë, në të cilat rrethana përsëri mund ta kryejë veprën penale. 

Nga kjo rezulton se këto masa janë të karakterit preventiv. 

 

Përparësi e posaçme e dënimeve plotësuese është se mundësojnë individualizimi më adekuat i 

sanksioneve penale dhe mundësi më të mëdha për risocializimin e kryesit të veprës penale. 

 

Dënimet plotësuese shqiptohen krahas dënimit kryesor, kurse në disa raste krahas dënimit 

alternativ (dënimit me kusht), ngase me kryerjen e veprës penale, personi i ka keqpërdorë këto 

liri dhe të drejta. 

 

9.11.3 Lidhja midis dënimeve plotësuese dhe dënimeve kryesore dhe alternative 

 

Karakteristikat e përbashkëta midis këtyre tri lloje të dënimeve janë këto: 

 

- Dënimet kryesore, plotësuese dhe ato alternative janë lloje të sanksioneve penale; 

- Me të tri këto dallime gjykata ka për qëllim që shoqërinë ta mbrojë nga kriminaliteti; 

- Të tri këto lloje të dënimit aplikohen me dhunë; 

- Bazë për aplikimin e këtyre dënimeve është vepra penale; 

- Për të gjitha këto dënime vlen parimi i legalitetit; 

- Të gjitha këto dënime i shqipton gjykata. 

 

9.11.4 Sistemi dhe lloji i dënimeve plotësuese sipas KPRK 

 

Neni 62 i KPRK parasheh këto lloje të dënimeve plotësuese: 

 

- heqja e së drejtës për t`u zgjedhur, 

- urdhri për kompensimin e humbjes apo dëmit, 

- ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik, 

- ndalimi i drejtimit të automjetit, 

- marrja e lejes së vozitjes, 
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- konfiskimi, 

- urdhri për publikimin e aktgjykimit dhe 

- dëbimi i të huajit nga territori i Republikës së Kosovës. 

 

Heqja e të drejtës për t`u zgjedhur - sipas nenit 63 të KPRK, ky lloj dënimi plotësues mund të 

shqiptohet në dy raste: 

 

- Këtë dënim gjykata e shqipton nëse personi me qëllim që të zgjidhet në asamblenë 

komunale apo deputet në Kuvendin e Kosovës, gjatë procesit zgjedhor, e realizon këtë të 

drejtë duke u shërbyer me kërcënime ose falsifikim të listave të votimit dhe 

- Këtë masë gjykata e shqipton ndaj kandidatit për zgjedhje, nëse ai kryen vepër penale për 

të cilën gjykata i shqipton dënim me burgim së paku 5 vjet. 

 

Situata e dytë nuk ka lidhje me procesin zgjedhor por megjithatë e bënë të padenjë në aspektin 

etik. 

 

Ky lloj dënimi mund të shqiptohet në kohëzgjatje prej 1-3 vjet. 

Ekzekutimi fillon pasi i dënuari ta ketë vuajtur dënimin. 

Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik mund 

të shqiptohet në mënyrë obligative, në rast kur personi, të cilit i është besuar ushtrimi i 

funksioneve në organet e pushtetit, apo administratën publike, e këtë detyrë e keqpërdor, me 

ç’rast kryen vepër penale për të cilën i është shqiptuar dënim me së paku 10 vjet burgim. Në këtë 

situatë ai funksionin e tillë ai nuk mund ta ushtrojë prej 1-5 vjet i cili fillon të ekzekutohet pasi  

që i dënuari ta vuajë dënimin. Sipas nenit 65 par. 2 të KPRK, ky lloj dënimi mund të shqiptohet 

në mënyrë fakultative edhe në rast kur personi me shpërdorimin e funksionit kryen vepër penale 

për të cilën gjykata i ka shqiptuar dënim me gjobë ose dënimin me kusht. Në këtë situatë ndalimi 

zgjatë prej 1-3 vjet. 

 

Ky lloj dënimi mund të shqiptohet nëse: 

 

- kryesi ka shpërdorur funksionin, detyrën e caktuar, 

- ky shpërdorim është paraparë me ligj si vepër penale dhe 

- për këtë vepër penale gjykata ka shqiptuar dënim me gjobë ose dënimin me kusht. 

 

Ndalimi i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës - ky lloj i dënimit plotësues 

konform nenit 66 par. 2 mund të shqiptohet në kohëzgjatje prej 1-5 vjet me kusht: 

 

- që kryesit të veprës penale t’i shqiptohet dënim kryesor apo dënim alternativ 

- që kryesi i veprës penale ta ketë keqpërdorur profesionin e vet, veprimtarinë detyrën apo 

funksionin menaxhues apo administrativ ose, 

- nëse me bazë, me arsye mund të pritet se ushtrimi i profesionit, veprimtarisë, detyrës  apo 

funksionit menxhues ose administrativ mund ta keqpërdorë për kryerjen e veprës penale. 

 

Kohëzgjatja e këtij lloj dënimi llogaritet prej ditës kur vendimi është bërë i plotfuqishëm, mirëpo 

koha e kaluar në burg, në entin shëndetësor për ruajtje dhe mjekim, nuk llogaritet në këtë lloj 

dënimi d.m.th. afati i këtij lloj dënimi vazhdon pas mbajtjes së burgimit përkatësisht pas lëshimit 

nga enti shëndetësor. 



121  

Në rast të shqiptimit të këtij lloji dënimi plotësues së bashku me dënimin me kusht, gjykata  

mund të vendosë që dënimi me kusht do të revokohet, nëse kryesi nuk e respekton detyrimin e 

ndalimit të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës (66 par. 3). 

 

Konsideroj se formulimi nuk është i qartë kur është në pyetje par 2 i nenit 66 të KPRK. Si dhe 

dispozita e nenit 65. Ngase mendoj se ky lloj dënimi plotësues duhet shqiptuar edhe në situatën 

kur kryesi nuk e keqpërdor detyrën-funksionin e caktuar, në situatën kur me arsye mund të 

konsiderohet që ushtrimi i mëtejmë; i funksionit , thirrjes apo detyrës së caktuar do të ishte e 

rrezikshme. 

 

Ky dënim plotësues fillon të ekzekutohet pasi që kryesi ta ketë mbajtur dënimin, p.sh. kur deri ke 

vepra penale ka ardhur për shkak të paaftësisë së kryesit në kryerjen e funksionit, detyrës apo 

veprimtarisë së caktuar. Ajo paaftësi mund të rezultojë nga joprofesionalizmi i kryesit, p.sh. 

mjeku i cili është gjykuar për shkak të trajtimit të pandërgjegjshëm , mund t’i shqiptohet kjo  

masë nëse konstatohet se veprën e ka kryer për shkak të mosnjohjes së mjaftueshme të rregullave 

të shkencës së mjekësisë ose për shkak të paaftësisë psikofizike, p.sh. për avokatin i cili i ka 

zbuluar fshehtësitë në kryerjen e detyrës së tij konstatohet se atë e ka bërë për shkak të harresës. 

 

Grupi i dytë i shkaqeve ka të bëjë me papërshtatshmërinë morale të kryesit me të cilat rrezikohet 

autoriteti i funksioneve, detyrave të caktuara p.sh. gjyqtari i cili është dënuar për plagosje të 

rëndë trupore. Do të ishte jologjike që edhe më tej ta ushtrojë funksionin e gjyqtarit. 

 

Ndalimi i drejtimit të automjetit 1- 5 vjet - sipas neni 67 të KPRK, ky lloji i dënimit plotësues 

mund të shqiptohet nëse plotësohen këto kushte: 

 

- që personi të ketë kryer vepër penale me të cilën ka rrezikuar trafikun publik, 

- që gjykata kryesit të veprës penale t`i ketë shqiptuar dënimin kryesor, ndonjë dënim 

alternativ, vërejtjen gjyqësore, masën e trajtimit të detyrueshëm apo ta ketë liruar nga 

dënimi, 

- nëse rrethanat në të cilat është kryer vepra penale apo cenimet e mëparshme të  

dispozitave mbi sigurinë e trafikut publik tregojnë se është rrezik që personit të këtillë t`i 

lejohet që edhe më tej në të ardhmen të drejtojë llojin dhe kategorinë e caktuar të 

automjetit. 

 

Ky lloj dënimi mund t’i shqiptohet edhe personave të papërgjegjshëm, të cilëve iu është  

shqiptuar masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik, si dhe personave me përgjegjësi të zvogëluar 

apo narkomanëve dhe alkoolistëve. Në rast të shqiptimit të këtij lloj dënimi plotësues së bashku 

me dënimin me kusht, gjykata mund të vendos që dënimi me kusht do të revokohet, nëse kryesi 

nuk e respekton këtë ndalesë. 

 

Kohëzgjatja e këtij lloj dënimi llogaritet prej ditës kur vendimi është bërë i plotfuqishëm, mirëpo 

koha e kaluar në burg, në entin shëndetësor për ruajtje dhe mjekim, nuk llogaritet në këtë lloj 

dënimi d.m.th. afati i këtij lloji dënimi vazhdon pas mbajtjes së burgimit përkatësisht  pas 

lëshimit nga enti shëndetësor. Por nëse kryesit i është marrë edhe patentë shoferi kohëzgjatja e 

kësaj mase të përkohshme gjykata do t’ia llogaritët në lartësinë e dënimit të ndalimit të drejtimit 

të automjetit. 

 

Marrja e lejes së vozitjes 1-5 vjet - ky lloj i dënimit plotësues konform nenit 68 të KPRK, mund 

të shqiptohet: 

 

- personi të ketë kryer vepër penale kundër sigurisë së trafikut publik, 
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- nëse vepra penale kundër sigurisë ka shkaktuar plagosje të rëndë trupore apo vdekjen e 

personit, 

- që gjykata kryesit t’i ketë shqiptuar dënim kryesor, alternativ me kusht, vërejtje gjyqësore 

apo trajtim të detyrueshëm psikiatrik apo ta ketë liruar nga dënimi, 

- 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 personi i tillë edhe në të ardhmen të drejtojë automjetin. 

 

Kohëzgjatja e këtij lloj dënimi është prej 1-5 vjet dhe llogaritet prej ditës kur vendimi është bërë  

i plotfuqishëm, mirëpo koha e kaluar në burg, në entin shëndetësor për ruajtje dhe mjekim, nuk 

llogaritet në këtë lloj dënimi d.m.th. afati i këtij lloji dënimi vazhdon pas mbajtjes së burgimit 

përkatësisht pas lëshimit nga enti shëndetësor. Por nëse kryesit i është marrë edhe patentë shoferi 

kohëzgjatja e kësaj mase të përkohshme gjykata do t’ia llogaritë në lartësinë e dënimit të marrjes 

së lejes së vozitjes (68 par. 3 i KPRK). 

 

Marrja e sendit - sipas nenit 69 të KPRK, mund të merren ato sende që janë përdorur për 

kryerjen e veprës penale apo që kanë qenë të dedikuara për kryerjen e veprës penale, qofshin ato 

të kryesit apo të personave të tretë, si dhe sendet që janë rezultat (pasojë) e veprës penale (p.sh. 

sendet e blera me paratë e vjedhura apo me marrjen e ryshfetit vetura shtëpi apo ndonjë pasuri 

tjetër e luajtshme dhe e paluajtshme). 

 

Ky lloj i dënimit plotësues mund të shqiptohet: 

 

- nëse kryesit të veprës penale i është shqiptuar dënim kryesor, 

- alternativ me kusht, 

- vërejtje gjyqësore apo, 

- trajtim të detyrueshëm psikiatrik apo është liruar nga dënimi. 

 

Ky lloj dënimi mund t’i shqiptohet nëse është kryer vepra penale është tentuar vepra penale apo 

ka ndërmarrë veprimet përgatitore për kryerjen e veprës penale. Përkatësisht do të merren ato 

sende që janë dedikuar për kryerjen e veprës penale (69 par. 3 të KPRK). Për disa raste KPK ka 

paraparë mundësinë e marrjes së sendeve në mënyrë obligative (neni 69 par. 3). 

 

Urdhri për publikimin e aktgjykimit sipas nenit 70 të KPRK, ekzekutimi i këtij lloji të dënimit 

plotësues bëhet duke e publikuar aktgjykimin tërësisht apo pjesërisht, në një apo disa gazeta, 

transmetohet në radio ose televizion ose në stacionet radiotelevizive me shpenzime e të dënuarit 

(neni 70 par. 2 të KPRK). Datën e publikimit, vëllimin, kohëzgjatjen si dhe çështjet tjera lidhur 

me këtë e cakton gjykata ( neni 70-3 të KPRK). Publikimi nuk do të urdhërohet nga gjykata nëse 

konstatohet se do të rrezikohet fshehtësia zyrtare, jeta private e personave ose morali i shoqërisë. 

 

Dëbimi i të huajit nga territori i Kosovës 1-10 vjet - sipas nenit 71 par. 1 të KPRK ky lloj 

dënimi mund të shqiptohet ndaj të huajit apo personit pa shtetësi, i cili ka kryer vepër penale në 

territorin e Kosovës. Ky dënim plotësues shqiptohet në kohëzgjatje prej 1-10 vjet. Personi të cilit 

iu është shqiptuar kjo masë duhet ta lëshojë Kosovës dhe nuk guxon të kthehet gjatë kohës sa 

zgjatë kjo masë. Shqiptimi i këtij dënimi plotësues është fakultativ, p.sh. nëse gjykata konstaton 

se i huaji ka ndonjë anëtarë të familjes apo të afërm të ngushtë në Kosovë, ka vend të punës në 

Kosovë, më parë ka qenë shtetas i Kosovës mund të mos i shqiptojë këtë masë. 

 

Dëbimi i të huajit nga Kosova nuk do të shqiptohet nëse është në kundërshtim me nenin 3 të 

Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore të 4 nëntorit 

1950 dhe protokolleve dhe Konventës lidhur me statusin e refugjatëve të 28 korrikut 1951 dhe 

Protokollit të saj të 31.1.1967 ose Konventës kundër torturës dhe Trajtimit të vjetër të vrazhdë, 
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çnjerëzor dhe poshtërues të 17.12 1984 (neni 71 par. 4. të KPRK). Koha e kaluar në paraburgim 

nuk i llogaritet në kohëzgjatjen e kësaj mase. 

 

9.12 Matja e dënimit 

 

Me matje të dënimit nënkuptojmë caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit kryesit të veprës 

penale. Me rastin e matjes së dënimit duhet të merren parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese, që janë shprehur në momentin e kryerjes së veprës penale, në mënyrë që t’i caktohet ai 

lloj dhe masë dënimi i cili do t’i përgjigjet peshës së veprës penale dhe rrezikshmërisë shoqërore 

të kryesit dhe me të cilin më së miri do të arrihej qëllimi i dënimit. 

 

Duke pasur parasysh organin që e bënë matjen e dënimit, në të drejtën penale njihen tri lloje të 

matjes së dënimit: 

 

- matja ligjore, 

- matja gjyqësore dhe 

- matja administrative, 

 

Matja ligjore e dënimit - bëhet prej organit që e nxjerrë ligjin, me ç’rast ligjdhënësi cakton  

llojin dhe lartësinë e dënimit me rastin e parashikimit të veprës penale. Matja e dënimit nga ana e 

ligjdhënësit bëhet sipas rrezikshmërisë abstrakte të veprave penale (p.sh. vrasje, plagosje, vjedhje 

etj). Në të drejtën penale njihen disa lloje të matjes ligjore të dënimit dhe atë: a. Sistemi absolut  

i caktimit të dënimit, b. sistemi arbitrar i caktimit të dënimit dhe c. sistemi relativ i caktimit të 

dënimeve. 

 

a. Sistemi absolut i caktimit të dënimeve është sistem i atillë sipas të cilit ligji përcakton 

saktësisht llojin dhe lartësinë e dënimit që do t’ i shqiptohet kryesit të veprës penale pa 

marrë parasysh rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale konkrete dhe kryesit.  Ky 

sistem ka ekzistuar deri më shekullin XIX dhe ka lindur si rezultat i revoltës ndaj sistemit 

arbitrarë të dënimeve në sistemin skllavopronar dhe feudal. Për herë të parë është 

paraparë në kodin penal të Francës të vitit 1791. 

b. Sistemi arbitrar i caktimit të dënimit e kemi atëherë kur ligjdhënësi nuk e përcakton 

llojin dhe masën e dënimit, por këtë autorizim ia beson gjykatës që sipas bindjes së vet 

t’ia caktojë llojin dhe masën e dënimit kryesit të veprës penale, ky sistem ka ekzistuar në 

sistemin e mesjetës. 

c. Sistemi relativ i caktimit të dënimit ekziston atëherë kur ligji përcakton minimumin dhe 

maksimumin e dënimit që mund të shqiptohet për veprën. Sipas këtij sistemi gjykatës i 

lejohet mundësia që brenda kufijve të caktuar me ligj ta masë dënimin për çdo rast 

konkret, duke i marr parasysh të gjitha rrethanat relevante objektive dhe subjektive të 

veprës penale dhe të kryesit të saj. 

 

Matja gjyqësore e dënimit - këtë lloj të matjes së dënimit e bën gjykata kur në procedurën 

penale konstatohet se kryesi i veprës penale së caktuar është penalisht përgjegjës për veprën e 

kryer. Matjen gjyqësore të dënimit e njohin të gjitha të drejta penale bashkëkohore. Këtë lloj të 

matjes së dënimit e njeh edhe e drejta jonë penale, ku në nenin 73 të KPRK janë përcaktuar 

rregullat e përgjithshme mbi matjen e dënimit të cilat duhet doemos të merren parasysh, ndërsa 

nga neni 73-84 të KPRK, parashihen rregulla të posaçme për zbutjen apo ashpërsimi i dënimit 

dhe në këtë mënyrë t’i shqiptohet ai lloj dhe ajo masë e dënimit e cila do të jetë sa më adekuate 

me peshën e veprës dhe rrezikshmërinë e kryesit. 

 

Matja administrative e dënimit - Krahas matjes ligjore dhe gjyqësore të dënimit ekziston edhe 

matja administrative e dënimit. Ky sistem i matjes së dënimit aplikohet në disa shtete të   SHBA. 
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Sipas këtij sistemi, dënimin e masin organet kompetente për ekzekutimin e dënimit.    Kjo matje 

e dënimit mund të aplikohet vetëm te dënimet me heqje të lirisë, me ç’rast gjykata e cakton 

vetëm llojin e dënimit, kurse kohëzgjatjen e cakton organi administrativ. 

 

9.13 Ligjshmëria e shqiptimit të dënimit 

 

Kryesit të veprës penale mund t’i shqiptohet vetëm ai dënim i cili në kohën e kryerjes së veprës 

penale ka qenë i paraparë me ligj - nulla poena sine lege. 

 

9.14 Individualizimi i dënimit 

 

Me individualizim të dënimit nënkuptohet përshtatja e dënimit veprës penale dhe kryesit të saj. 

Qëllimi i individualizimit të dënimit është që të shqiptohet asi dënimi i cili në mënyrë më efikase 

do të ndikojë në riedukimin e kryesit të veprës penale. 

 

Për herë të parë është paraqitur në Kodin Penal të Francës të viti 1810, sipas kodit penal francez 

të vitit 1791 dënimet kanë qenë të përcaktuara në mënyrë absolute, d.m.th. nuk ka ekzistuar 

individualizimi i dënimit. 

 

Pretendentët e matjes absolute mendonin se në këtë mënyrë të gjithë kryesit e veprave penale 

ndëshkohen njësoj dhe kjo mënyrë e matjes së dënimit është më i drejtë. Por në praktikë kjo 

mënyrë e matjes së dënimit është treguar jo e drejtë dhe jo e barabartë, meqë edhe kur pesha e 

veprës penale ka qenë e njëjtë ajo është kryer nga personat e ndryshëm, në rrethana të ndryshme, 

motive të ndryshme etj. 

 

9.15 Metodat e individualizimit të dënimit 

 

Legjislacioni penal parasheh një varg dispozitash për zbatimin e individualizimit të dënimit në 

praktikë, Kodi Penal në pjesën e posaçme përcakton llojet dhe minimumin e maksimumin e 

dënimit për çdo vepër penale veç e veç. 

 

Në nenin 73 të KPRK parashihen rregullat e përgjithshme me të cilat e obligon gjykatën që me 

rastin e matjes së dënimit, duhet t`i marrë parasysh rrethanat objektive dhe subjektive, ndërsa 

nenin 75 parasheh kushtet kur kryesit mund t’i zbutet dënimi. 

 

Individualizimi i dënimit bëhet edhe gjatë ekzekutimit të dënimit. 

 

9.16 Llojet dhe rrethanat lehtësuese e rënduese 

 

Kodi Penal në nenin 73 par. 3 të KPRK parasheh këto rrethana lehtësuese dhe rënduese: 

 

- Shkallën e përgjegjësisë penale, 

- Motivet nga të cilat është kryer vepra penale, 

- Intensiteti i rrezikimit apo i dëmtimit të vlerës së mbrojtur 
- Rrethana në të cilat është kryer vepra penale 

- Sjelljen e mëparshme  të kryesit, 

- Pranimin e fajit dhe 

- Rrethanat  personale të kryesit dhe sjelljen e tij pas kryerjes së veprës penale. 
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9.17 Zbutja e dënimit 

 

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 

raste të caktuara vepra mund të kryhet në rrethana të tilla sa që atë e bëjnë veçanërisht të lehtë. 

 

Zbutja e dënimit zbatohet kur me ligj parashihet mundësia që gjykata të shqiptojë dënim nën 

minimumin e posaçëm të dënimit të paraparë për atë vepër penale dhe atë gjer në minimumin e 

përgjithshëm të atij lloji të dënimit, apo që ta zëvendësojë dënimin e paraparë për atë vepër 

penale me lloj të dënimit më të butë. 

 

Sipas nenit 75 të KPRK gjykata mund të shqiptojë dënim nën kufirin e paraparë me ligj apo të 

shqiptojë lloj më të butë të dënimit, kur ligji parasheh që dënimi i kryesit mund të zbutet apo të 

zvogëlohet, 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 në rastet kur 

kryesi pranon fajësinë ose ka arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë. 

 

Në pjesën e përgjithshme, KPRK në mënyrë shprehimore ka paraparë mundësinë e zbutjes së 

dënimit në rastet kur personi veprën penale e kryen me përgjegjësi të zvogëluar neni 18. par. 2, 

në lajthim juridik neni 26, në kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme neni 12 par. 4, te 

nevoja ekstreme neni 13 par. 3, te tentativa e veprës penale neni 28 par. 3 dhe për ndihmën e 

veprës penale neni 33 par. 1. 

 

Mundësia e zbutjes së dënimit është e paraparë edhe në pjesën e posaçme, p.sh. te vepra penale e 

shtyrjes në vetëvrasje dhe dhënia e ndihmës në vetëvrasje neni 183, kryesi mund të dënohet më 

butë nëse vepra penale nga paragrafët 1,2,3, dhe 4 vetëm është tentuar. 

 

Zbutja e dënimit sipas bindjes së gjykatës, është e lejuar me kodin penal përjashtimisht, kur  

vepra penale është kryer në rrethana veçanërisht lehtësuese që e veprën konkretë e bëjnë të lehtë. 

 

Sipas nenit 76 par.1 të KPRK, kufijtë e zbutjes së dënimit parashihen kësisoj: 

 

- 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. 

- Nëse për veprën penale është paraparë si masë më e ulët e dënimit burgimi prej së paku 

pesë (5) vjet, dënimi mund të zbutet deri në një tre (3) vjet. 

- Nëse për veprën penale penale është paraparë si masë më e ulët e dënimit me burgim prej 

së paku tre (3) vjet, dënimi mund të zbutet deri në një (1) vit burgim, 

- Nëse për veprën penale është paraparë si masë më e ulët e dënimit me burgim prej dy (2) 

vjet, dënimi mund të zbutet deri në gjashtë (6) muaj. 

- Nëse për veprën penale si masë më e ulët e dënimit është paraparë dënimi me burgim prej 

një (1) viti, dënimi mund të zbutet deri në tre (3) muaj burgim. 

- Nëse për veprën penale si masë më e ulët e dënimit është paraparë dënimi me burgim me 

më pak se  një (1) vit, dënimi mund të zbutet deri në tridhjetë (30) ditë burgim. 
- Nëse për veprën penale nuk është paraparë masa më e ulët e dënimit, atëherë mund të 

shqiptohet dënim me gjobë në vend të dënimit me burgim. 

- Nëse për veprën penale nuk është e paraparë shuma më e ulët e gjobës, gjoba mund të 

zbutet deri në njëqind (100) €. 
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9.18 Lirimi nga dënimi 

 

Në të drejtën penale është parim se çdo person që kryen vepër penale dhe që është penalisht 

përgjegjës duhet të dënohet. Mirëpo në disa raste mund të ndodhë që gjykata të konstatojë se 

është kryer vepra penale dhe se kryesi është penalisht përgjegjës, por shqiptimi i dënimit nuk 

është i arsyeshëm për shkak të intensitetit të veprës apo për shkaqe kriminalo politike. 

 

Gjykata mund ta lirojë kryesin nga dënimi vetëm kur kjo shprehimisht është e paraparë me ligj. 

Sipas KPRK, njihen dy grupe raste kur kryesi mund të lirohet nga dënimi. 

- Grupi i parë i rasteve është paraparë me dispozitat e pjesës së përgjithshme të Kodit 

Penal, 

- Grupi i dytë me dispozitat e pjesës së posaçme. 

 

Me dispozitat e pjesës së përgjithshme të KP, mundësia e lirimit nga dënimi është paraparë te 

veprat penale: 

 

- kapërcimi i kufijve të mbrojtjes së nevojshme (neni 12 par. 4), 

- kapërcimi i kufijve të nevojës ekstreme (neni 13 par. 3), 

- lajthimi juridik (neni 26 par. 2), 

- tentativa e papërshtatshme (neni 29), 

- heqja dorë vullnetare nga kryerja e veprës penale (neni 30), 

- heqja dorë vullnetare nga bashkimi kriminal (neni 34 par. 2 pika 2.1, 2.2, 2.3), 

 

Me dispozitat e posaçme të KPRK, janë paraparë rastet e mundësisë së lirimit nga dënimi p.sh, 

nëse dëshmitari, eksperti, përkthyesi apo interpreti e revokon deklaratën e rreme para se të jetë 

nxjerrë vendimi përfundimtarë (neni 393), nëse personi i privuar nga liria heq dorë nga rebelimi 

para se ta ketë ushtruar dhunën apo kanosjen (neni 404), nëse sulmuesi ndaj personit zyrtar ka 

qenë i provokuar nga veprimi i kundërligjshëm apo brutal, për veprat penale nga neni 330, 331, 

ose 342 nëse kryesi e kthen pasurinë e vjedhur para të njoftohet për fillimin e procedurës penale, 

gjykata mund ta lirojë nga dënimi. 

 

Në rast kur legjislacioni penal parasheh mundësinë e lirimit nga dënimi, gjykata është e 

autorizuar që kryesit t’ia zbutë dënimin pa kufizime paraparë me dispozitat  për zbutjen e  

dënimit (neni 75). 

 

9.19 Bazat e posaçme të lirimit nga dënimi për vepra penale të kryera nga pakujdesia 

 

Sipas nenit 77 të KPRK, gjykata mund ta lirojë nga dënimi kryesin e veprës penale të kryer nga 

pakujdesia në këto raste: 

 

- kur pasojat e veprës penale e godasin aq rëndë kryesin e veprës penale sa që ndëshkimi  

do të ishte i panevojshëm për realizimin e qëllimit të dënimit, ose kur 
- kryesi menjëherë pas kryerjes së veprës penale ka bërë përpjekje për evitimin apo 

zvogëlimin e pasojave të veprës penale dhe nëse në tërësi apo në masë të madhe e ka 

kompensuar dëmin i cili është shkaktuar nga ajo vepër penale. 

 

9.20 Recidivi 

 

Me recidiv nënkuptojmë rastet kur personi që ka qenë më parë i dënuar përsëri kryen vepër 

penale (kuptimi penalo juridik). 
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Në kuptimin kriminologjik, recidivi paraqet çdo kryerje të sërishme të veprës penale, nga personi 

i cili më parë ka kryer vepra penale, pa marrë parasysh se ishte apo nuk ishte i dënuar. 

 

Në aspektin penalogjik recidivi ekziston kur personi që e ka vuajtur dënimin me burg, sërish  

vjen në burg se kryen vepër tjetër penale. 

 

9.20.1 Llojet e recidivit 

 

Duke marrë parasysh numrin e veprave penale të kryera, në të drejtën penale njihen dy lloje të 

recidivit, recidivi i njëfishtë dhe i shumëfishtë. 

 

Recidivi i njëfishtë apo i rëndomtë ekziston në rast kur personi, i cili ka qenë i dënuar për vepër 

penale të mëparshme, sërish kryen vepër penale tjetër. Gjykata në situata të këtilla duhet të marr 

parasysh; se a është kryer vepër e njëjtë me atë të mëparshmen, se a janë kryer këto dy vepra 

penale nga motivet e njëjta dhe sa kohë ka kaluar nga dënimi i mëparshëm që e ka mbajtur apo 

që i është falur. Recidivi i njëfishtë është rrethanë rënduese fakultative dhe gjykata nëse këtë 

rrethanë e merr si rënduese mund t’i shqiptojë dënim deri në maksimumin e paraparë për atë 

vepër penale. 

 

Recidivi i shumëfishtë (multirecidivi) konsiderohet se ekziston atëherë kur personi i cili më parë 

ka qenë më së paku dy herë i dënuar për vepra penale, sërish kryen vepër penale të re. 

 

Sipas nenit 79 të KPRK, për t`u konsideruar recidivi i shumëfishtë duhet plotësuar këto kushte: 

 

- 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 dhe 

- nëse 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 5 vjet. 

 

Këto kushte duhet plotësuar në mënyrë kumulative. 

 

Recidivi i shumëfishtë është rrethanë fakultative e ashpërsimit të dënimit dhe me rastin e 

vlerësimit të gjykatës, se a do të ashpërsojë apo jo dënimin 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 e realizimit të qëllimit të dënimit. Gjykata mund t’ia ashpërsojë dënimin 

recidivit të shumëfishtë por jo më tepër se gjysmën e maksimumit që parashihet për veprën e re  

të kryer, p.sh. nëse recidivi i shumëfishtë kryen vepër të re penale për të cilën parashihet dënim 

deri në 8 vjet, maksimumi mund t’i shtohen edhe 4 vjet, d.m.th. kryesi të dënohet me 12 vjet 

burg. 

 

9.21 Matja e dënimit për veprat penale të kryera në bashkim 

 

Në shkencën e së drejtës penale njihen tri sisteme të matjes së dënimit unik për vepra penale të 

kryera në bashkim, sistemi i absorbcionit, sistemi i asperacionit dhe sistemi i kumulacionit. 

 

Sipas sistemit të absorbcionit dënimi matet për çdo vepër penale veç e veç mirëpo si dënim  

unik shqiptohet dënimi më i rëndë i cili absorbon në vete dënimet më të lehta. Ky sistem tani në 

praktikë zbatohet shumë rrallë. 

 

Sipas sistemit të asperacionit së pari matet dënimi për çdo vepër penale veç e veç, madje  

dënimi më i rëndë merret për bazë, kurse dënimet tjera i shtohen këtij, por me kusht që dënimi 
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unik të mos e arrij shumën e të gjitha dënimeve e as mos ta tejkalojë maksimumin e përgjithshëm 

të atij lloji të dënimit të përcaktuar me ligj. Ky lloj i matjes së dënimeve aplikohet në shumicën e 

legjislacioneve penale të shteteve bashkëkohore. 

 

Sipas sistemit të kumalicionit së pari dënimet caktohen 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. Ky sistem aplikohet sidomos kur është në pyetje dënimi me gjobë. 

 

9.22 Sistemi i matjes së dënimit për veprat penale në bashkim në të drejtën penale të 

Kosovës 

 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës i njeh tri sisteme të matjes së dënimit për veprat penale në 

bashkim (neni 80). Mirëpo prej tri sistemeve që njihen në shkencën e së drejtës penale, sipas 

Kodit Penal, sistemi i asperacionit është themelor ngase më së shpeshti aplikohet në praktikë, 

ndërsa sistemi i kumulacionit dhe të absorbcionit janë sisteme plotësuese. 

 

Sistemi absorbcionit - sipas sistemit të absorbcionit, nëse gjykata për ndonjë vepër penale ka 

shqiptuar dënimin me burgim të përjetshëm dhe dënimin me burgim, atëherë e shqipton vetëm 

këtë dënim. 

 

Sistemi i asperacionit - sipas këtij sistemi nëse gjykata për secilën vepër penale ka shqiptuar 

dënim me burgim, dënim unik duhet të jetë më i lartë se çdo dënim i veçantë, por dënimi unik 

nuk mund të arrij shumën e të gjitha dënimeve të përcaktuara dhe as të tejkalojë periudhën prej 

20 vjetësh. Nëse gjykata për secilën prej veprave penale ka caktuar dënim me burg prej 3 vjetësh, 

dënimi unik nuk mund të jetë më i gjatë se 8vjet. 

 

Sistemi i akumulacioni - sipas këtij sistemi nëse gjykata për secilën vepër penale ka shqiptuar 

dënim me gjobë, dënimi unik nuk duhet të tejkalojë shumën prej 25.000 €, përkatësisht 50.000 €, 

kur një apo më shumë vepra penale janë kryer për përfitime materiale. Nëse gjykata ka shqiptuar 

për disa vepra penale dënim me burg, ndërsa për disa të tjera dënim me gjobë, ajo shqipton një 

dënim unik me burgim dhe një dënim unik me gjobë. 

 

Dënimin plotësues gjykata e shqipton nëse është paraparë së paku për një vepër penale. 

 

9.23 Matja e dënimit personit të dënuar 

 

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. 

 

Çështja e matjes së dënimit personit i cili më parë është dënuar, në të drejtën penale shtrohet në 

këto raste: 

 

- që një apo më shumë vepra penale të jenë zbuluar pasi që personi është dënuar dhe këto 

nuk  kanë mundur të përfshihen me aktgjykimin; 
- nëse personi para se të ketë filluar vuajtjen e dënimit sipas aktgjykimit të mëparshëm  

kryen vepër të re penale; 

- nëse personi i dënuar gjatë mbajtjes së dënimit me burg kryen vepër penale të re; dhe 

- nëse të dënuarit me kusht i revokohet dënimi për shkak të veprës penale të cilën e ka 

kryer  para se të jetë shqiptuar dënimi me kusht. 
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Në këto situata sipas nenit 82 të KPRK, matja e dënimit bëhet sipas rregullave të parapara për 

veprat penale në bashkim. Dënimet e shqiptuara më parë gjykata i merr si të caktuara, ndërsa 

dënimet i mat vetëm për veprat që nuk kanë qenë të përfshira në aktgjykimin e mëparshëm. Në 

raste të këtilla dënimin apo pjesën e dënimit të cilën i dënuari e ka mbajtur i llogaritet në dënimin 

e shqiptuar. 

 

Nga rregulla e matjes së dënimit sipas nenit 82 par. 2 ekziston një përjashtim, ku nëse personi i 

dënuar me burgim apo me burgim afatgjatë gjatë mbajtjes së dënimit kryen vepër të re penale, 

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 nuk mund të 

realizohet qëllimi dënimit për shkak se ka mbetur pa u vuajtur shumë pak dënim (p.sh. nëse në 

përfundim të dënimit i burgosuri kryen vepër penale të vrasjes ndërsa për ta vuajtur krejtësisht 

dënimin i kanë ngelur vetëm një vit, nëse aplikohen dispozitat për matjen e dënimit për veprat 

penale të kryera në bashkim ai nuk do të mund të dënohej më tepër se 20 vite e deri në momentin 

kur e ka kryer veprën penale i kanë mbetur vetëm 2 vite). 

 

9.24 Llogaritja e paraburgimit dhe dënimit të mëparshëm 

 

Sipas nenit 83 par.1 të KPRK, koha që i pandehuri e ka 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 në dënimin me gjobë. 

 

Në të njëjtën mënyrë është rregulluar edhe çështja e llogaritjes së dënimit të mëparshëm me 

burgim apo me gjobë për kundërvajtje apo delikte ekonomike (neni 83 par.2), ndërsa në par.3 

është paraparë se masa mbrojtëse që është shqiptuar për kundërvajtje ose delikt ekonomik 

përfshihen në dënimin plotësues për veprën penale. 

 

9.25 Vërejtja e gjykatës 

 

Në gjysmën e shek. XIX në të drejtën penale filluan të shfaqen sanksione, të cilat në brendinë e 

tyre kishin për qëllim të zëvendësonin dënimin me burgim veçmas ato me dënim afatshkurtër,  

një ndër këto sanksione është edhe vërejtja e gjykatës. 

 

Esenca e vërejtjes së gjykatës është që kryesit të veprës penale 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 këtë gjykata i shqipton qortim, përkatësisht vërejtje. Vërejtja gjyqësore është një 

lloj sanksioni jopuntiv, jo ndëshkues. 

 

Ky lloj sanksioni është i paraparë në nenin 85 dhe 86 të KPRK ku është përcaktuar se qëllimi i 

vërejtjes së gjykatës është që t`i jepet kryesit qortim kur, duke pasur parasysh të gjitha rrethanat 

në lidhje me veprën  dhe kryesin, vërejtja gjyqësore mjafton për të arritur qëllimin e dënimit. 

 

9.26 Nocioni dhe rëndësia e vërejtjes së gjykatës 

 

Vërejtja e gjykatës sipas brendisë dhe qëllimit të sajë, nuk është dënim, por në fakt është trajtim i 

kryesit të veprës penale me masa jondëshkuese. 

 

Sipas natyrës së saj, vërejtja e gjykatës është masë për zëvendësimin e dënimeve me burgim 

afatshkurtër dhe paraqet hap të rëndësishëm në drejtim të depenalizimit të së drejtës penale. Në 

brendinë e saj, vërejtja e gjykatës paraqet qortim serioz dhe publik që i bëhet kryesit të veprës 

penale dhe gjykata ia tërheq vërejtjen që në të ardhmen mos të kryej vepra penale, sepse për 

vepra të tilla do të dënohet, edhe vërejtja e gjykatës shqiptohet me aktgjykim. 



 

9.27 Kushtet për shqiptimin e vërejtjes së gjykatës 

 

Sipas nenit 86 par. 2. dhe 3. të KPRK, vërejtja e gjykatës mund të shqiptohet (d.m.th. mund të 

shqiptohet sipas bindjes së gjykatës) për dy grupe veprash penale: 

 

- për veprat penale për të cilat është paraparë dënimi me burgim deri në një vit, apo dënim 

me gjobë dhe nëse vepra është kryer në rrethana lehtësuese që veprën e bëjnë veçanërisht 

lehtësuese. 

- për veprat penale për të cilat mund të shqiptohet vërejtja e gjykatës ku hynë veprat penale 

për të cilat mund të shqiptohet dënim deri në 3 vjet (neni 86/3), nëse me ligj shprehimisht 

është paraparë kjo mundësi, p.sh. neni 188 par. 3. të KPRK etj. 

 

Vërejtja e gjykatës mund të shqiptohet edhe për veprat penale në bashkim, por nuk mundet në 

situata të tilla për një vepër t`i shqiptohet dënim e për një tjetër vërejtje e gjykatës. 

 

9.27.1 Efektet e vërejtjes së gjykatës 

 

Kryesit që i shqiptohet vërejtja e gjykatës, konsiderohet person i dënuar dhe shënohet në 

evidencën e të dënuarve. Ky dënim shlyhet nga evidenca nëse kryesi brenda fatit prej një viti nga 

aktgjykimi i plotfuqishëm nuk kryen vepër të re penale (neni 103 par. 2 -2.1 të KPRK). 

 

Me vërejtjen gjyqësore kryesit mund t`i shqiptohen këto dënime plotësuese: 

 

- ndalimin e drejtimit të automjetit, 

- marrja e lejes së vozitjes dhe, 

- marrja e sendit, 

 

9.28 Masat e trajtimit të detyrueshëm 

 

Në shkencën e së drejtës penale është konstatuar se në mesin e faktorëve të kriminalitetit, 

çrregullimet mendore, përkatësisht sëmundjet psikike dhe varësia nga droga dhe alkooli, janë 

gjithashtu faktorë të rëndësishëm të kriminalitetit. Për t`u evituar rreziku që personat e këtillë në 

të ardhmen të kryejnë vepra penale, është treguar e domosdoshme që ndaj personave me 

përgjegjshmëri të zvogëluar dhe në varësi të drogës apo alkoolit, krahas dënimit, të shqiptohet 

edhe masa e mjekimit. Ndërsa ndaj personave tërësisht të papërgjegjshëm për shkak të 

çrregullimeve psikike, shqiptohet vetëm masa e trajtimit të detyrueshëm. 

 

Me anë të masave të trajtimit të detyrueshëm psikiatrik ndaj kryesve të veprave penale me 

çrregullime mendore, të drejtat penale bashkëkohore kanë për qëllim t’i realizojnë funksionin e 

evitimit të rreziku që personat e këtillë sërish të kryejnë vepra penale dhe konsiston në arritjen e 

objektivave të humanizimit të së drejtës penale. 

 

9.28.1 Masat e trajtimit të detyrueshëm në të drejtën penale të Kosovës 

 

Në KPRK, masat e trajtimit të detyrueshëm nuk janë sanksione penale, por janë masa të  

posaçme, masa sui generis të karakterit mjekësor, të cilat u shqiptohen vetëm kryesve të veprave 

penale me paaftësi mendore dhe në varësi nga droga dhe alkooli. Për këtë arsye këto masa janë 

paraparë në kapitullin e veçantë (kapitulli V neni 89 dhe 91) dhe janë tërësisht të ndara nga 

sistemi dhe llojet e sanksioneve penale. Masat e trajtimit nuk konsiderohen dënime e as lloje të 

tjera të sanksioneve penale. Pra masat e trajtimit për nga brendia dhe qëllimi i tyre janë masa të 

mjekimit.  Në  disa  kode  penale  të  Evropës  perëndimore  por  edhe  të  Evropës  qendrore dhe 
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juglindore, këto masa emërtohen si masa siguruese, edhe në legjislacionin penal që është  

aplikuar në Kosovë këto masa janë quajtur siguruese, e të tilla quhen edhe në legjislacionet e ish 

republikave të Jugosllavisë që tani janë shtete të pavarura. 

 

Për kundër faktit se këto nuk konsiderohen sanksione penale edhe për këto vlen parimi i 

ligjshmërisë. KPRK, në nenet 89 dhe 91 i parasheh tri lloje të trajtimit të detyrueshëm: 

 

a. Trajtimin e detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin  e kujdesit shëndetësor; 

b. Trajtimin e detyrueshëm psikiatrik në liri dhe 

c. Trajtimi me anë të rehabilitimit të detyrueshëm të personave të varur nga droga ose  

alkooli. 

 

Procedura e shqiptimit të masave të trajtimit të detyrueshëm për kryesit me paaftësi mendore 

(tërësisht të papërgjegjshëm) dhe trajtimi i detyrueshëm për kryesin me aftësi të zvogëluar 

mendore, është e paraparë me ligj të veçantë. Ndërsa shqiptimi i trajtimit me anë të rehabilitimit 

të detyrueshëm të personave të varur nga droga apo alkooli janë të përcaktuar me nenin 91 të 

KPRK. 

 

Këtë masë të trajtimit të detyrueshëm gjykata e shqipton në rastet kur konstaton se veprën penale 

personi e ka kryer në gjendje tërësisht të papërgjegjshme (neni 89), ndaj kryesve të këtillë të 

veprave penale e vetmja masë që mund të shqiptohet është mjekimi i detyrueshëm. 

 

Personi konsiderohet plotësisht i papërgjegjshëm nëse në kohën e kryer së veprës penale ka 

lënguar nga sëmundja mendore e përkohshme ose e përhershme, çrregullimi mendor apo ngecje  

e zhvillimit mendor, gjendje këto të cilat personin e kanë bërë të paaftë që të kuptojë apo t’i 

kontrollojë veprimet apo mosveprimet e tij, apo të kuptojë se po kryen vepër penale (neni 18 

par.1.) 

 

9.28.2 Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik i kryesit me paaftësi mendore 

 

Kjo masë është e natyrës kurative mjekësore dhe se këtë masë e njohin të gjitha legjislacionet 

bashkëkohore me emërtime të ndryshme. Gjykata mund t’i shqiptojë masat e trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik nëse plotësohen këto kushte: 

 

- që personi të ketë kryer vepër penale, e cila është konstatuar në procedurë penale; 

- që vepra të jetë kryer nga personi i papërgjegjshëm; 

që gjykata të konstatojë se personi do të rrezikojë veten ose tjetrin apo pasurinë me vlerë 

të madhe nëse lëshohet në liri, dhe, 

- që për evitimin e rrezikut është i nevojshëm mjekimi në entin shëndetësor 

 

9.28.3 Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik i kryesit me aftësi të zvogëluar mendore 

 

Aftësia e zvogëluar mendore ekziston nëse personi për shkak të sëmundjes mendore të 

përkohshme ose të përhershme, çrregullimit mendor apo ngecje në zhvillimin mendor, aftësia e  

tij ka qenë dukshëm, esencialisht e zvogëluar për t`i kontrolluar veprimet apo mosveprimet e tij, 

apo të kuptoj se kryen vepër penale (neni 18 par. 2). 

 

Personat e këtillë konsiderohen penalisht përgjegjës dhe dënohen. Mirëpo gjykata me rastin e 

matjes së dënimit këtë gjendje shëndetësore të tij do ta marrë parasysh si rrethanë lehtësuese. 

 

Meqë kryesi i veprës penale me përgjegjshmëri të zvogëluar konsiderohet penalisht përgjegjës, 

gjykata është e obliguar që së pari t`ia shqiptojë dënimin. Nëse kryesi i këtillë, për shkak të 
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përgjegjësisë të zvogëluar është edhe i rrezikshëm për veten, tjetrin apo pasurinë me vlerë të 

madhe, atëherë krahas dënimit ia shqipton edhe masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik. 

Nëse gjykata kryesit të tillë i shqipton dënimin dhe masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik, ai 

së pari dërgohet në entin shëndetësor për trajtim, për mjekim. Koha e kaluar në entin për mjekim 

i llogaritet në kohëzgjatjen e dënimit me burgim. 

 

Nëse koha e kaluar në entin psikiatrik për trajtim është sa edhe kohëzgjatja e dënimit  të  

shqiptuar me burgim, atëherë personi konsiderohet se e ka mbajtur dënimin dhe lëshohet në liri. 

Mirëpo nëse koha të cilin i gjykuari e ka kaluar në entin shëndetësor është më e shkurtër se 

kohëzgjatja e dënimit me burgim, atëherë gjykata ka dy mundësi: 

 

a. që personi i këtillë të dërgohet në entin ndëshkues që ta mbajë dënimin e mbetur me 

burgim, apo 

b. që personi i këtillë të lirohet me kusht (kohëzgjatja të shihet te rregullorja që e rregullon 

këtë çështje). 

 

9.28.4 Trajtimi me anë të rehabilitimit të detyrueshëm i personave të varur nga droga ose 

alkooli 

 

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. Hulumtimet shkencore 

kanë treguar se vetëm dënimi ndaj kryerësve, të cilat veprat penale i kanë kryer si alkoolistë apo 

narkoman nuk mund të ushtrojnë efekte të duhura në luftën kundër kriminalitetit. Në rastet e tilla 

trajtimi mjekësor, psikiatrik i tyre ka efekt më të madh preventiv se dënimi. 

 

Këtë masë gjykata do ta shqiptojë nëse janë plotësuar 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 suksesshëm 

 

Kjo masë nuk mund të shqiptohet ndaj personit i cili veprën penale e ka kryer nën ndikimin e 

drogës apo alkoolit, por i cili për ndryshe nuk është i varur nga droga apo alkooli. Për shqiptimin 

e kësaj mase nuk është domosdoshme që personi në momentin e kryerjes së veprës penale të ketë 

qenë i dehur, së këndejmi kjo masë mund të shqiptohet ndaj narkomanit apo alkoolistit i cili 

veprën penale e ka kryer në kohën kur nuk ka qenë nën ndikimin e drogës përkatësisht alkoolit, 

mirëpo ai është i varur nga droga dhe alkooli dhe veprën penale e ka kryer p.sh. për të fituar 

mjete për të blerë drogën apo alkoolin. 

 

Kjo masë ekzekutohet në entin shëndetësor apo në ndonjë ent tjetër të specializuar. Mirëpo kjo 

masë mund të ekzekutohet edhe në entin për ekzekutimit të dënimit, ku gjendet kryesi në 

mbajtjen e dënimit me burgim. 

 

Nëse kjo masë shqiptohet krahas dënimit me burgim, kjo ekzekutohet gjatë mbajtjes së këtij 

dënimi. Nëse kjo masë shqiptohet krahas dënimit me gjobë, vërejtjes së gjykatës apo lirimit nga 

dënimi, gjykata mund të vendosë, me pëlqimin e të dëmtuarit që masa e tillë të trajtohet në liri. 
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Nëse kryesi pa ndonjë arsye nuk i nënshtrohet trajtimit në liri apo e braktisë atë, gjykata mund të 

urdhërojë që trajtimi të ekzekutohet në entin shëndetësor (neni 89 par. 2.). 

 

Nëse kjo masë është shqiptuar krahas dënimit me burgim, në këto raste mund të zgjasë derisa të 

kryhet dënimi. Ndërsa në raste kur kjo masë është shqiptuar krahas dënimit me gjobë, vërejtjes  

së gjykatës, apo lirimit nga dënimi, trajtimi nuk mund të zgjasë më tepër se 2 vjet, në këto situata 

gjykata në çdo dy muaj duhet të vendosë nëse është e nevojshme të vazhdohet ekzekutimi i  

masës (neni 89 par. 3). 

 
 

9.29 Ushtrime 

 

Gjatë këtij sesioni pjesëmarrësve do tu jepen raste për studim të cilat ata do ti diskutojnë 

individualisht apo në grupe dhe më pas pjesëmarrësit do të bëjnë prezantime duke dhënë 

mendimin dhe komentet e tyre. 

 

9.30 Përmbledhje 

 

Në këtë sesion janë dhënë shpjegime lidhur me dënimet dhe masat që shqipton gjykata kundër 

kryesve të veprave penale. Gjatë këtij moduli janë trajtuar edhe elementet themelore në të cilat 

mbështetet gjykata kur bën matjen e dënimit si dhe shqiptimin e dënimit kryesor si dhe të atij 

alternativ. 
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10. Karakteristikat kryesore të ekzekutimit të sanksioneve penale 

 

10.1 Hyrje 

 

Në këtë prezantim prokurorëve pjesëmarrës do tu shpjegohet për ekzekutimin e dënimit. Është 

me rëndësi të theksohet se gjatë ekzekutimit të dënimit personi nuk duhet t`i nënshtrohet trajtimit 

çnjerëzor ose poshtërues dhe as dënimit që përfshinë mundime të panevojshme psikike dhe 

fizike, si dhe privimit nga trajtimi adekuat mjekësor ose nevojat tjera elementare. Të drejtat e 

personit të dënuar mund të kufizohen aq sa është e nevojshme dhe në përputhje me ligjin dhe 

standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. 

 

10.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të; 

 

- shpjegojnë karakteristikat kryesore të ekzekutimit të sanksioneve penale, 

- njihen me të drejtat dhe obligimet  e personave të dënuar me burgim, 

- kuptojnë rehabilitimin si institut i veçantë juridik, 

- saktësojnë se kur kemi të bëjmë me parashkrimin, 

- dallojnë amnistinë dhe faljen si institute të veçanta juridike. 

 

10.3 Karakteristikat kryesore të ekzekutimit të sanksioneve penale 

 

Me ekzekutimin e dënimeve realizohet funksioni i preventivës speciale dhe gjenerale. Rëndësia 

kriminalo politike e ekzekutimit të sanksioneve penale, me të cilat kryesit i merret liria i 

kufizohen disa të drejta, 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. 

 

10.4 Parimet themelore të ekzekutimit të sanksioneve penale 

 

Nga dispozitat e përgjithshme të Kodit Penal rezultojnë edhe parimet themelore mbi ekzekutimin 

e sanksioneve penale, këto janë: parimi i ligjshmërisë, parimi i humanitetit, parimi i riedukimit 

dhe risocializimit dhe parimi i individualizimit. 

 

Parimi i ligjshmërisë - parimi i ligjshmërisë së ekzekutimit të sanksioneve penale manifestohet 

në dy aspekte: 

 

a. Së pari parimi i ligjshmërisë së ekzekutimit të sanksioneve penale konsiston në faktin se 

ndaj personit të dënuar mund të ekzekutohen vetëm ai lloj i sanksionit penal, i cili është i 

paraparë me ligj dhe i shqiptuar me vendimin e plotfuqishëm të gjyqit. 

b. Së dyti parimi i ligjshmërisë së ekzekutimit të sanksioneve penale konsiston në atë se 

personit të dënuar mund t’i merren apo t’i kufizohen vetëm ato liri dhe të drejta të 

caktuara me ligj. 

 

Parimi i ligjshmërisë së ekzekutimit të sanksioneve 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. 

 

Parimi i humanitetit - në nenin 92 par. 3. të KPPK është paraparë shprehimisht se gjatë 

ekzekutimit  të  dënimit,  personi  i  dënuar  nuk  duhet  t`i  nënshtrohet  trajtimit  çnjerëzor    ose 
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poshtërues dhe as dënimit që përfshinë mundime të panevojshme psikike dhe fizike, si dhe 

privimit nga trajtimi adekuat mjekësor ose nevojat tjera elementare. Të drejtat e personit të 

dënuar mund të kufizohen aq sa është e nevojshme dhe në përputhje me ligjin dhe standardet 

ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Parimi i humanitetit është paraparë edhe me dispozitat e 

ligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale, në të cilat thuhet se sjellja ndaj të dënuarve duhet të 

jetë njerëzore, në mënyrë që të ruhet dinjiteti i tyre njerëzor, shëndeti i tyre fizik dhe psikik dhe 

në të njëjtën kohë sigurohet disiplina e nevojshme në entin ndëshkues përmirësues. 

 

Parimi i riedukimit dhe risocializimit - ekzekutimi i dënimit me burgim ka për qëllim që 

personin e dënuar ta përgatisë që të jetojë në liri, që të jetojë dhe punojë në pajtim me ligjin dhe 

moralin e shoqërisë. Për këtë arsye nëpër ente aplikohen masa të ndryshme edukuese dhe 

terapeutike, në mënyrë që i dënuari pasi ta mbajë dënimin, të mund t’i kryejë detyrimet e veta 

dhe të jetë i aftë të jetojë dhe të punojë në pajtim me normat e shoqërisë. 

 

Parimi i individualizimit - individualizimi i ekzekutimit të dënimit me burgim ndryshe quhet 

edhe individualizim penitenciar. Me ligjin për ekzekutimin e sanksioneve penale përcaktohen 

detajisht mënyrat, metodat, dhe mjetet e individualizimit gjatë fazës së ekzekutimit të 

sanksioneve penale. 

 

Individualizimi i ekzekutimit të sanksioneve penale bëhet varësisht prej kushteve ekzistuese në 

entin ndëshkimor-përmirësues si dhe duke marrë parasysh veçoritë e personit të dënuar, moshën 

e tij, nivelin e tij arsimor dhe kulturor, se a është fjala për recidivist, etj. Individualizimi i 

ekzekutimit të sanksioneve penale bëhet me anë të masave të ndryshme mjekësore, pedagogjike 

dhe sociale. 

 

10.5 Sistemi i ekzekutimit të dënimit me burgim 

 

Ekzistojnë disa sisteme të ekzekutimit të dënimit: 

 

1. Sistemi i qelisë apo i vetmisë nën ndikimin e ideve të penalistit anglez Xhon Huardit në 

Filadelfi në vitin 1790, në Pensilvani në vitin 1828, 

2. Sistemi auburn apo i heshtjes (1823 Njujork), të dënuarit në qeli qëndronin natën ndërsa 

ditën jashtë qelisë por pa të drejtë komunikimi me të dënuarit tjerë. 

3. Sistemi progresiv (gjysmën e dytë të shek. XIX) sipas këtij sistemi i dënuari kalonte  

nëpër tri faza 

a. në fazën e parë gjatë ditës dhe natës rreptësishtë qëndronte në qeli, dhe mund të 

zgjaste gjer në 12 muaj 

b. në fazën e dytë i dënuari ditën punonte dhe qëndronte me të dënuarit e tjerë, kurse 

natën ndahej në qeli dhe 

c. faza e tretë është faza më e favorshme dhe kjo konsiston në lirimin me kusht të atyre 

të dënuarve të cilët me sjelljet e tyre të mira e kanë merituar këtë. Ky lirim mund të 

revokohej nëse i dënuari në liri nuk i kishte ato sjellje që janë pritur prej tij, dhe 

4. Sistemi irlandez (1853) dallon nga sistemi progresiv ngase parasheh një fazë më tepër për 

të dënuarit, ku i dënuari para se të lëshohet në liri duhet ta kalojë një kohë në një dhomë, 

që quhet dhoma për të liruarit, ku personave të cilëve u është njohur ky trajtim, mund të 

lëvizin lirisht edhe jashtë lokaleve të burgut, të kenë lidhje me botën e lirë, të gëzojnë 

edhe benificione të tjera. 
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- 

- 

10.6 Të drejta dhe obligimet e personave të dënuar me burgim 

 

Sipas ligjit mbi ekzekutimin e sanksioneve penale, gjatë mbajtjes së dënimit me burgim, të 

dënuarit i kanë këto të drejta: 

 
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 detyrueshëm i të dënuarit, ndërsa pjesën tjetër ai e disponon lirisht), 

të drejtën në pushim prej 8 orëve gjatë 24 orëve gjithashtu edhe një ditë pushim gjatë  

javës, 

- të drejtën në pushim prej 14 ditësh gjatë në viti (pushim vjetor i të dënuarve), 

- të drejtën në mbrojtje shëndetësore pa pagesë, 

- të drejtën në sigurim invalidor në rast të fatkeqësisë në punë apo sëmundjes profesionale, 

- të drejtën në komunikim me anë të korrespondencës, duke pranuar vizita  dhe paketa, 
të drejtën e ankesës drejtorit të entit ndëshkimor në rast të cenimit të të drejtave të tij ose 
për shkak të padrejtësive tjera. 

 

Krahas këtyre të drejtave, kur të dënuarit sillen mirë drejtori mund t`u japë edhe beneficione  

tjera. 

 
 

10.7 Obligimet e personave të dënuar me burgim 

 

Për të funksionuar enti ndëshkimor përmirësues dhe zhvillimi i procesit të risocializimit, në 

dispozitat e Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale, për personat e dënuar janë të paraparë 

edhe obligimet e tyre. 

 

- të dënuarit duhet ta respektojnë rendin shtëpiak, 
të punojnë në orarin e caktuar dhe punën e caktuar me qëllim që të formojnë shprehi 
pune, ta mbajnë kondicionin e punës dhe të bëjnë të mundshme arritjen e kualifikimeve 

profesionale dhe fitime materiale dhe 

- detyrimi i të dënuarve që t’i zbatojnë urdhrat e personave zyrtar, 

Për mos respektimin e obligimeve të përmendura dhe cenimit të disiplinës, ndaj të dënuarve 

mund të shqiptohen këto dënime disiplinore: 

o qortimi, 

o ndalimi marrjes së letrave deri në 3 muaj, 

o ndalimi i marrjes së pakove deri në 3muaj, 
o ndalimi apo kufizimi i të drejtës së disponimit me të holla për nevoja personale deri në 3 

muaj dhe 

o dërgimi në qeli deri në 30 ditë. 
 

10.8 Lirimi me kusht 

 

Lirimi me kusht nënkupton se personi i cili është duke e vuajtur dënimin lirohet në liri para se të 

ketë vuajtur dënimin në tërësi, me kusht që deri sa të skadojë koha për të cilën i është shqiptuar 

dënimi mos të kryejë vepër tjetër penale. 

 

Institucioni i lirimit me kusht është i kohës së re, për herë të parë është paraqitur në Angli në 

gjysmën e shekullit XIX e më pas edhe në Francë. 

- 

- 
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Lirimi me kusht është i ngjashëm me dënimin me kusht, te dënimi me kusht personi fare nuk 

fillon vuajtjen e dënimit, ndërsa te lirimi me kusht personi lirohet nga mbajtja e dënimit të cilin 

është duke e vuajtur. 

 
 

10.8.1 Rëndësia penalo juridike  e lirimit me kusht 

 
me lirimin me kusht i dënuari motivohet që më shpejtë të përmirësohet dhe të aftësohet 

për jetë normale në liri, 

lirimi me kusht paraqitet edhe si një lloj korrigjimi i vendimit të gjyqit mbi dënimin dhe 

si mënyrë konsekuente e zbatimit të individualizimit të dënimit, gjykata nuk ka mundësi 

që me rastin e shqiptimit të dënimit me burgim të dijë saktësisht se çfarë kohëzgjatje e 

privimit nga liria do t’i nevojitet për përmirësimin e kryesit të veprës penale  dhe së  

fundi, 

lirimi me kusht shërben edhe si masë për shkurtimin e dënimeve veçanërisht të gjata 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. 

 

Arsyeshmëria e lirimit me kusht konsiston edhe në faktin se ky institucion në instancë të fundit 

shërben edhe si masë e mbrojtjes së shoqërisë nga kryerja e sërishme e veprave penale, ngase 

praktikisht është vërtetuar se personat e liruar me kusht rrallë herë kryejnë vepra penale, në 

krahasim me personat që dënimin e kanë vuajtur në tërësi. 

 
 

10.8.2 Kushtet për shqiptimin e lirimit me kusht 

 

Kushtet për shqiptimin e lirimit me kusht janë të parapara në nenin 94 të KPRK, kushtet mund të 

ndahen në dy grupe, grupi parë i referohen sjelljes së të dënuarit, ndërsa grupi i dytë i kushteve 

ka të bëjë me pjesën e dënimit të mbajtur. 

 
Sipas nenit 94 par.1 personi i dënuar mund të lirohet me kusht në përputhje me këtë kod 

dhe me LESP, 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. 

Sipas variantit të nenit 94 par. 2, personi i dënuar për vepër penale për të cilën është 

parapa dënimi 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. 

Sipas variantit të nenit 94 par. 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. 

Sipas variantit të neni 94 par. 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. 

 
 

10.3 Revokimi i lirimit me kusht 

 

Revokimi i lirimit me kusht mund të jetë obligativ dhe fakultativ. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Revokimi obligativ i lirimit me kusht - gjykata patjetër (detyrimisht) 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 më tepër se një (1) vit (neni 95 par. 1) 

 

Revokimi fakultativ i lirimit me kusht - gjykata mundet nëse personi i dënuar i cili gjendet në 

lirim me kusht, kryen një apo më shumë vepra penale për të cilat i është shqiptuar dënim me 

burgim deri në një vit (neni 95 par. 2), duke pasur parasysh ngjashmërinë e veprave penale, 

rëndësinë e tyre, motivet nga të cilat janë kryer veprat penale dhe rrethanat tjera që tregojnë 

arsyeshmërinë e revokimit të lirimit me kusht. 

 

Nëse personi i liruar me kusht për veprën e re dënohet jo më tepër se një vit, ndërsa gjykata nuk 

urdhëron revokimin e lirimit me kusht, lirimi me kusht vazhdohet për aq kohë sa i dënuari e ka 

mbajtur dënimin e tillë me burgim (neni 95 par. 5). 

 

10.4 Ndihma postpenale 

 

Ndihma postpenale të dënuarve u jepet nga organet kompetente të autorizuara me ligj dhe të cilat 

duhet të jenë të themeluara pranë çdo kuvendi komunal. Kjo ndihmë realizohet në bashkëpunim 

me gjykatat dhe organet e përkujdesjes sociale. 

 

Ndihma e këtillë mund të jetë e brendshme dhe e jashtme. Ndihma e brendshme ofrohet duke 

nxitur, inkurajuar dhe duke i dhënë këshilla të dënuarit se si t’i zgjidhë problemet me të cilat do 

të ballafaqohet pas lëshimit të tij në liri, ndërsa ndihma e jashtme konsiston në dhënien e  

ndihmës materiale, sigurimin e punësimit, zgjidhjen e përkohshme të banimit, dhënien e ndihmës 

në zgjidhjen e problemeve familjare etj. 

 

10.5 Konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me veprën penale 

 

Sipas nenit 96 par. 1 askush nuk mund ta mbajë dobinë pasurore të fituar me anë të kryerjes së 

veprës penale, ndërsa paragrafi 2 i po këtij neni (96), thotë se dobia pasurore sipas paragrafit 1 të 

këtij neni, konfiskohet nga gjykata e cila konstaton kryerjen e veprës penale, sipas kushteve ta 

parapara me ligj. 

 

Konfiskimi i dobisë pasurore shqiptohet me aktgjykim me të cilin 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, 

- masa edukuese apo, 
masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik dhe ruajtjes në entin shëndetësor si dhe masa  e 
trajtimin e detyrueshëm psikiatrik në liri. 

 

KPRK, e parasheh si masë të posaçme konfiskimin e fitimit pasuror dhe e radhit në kapitull të 

veçantë (kapitulli VII). Kjo masë nuk konsiderohet lloj i sanksionit penal. 

 

10.6 Konfiskimi i dobisë pasurore nga kryesi i veprës penale 

 

Dobia pasurore konfiskohet nga çdokush që ka pasur dobi pasurore nga vepra penale. Sipas nenit 

97 par. 2 të KPRK, shprehimisht thuhet se 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 



139  

- 

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 i familjes dëshmon se si kompensim ka dhënë vlerën e plotë. 

 

Dobia pasurore merret edhe nga: 

 

- kryesi i veprës penale, 

- organizatori i bashkimit kriminal, 

- nga shtytësi ndihmësi apo 

- nga ai i cili e ka fshehur veprën penale apo kryesin, 
kjo masë gjithashtu shqiptohet edhe ndaj atij që i është dhënë ta ruajë pasurinë të fituar 
me vepër penale. 

 

Në rast kur konfiskimi nuk është i mundur, kryesi detyrohet të paguajë shumën e të hollave e cila 

i përgjigjet dobisë së fituar pasurore neni 97 par. 1 KPRK. 

 

10.7 Konfiskimi i dobisë pasurore nga personat tjerë 

 

Sipas nenit 97 par. 2 të KPRK, marrja e pasurisë nga personat tjerë mund të vijë në dy situata. 

 

- kur pasuria e fituar me vepër penale bartet në personat e tjerë dhe 

- kur pasuria e tillë bartet në të afërmit e kryesit. 

Që të mund të shqiptohet kjo masë duhet plotësuar kushtet objektive dhe subjektive në mënyrë 

kumulative. Kushti objektiv përmbushet në rastin kur pasuria është bartur pa kompensim apo me 

kompensim i cili nuk i përgjigjet vlerës reale të pasurisë, ndërsa kushti subjektiv është 

përmbushur në raste kur personi në të cilin është bartur pasuria, e ka ditur apo ka mundur ta dijë 

se pasuria është fituar me vepër penale. 

 

Nëse pasuria është bartur te të afërmit e kryesit, ajo mund të konfiskohet nëse nuk mund të 

dëshmohet se si kompensim kanë dhënë vlerën e plotë. 

 

10.8 Kërkesa pasurore e të dëmtuarit 

 

Këtu na paraqiten dy situata; 

 

1. kur i dëmtuari e ka paraqitur kërkesën pasurore juridike dhe 

2. kur i dëmtuari nuk e ka paraqitur kërkesën pasurore juridike 

 

Nëse i dëmtuari për kërkesën pasurore udhëzohet në kontest civil, ai mund të kërkojë që të 

kompensohet nga shuma e vlerës e cila është konfiskuar, nëse e fillon procedurën kontestimmore 

brenda afatit prej 6 muajve nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit me të cilin është udhëzuar në 

kontest civil dhe nëse brenda fatit prej 3 muajve nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit me të 

cilin pozitivisht është zgjidhur kërkesa e tij, e kërkon kompensimin nga vlera e cila është 

konfiskuar (neni 98 par. 2) 

 

Nëse i dëmtuari nuk e paraqet kërkesën pasurore juridike në procedurë penale, ai mund të  

kërkojë kompensimin e dëmit nga vlera e konfiskuar nëse e fillon kontestin civil brenda 3  

muajve nga dita kur ka marr vesh për konfiskimin e dobisë pasurore dhe më së voni në afat prej  

2 vjetësh nga plotfuqishmëria e vendimit mbi konfiskimin e dobisë pasurore dhe nëse në afat prej 
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3 muajve nga dita e vendimit me të cilën është aprovuar kërkesa e tij kërkon kompensimin nga 

vlera e konfiskuar (neni98 par. 3). 

 

10.9 Rehabilitimi 

 

Rehabilitimi ligjor, paraqitet në mënyrë automatike me kalimin e kohës së caktuar pas dënimit të 

mbajtur, me kusht që personi i dënuar gjatë kësaj periode të mos kryej vepër tjetër penale. 

 

Rehabilitimi gjyqësor, në këtë situatë gjykata do të vendos nëse do ta rehabilitojë të dënuarin në 

bazë të sjelljeve të tija pas mbajtjes së dënimit dhe rrethanave të tjera që janë relevante për 

nxjerrjen e vendimit të këtillë, rehabilitimi gjyqësor është fakultativë. Në situatën e tillë gjykata 

sipas lutjes së të dënuarit, mund të vendosë që dënimi të shlyhet nga evidenca e të dënuarve dhe 

personi të konsiderohet i padënuar, nëse ka kaluar gjysma e afatit të paraparë me ligj dhe nëse 

gjatë asaj kohe nuk ka kryer vepër të re penale, në raste të tilla gjykata merr parasysh sjelljet e të 

dënuarit pas mbajtjes së dënimit, natyrën e veprës penale dhe rrethanat tjera të rëndësishme për 

vlerësimin nëse shlyerja e dënimit është me vend. 

 

10.10 Shlyerja e dënimit nga evidenca e të ndëshkuarve 

 

Dënimi shlyhet nga evidenca e të ndëshkuarve në afatin e caktuar prej kur është mbajtur dënimi, 

parashkruar apo falur, nëse i dënuari brenda atij afati nuk kryen vepër të re penale. 

 

Afati brenda të cilit shlyhet dënimi, varet prej llojit dhe peshës së veprës penale, lartësisë së 

sanksionit, i cili është shqiptuar kryesit të veprës penale. 

 

Sipas nenit 103 par.2 të KPRK, dënimi shlyhet nga evidenca e të dënuarve: 

 
një (1) vit nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, në rastin e vërejtjes gjyqësore apo  

të  lirimit nga dënimi; 

- një (1)vit nga dita e skadimit të periudhës së verifikimit në rast të dënimit me kusht; 
një (1) vit nga dita e mbajtjes së dënimit, parashkrimit ose përfundimit me falje ose me 
ndryshim në ligji  në rast të dënimit me gjysëmliri; 

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 vit, dënimi me gjobë ose 

dënim plotësues; 

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 deri në tri vjet; 

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 deri në pesë vjet; 

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 deri në dhjetë vjet; 

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 deri në 15 vjet 
(neni 103 par. 2 KPRK). 

 

Dënimi me burg mbi 15 vjet ose dënimi me burgim të përjetshëm nuk mund të shlyhet (neni 103 

par. 3 KPRK). 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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10.11 Dhënia e shënimeve nga evidenca e të ndëshkuarve 

 

Sipas ligjit të dhënat nga evidenca e të dënuarve mund t’i jepen vetëm organeve të caktuara 

shtetërore dhe publike. 

 

Ligji njeh dy situata të dhënies së shënimeve nga evidenca e të dënuarve. 

 

a. dhënia e shënimeve për dënimin që nuk është shlyer dhe 

b. dhënia e shënimeve për dënimin që është shlyer 

 
 

10.12 Parashkrimi 

 

Parashkrimi i ndjekjes penale dhe parashkrimi i ekzekutimit të dënimit. Sipas nenit 106 par. 1 të 

KPRK, parashkruhet ndjekja penale nëse kanë kaluar: 

 

1. tridhjetë (30) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me burgim të përjetshëm; 

2. njëzet (20) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me burgim më shumë se 10 vjet 

burgim; 

3. dhjetë (10) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me burgim me më shumë se 

pesë(5) vjet burgim; 

4. pesë (5) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me burgim me më shumë se tre (3) 

vjet burgim; 

5. tre (3v) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me burgim me më shumë se një (1) 

vit burgim; 

6. dy (2) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me burgim deri në një (1) vit burgim 

ose me dënim me gjobë. 

 

10.12.1Fillimi i rrjedhës së afatit të parashkrimit 

 

- Afati i parashkrimit fillon të ecë nga dita e kryerjes së veprës penale, përkatësisht kur 

kryesi ka veruar ose ka qenë i detyruar të veprojë; 

- Për veprat penale të përbëra, afati i parashkrimit fillon të ecë prej momentit kur është 

kryer veprimi i fundit 

- Për veprat penale të vazhduara, afati i parashkrimit fillon të ecë prej momentit kur është 

ndërmarrë veprimi i fundit: 

- Për veprat penale permanente, afati i parashkrimit fillon të ecë prej momentit kur ka 

pushuar gjendja e kundërligjshme; 

- Te veprat penale kolektive, afati i parashkrimit fillon të ecë prej ditës kur është kryer 

vepra e fundit, e cila hynë në përbërje të veprës  penale kolektive. 

 

Mirëpo te disa vepra penale kundër integritetit seksual, p.sh. nga neni 234, 239, 241, 243, afati 

parashkrimit fillon të rrjedhë nga dita kur e dëmtuara i ka mbushur 18 vjet. 

 

10.12.2 Ndalja e parashkrimit të ndjekjes penale 

 

Ekzistojnë dy lloje të pengesave të cilat mund të shkaktojnë ndaljen e afatit të parashkrimit 

 

- pengesat faktike dhe 

- pengesat juridike 
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Pengesat faktike janë, arratisja e kryesit të veprës penale, kur nuk dihet vendbanimi i kryesit, 

okupimi i territorit nga ana e armikut, tërmeti, vërshimet, zjarri dhe rrethanat tjera të cilat e bëjnë 

të pamundur punën e gjykatës. 

 

Pengesat juridike janë p.sh. imuniteti i deputetit të parlamentit, sëmundjet psikike të pandehurit 

etj. 

 

Në situata të këtilla për aq kohë sa ka zgjatur ndalja, për aq kohë vazhdohet edhe afati i 

parashkrimit. 

 

10.12.3 Ndërprerja e parashkrimit të ndjekjes penale 

 

Kodi Penal i njeh dy situata kur ndërprehet parashkrimi edhe atë: 

 

Parashkrimi i ndjekjes penale ndërprehet me çdo veprim të organit shtetëror kompetent, i cili 

ndërmerret me qëllim të ndjekjes së kryesit për shkak të veprës penale të kryer (107 par.5 të 

KPRK). 

 

Nëse i pandehuri gjatë rrjedhës së afatit të parashkrimit kryen vepër tjetër penale (107 par. 6.) 

vepra penale duhet të jetë e njëjtë apo më e rëndë se vepra e mëparshme. 

 

Në këto situata koha e cila ka kaluar para ndërprerjes nuk llogaritet por parashkrimi fillon të ecë 

rishtas (107 par. 7). 

 

10.12.4 Parashkrimi absolut 

 

Ndalja dhe ndërprerja e parashkrimit mund të shpijnë praktikisht që asnjëherë të mos shkaktohet 

parashkrimi, për t’iu shmangur kësaj mundësie, e drejta penale bashkëkohore parasheh 

parashkrimin absolut. 

 

Parashkrimi absolut i ndjekjes penale paraqitet kur kalon dyfishi i kohës që kërkohet sipas ligjit 

për parashkrim (neni 110 par. 6). 

 

10.12.5 Parashkrimi i ekzekutimit të dënimit 

 

Parashkrimi i ekzekutimit të dënimit konsiston në atë se pas kalimit të kohës së paraparë me ligj, 

dënimi i shqiptuar nuk mund të ekzekutohet. 

 

Parashkrimi i ekzekutimit të dënimit shprehet si për dënimet kryesore, ashtu edhe për dënimet 

alternative dhe plotësuese, mirëpo parashkrimi i dënimeve plotësuese nuk shprehet në të njëjtën 

kohë si për dënimet kryesore dhe alternative. 

 

Afatet e parashkrimit të ekzekutimit të dënimet janë si më poshtë: 

 

- 30 vjet nga dënimi me burgim të përjetshëm; 

- 20 vjet nga dënimi me mbi dhjetë  vjet burgim; 

- 10 vjet nga dënimi me mbi pesë vjet burgim; 

- 5 vjet nga dënimi me mbi tri vjet burgim; 

- 3 vjet nga dënimi  me mbi një vit burgim; dhe 

- 2 vjet nga dënimi me burgim deri në një vit apo dënimi me gjobë 
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Afati i parashkrimit të ekzekutimit të dënimit fillon të rrjedh nga dita kur aktgjykimi është bërë i 

formës së prerë, ndërsa nëse është revokuar dënimi alternativ, nga dita kur vendimi mbi 

revokimin është bërë i formës së prerë (neni 110 par. 1). Përjashtim bën në rastin e revokimit të 

dënimit me kusht dhe kur i akuzuari arratiset nga burgu: 

 

- te revokimi i dënimit me kusht afati vjetërsimit fillon të ecë që nga momenti kur 

vendimi për revokimin e dënimit me kusht është bërë i plotfuqishëm. 

- kur i dënuari arratiset nga momenti i arratisjes, apo nga momenti i mos kthimit në 

burg kur i është mundësuar që pushimin ta bëjë jashtë burgut. 

 
 

10.12.6 Ndalja dhe ndërprerja e parashkrimit të ekzekutimit të dënimit 

 

Ngjashëm si te parashkrimi e ndjekjes penale, edhe te parashkrimi i ekzekutimit të dënimit mund 

të paraqiten rrethana të cilat shkaktojnë ndaljen dhe ndërprerjen e afatit të parashkrimit. 

 

Ndalja e parashkrimit të ekzekutimit të dënimit - Rrethanat për shkak të cilave dënimi nuk 

mund të ekzekutohet mund të jenë të natyrës juridike dhe faktike, p.sh. shtyrja e fillimit të 

vuajtjes së dënimit, pastaj i dënuari sëmuret rëndë, apo i vdes ndonjë anëtarë i familjes së 

ngushtë, pastaj ndalja e parashkrimit të ekzekutimit bëhet edhe kur organet e ndjekjes nuk mund 

ta gjejnë të dënuarin. 

 

Ndërprerja e afatit të parashkrimit të ekzekutimit të dënimit - Afati parashkrimit të 

ekzekutimit të dënimit ndërpritet me çdo veprim të organit kompetent që ka për qëllim 

ekzekutimin e dënimit, p.sh. thirrja nga ana e gjykatës së të dënuarit që të paraqitet për ta vuajtur 

dënimin, urdhëresa që ai të sillet me dhunë për ta mbajtur dënimin, lëshuarja e fletëarrestit për 

gjetjen e të dënuarit që ka ikur, vërejtja për ta paguar dënimin me gjobë, veprimet e gjykatës për 

realizmin e dhunshëm të dënimit me gjobë etj., sikur te ndërprerja e ndjekjes penale edhe te 

ndërprerja e parashkrimit të ekzekutimit të dënimit, koha që ka kaluar gjer në momentin e 

ndërprerjes së parashkrimit nuk llogaritet (110 par. 4). 

 
 

10.12.7 Parashkrimi absolut i ekzekutimit të dënimit 

 

Parashkrimi absolut i ekzekutimit të dënimit paraqitet në çdo rast kur të kalojë dyfishi i kohës që 

kërkohet sipas ligjit për parashkrimin e ekzekutimit të dënimit (110 par. 6). 

 
 

10.12.8Parashkrimi i ekzekutimit të dënimeve plotësuese dhe masave të trajtimit të 

detyrueshëm 

 

Sipas nenit 108 par. 1 pika 1.6 të KPRK, parashkrimi i ekzekutimit të dënimit me gjobë si dënim 

plotësues, shprehet në rastet kur kanë kaluar dy vjet nga dita kur aktgjykimi është bërë i 

plotfuqishëm. 

 

Parashkrimi i dënimeve tjera plotësuese shprehet në rastet kur kanë kaluar 5 vjet nga dita kur 

aktgjykimi është bërë i plotfuqishëm 

 

Parashkrimi i ekzekutimit të masës, trajtimit të detyrueshëm, paraqitet kur të kalojnë 3 vjet nga 

plotfuqishmëria e aktgjykimit (109 par. 3). 
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KPRK, nuk përmban dispozita të posaçme përkitazi me parashkrimin e ekzekutimit të masës së 

trajtimit me anë të rehabilitimit të detyrueshëm të personave të varur nga droga dhe alkooli, 

mirëpo meqë kjo masë shqiptohet krahas dënimit dhe ekzekutohet prej kur aktgjykimi bëhet i 

plotfuqishëm, mund të konstatohet se parashkrimi i kësaj mase paraqitet atëherë kur edhe 

parashkrimi i ekzekutimit të dënimit. 

 
 

10.12.9 Mosparashkrimi i veprave penale të gjenocidit dhe krimeve të luftës 

 

Sipas KPRK, pa marrë parasysh sa kohë ka kaluar prej momentit të kryerjes së veprave penale, 

nuk mund të bëhet parashkrimi i ndjekjes penale dhe ekzekutimi i dënimit, për veprat penale të 

gjenocidit, krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit, si dhe veprat penale për të cilat sipas 

të drejtës ndërkombëtare nuk mund të zbatohet parashkrimi (neni 111). 

 
 

10.13 Amnistia dhe falja 

 

Krahas parashkrimit, edhe amnistia dhe falja shpijnë në shuarjen e dënimit. 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. 

 

Amnistia apo falja, me të cilën kryesi i veprës penale lirohet nga ndjekja penale quhet abolicion. 

 

Abolicioni mund të jepet në të gjitha fazat e procedurës penale gjersa nuk është nxjerrë 

aktgjykimi i plotfuqishëm, me abolicion procedura mund të mos fillohet e nëse është filluar 

ndalohet. 

 
 

10.13.1 Arsyeshmëria për ekzistimin e institucionit të amnistisë dhe faljes 

 

Amnistia dhe falja janë mjetet të përshtatshme për përcjelljen e ndryshimeve shoqëroro politike 

në aspektin penalo - juridik, mund të ndodhë jo rrallë që për shkak të ndryshimeve të rrethanave 

shoqëroro politike disa vepra penale e humbin atë shkallë të rrezikshmërisë shoqërore që e ka 

pasur në momentin e nxjerrjes së ligjit penal, kështu me amnisti apo falje (pa u ndryshuar 

aktgjykimi me të cilin është shqiptuar ky dënim), zbutet dënimi i shqiptuar apo abrogohet në 

tërësi. 

 

Me anë të amnistisë apo faljes ndikohet te personat e dënuar që gjatë mbajtjes së dënimit të sillen 

mirë. 

 

Në raste të caktuara amnistia dhe falja jepet për shkaqe humane dhe për interesa të caktuara 

shtetërore dhe politike. 

 

Këto institute për shkaqe humane zbatohen në raste kur vepra penale kryhet nga një person që ka 

merita të jashtëzakonshme për çlirimin dhe ndërtimin e vendit 

 

Në rastet kur janë në pyetje interesat shtetërore politike, amnistia dhe falja mund të jepet nëse me 

ndjekje penale, ndëshkim apo mbajtje të mëtejme të dënimit nga personi i caktuar cenon rëndë 

autoritetin e shtetit karshi organizmave ndërkombëtare (OKB, UN, EV, Këshillin e Evropës, etj) 

apo karshi shtetit tjetër. 
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Së fundi amnistia dhe falja është edhe çështje e mençurisë shtetërore dhe politike, sepse me këto 

institute në rastet të caktuara bëhet e mundshme që të merren parasysh rrethanat juridike dhe 

shoqërore politike të cilat diktojnë dhe arsyetojnë aplikimin e tyre. 

 

Amnistia dhe falja mund të jepet për të gjitha veprat penale. 

 

Me amnisti dhe falje nuk cenohen të drejta e personave të tretë. Të gjithë personat e dënuar me 

vepër penale edhe në rastet kur jepet amnistia dhe falja kanë të drejtë të kërkojnë kompensimin e 

dëmit. 

 
 

10.13.2 Amnistia 

 

Amnistia është akt, të cilën në formë të ligjit e nxjerr parlamenti i shtetit. Me amnisti personat e 

pacaktuar, me emër për emër, lirohen nga ndjekja penale, lirohen pjesërisht apo plotësisht nga 

vuajtja e dënimit, zëvendësohet dënimi i shqiptuar me dënim më të butë apo caktohet shlyerja e 

parakohshme e dënimit nga evidenca e të dënuarve. 

 

Amnistia përfshinë ato vepra penale të kryera deri një ditë para shpalljes së sajë, me përjashtim 

kur me aktin e amnistisë është vendosur ndryshe. 

 

Ligji për amnisti mund të përcaktojë veprat penale për të cilat jepet amnistia ( p.sh. të gjitha 

veprat penale nga neni 300). 

 

Ligji për amnisti gjithashtu mund të përcaktojë dënimin i cili përfshihet me amnisti (p.sh. për të 

gjithë të dënuarit të dënuar me burgim deri në një vit, ose të gjithë personat që janë dënuar deri 

në 10 vjet e më tepër, u falet një vit dënim. Gjithashtu mund të përcaktohen të dy kushtet veprat 

penale dhe dënimet. 

 

Me anë të amnistisë mund të ceken veprat penale, kryesit e të cilave lirohen nga ndjekja penale 

apo nga ekzekutimi i plotë apo i pjesshëm i dënimit. 

 

Me amnisti kryesi i veprës penale mund të lirohet plotësisht apo pjesërisht nga dënimi. Lirimi i 

plotë nga ekzekutimi i dënimit përfshinë si dënimin kryesor ashtu edhe dënimin plotësues. Lirimi 

i pjesshëm nga ekzekutimi i dënimit përfshinë vetëm disa nga dënimet apo shpien zvogëlimin e 

dënimit, p.sh. lirohet nga ekzekutimi i një pjese të dënimit apo lirohet nga ekzekutimi i dënimit 

plotësues. 

 

Me amnisti dënimi i shqiptuar me aktgjykimin e plotfuqishëm mund të zëvendësohet me lloje të 

dënimit më të butë, p.sh. dënimi me burgim afatgjatë zëvendësohet me dënim me burgim, apo 

dënimi me burgim zëvendësohet me dënim me gjobë. 

 

Me anë të amnistisë mund të vendoset që të shlyhet dënimi nga evidenca e të ndëshkuarve. 

 

Amnistia nuk mund të prodhojë efekte ndaj masave të shqiptuara të trajtimit të detyrueshëm të 

personave me çrregullime mendore  dhe në varësi të drogës ose alkoolit. 

 
 

10.14 Falja 

 

Falja është akt të cilin e nxjerr kryetari i shtetit ose qeveria e shtetit. Falja nxirret në formë të 

vendimit  me  të  cilin  personat  e  caktuar  emër  për  emër  lirohen  nga  ndjekja  penale, lirohen 
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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 parakohshme e dënimit nga evidenca e të 

dënuarve, (neni 112 par. 1 të KPRK), hiqen apo u caktohet afat më i shkurtër i dënimeve 

plotësuese, p.sh. ndalimi i drejtimit të automjetit, apo dëbimi i të huajit nga vendi. 

 

Falja jepet në bazë të ligjit të posaçëm (Ligji për Faljen), me të cilin është përcaktuar procedura 

për zbatimin e saj. Për nga përmbajtja dhe efektet në statusin e personit të dënuar, falja është e 

njëjtë me amnistinë  ngase si  me amnisti edhe me falje  personi mund të; 

 

- lirohet nga ndjekja penale , 

- të lirohet plotësisht apo pjesërisht  nga ekzekutimi i dënimit, 

- t’i zëvendësohet dënimi i shqiptuar  me dënim më të butë dhe, 

- të shlyhet dënimi nga evidenca e të ndëshkuarve. 

Mirëpo, për nga vëllimi, falja është më e gjerë se amnistia ngase me të mund të shuhen numër  

më i madh i sanksioneve penale. Ndryshe nga amnistia me falje dënimi mund të zëvendësohet  

me dënim me kusht (neni 112). 

 

Procedura për falje mund të fillohet sipas detyrës zyrtare (ex officio) dhe me iniciativën (lutjen) 

të dënuarit apo anëtarëve të familjes së tij. 

 

Me falje mund të përfshihen të gjitha veprat penale pa marrë parasysh se ndjekja bëhet sipas 

detyrës zyrtare. Me anë të faljes në favor të kryesit të veprës penale të ndryshohet çdo lloj i 

dënimit të shqiptuar. 

 

10.15 Ushtrime 

 

Gjatë këtij sesion do të prezantohen për diskutim raste nga praktika dhe kryesisht do të punohet 

me grupe të pjesëmarrësve, ku ata pas analizimit të rasteve do të prezantojnë ato duke dhënë 

komentet e tyre lidhur me ekzekutimin e sanksioneve penale. 

 
 

10.16 Përmbledhje 

 

Në këtë sesion janë trajtuar çështje lidhur me ekzekutimin e sanksioneve penale duke përshirë 

dënimet kryesore, dënimet alternative si dhe dënimet plotësuese, njëkohësisht është trajtuar edhe 

çështje e parashkrimit të ekzekutimit të sanksioneve penale duke përfshirë amnistinë dhe faljen. 
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Duke pasur parasysh vëllimin veprave penale që përmban pjesa e veçantë e Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës, (në tekstin e mëtejmë KPRK), që nga kapitulli XIV deri në XXXV të 

KPRK dhe kohën e kufizuar për trajnim, gjatë trajnimit do të synoj që pjesëmarrësit të njoftohen, 

me veprat penale që sot në Republikën e Kosovës, janë më aktuale në punën e prokurorive dhe të 

gjykatave. 

 

Pjesëmarrësit gjatë trajnimit do të njoftohen me disa vepra penale të çdo kapitulli veç e veç, 

elementet e veprave penale, kush mund të jetë kryes i  veprave penale. 

 

Gjithashtu do të njoftohen se cilat vepra penale kryhen me dashje dhe rastet kur kryhen nga 

pakujdesia. 

 

Po ashtu pjesëmarrësit gjatë trajnimit do të njoftohen me ngjashmëritë dhe dallimet e veprave 

penale, të të njëjtit kapitull dhe kapitujve tjerë. 

 

Objektivat Trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Njoftohen me veprat penale të parapara nga kapitulli XIV deri XXXV 

- Dallojnë elementet e veprave penale për çdo vepër veç e veç, 

- Identifikojnë se kush mund të jetë kryes i veprave penale, 

- Mësojnë se cilat vepra penale kryhen me dashje e cilat nga pakujdesia, 

- Identifikojnë ngjashmëritë dhe dallimet tek veprat penale të të njëjtit kapitull, 

- Mësojnë se cilat vepra penale ndiqen sipas detyrës zyrtare, 

 
 

Metodat e të shpjeguarit 

 

Gjatë këtij programi do të përdoren metoda të kombinuara të shpjegimit duke përfshirë 

shpjegime teorike dhe praktike të përcjella me shembuj praktik. Pjesëmarrësve do t’iu jepen 

shembuj praktik, ashtu që pasi që ata të ndahen në grupe, ta studiojnë rastin, të japin mendimin e 

tyre lidhur me atë se për cilën vepër penale bëhet fjalë, cilat janë elementet e asaj vepre penale. 

Në këtë mënyrë secili nga pjesëmarrësit do të jetë i familjarizuar me temën e shpjeguar dhe do të 

jetë aktivë gjatë gjithë kohës, duke marr pjesë në diskutime me pjesëmarrësit tjerë dhe me vetë 

prezantuesin pas çdo prezantimi dhe ushtrimi. 

 
 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Nga pjesëmarrësit pritët që të jenë aktiv gjatë gjithë orës, duke dhënë kontributin e tyre në 

diskutime pa hezitim, në mënyrë që me pjesëmarrjen e tyre të ndihmojnë në arritjen e qëllimeve 

të këtij programi. 

 

Gjithashtu nga pjesëmarrësit pritet që të parashtrojnë pyetje, të ofrojnë zgjidhje dhe sugjerime 

gjatë gjithë kohës sa zgjatë programi. 

 

Ata do të angazhohen në aktivitete të ndryshme si diskutime, debate, punë në grupe, do të merren 

me raste për studim etj. 
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Burimet 

 

Pjesëmarrësit e programit mund të shfrytëzojnë si burime për të mësuar përveç materialit të 

prezantuar nga Ligjëruesi edhe nga: 

 

- Kushtetuta e Republikës se Kosovës 

- Kodi Penal Republikës së Kosovës 

- Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/22, mbi masat kundër krimit të organizuar, 

- Dr. Ismet Salihu e drejta penale pjesa e posaçme, Prishtinë, 2006, 

- Miliq Petroviq e Ilia Simiq komentar i Ligjit Penal të Serbisë, Beograd 1991, 

- Komentari i Ligjit Penal të Serbisë, KSA të Kosovës dhe KSA të Vojvodinës grup 

autorësh, Nikolla Serzentiq etj. Beograd 1981. 

- Komentari i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, Prishtinë 2012, autor Dr. Ismet 

Salihu, Mr. Hilmi Zhitija, Dr. Fejzullah Hasani 

 
 

Përmbledhje 

 

Në ketë modul diskutimi qendror bëhet rreth qëllimit të modulit, objektivat trajnuese, metodat e 

të shpjeguarit, pritjet nga pjesëmarrësit si dhe për burimet nga të cilat mund të mësohet nga pjesa 

e veçantë e Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Gjithashtu gjatë këtij moduli janë marr edhe sugjerime nga pjesëmarrësit lidhur me metodat e të 

shpjeguarit dhe shtjellimit te moduleve në përgjithësi në vazhdimësi. 
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1. Veprat penale nga kapitulli XIV, XV dhe hyrje në kapitullin e XVI 

 

1.1 Hyrje 

 

Në këtë sesion pjesëmarrësit do të njoftohen për veprat penale nga kapitulli XIV, XV dhe XVI 

dhe për veprat penale të vrasjes nga neni 178 të KPRK dhe vrasjes së rëndë nga neni 179 të 

KPRK. 

 

Për veprat penale nga kapitulli XIV dhe XV pjesëmarrësit do të njoftohen për çdo vepër veç e 

veç, por detalisht do të shpjegohen veprat penale të vrasjes dhe vrasjes së rëndë, për shkak se 

këto vepra penale janë shumë aktuale në Kosovë. 

 

1.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Shpjegojnë veprat penale nga Kapitulli XIV i KPRK 

- Shpjegojnë veprat penale nga Kapitulli XV KPRK 

- Dallojnë veprat penale të vrasjes nga neni 178 të KPRK dhe të vrasjes së rëndë nga neni 

179 të KPRK 

- Njohin veprën penale të vrasjes e kryer në gjendje të afektit mendor, 

- Njohin veprën penale të vrasjes nga pakujdesia 

- Njohin veprën penale të vrasjes së foshnjës gjatë lindjes dhe 

- Dallojnë shtytjen në vetëvrasje dhe dhënien e ndihmës në vetëvrasje 

 

1.3 Veprat penale nga kapitulli XIV 

 

Çdo shtet në legjislacionin e tij penal, për mbrojtjen e rendit juridikë të tij, parasheh veprat 

penale, për ata persona të cilët tentojnë të ndryshojnë këtë rend juridik. 

 

Kështu në KPRK, vepra e parë penale në nenin 121, sulmi kundër rendit kushtetues të  

Republikës së Kosovës, parasheh se kushdo që me përdorim të dhunës apo me kanosje të dhunës 

tenton që ta ndryshoj rendin Kushtetues të Republikës së Kosovës apo të përmbysë institucionet 

me të larta të Republikës së Kosovës, dënohet jo ma pak se 5 vjet burgim. 

 

Si mënyrë e kryerjes së kësaj vepre është kush tenton të ndryshoj rendin juridik të vendosur në 

Kosovë, me anë të përdorimit të dhunës ose të kanosjes  me dhunë. 

 

Në paragrafin 2 të këtij neni është paraparë se nëse duke përdorur elementet inkriminuese nga 

paragrafi i parë, në ndonjë pjesë të Republikës së Kosovës implementon rendin e huaj juridik, në 

këtë rast kryesi dënohet me jo ma pak se 5 vjet burgim. 

 

Ndërsa si rrethanë e kualifikuar e kësaj vepre penale , në paragrafin 3, të kësaj vepre penale,  

është kur kryesit e veprës penale duke përdor dhunën ose me kanosje të dhunës tenton të  

rrezikojë pavarësinë e Kosovës, sovranitetin dhe integritetin e saj territorial, tërësinë territoriale 

dhe karakterin demokratik të shtetit, me ç’rast është paraparë dënimi me burgim jo ma pak se 10 

vjet. 

 

Objekt i mbrojtjes penalo-juridike të kësaj vepre penale është rendi kushtetues dhe organet e 

pushtetit të Kosovës. Me shprehjen rend kushtetues - juridik nënkuptohet organizimi i pushtetit 

në Kosovë, kompetencat dhe funksionimi institucional, siç janë Kuvendi, Qeveria, sistemi 

gjyqësor, administrata etj. 
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Nga dispozita e këtij nenin rezulton se veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale mund të shprehet 

në dy forma themelore. 

 

Forma e parë e kësaj vepre penale kryhet në rastet kur ndokush tenton të ndryshojë rendin 

kushtetues të Republikës së Kosovës me anë të përdorimit të dhunës apo kanosjes. Kjo formë e 

veprimit të kryerjes konsiston në përdorimin e dhunës apo kanosjes me qëllim të ndryshimit të 

rendit juridik të vendosur në Republikën e Kosovës. 

 

Për ekzistimin e kësaj vepre penale është irelevante 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. 

 

Si vepër penale në këtë kapitull është paraparë kryerja e veprës terroriste, rekrutimi për 

terrorizëm, trajnimi për terrorizëm, shtytja për kryerjen e veprave terroriste, fshehja ose 

moslajmërimi i terroristëve dhe grupeve terroriste, organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist 

dhe përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së 

Republikës së Kosovës, janë paraparë në nenin 136 deri në nenin 144 të KPRK. 

 

Neni 135 i KPRK, përkufizon terrorizmin si vepër penale, që manifestohet me kryerjen e një ose 

me shumë veprave penale, me qëllim të frikësimit serioz të popullatës, detyrimin e pa të drejtë të 

një organi publik, të një qeverie ose organizate ndërkombëtare për të kryer ose për të mos kryer 

çfarëdo vepre, apo seriozisht të destabilizoj ose të shkatërroj strukturat themelore politike, 

ekonomike a sociale të Kosovës, të një vendi ose të një organizate ndërkombëtare, duke kryer 

vrasje, lëndime të rënda trupore, rrëmbime, shkaktimin e rrezikut të përgjithshme, duke 

furnizuar, poseduar transportuar ame, etj. 

 

Pra siç shihet qëllimet e kryesve të kësaj vepre penale janë politike. 

 

Kjo vepër penale siç u cek me lartë kryhet duke kryer vepra të ndryshme penale duke filluar prej 

vrasjeve etj, të cekura në nenin 135 par. 1 nënparag. prej 1.1 deri 1.19 të KPRK. Andaj çdo herë 

kur ndonjëra prej veprave penale kryhet me qëllime politike kemi të bëjmë me terrorizëm, në të 

kundërtën kemi të bëjmë me vepra penale të veçanta, p.sh. me vrasje etj. 

 

Neni 136 par.1 të KPRK, ka sanksionuar se kushdo kryen një vepër terroriste dënohet me burgim 

jo ma pak se 5 vjet burgim. Par,2 i këtij neni sanksionon se nëse vepra nga paragrafi 1 rezulton 

me vdekjen e një apo me shumë personave kryesi dënohet me burgim së paku pesëmbëdhjetë  

vjet ose me burgim të përjetshëm. 

 
 

1.4 Veprat penale nga kapitulli XV 

 

Në kapitullin XV të KPRK, janë paraparë veprat penale kundër njerëzimit dhe vlerave të 

mbrojtura me të drejtë ndërkombëtare, siç janë: gjenocidi, krimet kundër njerëzimit, krimet e 

luftës në kundërshtim të rëndë me Konventën e Gjenevës, krimet e rënda si shkelje e rëndë e 

ligjeve dhe zakoneve që zbatohen në konfliktin e armatosur ndërkombëtare, krimet e luftës për 

shkelje të rëndë të nenit 3 të përbashkët me konventat e Gjenevës. Krimet e luftës të cilat 

paraqesin shkelje të rëndë të ligjeve dhe zakoneve që zbatohen në konflikte të armatosura që nuk 

janë të karakterit ndërkombëtar, përgjegjësia e komandës, rrëmbimi i fluturake, rrezikimi i 

sigurisë së aviacionit civil, detar etj., të parapara nga neni 148 deri 163 të KPRK. 
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Me përjashtim të veprës penale përgjegjësia e komandës neni 161 të KPRK, ku si kryes i kësaj 

vepre penale është komandanti ushtarak ose personi i cili vepron si komandant ushtarak, veprat 

tjera mundë të i kryej çdo person e në disa vepra edhe urdhërdhënësi. 

 

Këto vepra penale kryhen me dashje, në konfliktet e armatosura dhe të karakterit ndërkombëtarë. 

 

Ndjekja kundër kryesve të këtyre veprave penale bëhet sipas detyrës zyrtare nga ana e prokurorit 

publik. 

 

1.5 Veprat penale nga kapitulli XVI 

 

Në kapitullin e XVI të KPRK, janë të parapara veprat penale kundër jetës dhe trupit. Këto vepra 

penale sot në punën e prokurorive dhe gjykatave janë në një përqindje të madhe. 

 

Vepra e parë në këtë kapitull është vepra penale e vrasjes e sanksionuar në nenin 178 të KPRK. 

 
 

1.6 Vepra penale e vrasjes nga neni 178  i KPRK 

 

Në kuptimin e përgjithshëm vepra penale e vrasjes ligji e përcakton si privim të jetës personit 

tjetër. 

 

Sipas Kodi të Penal të Republikës së Kosovës, parasheh këto lloje të vrasjeve: veprën penale të 

vrasjes, vrasjes së rëndë, vrasjes së kryer në gjendje të afektit mendor, vrasje nga pakujdesia, 

vrasja e foshnjës gjatë lindjes dhe veprën penale shtytja në vrasje dhe dhënia e ndihmës në 

vetëvrasje. 

 

Të gjitha këto vepra penale të kryera kanë për pasoj privimin nga jeta të një person. Mirëpo 

dallohen nga mënyra, dashja, motivi dhe cilësia e viktimave. 

 

Në këtë modul do të shpjegohet për veprën penale të vrasjes, për të cilën me kod është paraparë 

dënimi së paku pesë vjet burgim. 

 

Vepra penale e vrasje nga neni 178 të KPRK, kryhet me dashje, në praktikë është vërtetuar se 

shkaqet për të cilat kryhet kjo vepër penale janë të llojllojshme. 

 

Elementet tjerat të kësaj vepre penale janë të njëjta ë veprat penale tjera. Do të thotë se për 

ekzistimin e kësaj vepre penale duhet të vërtetohet koha e kryerjes së veprës penale, vendi, 

shkaku-motivi, mënyra, mjetit i cili është përdorur, pasojat. 

 

Kur bëhet fjalë për mjetin me të cilën kryhet vepra penale e vrasjes, mund të jetë të llojllojshme, 

mekanike, armë, helme, elektricitet, automjete etj. 

 

Vepra penale e vrasje mund të kryhet me veprim ose mos veprim, me dashje direkte ose 

eventuale. Vepra penale e vrasjes mund të kryhet me veprim në mënyrë direkte ose indirekte. 

Mënyra direkte e vrasjes kryhet kur në viktime veprohet në mënyrë të drejtpërdrejt, kurse një 

ndër mënyrat indirekte është kur, viktimës p.sh. i dërgohet pako ose letër me eksploziv, ashtu që 

me rastin e hapjes së saj, vije deri të eksplodimi dhe vrasja e viktimës. 
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1.7 Vrasja e rëndë neni 179  i KPRK 

 

Veprat penale të vrasjes së rëndë, përmbajnë elemente të njëjta sikurse edhe të vepra penale të 

vrasjes. Mirëpo duke pas parasysh cilësinë e viktimave, mënyrën dhe motivet këto vepra 

cilësohen si vepra penale të vrasjes së rëndë. 

 

Kështu neni 147 i KPRK, për këtë vepër penale parasheh dënimin me burg së paku 10 vjet ose 

dënim me burgim të përjetshëm. 

 

Si vrasje të rëndë konsiderohet kur kryesi privon nga jeta: fëmijën, femrën për të cilën e di se 

është shtatzënë, privon nga jeta anëtarin e familjes, në mënyrë mizore ose dinake, kur privon nga 

jeta një person e me dashje vë në rrezik jetën e një personi ose të me shumë personave, me  

qëllim të përfitimit të dobisë pasurore, me qëllim të kryerjes apo fshehjes së ndonjë vepre tjetër 

penale ose për të ndaluar personin nga dhënia e dëshmisë ose sigurimit në ndonjë mënyrë 

informatave për policinë apo në procedurë penale, për shkak të hakmarrjes së paskrupullt ose nga 

motivet e ulëta, përfshirë hakmarrjen për dhënien e dëshmisë ose sigurimin në ndonjë mënyrë 

tjetër të informatave për policinë apo procedurë penale, personin zyrtar gjatë kohës së uhtrimit të 

detyrës ose në lidhje me detyrën zyrtare, privon nga jeta personin tjetër për motive racore, 

kombëtare ose fetare, me dashje kryen 2 apo ma shumë vrasje, përveç veprave penale të vrasjeve 

të parapara në nenet 180 dhe 182 të KPRK ose ka privuar nga jeta një person e ma parë ka qenë i 

gjykuar për vepër penale të vrasjes, përveç veprave penale nga neni 180 dhe 182 të këtij kodi. 

 

Vepra penale e vrasjes së rëndë kryhet me dashje dhe kryes mund të jetë çdo person. 

 

Në rastet kur një vepër penale e vrasjes së rëndë përmban 2 elemente kualifikuese, atëherë kemi 

të bëjmë me një vepër penale por me 2 elemente kualifikuese. P.sh. kryesi e privon nga jeta një 

person me qëllim që vetes t’i sjelli përfitim pasuror të kundërligjshëm në mënyrë mizore. Kjo  

nga arsye se kemi të bëjmë me elemente kualifikuese për të njëjtën vepër penale ku mund të 

shqiptohet dënimi me burgim jo me pak se 10 vjet apo me burg të përjetshëm. 

 

1.8 Vrasja e kryer në gjendje të afektit mendor nga neni 180 të KPRK 

 

Vepra penale e vrasjes në gjendje të afektit mendor, paraqet formë me të lehtë, të veprës penale  

të vrasjes. 

 

Te kjo vepër penale duhet të përmbushen elementet e veprës penale të vrasjes nga neni 178 të 

KPRK, por që të përmbaj edhe disa elemente tjera, se kryesi është venë në afekt mendor, i vënë 

pa fajin e tij në gjendje të tronditjes së fortë mendore të shkaktuar nga sulmi, fyerja e rëndë nga 

ana e personit të vrarë. 

 

Për të ekzistuar kjo vepër penale, duhet që sulmi apo fyerja e rëndë të mos jetë e provokuar nga 

kryesi,  sepse atëherë nuk kemi të bëjmë me vepër penale të vrasjes në afekt mendor. 

 

Në anën tjetër personi i vrarë duhet të jetë personi i cili e ka sulmuar apo fyer rëndë kryesin, e jo 

ndonjë person tjetër. 

 

Me sulm kuptohet sulmimi në personalitetin e caktuar-kryesit të veprës penale, ky sulm sipas 

veprimit mund të jetë fizik, keqtrajtimi fizikë e psikik. 

 

Sulmi Duhet të jetë i atij intensiteti, që kryesi të vihet në gjendje të tronditjes së fortë mendore. 
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Po ashtu edhe fyerja duhet të jetë e atij intensiteti që kryesi të vihet në tronditje të fortë mendore, 

para kryerjes së veprës penale të vrasje. 

 

Si sulmi ashtu edhe fyerja e rëndë mund të jenë të drejtuara kryesit, por mund të jetë edhe ndonjë 

personi të afërt të kryesit, p.sh. babait, nënës, motrës, bashkëshortes apo vëllait të kryesit të 

veprës penale. Kryesi i veprës penale të vrasjes nga pakujdesia mund të dënohet me burgim prej 

1 viti deri 10 vjet. 

 

1.9 Vrasja nga pakujdesia neni 181 i KPRK 

 

Vepra penale e vrasjes nga pakujdesia ekziston në rastet kur kryesi ka qenë i vetëdijshëm se me 

ndërmarrjen e veprimit mund të shkakton vdekjen e ndonjë personi. Por lehtë është mbajtur se 

deri te pasojat nuk do të vije ose do të pengon shkaktimin e saj. Ky lloj i pakujdesisë, ndryshe 

quhet pakujdesi e vetëdijshme. Mirëpo në praktikë ndodhë që të ndodhin vrasje nga pakujdesia 

edhe nga pakujdesia e pavetëdijshme, ku kryesi nuk ka qenë i vetëdijshëm se veprimi i tij mund 

të shkaktoj pasojën e ndaluar - vrasjen. Por duke pas parasysh rrethanat në të cilat është 

shkaktuar, ka qenë i detyruar të jetë i vetëdijshëm për mundësin e ardhjes së pasojës së ndaluar. 

 

Kjo vepër penale duhet të dallohet nga veprat tjera penale, ku si pasoj ka vdekjen e ndonjë 

personi nga pakujdesia, p.sh. te veprat penale rrezikimi i trafikut publik, shkaktimi i rrezikut të 

përgjithshëm etj., kryesi i kësaj vepre penale mund të dënohet me burgim prej 6 muaj deri 5 vjet. 

 

1.10 Vrasja e foshnjës gjatë lindjes neni 182 të KPRK 

 

Vrasja e foshnjës gjatë lindjes, është formë e privilegjuar e vrasjes. Këtë vepër penale mundë ta 

kryej vetëm nëna, gjatë periudhës së lindjes apo pas lindjes. 

 

Kusht për të ekzistuar kjo vepër penale është që fëmija të jetë i gjallë dhe nëna vrasjen e kryen 

derisa të ajo të vazhdon çrregullimi i shkaktuar nga lindja. 

 

Kjo vepër kryhet me veprim apo mos veprim. Me veprim kryhet p.sh. kur nëna për shkak të 

çrregullimeve gjatë lindjes e ngulfat me duar fëmijën, ose me mos veprim, kur fëmijën nuk e 

ushqen, e lënë në kohë ftohët etj. 

 

Sipas nenit 182 të KPRK, kryesi i kësaj vepre penale dënohet prej 3 muaj deri 3 vjet burg. 

 

Në rastet kur nëna pasi që i kalojnë çrregullimet e lindjes, e privon foshnjën për tu liruar nga 

obligimi për ta mbajtur, atëherë në veprimet e saja kemi të bëjmë me vepër penale të vrasjes me 

dashje. 

 

1.11 Shtytja në vetëvrasje dhe dhënia e ndihmës në vrasje neni 183 i KPRK 

 

Kjo vepër penale kryhet në dy mënyra; një duke shtytë tjetrin për vetëvrasje dhe mënyra e dytë 

duke i ndihmuar që të bënë vetëvrasje, për çka ligji për paragrafin 1, parasheh dënimin me burg 

prej 1 deri 5 vjet. 

 

Por nëse shtytja apo ndihma për vetëvrasje bëhet ndaj të miturit ose personit aftësia për të  

kuptuar peshën e veprës së vet ose për ti kontrolluar sjelljet e veta ka qenë thelbësisht e 

zvogëluar, par.2 i të njëjtit nenë ka paraparë dënimin me burg prej 1 deri 10 vite. 

 

Mirëpo nëse vepra penale e shtytjes apo ndihmës për vetëvrasje është bërë ndaj personit i cili nuk 

ka mbushur moshën 14 vjeçare, atëherë kryesi dënohet si për vrasje nga neni 178 të KPRK, 
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d.m.th. së paku 5 vjet deri 25 vjet burgim. Nga kjo që u tha me lartë rrjedhë se ligjdhënësi për 

shtytje apo ndihme për vetëvrasje, ka paraparë dënime me të rënda, kur kemi të bëjmë me 

persona të mitur, personave aftësia e të cilëve ka qenë e kufizuar ti kuptoj veprimet e veta ka 

qenë esencialisht e kufizuar apo nën moshë 14 vjeçare 

 

Në paragrafin 4 të këtij neni është paraparë se kushdo që mizorisht ose në mënyrë çnjerëzore 

trajton personin tjetër, që ndodhet në pozitë varësie dhe me këtë e shtytë të bëjë vetëvrasje kryesi 

dënohet me burgim prej 6 muaj deri 5 vjet. Kurse në paragrafin 5 është paraparë se kush do  

kryen vepra penale nga paragrafi 1 deri 4 të këtij neni dhe vetëm është tentuar vetëvrasja dënimi 

mund të zbutet. 

 

Veprimi i shtytjes       konsiston në bindjen e viktimës për të bërë vetëvrasje dhe se kjo shtytje ka 

ndikuar që viktima të bëjë vetëvrasje. 

 

Ndërsa veprimi tjetër inkriminues i ndihmës konsiston në dhënë e ndihmës viktimës për të bërë 

vetëvrasje, p.sh. duke i siguruar armën, helmin etj. 

 

Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person që me shtytje apo duke i dhënë ndihme 

personit të caktuar kryen vetëvrasje. 

 

Edhe kjo vepër penale mund të mbetet në tentativë, kur viktima edhe pse ka ndërmarr të gjitha 

veprimet për vetëvrasje, ka mbeture në jetë, për shkaqe të ndryshme, p.sh. i është dhënë ndihma 

mjekësore etj. 

 

1.12 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësve do t’iu ofrohen shembuj praktik, të cilët pas punës në grupe 

do të japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe diskutimet do të fokusohen tek elementet e 

këtyre veprave penale, duke dhënë komente për secilin element. 

 

1.13 Përmbledhje 

 

Në ketë prezantim janë dhënë shpjegime lidhur me veprat penale nga kapitulli XIV, XV dhe për 

veprat penale të vrasjes dhe vrasjes së rëndë nga vepra penale e vrasjes e kryer në gjendje të 

afektit mendor,vrasja nga pakujdesia,vrasja e foshnjës gjatë lindjes dhe shtytja në vetëvrasje dhe 

dhënia e ndihmës në vetëvrasje. Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësit kanë mësuar lidhur me 

veprat penale të kapitujve XIV e XV dhe për veprat penale të vrasjes dhe vrasjes së rëndë nga 

kapitulli XVI, elementet e çdo vepre penale veç e veç, ngjashmëritë dhe dallimet e këtyre 

veprave penale në kapitujt e përmendur dhe me kapitujt tjerë, ku pjesëmarrësit me rastin e 

studimit të rasteve dhe gjatë prezantimit të modulit kanë pasur mundësi të japin komentet e tyre. 
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2. Veprat penale kundër jetës dhe trupit dhe lirive e të drejtave të njeriut 

 

2.1 Hyrje 

 

Në këtë sesion pjesëmarrësve do tu jepen shpjegime lidhur me veprat penale lëndim i lehtë 

trupor, lëndim i rëndë trupor, pjesëmarrja në rrahje, mosdhënia e ndihmës, rrëmbimi i personit, 

shtrëngimi dhe privimi i kundërligjshëm i lirisë. 

 

Pjesëmarrësit do të kenë mundësi që të mësojnë se si duhet të interpretohen dispozitat e neneve 

188 deri në nenin 196 të KPRK. 

 

Po ashtu gjatë këtij sesioni pjesëmarrësit do të njohin ngjashmëritë dhe dallimet e këtyre veprave 

penale me veprat tjera penale. 

 

2.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 
 

- Njohin veprën penale lëndim i lehtë trupor, 

- Dallojnë veprën penale lëndim i rëndë trupor, 

- Njohin elementet e veprës penale pjesëmarrje në rrahje, 

- Kuptojnë veprën penale mosdhënia e ndihmës, 

- Njohin veprën penale rrëmbimi i personit, 

- Dallojnë veprën penale shtrëngimi nga vepra penale kanosja si dhe 

- Njohin veprën penale privimi i kundërligjshëm nga liria. 

 

2.3 Lëndimi i lehtë trupor neni 188 të KPRK 

 

Kodi Penal i Republikës së Kosovë, sa i përket veprave penale lëndimit të lehtë trupor dhe  

lëndim i rëndë trupor, për dallim nga Ligji Penal i Kosovës, është shumë me i detajuar dhe me 

risi sa i përket lëndimeve dhe dënimeve të parapare. 

 

KPRK në nenin 188 par.1 ka paraparë si vepër penale, kushdo që personit tjetër i shkakton 

lëndim trupor, duke precizuar në nën paragrafët 1.1, 1.2 , 1.3 dhe 1.4, duke paraparë dënimin me 

gjobë ose me burgim deri 1. 

 

Lëndimet trupore nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të jenë shkaktuar p.sh. me shuplak etj., por jo 

me armë, mjete të rrezikshme apo me ndonjë mjet tjetër që mund të shkaktojë lëndime të rënda 

trupore ose dëmtim të rëndë të shëndetit. 

 

Në rastin kur për shkaktimin e lëndimit të lehtë trupor janë përdor armë, mjete të rrezikshme apo 

mjete tjera të përshtatshme për të shkaktuar lëndim të rëndë trupor ose dëmtimin e rëndë të 

shëndetit, atëherë kemi të bëjmë me vepër penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 të 

KPRK. 

 

Kur viktime e lëndimeve të lehta janë persona-viktima të ndejshëm, kryesi i veprës penale nga 

paragrafi 1, dënohet me burgim prej 3 muaj deri 3 vjet e për paragrafin 2, me dënim burgu prej 6 

muaj deri 5 vjet. 

 

Nëse kryesi i veprave penale nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni ka qenë i provokuar nga sjellja 

çnjerëzore apo e vrazhdë e të dëmtuarit, gjykata kryesit mund t’i shqiptoj vërejtje gjyqësore. 
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Kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje, që do të thotë se nuk kemi vepër penale lëndim i lehtë 

nga pakujdesia. 

 

Mjetet me të cilat mund të kryhet kjo vepër penale janë të ndryshme prej grushtit, armëve, 

mjeteve të rrezikshme si thika, sëpata, mjetet e punës, shkopinj, gurë etj. 

 

2.4 Lëndimi i rëndë trupor neni 189  të KPRK 

 

KPRK, ka paraparë kategorizimin e lëndimeve të rënda trupore dhe varësisht prej lëndimeve ka 

paraparë edhe dënimet. Kështu në paragrafin e parë nën paragrafët 1.1, 1.2 dhe 1.3 të nenit të 

cekur, ka paraparë kur viktima ka pësuar lëndime të rënda trupor të përkohshme që me kalimin e 

kohës do të shërohen, p.sh. dobësim i përkohshëm ose esencial të një pjese vitale të trupit të 

personit, paaftësimin e përkohshëm ose dëmtimin e përkohshëm. 

 

Për lëndimet nga paragrafi 1 këtij neni kryesi i veprës penale mund të dënohet me burgim prej 6 

muaj deri 5 vjet. 

 

Mirëpo në paragrafin 2 të nenit të cekur, është paraparë kur kryesi i veprës penale, viktimës i 

shkakton lëndime të rënda trupore ose dëmtim të shëndetit ku për pasoj ka: rrezikimin e jetës, 

paaftësinë ose dobësimin e përhershëm të një pjese vitale të trupit, paaftësinë e përhershme të 

personit për çfarëdo pune, shëmtimin e përhershëm ose dëmtimin e përhershëm të shëndetit të 

personi  dënimin me burgim prej 1 deri 10 vite. 

 

Kur viktimë e veprës penale të lëndimit të rëndë trupor janë personat e ndjeshëm, për veprën nga 

paragrafi 1 është paraparë dënimi prej 1 deri 5 vjet burgim, kurse për paragrafin 2, 2 vjet deri 10 

vjet burgim. Kur nga lëndimet trupore të pësuara nga paragrafi 1, 2 apo 3 të këtij neni, rezulton 

me vdekjen e personit kryesi dënohet me burgim prej 2 deri 12 vjet. 

 

Te ky paragraf duhet pasur parasysh se vepra penale lëndim i rëndë trupor nga neni 189 par.4 të 

KPRK, qëndron vetëm në ato raste kur kryesi i veprës penale ka pasur dashje që viktimës ti 

shkaktoj lëndime trupore e jo ta privoj nga jeta, sepse në të kundërtën kemi të bëjmë me vepër 

penale të vrasjes. Se a kemi të bëjmë me vepër penale lëndime të rënda trupore me pasoja të 

vdekjes duhet vlerësuar shumë rrethana. Mjetet me të cilat janë shkaktuar lëndimet, pjesët e  

trupit ku i janë shkaktuar lëndimet, motivi, deklarata e dëshmitarëve etj. 

 

Kur veprat penale nga paragrafi 1,2 ,3 të këtij neni është kryer me armë, mjete të rrezikshme apo 

me ndonjë send tjetër që mund të shkaktoj lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të shëndetit kryesi 

dënohet me burgim së paku 3 vjet (par. 5). Siç shihet nga ky paragraf ligjdhënësi ka paraparë 

dënim shumë më të ashpër, së paku 3 vjet burgim, çka është ndryshim shumë i madh me KPK të 

mëparshëm. 

 

Kjo vepër penale kryhet me dashje dhe mund ta kryes çdo person. 

 

2.5 Vepra penale pjesëmarrje në rrahje neni 190 të KPRK 

 

Në jetë ndodhë shpesh herë se në rrahje të ndryshme, ku ka të lënduar rëndë apo të vdekur, të 

marrin pjesë edhe persona tjerë përveç kryesit të veprave të cekura penale. Andaj në nenin 195 

është paraparë që këta persona për vepër penale të pjesëmarrjes në rrahje mund të dënohen me 

gjobë ose me burgim prej 1 deri 3 vjet. 
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Këtë vepër penale e kryen personi i cili merr pjesë aktive në rrahje ose në ndonjë mënyrë i ka 

kontribuar rrahjes së shkaktuar. 

 

Kur pjesëmarrësi në rrahje ose grindje me qëllim të frikësimit apo kanosjes së personit tjetër,  

rrok apo vringëllon armën, mjetin e rrezikshëm apo mjetin tjetër të përshtatshëm për shkaktuar 

lëndim të rëndë trupor apo për të dëmtuar rëndë shëndetin kryesi dënohet prej 1 deri 3 vite 

burgim (par.2). Nga ky paragraf rrjedhë se si pjesëmarrës në rrahje konsiderohet kryesi edhe në 

rastet kur në ndonjë grindje me qëllim frikësimit apo kanosjet përdor mjetet e përshkruara me 

lartë. 

 

Paragrafi 3 i këtij neni se parasheh se nuk do të konsiderohet pjesëmarrës në rrahje –gjegjësish 

penalisht përgjegjës personi i cili pa fajin e tij ka marrë pjesë në rrahje ose për të mbrojtur veten 

apo për ti ndarë pjesëmarrësit tjerë në rrahje. 

 

Në paragrafin 4 është paraparë se arma, mjeti i rrezikshëm apo mjeti tjetër konfiskohet. 

 

Siç rrjedhë nga përmbajtja e cekur kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje dhe kryes mund të 

jetë çdo person. 

 

2.6 Vepra penale mosdhënia e ndihmës neni 191 të KPRK 

 

Në kapitullin e veprave penale kundër jetës dhe trupi është paraparë si vepër penale edhe mos 

dhënia e ndihmës. 

 

Elementet e kësaj vepre penale qëndrojnë kur kryesi i kësaj vepre nuk i ofron ndihme presonit 

jeta e të cilit është në rrezik të drejtpërdrejtë, e këtë ka mundur ta bëjë pa rrezikuar veten apo 

tjetrin. Për nën paragrafin 1 të kësaj vepre është paraparë dënimi me burgim deri në 1 vit. 

 

Ndërsa në paragrafin në 2, të këtij neni është paraparë kur kryesi e lënë pa ndihme personin në 

gjendje apo rrezikut për jetë, të shkaktuar nga vetë kryesi dënohet me burgim deri në tre vjet. 

 

Ndërsa në paragrafin 3, është paraparë se nëse nga vepra penale nga paragrafi 1 rezulton me 

lëndim të rëndë trupor ose me dëmtim të rëndë të shëndetit të personit të rrezikuar, kryesi 

dënohet me burgim  prej 3 muajve deri në 3 vjet. 

 

Kurse në rastet kur personi vdes nga vepra penale nga paragrafi 1, kryesi dënohet me burgim prej 

1 deri 8 vite. 

 

Pra siç shihet kryesi i kësaj vepre penale, veprën penale e kryen me mos veprim, d.m.th duke 

mos i afruar ndihme personit të lënduar ose personit jeta e të cilit është në rrezik. 

 

Këtë vepër penale mund ta kryej çdo person. 

 

2.7 Rrëmbimi personit neni 194 të KPRK 

 

Kjo vepër penale kryhet në rastet kur kryesi apo kryesit e veprës penale e rrëmbejnë personin,  

me qëllim që atë apo personin tjetër ta detyrojnë, që të kryej ose të mos e kryej një vepër apo të 

pajtohet me një vepër. Për paragrafin 1 të këtij neni është paraparë dënimi me burgim prej 1 deri 

10 vite. 

 

Kur vepra penale nga paragrafi 1 është kryer në rrethanat e mëposhtme, kur kryesi i është 

kanosur personit të rrëmbyer me vrasje, ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi ka vepruar si 
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anëtarë i grupi, ka përdor armë, mjetin e rrezikshëm apo sendin tjetër që mund të shkaktojë 

lëndim të rëndë trupor ose dëmtimin e rëndë të shëndetit apo vepra është kryer ndaj personit të 

ndjeshëm, kryesi dënohet me burgim prej 3 deri 12 vjet. 

 

Kur veprën penale të rrëmbimit, kryesi e ka kryer si anëtarë i grupit të organizuar, kur i ka 

shkaktuar personit të rrëmbyer lëndime të rënda trupore ose vdekjen e tij, kryesi dënohet me 

burgim  me 15 vjet burgim ose me burgim të përjetshëm. 

 

Kur i rrëmbyer është fëmija, pa marrë parasysh se për të shkuar në atë vend ka dhënë apo nuk ka 

dhënë pëlqim konsiderohet se kryesi e mbanë pa pëlqimin e fëmijës (par.4). 

 

Ligjdhënësi në paragrafin 5 të këtij neni ka paraparë se nëse kryesi vullnetarisht pa i realizuar 

qëllimet e liron personin e rrëmbyer, gjykata mund t’ia zbut dënimin. 

 

Kjo vepër penale kryhet në momentin e rrëmbimit të personit, kur të njëjtit i është kufizuar liria 

e lëvizjes, gjegjësisht në këto rrethana ai veç është privuar nga liria, pa marrë parasysh se a janë 

realizuar qëllimet e kryesit. Kjo vepër penale kryhet me dashje direkte. Në raste kur janë 

rrëmbyer shumë persona atëherë kemi aq vepra penale sa persona janë rrëmbyer. 

 

Duhet bërë dallimin në mes të veprës penale të rrëmbimit të personit nga neni 194 të KPRK, me 

rrëmbimin si mënyrë e kryerje të veprës penale të terrorizmit nga neni 136 të KPRK, sepse këtu 

rrëmbimi bëhet me qëllime politike. 

 

2.8 Vepra penale e shtrëngimit 195 të KPRK 

 

Vepra penale e shtrëngimit kryhet, kur kryesi e detyron personin tjetër me dhunë ose kanosje 

serioze të kryej ose të mos kryej një vepër ose të pajtohet me një vepër, dënohet me gjobë ose 

burgim deri në 1 vit (par.1). 

 

Pra elemente të kësaj vepre penale janë kur viktima detyrohet për shkak të përdorimit të dhunës 

apo kanosjes serioze të kryej, të mos kryej një veprim ose të pajtohet me një vepër pa dëshirën e 

tij, e që në rrethana normale nuk kishte me ndërmarr një veprim të tillë. 

 

Kur vepra penale nga paragrafi 1 është kryer në rrethanat e mëposhtme: kur kryesi i është 

kanosur personit të shtrënguarit me vrasje ose dëmtim të rëndë trupor, kur vepra kryhet si anëtarë 

i grupit, duke përdorur armë, mjete të rrezikshme apo ndonjë send tjetër që mund të shkaktoj 

lëndime të rënda trupore apo dëmtim të rëndë të shëndeti apo vepra është kryer ndaj personit të 

ndjeshëm, kryesi dënohet me burgim prej 3 muaj deri 5 vite (par. 2). 

 

Vepra penale nga paragrafi 2 mund të kryhet në shumë rrethana të parapara në nën paragrafët e 

nenit 195 par. 2 të KPRK, 2.1, 2.2, 2.3 dhe 2.4, por në këto raste kemi të bëjmë me një vepër 

penale, me shumë rrethana kualifikuese. 

 

Kur vepra penale e shtrëngimit është kryer nga kryesi si anëtarë i grupit të organizuar apo kut 

kryesi viktimës i ka shkaktuar lëndim të rëndë trupor ose vdekja gjatë kryerjes së veprës penale, 

kryesi dënohet me burgim prej 2 deri 10 vjet. 

 

2.9 Privimi i kundërligjshëm nga liria neni 196 të KPRK 

 

Kjo vepër penale konsiston në atë se kryesi i saj, personin tjetër e burgos në mënyrë të 

kundërligjshme, e mbanë të mbyllur ose në ndonjë mënyrë tjetër e privon nga liria, kryesi 

dënohet me gjobë ose me burgim  deri 3 vjet. 
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Heqja e kundërligjshme e lirisë mund të jetë kur viktima nuk mund të bëjë asnjë lëvizje në  

vendin e caktuar ku mbahet p.sh. i lidhën duar e këmbë, ose lehet në lokalin e caktuar, pa 

mundësi dalje, në raste kur mbahet në objekte të larta në dhome të mbyllur, por edhe personi të 

cilit i është hequr liria ka mundësi të hap dritaren, por për shkak të lartësisë s’ka mundësi të 

lirohet, për shkak të lëndimeve që do të merrte me rastin e kërcimit apo rrezikut të vdekjes. 

 

Kodi Penal ka paraparë rastet e kualifikuara të kësaj vepre, kur vepra kryhet ndaj viktimës së 

ndjeshme, kur heqja e kundërligjshme e lirisë ka zgjat mbi 15 ditë, vepra është kryer në mënyrë 

mizore, personit të ndaluar i janë shkaktuar dëmtime të rënda të shëndetit dhe kur vepra kryhet 

nga kryesi i cili vepron si anëtarë i grupi, (par. 2 nënparag. 2.1, 2.2, 2.3 , 2.4 dhe 2.5), kryesi 

dënohet me burg prej 6 muaj deri 5 vjet. 

 

Kur veprën penale nga parag. 1,2 e kryejnë personat zyrtar duke keqpërdor detyrën apo 

autorizimin, kryesi dënohet me burgim prej 1 deri 8 vite, e nëse veprën e kryejnë duke përdorur 

armën,mjete të rrezikshme apo send të tjetër të përshtatshëm për të shkaktuar lëndime të rënda 

trupore ose dëmtimin e shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej 1 deri 10 vjet. 

 

Në paragrafin e 4 të nenit të cekur është paraparë, kur veprën penale nuk e kryejnë personat 

zyrtar, por kryesit me rastin e kryerjes së veprës penale përdorin armën, mjetin e rrezikshëm apo 

ndonjë send tjetër që mund të shkaktoj lëndime të rënda trupore apo dëmtim të rëndë të  

shëndetit, kryesi do të dënohet me burgim prej 1 deri 8 vjet. 

 

Në raste kur vepra penale nga paragrafët 1 deri 4 të këtij neni rezulton me vdekjen e personit, 

kryesi dënohet me burgim jo ma pak  së  5 vjet. 

 

Kjo vepër penale kryhet me dashje. 

 
 

2.10 Ushtrime 

 

Gjatë këtij sesioni do të prezantohen raste studimi, që do t’iu shpërndahen pjesëmarrësve, të cilët 

pas punës në grupe do të bëjnë prezantimin duke dhënë mendimin e tyre. Këtu pjesëmarrësit do 

të japin komentet e tyre, lidhur me kualifikimin juridik të veprës penale dhe elementeve të saj. 

 
 

2.11 Përmbledhje 

 

Në këtë sesion janë dhënë shpjegime lidhur me veprat penale lëndim i lehtë trupor, lëndim i 

rëndë trupor, pjesëmarrja në rrahje, mosdhënia e ndihmës, rrëmbimi i personit, shtrëngimi, 

privimi i kundërligjshëm nga liria dhe infrastrukturës ligjore. 

 

Gjatë këtij sesioni pjesëmarrësit kanë mundur të njohin elemente e këtyre veprave penale, kush 

mund të jetë kryes i veprës penale, kush e ndërmerr ndjekjen penale, elementet kualifikuese të 

tyre, elementet e përbashkëta të këtyre veprave penale dhe dallimet me veprat tjera. 
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3. Veprat penale nga kapitulli XVII dhe XX 

 

3.1 Hyrje 

 

Në këtë kapitull do të jepen shpjegime për veprat penale, marrja e deklaratave me anë të 

shtrëngimit, keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrave, e torturës, cenimi i paprekshmërisë së  

banesës dhe objekteve dhe veprës penale të dhunimit. 

 

Do të shpjegohen elemente e çdo vepre penale veç e veç, dallimet dhe ngjashmëritë e këtyre 

veprave penale dhe elementet kualifikuese. 

 
 

3.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Zbatojnë procedurën lidhur me veprën penale marrja e deklaratave me anë të shtrëngimit, 

- Njohin veprën penale keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrave, 

- Identifikojnë elementet e veprës penale tortura, 

- Njohin veprën penale cenimi i paprekshmërisë së banesës dhe objekteve, 

- Shpjegojnë veprën penale kontrolli i kundërligjshëm, 

- Shpjegojnë veprën penale të dhunimit, 

 

3.3 Marrja e deklaratave me anë të shtrëngimit 197 i KPRK 

 

Këtë vepër penale e kryen personi zyrtar, i cili gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, e përdorë 

dhunën, kanosjen, mjete ose mënyra tjera të ndaluara, me qëllim të detyrimit të të dyshuarit, të 

pandehurit, dëshmitarit, ekspertit ose personit tjetër për të pohuar apo për të dhënë ndonjë 

deklaratë. 

 

Pra siç shihet këtë vepër penale e kryen personi zyrtar gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, i cili 

duke shkelur dispozitat e KPP, për të ardhur deri të pohimi apo deklarata të cilën ai e dëshiron, 

përdorë dhunë, kanosje apo mjete tjera të ndaluar. 

 

Element kualifikues i kësaj vepre është paraparë në paragrafin 2, në rastet kur vepra nga 

paragrafi 1, kryhet me përdorimin e dhunës së rëndë kundër të dyshuarit, të pandehurit, 

dëshmitarit, ekspertit apo personit tjetër, i janë shkaktuar pasoja të rënda në procedurën penale, si 

rezultat i deklaratës së marrë me shtrëngim. Në këtë rast kryesi dënohet me burgim prej 1 deri 10 

vjet. 

 

Pra këtë vepër penale e kryen personi zyrtarë gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare. Kjo vepër penale 

kryhet me dashje. Kurse subjekt pasiv mund të jenë i dyshimti, pandehuri, eksperti, dëshmitari 

ose ndonjë person tjetër që jep deklaratë. 

 
 

3.4 Keqtrajtimi  gjatë ushtrimit të detyrave neni 164 të KPRK 

 

Këtë vepër penale e kryen personi zyrtare gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare. Elemente 

inkriminuese të kësaj vepre penale është keqtrajtimi, frikësimi ose fyerjet që personi zyrtar i bënë 

ndonjë personi, për çka sipas par. 1,  të këtij neni kryesi dënohet me burg deri 3 vjet. 
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Formë e keqtrajtimit është për shembull, detyrimi i të dyshuarit, të pandehurit apo ndonjë person 

tjetër që të qëndroj në një këmbë për një kohë të caktuar, shikim lartë në tavanin e zyrës, në  

poçin elektrik, frikësimi se do ta vras, fyerje të ndryshme etj. 

 

Si element kualifikues i kësaj vepre penale, në paragrafin 2 është paraparë kur subjekt i 

keqtrajtimit është fëmija, ku kryesi dënohet me burgim  prej 6 muaj deri 5 vjet. 

 

Keqtrajtimi është shkaktimi i dhimbjeve fizike apo psikike personit, të cilat dhimbje nuk mund të 

kualifikohen si lëndime të lehta trupore. 

 

Në rastet kur gjatë keqtrajtimit personit i shkaktohen lëndime trupore, atëherë kemi të bëjmë me 

2 vepra penale të kryera në bashkim real, p.sh. keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës dhe lëndim të 

lehtë apo të rëndë trupor, varësisht prej lëndimeve. 

 

3.5 Vepra penale e torturës neni 199 të KPRK 

 

Vepra penale e torturës hynë në kapitullin e veprave penale kundër lirive dhe të drejtave të 

njeriut. Këtë vepër penale e kryen personi zyrtarë ose personi i cili vepron me qëllim të shtytjes 

oseme pëlqim apo pranim të personit zyrtar, i cili kryen aktin e torturës, gjatë ushtrimit të detyrës 

zyrtare, dënohet me burgim prej 1 deri 15 vjet. 

 

Në paragrafin 2 të këtij neni parashihet kur viktime e veprës penale nga paragrafi 1, është fëmija, 

me ç’rast është paraparë dënimi me burgim prej 3 deri 15 vjet, që do të thotë se është rritur 

minimumi i dënimit shqiptuar me paragrafin 1, për shkak të moshës së tyre. 

 

Në paragrafin 3, të këtij neni është bërë përkufizimi i torturës, si kryerje ose moskryerje e një 

akti, me anën e të cilit me qëllim i shkaktohet dhembje të rënda ose vuajtje qoftë fizike ose 

mendore e personit me qëllim të marrjes së informacionit a deklaratës nga personi i tillë ose nga 

personi i tretë e cila ka për qëllim dënimin e personit të tillë për një vepër penale, të cilën ai ose 

personi i tretë e ka kryer, ose dyshohet se e ka kryer. 

 

Pra edhe të kjo vepër penale sikur te keqtrajtimi gjatë detyrës personi zyrtar për të ardhur deri të 

informacionet përdor torturën, ndaj personit të caktuar. 

 

Kryes i kësaj vepre penale është personi zyrtar ose personi i cili vepron nën ndikimin, pëlqimin 

apo pranimin e heshtur të personit zyrtar. Kjo vepër kryhet gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare. 

 

3.6 Vepra penale  kontrollimi i kundërligjshëm neni 201 i KPRK 

 

Veprën penale të kontrollimit të kundërligjshëm e kryen personi zyrtar, gjatë ushtrimit të detyrës 

zyrtare. Objekt i kontrollit mund të jenë shtëpitë, banesat, lokalet e ndryshme apo personat. 

 

Kjo vepër penale kryhet kur personi zyrtar duke tejkaluar autorizimet e veta zyrtare, pa urdhëresë 

të gjykatës apo në kundërshtim me KPP, bën kontrollimin e objekteve të ndryshme. Për këtë 

vepër penale është paraparë dënimi me burgim prej 3 muaj deri 3 vjet. 

 

Paragrafi 2 specifikon se çka mund të jetë objekt ti kontrollit të kundërligjshëm. Objektet 

përfshijnë por nuk kufizohen në banesë, shtëpi, kopshtin rrethues, biznesin, zyrën, dhomën e 

hotelit apo dhomën e marrë me qira. 
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3.7 Vepra penale e dhunimit neni 230 të KPRK 

 

Vepra penale e dhunimit nga neni 230 par.1 të KPRK, është definuar, “kushdo që e detyron 

personin tjetër për të kryer akt seksual pa pëlqimin e personit të tillë dënohet me burgim prej 2 

deri 10 vjet”. 

 

Neni 228 ka bërë përkufizimin e fjalës “pëlqim”, që do të thotë pajtim i vullnetshëm i personit i 

cili ka arritur moshën 16 vjeçare për të kryer aktin seksual. Por në paragrafët 1 deri 4 të këtij neni 

janë paraparë raste kur nuk ekziston pëlqimi në rastet kur: personi me fjalë ose me sjellje shpreh 

mungesë të pajtimit për të kryer aktin apo për të vazhduar atë, kur pajtimi është shprehur me fjalë 

ose sjelljen e një personi tjetër dhe jo të viktimës, kur pajtimi i viktimës është marrë  me 

mashtrim, frikësim ose me kërcënim, nëse mënyrat e tilla nuk përfshijnë përdorimin e forcës, 

kanosjes serioze ose të shfrytëzimit siç është paraparë në nenin 230 par. 3 të këtij kodi. Në 

paragrafin 3 të nenit të përmendur është dhënë përkufizimi i aktit seksual, që do të thotë penetrim 

i organit seksual në cilëndo pjesë të trupit të personit ose penetrim në hapjen anale a gjenitale të 

personit me ndonjë objekt ose me cilëndo pjesë  tjetër të trupit. 

 

Ndërsa shprehja detyrim i personit tjetër për të kryer aktin seksual, në paragrafin 4, është 

përkufizuar kryerja e aktit seksual mbi personin tjetër ose cytje e personit në kryerjen e aktit 

seksual me personin tjetër. 

 

Vepra penale e dhunimit nga paragrafi 2 i nenit 230,ekziston atëherë kur kryesi e detyron 

personin tjetër për të krye aktin seksual, duke përdor kanosjen për zbulimin e një fakti që do të 

dëmtonte rëndë nderin ose autoritetin e personit të tillë ose të një personi në lidhje të ngushtë me 

atë person. 

 

Andaj viktima duke qenë nën presionin se kryesi do të zbulon ndonjë fakt që dëmton rëndë  

nderin e tij, pranon që të ketë marrëdhënie seksuale. Për kryesin e kësaj vepre penale është 

paraparë dënimi prej 3 deri 10 vjet. 

 

Kur personi detyrohet për të kryer aktit seksual me kanosje serioze ose me kanosje për 

përdorimin e dhunës, me kanosje të rrezikimit të atëçastshëm të jetës ose trupit, duke shfrytëzuar 

situatën kur personi është i pa mbrojtur dhe siguria e tij është në rrezik, kryesi i kësaj vepre 

penale dënohet me burgim prej 5 deri 10 vjet (par.3). 

 

Neni 230 par. 4 i KPRK, parasheh raste kur vepra penale e dhunimit është kryer në rrethana 

kualifikuese, për çka parashihet dënimi me burg prej 5 deri 15 vjet, për paragrafët prej 4.1 deri 

4.10, kur veprës i ka paraprirë tortura, trajtimi çnjerëzor, kryesi përdor forcën, i janë shkaktuar 

lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë të shëndetit mendor apo fizik të personit, kur 

kryesi përdor ose kanoset se do të përdorë armë apo mjeteve të rrezikshme, kryesi me dashje 

shkakton dehjen e personit me alkool, drogë apo substanca tjera, vepra është kryer bashkërisht 

nga dy apo më shumë persona, kryesi e din se personi- viktima është i ndjeshëm për shkak të 

moshës, aftësive të kufizuara mendore apo fizike, çrregullimit apo paaftësive fizike, mendore ose 

të shtatzënisë, kur kryesi është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, gjyshi, 

gjyshja, daja apo axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e personit dhe personi i tillë është midis 

moshës 16 dhe 18 vjeçare. Kur kryesi është në marrëdhënie familjare me personin dhe personi i 

tillë është midis moshës 16-18 vjet dhe 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. 

 

Në raste kur për shkak të kryerjes së veprës penale të dhunimit rezulton me vdekjen e viktimës, 

kryesi dënohet me burgim së paku 10 vjet ose me dënim me burg të përjetshëm. 
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Vepra penale e dhunimit kryhet me dashje, ashtu që kryesi dhe viktima mund të jenë personat e 

të dy gjinive. 

 

3.8 Ushtrime 

 

Gjatë këtij sesioni pjesëmarrësve do tu ofrohen shembuj praktik, e që pas punës në grupe do të 

japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe diskutimet do të fokusohen tek elementet e këtyre 

veprave penale, duke dhënë komente për secilin element. 

 
 

3.9 Përmbledhje 

 

Në këtë sesioni janë trajtuar veprat penale të, marrjes së deklaratave me anë të shtrëngimit, 

keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrave, torturës, cenimi i paprekshmërisë së banesës dhe veprës 

penale  të dhunimit. 

 

Janë shpjeguar, elementet e këtyre veprave penale ngjashmëritë dhe dallimet mes tyre, si dhe 

studimi i rasteve, ashtu që pjesëmarrësit kanë pasur mundësi të japin komentet e tyre. 
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4. Veprat penale nga kapitulli XX 

 

4.1 Hyrja 

 

Në këtë kapitull do të jepen shpjegime për veprat penale; sulmi seksual, degradimi i integritetit 

seksual dhe keqpërdorimi seksual i personave me çrregullime mendore a emocionale ose me 

paaftësi mendore. 

 

Do të shpjegohen elemente e çdo vepre penale veç e veç, dallimet dhe ngjashmëritë e këtyre 

veprave penale dhe elementet kualifikuese. 

 
 

4.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Shpjegojnë  kuptimin e veprës penale sulmi seksual, 

- Përkufizojnë veprën penale të degradimit të integritetit seksual dhe 

- Identifikojnë veprën penale të keqpërdorimit seksual të personave me çrregullime 

mendore a emocionale ose me paaftësi mendore. 

 

4.3 Sulmi seksual neni 232 i KPRK 

 

Derisa të vepra penale e dhunimit kemi të bëjmë me kryerje e akti seksual, te vepra penale sulm 

seksual kemi vetëm prekje të personit tjetër, me qëllime seksuale ose cytje e personit tjetër të 

prekë kryesin ose personin e tretë me qëllime seksuale pa pëlqimin e personit të tillë ose të një 

personi në lidhje të ngush me atë person. Sipas paragrafit 1 të këtij neni, kryesi dënohet me gjobë 

ose  me burgim 1 vjet. 

 

Në paragrafin nën 2, është paraparë se kush do që e prek personin tjetër për qëllime seksuale, ose 

e cyt personin tjetër të prek kryesin apo personin e tretë, në rrethanat e mëposhtme: me kanosje 

serioze ose me kanosje për përdorimin e dhunës, me kanosje të rrezikimit të atëçastshëm të jetës 

ose trupit të personit të tillë apo personit të tretë dhe duke shfrytëzuar situatën kur personi është i 

pa mbrojtur dhe siguria e tij është në rrezik, kryesi i kësaj vepre, dënohet prej 1 deri në 7 vjet 

burgim. 

 

Ndërsa si elemente të kualifikuara të kësaj vepre penale është paraparë në par.3 të nenit të 

përmendur, ku është paraparë dënim me burg prej 3 deri në 10 vjet, kur vepra është kryer në 

rrethanat e mëposhtme: kur veprës i ka paraprirë torturat, trajtimi çnjerëzor, kryesi përdor forcën, 

kryesi shkakton lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë të shëndetit mendor apo fizik të 

personit ose viktima tenton të bëjë vetëvrasje pas veprës penale, kur kryesi përdor ose kanoset se 

do të përdor armë apo mjete të rrezikshme kryesi me dashje shkakton dehjen e personit me 

alkool, drogë apo substanca tjera, vepra është kryer bashkërisht nga dy apo ma shumë persona, 

kryesi e din se personi - viktima është i ndjeshëm për shkak të moshës, aftësive të kufizuara 

mendore apo fizike, çrregullimit apo paaftësive fizike, mendore ose të shtatzënisë, kur kryesi 

është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, gjyshi, gjyshja, daja apo axha, 

tezja apo halla, vëllai ose motra e personit dhe personi i tillë është midis moshës 16 dhe 18 

vjeçare. Kur kryesi është në marrëdhënie familjare me personin dhe personi i tillë është midis 

moshës 16-18 vjet dhe 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 nda personit. 
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Në raste kur për shkak të kryerjes së veprës penale nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni rezulton me 

vdekjen e viktimës, kryesi dënohet me burgim së paku 10 vjet ose me dënim me burg të 

përjetshëm (par.4). 

 

Kjo vepër penale kryhet me dashje, ashtu që kryes dhe viktima mund të jenë personat e të dy 

gjinive. 

 

4.4 Degradimi i integritetit seksual neni 196 i KPRK 

 

Derisa të vepra penale sulmi seksual veprim inkriminues ishte prekja e personit, ose e personit 

tjetër me qëllime seksuale pa pëlqimin e personit, te vepra penale degradimi integritetit seksual, 

kryesi i veprës penale e cyt personin tjetër që ti ekspozoj pjesët intime të trupit, të masturboj, ose 

të kryej ndonjë veprim tjetër që degradon integritetin e tij seksual pa pëlqimin e tij. Në paragrafin 

në 1 të nenit të përmendur është paraparë dënimi për kryesin me gjobë ose me burg prej 6  

muajve deri 1 vit. 

 

Kur vepra penale nga paragrafi 1 është kryer në rrethanat e mëposhtme: me kanosje të rrezikimit 

të atëçastshëm të jetës ose trupit të personit të tillë apo personit të tretë dhe, duke shfrytëzuar 

situatën kur personi është i pa mbrojtur dhe siguria e tij është në rrezik, kryesi dënohet me 

burgim prej 6 muajve deri 3 vjet (par.2). 

 

Kjo vepër kryhet në rrethana kualifikuese, kur vepra kryhet në rrethanat e mëposhtme: kur  

veprës i ka paraprirë tortura, trajtimi çnjerëzor, kryesi përdor forcën, shkakton lëndime të rënda 

trupore ose çrregullim të rëndë të shëndetit mendor apo fizik të personit ose viktima tenton të 

bëjë vetëvrasje pas veprës penale, kur kryesi përdor ose kanoset se do të përdor armë apo mjete  

të rrezikshme, kryesi me dashje shkakton dehjen e personit me alkool, drogë apo substanca tjera, 

vepra është kryer bashkërisht nga dy apo më shumë persona, kryesi e din se personi - viktima 

është i ndjeshëm për shkak të moshës, aftësive të kufizuara mendore apo fizike, çrregullimit apo 

paaftësive fizike, mendore ose të shtatzënisë, kur kryesi është prindi, prindi adoptues, prindi 

birësues, njerku apo njerka, gjyshi,gjyshja, daja apo axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e 

personit dhe personi i tillë është midis moshës 16 dhe 18 vjeçare. Kur kryesi është në 

marrëdhënie familjare me personin i cili është midis moshës 16-18 vjet dhe 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 nda personit. Nëse 

vepra penale është kryer në rrethanat e cekura me lartë, kryesi dënohet me burgim prej 1 deri 10 

vjet (par. 3). 

 

Tentativa për kryerjen e veprës penale për paragrafin 1 është e dënueshme. 

 

Kjo vepër penale kryhet me dashje e viktima të saj mund të jenë personat e të dy gjinive. 

 
 

4.5 Keqpërdorimi  seksual  i  personave me  çrregullime  mendore  a  emocionale  ose  me 

paaftësi mendore neni 234 i KPRK 

 

Këtë vepër penale e kryen kryerësi i cili e detyron personin me aftësi të zvogëluara 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. Për çka në paragrafin 1 është paraparë dënimi me burg prej 1 deri në 10 vjet. 

 

Në paragrafin 2 të këtij neni është paraparë se kushdo për qëllime seksuale ndërmerr veprimet e 

parapara në paragrafin 1 duke prekur kryesi dënohet 6 muaj deri 5 vjet (par.2). 



170  

Ndërsa kush cyt personat e paraparë me lartë që ti ekspozojnë pjesët intime të trupit, të 

masturbojë ose të kryej një akt që degradon integritetin seksual dënohet me burgim deri 1 vjet 

(par.3). 

 

Por në rastet kur veprimet inkriminuese të parapara në paragrafët 1, 2 e 3 të këtij neni janë kryer 

në rrethanat e mëposhtme: kur veprës i ka paraprirë torturat, trajtimi çnjerëzor, kryesi përdor 

forcën, kryesi shkakton lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë të shëndetit mendor apo 

fizik të personit ose viktima tenton të bëjë vetëvrasje pas veprës penale, kur kryesi përdor ose 

kanoset se do të përdor armë apo mjete të rrezikshme kryesi me dashje shkakton dehjen e 

personit me alkool, drogë apo substanca tjera, vepra është kryer bashkërisht nga dy apo më  

shumë persona, kryesi e di se personi - viktima është i ndjeshëm për shkak të moshës, aftësive të 

kufizuara mendore apo fizike, çrregullimit apo paaftësive fizike, mendore ose të shtatzënisë ,kur 

kryesi është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, gjyshi, gjyshja, daja apo 

axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e personit dhe personi i tillë është midis moshës 16 dhe 18 

vjeçare. Kur kryesi është në marrëdhënie familjare me personin dhe personi i tillë është midis 

moshës 16-18 vjet dhe 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, kryesi dënohet me burgim për veprat nga paragrafi 1 e 2, 

me burgim prej 3 deri 15 vjet ose me burgim deri 3 vjet për paragrafin 3 (par.4). Kur vepra 

penale nga paragrafët 1, 2, 3 dhe 4 rezulton me vdekjen e viktimës, kryesi dënohet jo më pak se 

10 vjet burgim ose me burgim të përjetshëm. 

 

4.6 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi do tu ofrohen shembuj praktik të cilët do tu shpërndahen pjesëmarrësve,  

që pas punës në grupe do të japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe diskutimet do të 

fokusohen tek elementet e këtyre veprave penale, duke dhënë komente për secilin element. 

 

4.7 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim janë trajtuar veprat penale të, sulmi seksual, degradimi i integritetit seksual 

dhe keqpërdorimi seksual i personave me çrregullime mendore a emocionale ose me paaftësi 

mendore. 

 

Janë shpjeguar, elementet e këtyre veprave penale ngjashmëritë dhe dallimet mes tyre, si dhe 

janë studiuar rasteve, ashtu që pjesëmarrësit kanë pasur mundësi të japin komentet e tyre, lidhur 

me këto vepra penale dhe elementet e tyre. 



171  

5. Veprat penale nga kapitulli XX dhe XXIII 

 

5.1 Hyrje 

 

Në këtë sesion pjesëmarrësve do tu jepen shpjegime lidhur me veprat penale; 

 

- Keqpërdorimi seksual i personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare, 

- Nxitja e akteve seksuale ose prekja seksuale nga personat nën moshën gjashtëmbëdhjetë 

vjeçare, 

- Shpërdorimi seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin apo profesionin, 

- Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe e 

substancave psikotropike, 

- Prodhimi dhe përpunimi i pa autorizuar i narkotikëve të rrezikshëm dhe i substancave 

psikotropike, 

- Lehtësimi i sigurimit apo përdorimit të narkotikëve, substancave psikotropike apo 

analogëve të rrezikshme, 

Po ashtu gjatë këtij moduli pjesëmarrësit do të mësojnë për ngjashmëritë dhe dallimet e këtyre 

veprave penale me veprat tjera penale. 

 

5.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij sesioni, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Shpjegojnë kuptimin e veprave penale, keqpërdorimi i seksual i personave nën moshën 

gjashtëmbëdhjetë vjeçare, 

- Përkufizojnë veprën penale nxitja e akteve seksuale ose prekja seksuale nga personat nën 

moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare, 

- Identifikojnë elementet e veprës penale shpërdorimi seksual duke keqpërdorur pozitën, 

autoritetin apo profesionin, 

- Dallojnë veprat penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e 

narkotikëve të rrezikshëm dhe e substancave psikotropike, 

- Njohin veprën penale prodhimi dhe përpunimi i pa autorizuar i narkotikëve të rrezikshëm 

dhe i  substancave psikotropike, 

- Shpjegojnë veprën penale lehtësimi i sigurimit apo përdorimit të narkotikëve, 

substancave psikotropike apo analogëve të rrezikshme 

 

5.3 Keqpërdorimi seksual i personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare neni 235 

KPRK 

 

Me këtë dispozitë të kodit penal personat nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet, mbrohen nga 

marrëdhëniet seksuale nga kryesit. Kështu të gjithë ata që kryejnë veprën penale të dhunimit nga 

neni 230 të këtij kodi dënohet me burgim prej 5 deri 20 vjet. Kurse kur këta persona janë viktima 

të përdorimit të shërbimeve seksuale të trafikimit, kryesit dënohen me të njëjtin dënim (neni 235 

par. 1 nën paragrafët 1.1 dhe 1.2). 

 

Kur ndaj këtyre personave kryhet sulmi seksual nga neni 232 i këtij kodi, kryesi dënohet me 

burgim prej 5 deri 10 vjet, kurse kur janë viktima të veprës penale degradimi i integritetit  

seksual, kryesi dënohet me burgim prej 1 deri 5 vite (par. 1.3 dhe 1.4 të njëjtit nen). 

 

Ligjdhënësi ka paraparë si rrethanë kualifikuese kur viktimat janë nën moshën 14 vjet, kështu për 

veprën penale të dhunimit dhe të përdorimit të shërbimeve seksuale të trafikimit me njerëz  është 
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paraparë dënimi së paku 5 vjet burg, që do të thotë maksimumi 25 vjet, (par.2 nën parag. 2.1 dhe 

2.2 të nenit të përmendur). 

 

Ndërsa  në rastet kur personat nën 14 vjet janë viktima të veprës penale të sulmit seksual nga  

neni 232 të këtij kodi, kryesi dënohet me burgim prej 10 deri 20 vjet, kurse për vepër penale të 

degradimit të integritetit seksual nga neni 233 të këtij kodi kryesi dënohet me burgim prej 2 deri 

10 vjet. 

 

Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni, është kryer me marrëveshjen e 2 personave të cilët 

kanë mbushur moshën 14 vjeçare dhe dallimi në moshë nuk arrin 2 vjet, akti i tillë nuk përbën 

vepër penale (par. 3). 

 

Në rastet kur veprat penale nga paragrafi 1, 2 dhe 3 të këtij neni janë kryer në rrethanat e 

mëposhtme kryesit dënohen me burgim së paku 15 vjet: kur veprës i ka paraprirë tortura, trajtimi 

çnjerëzor, kryesi përdor forcën, shkakton lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë të 

shëndetit mendor apo fizik të personit ose viktima tenton të bëjë vetëvrasje pas veprës penale,  

kur kryesi përdor ose kanoset se do të përdor armë apo mjete të rrezikshme kryesi me dashje 

shkakton dehjen e personit me alkool, drogë apo substanca tjera, vepra është kryer bashkërisht 

nga dy apo ma shumë persona, kryesi e din se personi - viktima është i ndjeshëm për shkak të 

moshës, aftësive të kufizuara mendore apo fizike, çrregullimit apo paaftësive fizike, mendore ose 

të shtatzënisë, kur kryesi është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, gjyshi, 

gjyshja, daja apo axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e personit dhe personi i tillë është midis 

moshës 16 dhe 18 vjeçare. Kur kryesi është në marrëdhënie familjare me personin dhe personi i 

tillë është midis moshës 16-18 vjet dhe 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 (par. 4). 

 

Kur vepra penale nga paragrafi 1 apo 2 të këtij neni rezulton me vdekjen e viktimës, kryesi 

dënohet jo me pak se 20 vjet ose me dënim  me burg të përjetshëm (par. 5). 

 

Pra si shihet Kodi i ri Penal i Republikës së Kosovës, parasheh dënime shumë më të ashpra se 

kodi i mëparshëm penal. 

 
 

5.4 Nxitja e akteve seksuale ose prekja seksuale nga personat nën moshën 

gjashtëmbëdhjetë vjet neni 236 i KPRK 

 

Elementet inkriminuese të kësaj vepre penale janë: kush ndërmjetëson, ofron, siguron i 

mundëson personit nën moshën 16 vjet, të kryej akt seksual me personin e tretë, që ka mbushur 

moshën 18 vjet. Për këtë vepër penale në paragrafin 1 është paraparë dënimi me burg prej 2 deri 

10 vjet. 

 

Paragrafi nën 2 parasheh, që për veprime inkriminuese si në par. 1 për prekje për qëllime 

seksuale, kryesi dënohet me burgim prej 1 deri 5 vjet. 
 

Element kualifikues i kësaj vepre penale ekziston në rastet kur, kushdo që e bind, nxit, cyt apo 

shtrëngon personin nën moshën 16 vjet, që të kryej ndonjë aktivitet seksual, për të cilën cilido 

person mund të dënohet të akuzohet për vepër penale, dënohet me burgim jo më pak se 5 vjet 

(par.3). 
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Në rastet kur kushdo që ndërmjetëson, ofron apo mundëson personit nën moshën 14 vjet, që të 

kryej akt seksual me personin që ka mbushur moshën 18 vjet, dënohet me burgim prej 5 deri 10 

vite (par.4). 

 

Kurse kur vepra penale nga paragrafi 4 i nenit të përmendur, kryhet me prekje e për qëllime 

seksuale, atëherë kryesi dënohet me burgim prej 2 deri 10 vjet (par.5). 

 

Ndërsa kur vepra penale nga par. 3 i këtij neni është kryer nga personi nën moshën 14 vjet, që të 

përfshihet në ndonjë aktivitet kriminal, për të cilin cilido person mund të akuzohet për vepër 

penale kryesi mund të dënohet me burgim prej 3 deri 15 vjet. 

 
 

5.5 Shpërdorimi seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin apo profesionin neni 239 i 

KPRK 

 

Kjo vepër penale kryhet kur kryesi e shpërdoron pozitën e tij, në raport me viktimën dhe e 

detyron për akt seksual. E me veprat penale nga ky kapitull nuk është paraparë. Paragrafi  1 i  

këtij neni parasheh dënimin me burg prej 6  muajve deri në 5 vjet kur; 

 

- Duke shpërdorur pozitën e tij mbi gjendjen financiare, familjare, shoqërore, shëndetësore, të 

punësimit, arsimimit, fetare ose rrethanave të tjera të personit të tillë apo të tretë, 

- Duke shpërdoruar pozitën ose autoritetin mbi viktimën e cila mbahet në  paraburgim, 

qendrën disiplinore, institucion të edukimit, institucion edukativo-korrektues, pacient në 

spital, qendër të shëndetit mjekësor, rehabilitim, banor i shtëpisë së kujdesit apo 

strehimore apo që mbahet me urdhër të gjykatës apo prokurorisë. 

- Duke shpërdoruar pozitën ose autoritetin e tij mbi viktimën e cila është midis moshës 16 dhe 

18 vjet dhe e cila i është besuar kryesit për rritje edukim dhe kujdes. 

 

Mirëpo në paragrafin 2 të këtij neni është paraparë, se në raste kur kryesi me qëllime seksuale e 

prek ose e cyt personin tjetër të prek kryesin ose personin e tretë me qëllime seksuale, në 

rrethanat e më poshtme kryesi dënohet me burgim prej 6 muaj deri në 3 vjet dhe atë: 

 

- Duke shpërdoruar pozitën e tij mbi gjendjen financiare, familjare, shoqërore, 

shëndetësore, të punësimit, arsimimit, fetare ose rrethanave të tjera të personit të tillë apo 

të tretë, 

- Duke shpërdoruar pozitën ose autoritetin mbi viktimën e cila mbahet në paraburgim, 

qendrën disiplinore, institucion të edukimit, institucion edukativo-korrektues, pacient në 

spital, qendër të shëndetit mjekësor, rehabilitim, banor i shtëpisë së kujdesit apo 

strehimore apo që mbahet me urdhër të gjykatës apo prokurorisë. 

 

Kur kryesi e cyt personin tjetër që të ekspozoj pjesët intime të trupit, të masturboj ose të kryej 

ndonjë akt tjetër që e degradon integritetin seksual të personit të tillë, me një apo më shumë 

veprime të cekura me lartë në par. 1 e 2 të këtij neni kryesi dënohet me burgim prej 6 muaj deri 5 

vjet. 

 
 

5.6 Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave 

psikotropike dhe analoge neni 273 i KPRK 

 

Kjo vepër penale siç rrjedhë edhe nga titulli i saj, kryhet në shumë mënyra. 
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Si formë e kryerje së kësaj vepre penale është; kush pa autorizim blen, posedon me qëllim shitje, 

shpërndarje ose ofron për shitje substanca apo preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotik, 

substanca psikotropike  apo substanca analoge dënohet me gjobë dhe me burgim prej 2 deri 8  

vite (par.1). 

 

Pra siç shihet nga përmbajtja paragrafit të cekur me lartë, elemente inkriminuese të veprës penale 

sipas këtij paragrafi është; kush blen ose posedon me qëllim shitje, shpërndarje ose ofron për 

shitje substanca a preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotik, substanca psikotropike apo 

substanca analoge, por që ende askujt nuk i janë shitur apo dhënë në përdorim. 

 

Kurse sipas paragrafit 2 të këtij neni si elemente inkriminuese për kryesin janë shpërndarja, 

shitja, transportimi ose oferta për shitje e narkotikëve, substancave psikotropike apo substanca 

analoge, kryesi dënohet me gjobë  dhe me burg me dënim burgu prej 2 deri12 vjet. 

 

Eksportimi apo importimi pa autorizim i narkotikëve, substancave psikotropike dhe substancave 

analoge, paraqet vepër penale për çka në par. 3, është paraparë dënimi me gjobë dhe burgim prej 

3 deri 10 vjet. 

 

Paragrafi 4 i këtij neni jep shpjegime se çka është substanca analoge, që nënkupton çfarëdo 

substance e cila nuk është e autorizuar dhe strukturat kimike e së cilës është esencialisht e 

ngjashme me substancat apo preparatet që janë shpallur narkotikë, substanca psikoitrope dhe 

efektet që i riprodhon. 

 

Në paragrafin 5 është paraparë si dispozitë obligative që substancat narkotike, psikotropike, 

analoge, mjetet e prodhimit, shpërndarjes apo transportimin e tyre konfiskohen. 

 
 

5.7 Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope, analoge 

apo veglave, pajisjeve apo materialeve narkotike neni 274 i KPRK 

 

Derisa te vepra penale nga neni 274 të KPRK, që u shqyrtua me lartë, kishim të bënim me 

blerjen, posedimin, transportimin, shitjen etj, të narkotikëve, substancave psikotropike dhe 

analoge në këtë vepër penale kemi të bëjmë me; si veprime inkriminuese kushdo pa autorizim 

kultivon, prodhon, ekstrakton ose përgatit substanca a preparate që janë shpallur me ligj si 

narkotikë, substanca psikotropike, analoge apo e veglave, pajisjeve apo materieve narkotike, me 

qëllim të shitjes, shpërndarjes ose afrimit për shitje, kryerësi të dënohet me gjobë dhe me burg 

prej 1 deri 10 vjet. 

 

Kryerësi i cili pa autorizim prodhon, kultivon, përpunon ose ofron për shitje substanca analoge, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej 6 muaj deri 3 vjet (par.2). 

 

Po ashtu edhe personi i cili pa autorizim prodhon, transporton ose shpërndanë preparate duke 

ditur se ato do të përdorën për prodhimin ose përpunimin e paautorizuar të narkotikëve, 

substancave psikotropike apo analoge dënohet me dënim me burg 2 deri 10 vjet (par.3). 

 

Ndërsa në rastet kur kushdo pa autorizim prodhon, transporton, shpërndan, shet ose furnizon me 

vegla, pajisje apo materiale narkotike, duke ditur se këto janë përdorur ose do të përdorën për 

kultivimin, prodhimin, përpunimin, trafikimin apo përdorim të paautorizuar të çfarëdo substance 

ose preparati të cilat janë shpallur si narkotikë, substanca psikotrope apo analoge kryesi dënohet 

me gjobë dhe me burgim prej 1 deri 10 vjet. 
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Pra siç shihet format e kryerjes së kësaj vepre penale janë të shumta. Kjo vepër penale kryhet me 

dashje dhe kryes i saj mund të jetë çdo qytetarë. Ky nen ka paraparë që substancat narkotike, 

substancat psikotropike, analoge, veglat, pajisjet e prodhimit dhe transportit konfiskohen. 

 
 

5.8 Lehtësimi i sigurimit apo përdorimit të narkotikëve, substancave psikotropike apo 

analoge 

Këtë vepër penale e kryejnë personat që administrojnë me narkotikë dhe me substanca 

psikotropike ose anologe dhe për shkak të pozitës që ka lehtëson sigurimin ose përdorimin e tyre 

në kundërshtim me ligjin. Këtë vepër penale mund ta kryejnë p.sh. farmacistët në barnatore ose 

punëtoret e autorizuar në entet shëndetësore ku administrojnë me narkotikë, substanca 

pskotropike ose analoge etj., duke mos respektuar ligjin. 

 

Pra kryes të kësaj vepre penale mund të jenë vetëm personat që administrojnë narkotikë, 

substanca psikotropike ose analoge, në punën e tyre, kryesi dënohet me burgim 6 muaj deri 5 

vite. 

 

Drejtuesi ose pronari i lokalit apo i hapësirës tjetër të mbyllur të cilën e përdor publiku i cili  

jeton apo toleron përdorimin e narkotikëve, substancave psikotropike ose analoge, dënohet prej 3 

muaj deri 5 vjet. Në këtë paragraf ligjdhënësi ka dashur që ti sanksionoj, që pronarët e lokaleve  

të mos u lehtësojnë personave që përdorin narkotikë, duke ua lëshuar apo mundësuar hapësirën e 

caktuar të lokalit etj. 

 
 

5.9 Ushtrime 

 

Gjatë këtij sesioni do të prezantohen raste studimi, që do t’iu shpërndahen pjesëmarrësve, të cilët 

pas punës në grupe do të bëjnë prezantimin duke dhënë mendimin e tyre. Këtu pjesëmarrësit do 

të japin komentet e tyre, lidhur me kualifikimin juridik të veprës penale dhe elementeve  të saj. 

 
 

5.10 Përmbledhje 

 

Në këtë sesion janë dhënë shpjegime lidhur me veprat penale; 

 

- keqpërdorimi i seksual i personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare, 

- nxitja e akteve seksuale ose prekja seksuale nga personat nën moshën 

gjashtëmbëdhjetë vjeçare, 

- shpërdorimi seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin apo profesionin, 

- blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm 

dhe e substancave psikotropike, 

- prodhimi dhe përpunimi i pa autorizuar i narkotikëve të rrezikshëm dhe i substancave 

psikotropike dhe 

- lehtësimi i sigurimit apo përdorimit të narkotikëve, substancave psikotropike apo 

analogëve të rrezikshme. 

 

Gjatë këtij sesioni pjesëmarrësit kanë mësuar për elementet e këtyre veprave penale, kush mund 

të jetë kryes i veprës penale, elementet kualifikuese të tyre, elementet e përbashkëta të këtyre 

veprave penale dhe dallimet me veprat tjera. 

 

Ashtu që pjesëmarrësit edhe në rastet e studimit praktik, kanë pas mundësi që të japin komentet 

lidhur me veprat penale dhe elementet e tyre. 
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6. Veprat penale nga kapitulli XXIII dhe XXV 

 

6.1 Hyrja 

 

Në këtë sesion do të shpjegohen disa nga veprat penale nga kapitulli i XII, posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve substancave psikotropike ose analoge, intoksimi i personit tjetër me 

narkotikë ose substanca psikotropike, kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose 

bimëve të kanabisit, dënimet për raste të rënda të veprave penale nga ky kapitull, cenimi i 

barazisë në ushtrimin e veprimtarisë ekonomike, falsifikimi i parasë dhe shmangia nga tatimi. 

 

Do të shpjegohen elementet e çdo vepre penale veç e veç, dallimet dhe ngjashmëritë e këtyre 

veprave penale dhe elementet kualifikuese. 

 

6.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij sesioni, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Shpjegojnë  kuptimin  e  veprave penale  të  posedimit  të  paautorizuar  të  narkotikëve 

substancave psikotropike ose analoge, 

- Përkufizojnë veprën penale intoksikimi i personit tjetër me narkotikë ose substanca 

psikotrope, 

- Bëjnë dallimin në mes kultivimit të bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve 

të kanabisit, 

- Dallojnë dënimet për raste të rënda të veprave penale nga ky kapitull, 

- Dallojnë veprat penale cenimi i barazisë së ushtrimit të veprimtarisë ekonomike, 

falsifikimi i parasë dhe shmangia nga tatimi, 

- Përshkruajnë elementet e çdo vepre penale veç e veç, 

- Identifikojnë dallimet dhe ngjashmëritë e këtyre veprave penale, 

- Përshkruajnë elementet kualifikuese të këtyre veprave penale, 

 
 

6.3 Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotropike ose analoge neni 275 i 

KPRK 

 

Nga vetë titulli i veprës penale shihet se kushdo që në mënyrë të paautorizuar posedon narkotikë, 

substanca psikotropike ose analoge, paraqet kryerje të veprës penale, ku për par. 1 është paraparë 

dënimi me gjobë dhe me burgim prej 1 deri 3 vjet. 

 

Objekt i kësaj vepre penale është posedimi i pa autorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotropike ose analoge. Duhet bërë dallimin nga posedimi i narkotikëve, substancave 

psikotropike ose analoge mes këtij neni dhe veprës penale blerja, posedimi dhe shitja e pa 

autorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike ose analoge nga neni 273 i këtij kodi, sepse 

posedimin e narkotikëve, substancave psikotropike ose analoge në nenin 273 të KPRK, kryesi e 

bënë me qëllim që ti shet ato. Në praktikë shumë shpesh është hasur në mbrojtjen e të 

pandehurve se narkotikun e posedojnë sepse janë konsumues të narkotikut. Mirëpo kjo dispozitë 

ligjore tani sanksionon çdo posedues të narkotikut pa marrë parasysh se ai është konsumues i saj. 

 

Në paragrafin 2 të këtij neni është paraparë se kur kryesi për herë të parë kryen veprën nga 

paragrafi 1 dhe i cili posedon ma pak se 3 gram narkotik, apo substanca psikotropike apo 

analoge, dënohet me gjobë ose burgim deri 1 vit. 
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Kjo vepër penale kryhet me dashje dhe kryes mund të jetë çdo person. 

 
 

6.4 Intoksikimi i personit tjetër me narkotikë ose substanca psikotrope neni 276 i KPRK 

 

Këtë vepër penale e kryen çdo posedues i narkotikut apo i substancave psikotropike i cili pa 

dijeninë e personit tjetër i jep për të pirë narkotikë apo substanca psikotropike. 

 

Për të ekzistuar kjo vepër penale duhet të ekzistoj dashja e personit që posedon narkotikë apo 

substanca psikotropike, që personin tjetër pa dijeninë e tij ta intoksikoj me narkotikë apo 

substanca psikotropike. 

 

Kryesi i kësaj vepre penale dënohet me burgim prej 1 deri 5 vite. 

 
 

6.5 Kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit neni 278 i 

KPRK 

 

Kjo vepër penale ka të bëjë me kultivimin e bimëve të hashashit, shkurres së kokainës dhe 

bimëve të kanabisit me qëllim të prodhimit të narkotikut ose substancave psikotropike. 

 

Në kodin tonë penal është paraparë kjo vepër penale, sepse kushtet klimatike mundësojnë 

kultivimin e së paku hashashit dhe bimëve të kanabisit, pa përfshirë shkurret e kokainës. 

 

Shkurret e kokainës kultivohen më së shumti në Amerikën Latine, shtetet e të cilës janë 

prodhuesit më të madhej të kokainës. Për shkak të rrezikshmërisë që paraqesin kultivimi i këtyre 

bimëve, kryesi dënohet me burgim prej 1 deri 10 vite. 

 

Kjo vepër penale kryhet me dashje dhe mund ta kryej çdo person. 

 

Paragrafi 2 i këtij neni ka paraparë konfiskimin e bimëve të hashashit, kanabisit, shkurreve të 

kokainës, furnizimet, pajisjet dhe materialet për kultivim. 

 
 

6.6 Dënimi për raste të rënda të veprave penale nga ky kapitull neni 281 i KPRK 

 

Nëse veprat penale blerja, posedimi, shpërndarja e pa autorizuar e narkotikut, substancave 

psikotropike dhe analoge, prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave 

psikotropike, analoge apo veglave, pajisjeve apo materialeve tjera, posedimi i paautorizuar i 

narkotikëve, substancave psikotropike ose analoge, intoksikimi i personit tjetër me narkotikë,  

ose substanca psikotropike ose analoge dhe kultivimit të bimës së marihuanës, kanabisit dhe 

rrënjëve të shkurres së kokainës të parapara me këtë kod kryhen në një apo më shumë rrethana të 

mëposhtme, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej 3 deri 15 vjet: 

 

- Kryerësi vepron si anëtarë i një grupi, 

- Kryesi është person zyrtar i cili vepron gjatë ushtrimit të detyrave të tij, 

- Kryerësi përdor ose kërcënon se do ta përdorë dhunën ose armën gjatë kryerjes së veprës, 

- Vepra është kryhet në dëm ose duke shfrytëzuar viktimën e ndjeshme, 

- Dërgesa, ngarkesa, kontinjeri ose mjeti i planifikuar për një operacion humanitar është 

përdorur për transportimin e paligjshëm të narkotikëve ose të substancave psikotropike, 

- Personi ka përzier substancat narkotike dhe psikotropike me substanca të tjera, me ç’rast ka 

shtuar rrezikun për shëndetin e njeriut 
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- Vepra është kryer brenda perimetrit prej 350 metra nga shkolla apo mjedisi tjetër që 

përdoret nga fëmijët ose brenda perimetrit të përmendur nga cili do institucion i edukimit, 

- Vepra penale është kryer brenda institucionit korrektues. 

- Vepra penale përfshin sasi të madhe të narkotikut, substancave psikotropike ose analoge. 

Në paragrafin 2 është paraparë konfiskimi i narkotikut, substancave psikotropike ose analoge dhe 

mjetet për transportim, prodhim dhe shpërndarjen e tyre. Pra siç shihet te kjo vepër penale  

kryesit i shqiptohet dënim kumulativ me gjobë dhe dënim me burg. 

 

Kjo vepër penale mund të kryhet në një apo më shumë rrethana cilësuese dhe atëherë kemi të 

bëjmë me një vepër penale, por që në dispozitiv duhet të cekën të gjitha rrethanat e kryera. 

 

Këtë vepër penale mund ta kryej çdo qytetar dhe njëjta kryhet me dashje. 

 
 

6.7 Cenimi  i barazisë në ushtrimin e veprimtarisë ekonomike neni 284 i KPPRK 

 

Veprën penale të cenimit të barazisë në ushtrimin e veprimtarisë ekonomike e kryen personi 

zyrtar, i cili duke keqpërdorur detyrën zyrtare apo autorizimet, e kufizon qarkullimin e lirë të 

kapitalit në territorin e Republikës së Kosovës, që merret me qarkullimin e mallit ose të 

shërbimeve apo e vë organizatën e biznesit apo personin tjetër juridik në pozitë të pa barabartë 

ndaj organizatës së biznesit apo personin tjetër juridik lidhur me kushtet për punë, për kryerjen e 

qarkullimit të mallit, shërbimeve ose e kufizon këmbimin e lirë të mallit apo shërbimeve dhe nga 

kjo rezulton fitim i konsiderueshëm për atë organizatë të biznesit ose për personin juridik ose i 

shkaktohet dëm i madh për tjetrin, dënohet me burgim prej 6 muaj deri 5 vjet. 

 

Kjo vepër penale është e drejtuar kundër unitetit të tregut të Republikës së Kosovës dhe 

konsiston në kufizimin apo mohimin e të drejtës së subjekteve ekonomike që lirshëm dhe në 

mënyrë të barabartë të ushtrojnë veprimtarin ekonomike. 

 

Elementet inkriminuese të kësaj vepre penale janë: 

 

- Kufizimi i qarkullimit të lirë të kapitalit, 

- Mohimin apo kufizimin e të drejtës së organizatës së biznesit ose të personit juridik që në 

territorin e Republikës së Kosovës, të merret me qarkullimin e mallrave apo shërbimeve. 

- Vënien e organizatave të biznesit apo personin juridik në pozitë të pa barabartë ndaj 

organizatës apo personit tjetër juridik, 

- Kufizimin e lirë të mallit ose të shërbimeve, 

 

Këto veprime inkriminuese mund ti kryej vetëm personi zyrtarë, duke keqpërdorur detyrën 

zyrtare apo autorizimet. 

 

Kjo vepër penale kryhet me dashje. 

 
 

6.8 Falsifikimi i parasë neni 302 i KPRK 

 

Paragrafi 1 i kësaj vepre penale ka paraparë se, kushdo që prodhon para të falsifikuara me qëllim 

për ti vënë në qarkullim si të vërteta dënohet me burgim prej 1 deri 10 vjet. 

 

Pra siç shihet kjo vepër penale element inkriminues i paragrafit 1 është falsifikimi parasë. 
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Paragrafi 2 i kësaj vepre penale ka paraparë shumë elemente inkriminuese të falsifikimit të 

parasë, e këto janë, kushdo duke ditur se paraja është e falsifikuar e merr, vë në qarkullim, 

transporton, pranon, përdor ose e posedon paranë e falsifikuar me qëllim që ta përdor si të 

vërtetë, kryesi dënohet me burgim prej 1 deri 10 vjet. 

 

Kur personi i cili ka marr paranë e falsifikuar si të vërtetë prej 50 euro ose me pak, duke besuar 

se është e vërtetë dhe pastaj e përdor si të vërtetë edhe pse e dinë se është e falsifikuar, dënohet 

me gjobë ose me burgim deri 1 vjet (par.3). 

 

Me dënim nga paragrafi 3 dënohen edhe personat që kanë dijeni për prodhimin apo përdorimin e 

parave të falsifikuara e këtë nuk e raportojnë, në polici apo prokurori. 

 

Me prodhim të parasë duhet kuptuar prodhimin e parave të falsifikuara, me aparatura të caktuara, 

me qëllim që këto para të vihen në qarkullim. Këto para të prodhuara duhet të jenë shumë të 

ngjashme me paranë e vërtetë, gjegjësisht që me shikimin e parë të mos mund të hetohen. 

Përndryshe nëse nuk ekziston ngjashmëria e madhe e parasë së falsifikuar me paranë e vërtetë, 

nuk konsiderohet se është kryer kjo vepër penale. 

 

Kryerja e veprës penale falsifikimi i parasë , me vënien në qarkullim të parasë së falsifikuar, 

bëhet p.sh. blerja e ndonjë sendi, kryerja e pagesave të ndryshme, pagesa e borxheve etj. 

 

Objekt të prodhimit dhe vënies në qarkullim të parasë së falsifikuar, mund të jenë si paratë e 

letrës ashtu edhe ato metalike. 

 

Kjo vepër penale kryhet me dashje dhe të njëjtën mund ta kryej çdo qytetar. 

 

Kur vepra penale nga paragrafi 1 e 2 të këtij neni, ka të bëjë me një shumë të parave mbi 100.000 

euro, kryesi dënohet me burgim jo ma pak se 3 vjet, par.5. 

 

Paragrafi 6 i këtij neni ka paraparë se parat e falsifikuara dhe aparatura - pajimet për prodhimin e 

tyre konfiskohen. 

 
 

6.9 Shmangia e tatimit neni 313 i KPRK 

 

Veprën penale shmangie e tatimit e kryen personi i cili me qëllim që ai apo personi tjetër ti 

shmanget pjesërisht apo tërësisht pagimit të tatimit, tarifave apo kontributeve tjera të përcaktuara 

me ligj, jep të dhëna të pa vërteta për të ardhurat e veta apo nuk përfshin informatat lidhur me të 

ardhurat e tij, gjendjen ekonomike apo fakte të tjera relevante për vlerësimin e detyrimeve të  

tilla, për çka kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim deri 3 vjet. 

 

Kryesi i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person i cili është i obliguar që të paguaj tatim, 

tarifa apo kontribute tjera të përcaktuara me ligj. Por kryes mund të jetë edhe përfaqësuesi ligjor 

apo personi të cilin obliguesi i tatimit e ka autorizuar, p.sh. personi i cili e udhëheq veprimtarinë 

ekonomike dhe është i obliguar që të paraqet dhe paguaj tatimin, kontributet apo tarifat e 

caktuara. 

 

Kjo vepër penale kryhet në dy mënyra, duke dhënë të dhëna të rrejshme, lidhur me qarkullimin 

dhe të ardhurat e realizuara apo faktet që ndikojnë në lartësinë e tatimit dhe forma tjetër, kur 

obliguesi tatimor nuk i paraqet të dhënat lidhur me të ardhurat dhe në përgjegjësi pasuria në bazë 

të së cilës duhet të përcaktohet obligimi i pagimit të tatimit apo kontributet. 
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Kjo vepër penale kryhet me dashje, që do të thotë kryesi me qëllim i shmanget pagesës së tatimit 

duke e kryer veprën penale në njërën prej formave të cekura me lartë. 

 

Vepra penale kryhet në momentin kur kryerësi ka paraqitur të dhëna të rrejshme lidhur me të 

ardhurat e realizuara apo pasurinë të cilin e posedon apo fakte të tjera relevante për përcaktimin e 

obligimit të pagesës së tatimit apo kontributeve tjera të parapara me ligj. Ndërsa forma tjetër 

është mos paraqitja e të ardhurve dhe pasurisë në bazë të së cilës caktohet tatimi apo kontributet 

tjera. 

 

Kjo vepër kryhet vetëm me dashje. 

 

Kur shuma e tatimit apo kontributeve që është dashur të paguhet kalon 15.000 euro, kryesi 

dënohet me gjobë dhe me burg prej 6 muaj deri 5 vjet (par.2). 

 

Formë e kualifikuar e kësaj vepre penale ekziston kur kryesi i veprës penale nga par. 1 tejkalon 

shumën prej 50.000 euro, për çka është paraparë dënimi me gjobë dhe me burgim prej 1 deri 8 

vjet. 

 
 

6.10 Ushtrime 

 

Gjatë këtij sesioni do tu ofrohen shembuj praktik që do t’iu shpërndahen pjesëmarrësve, të cilët 

pas punës në grupe do të japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe diskutimet do të  

fokusohen tek elementet e këtyre veprave penale, duke dhënë komente për secilin element. 

 
 

6.11 Përmbledhje 

 

Në këtë sesion janë trajtuar veprat penale; 

 

- posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotropike ose analoge, 

- intoksikimi i personit tjetër me narkotikë ose substanca psikotrope, 

- kultivimi i bimës së hashashit,shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit, 

- dënimet për raste të rënda të veprave penale nga ky kapitull, 

- cenimi i barazisë së ushtrimit të veprimtarisë ekonomike, falsifikimi i parasë dhe 

shmangia nga tatimi, 

 

Po ashtu janë shpjeguar elementet e këtyre veprave penale, ngjashmëritë dhe dallimet mes tyre,  

si dhe janë studiuar raste ashtu që pjesëmarrësit kanë pasur mundësi të japin komentet e tyre, 

lidhur me këto vepra penale dhe elementet e tyre. 
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7. Veprat penale nga kapitulli XXVII 

 

7.1 Hyrje 

 

Në këtë sesion pjesëmarrësit do të njoftohen për veprat penale nga kapitulli XXVII, veprat 

penale kundër pasurisë dhe atë: të vjedhjes, vjedhjes së rëndë, vjedhjes grabitqare dhe grabitjes. 

 

Për këto vepra penale nga kapitulli i XXVII, pjesëmarrësit do të njoftohen për çdo vepër veç e 

veç, elementet penale të çdo vepre penale, dallimet dhe ngjashmëritë mes tyre, kush mund të jetë 

kryesi i tyre etj. 

 
 

7.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij sesioni, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Dallojnë veprat penale të vjedhjes, vjedhjes së rëndë, vjedhjes grabitqare dhe grabitjes 

- Shpjegojnë kuptimin ngjashmëritë dhe dallimet në mes të veprave penale të këtij 

kapitulli, 

- Identifikojnë se kush mund të jetë kryes i këtyre veprave penale. 

 
 

7.3 Vjedhja neni 325 i KPRK 

 

Vepra penale e vjedhjes konsiderohet se kryhet, kur kushdo që tjetrit ia merr pasurinë e 

luajtshme, e cila vlerësohet në shumë prej 50 euro apo më shumë me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm për vete apo personin tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri 3 vjet (par. 1). 

 

Siç shihet nga përmbajtja e paragrafit të parë, elementet e veprës penale të vjedhjes janë: 

- Marrja e sendit të huaj të luajtshëm dhe 

- Qëllimi i kryesit, që me përvetësimin e sendit, vetes apo personit tjetër t’i sjellë përfitim 

pasuror të kundërligjshëm. 

 

Vepra penale e vjedhjes në teorinë dhe praktikën gjyqësore, konsiderohet se është kryer në rastet 

kur sendi i vjedhur është ndarë nga pronari i saj i ligjshëm dhe është në posedim faktik të 

kryerësit të veprës penale. 

 

Objekt i vjedhjes mund të jenë vetëm sendet e luajtshme, që mund të barten prej një vendi në 

tjetrin, pa dëmtuar substancën, dokumente të ndryshme me të cilat realizohet ndonjë e drejtë, 

kartelat e bankës. 

 

Kjo vepër penale kryhet me dashje dhe mund ta kryen çdo qytetar. 

 

Paragrafi 2 i këtij neni parasheh se nëse vlera e sendit të vjedhur është me pak se 50 euro, kryesi 

dënohet me gjobë ose me burgim deri në 6 muaj. 

 
 

7.4 Vjedhja e rëndë neni 327 i KPRK 

 

Vepra penale e vjedhjes së rëndë ekziston, kur vepra penale e vjedhjes të jetë kryer në mënyrat e 

mëposhtme: 
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- Kur për të ardhur deri të sendi kryerësi përdor forcën duke thyer dyer, kasaforta, objekte 

të ndryshme, arka, sanduqe, duke hequr pengesa etj, 

- Duke vepruar në mënyrë veçanërisht të rrezikshme, duke shfrytëzuar gjendjen e krijuar si 

rezultat i zjarrit, vërshimeve, tërmetit apo fatkeqësive tjera, paaftësinë e tjetrit, siç 

parashihet në par. 1 nënpar.1.1 deri 1.4 të nenit 373 të KPRK. 

 

Mandej në paragrafin 2 të të njëjtit nen është paraparë se me dënimin me burg prej 3 deri në 7 

vjet, mund të jetë kryesi i veprës penale të vjedhjes nga neni 327 par. 1, kur vlera e sendeve të 

vjedhura kalon 5.000 euro, kur sendet e vjedhura shërbejnë për qëllime fetare, ose është vjedhur 

nga objektet fetare ose ndërtesa të tjera ku mbahen ceremonitë fetare, nëse janë vjedhur vlera 

kulturore apo pasuria me rëndësi të posaçme shkencore, artistike, teknike apo është pjesë e 

koleksionit publik, koleksionit privat të mbrojtur apo e ekspozitës publike, ose është monument 

natyral apo objekt i natyrës nën mbrojtje. 

 

Pastaj pasuria e vjedhur nga varri, armë, kur kryesi me veti ka pasur armë apo mjet të rrezikshëm 

ose kryesi ka vepruar si anëtarë i grupit (par. 2 nënparagrafi 2.1 deri 2.7). Veprën penale të 

vjedhjes së rëndë  mundë ta kryej çdo person. Kjo vepër kryhet me dashje. 

 
 

7.5 Vjedhja grabitqare neni 328 i KPRK 

 

Vjedhja grabitqare është vepër penale e përbërë nga vjedhja dhe nga përdorimi i dhunës apo 

kanosjes. Vjedhja grabitqare fillon me vjedhje dhe pasi që kryesi është hasur në vjedhje, me 

qëllim që të mbaj sendin e vjedhur përdorë dhunën ose kanosjen se do të sulmoj jetën ose trupin  

e personit tjetër. 

 

Person i sulmuar në këto raste mund të jetë pronari i sendit ose cili do qytetarë tjetër i cili vepron 

në mënyrë që kryesin ta pengoj në marrjen e sendeve. 

 

Paragrafi 1 i nenit të cekur, për këtë vepër penale ka paraparë se kryerësi dënohet prej 3 deri 10 

vjet burg. 

 

Si formë e kualifikuar e kryerjes së kësaj vepre penale është paraparë në par.2, në rastet e 

kryerjes së veprës penale, nga par.1 i këtij neni, kryerësi vepron si anëtarë i grupit ose i cili ka  

me vete armë apo mjet të rrezikshëm, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej 5 deri 12 vjet 

burgim. 

 

Por kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet nga kryesi i cili vepron si anëtar i grupit 

të armatosur ose kur vepra rezulton me lëndim të rëndë trupor, kryesi dënohet me gjobë dhe me 

burgim prej 7 deri 12 vjet burgim (par.3). Pra siç shihet vepra nga paragrafi 3 mund të kryhet në 

dy mënyra, si anëtar i grupit të armatosur ose kur vepra penale e vjedhjes grabitqare rezulton me 

lëndim të rëndë trupor. 

 

Ndërsa kjo vepër është e kualifikuar kur vepra penale nga paragrafi 1 rezulton me vdekje, kryesi 

dënohet me gjobë dhe me burgim së paku 10 vjet ose me burgim të përjetshëm (par.4) 

 

Vepra penale nga paragrafi 4 duhet dalluar nga vrasja e rëndë, kjo nga arsyeja se te vrasja nga 

paragrafi 4 vije si rezultat i veprimeve të kryesit të veprës penale për të mbajtur sendin e vjedhur, 

ndërsa të vepra penale e vrasjes së rëndë kryesi me parë ka pasur dashjen që të kryej vrasjen për 

motive të caktuara, p.sh, për interes, fshehjen e veprës penale etj. 

 

Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person dhe kjo vepër kryhet me dashje. 
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7.6 Grabitja neni 329 i KPRK 

 

Deri sa të vjedhja grabitqare, kryesi përdorë dhunën apo kanosjen për të mbajtur sendin e  

vjedhur, kryerësi të vepra penale e grabitjes, përdor dhunën ose kanosjen, kundër personit tjetër 

se do ta sulmoj jetën ose trupin në atë çast për të përvetësuar sendin e huaj të luajtshëm. Në par.  

1 është paraparë se kryerësi dënohet me gjobë dhe me burg prej 3 deri 12 vjet. 

 

Kur sendi i vjedhur nga vepra penale nga paragrafi 1, rezulton se është me vlerë që tejkalon 5000 

euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej 5 deri 12 vjet. 

 

Ndërsa në paragrafin 3 është paraparë, si formë e kualifikuar e kryerjes së veprës penale nga 

paragrafi 1 kur kryerësi vepron si anëtarë i grupit ose i cili ka me vete armë apo mjet të 

rrezikshëm, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej 7 deri 12 vjet burgim (par.3). 

 

Por kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet nga kryesi i cili vepron si anëtar i grupit 

të armatosur ose kur vepra rezulton me lëndim të rëndë trupor, kryesi dënohet me gjobë dhe me 

burgim prej 7 deri 15 vjet burgim (par.4). Pra siç shihet vepra nga paragrafi 3 mund të kryhet në 

dy mënyra, si anëtar i grupit të armatosur ose kur vepra penale e vjedhjes grabitqare rezulton me 

lëndim të rëndë trupor. 

 

Ndërsa kjo vepër është e kualifikuar kur vepra penale nga paragrafi 1 rezulton me vdekje, kryesi 

dënohet me gjobë dhe me burgim së paku 10 vjet se me burgim të përjetshëm (par.5). 

 

Kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person dhe kjo vepër kryhet me dashje. 

 
 

7.7 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi do tu ofrohen raste studimi që do tu shpërndahen pjesëmarrësve, të cilët 

pas punës në grupe do të japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe diskutimet do të  

fokusohen tek elementet e këtyre veprave penale, duke dhënë komente për secilin element. 

 
 

7.8 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim janë dhënë shpjegime lidhur me veprat penale nga kapitulli XXVII. 

 

Gjatë këtij prezantimi kandidatët kanë mësuar lidhur me veprat penale të vjedhjes, vjedhjes së 

rëndë, vjedhjes grabitqare dhe grabitjes, elementet e çdo vepre penale veç e veç, ngjashmëritë 

dhe dallimet e këtyre veprave penale. 

 

Pjesëmarrësit me rastin e studimit të rasteve dhe gjatë prezantimit të modulit kanë pasur mundësi 

të japin komentet e tyre. 
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8. Veprat penale nga kapitulli XXVII 

 

8.1 Hyrje 

 

Në këtë kapitull do të jepen shpjegime për veprat penale, shpërdorimi i pasurisë së huaj, marrja 

në posedim e pasurisë së luajtshme, uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme dhe  

mashtrimi. 

 

Do të shpjegohen elemente e çdo vepre penale veç e veç, dallimet dhe ngjashmëritë e këtyre 

veprave penale dhe elementet kualifikuese. 

 
 

8.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Shpjegojnë kuptimin e veprave penale; shpërdorimi i pasurisë së huaj, marrja në posedim e 

pasurisë së luajtshme, uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme dhe mashtrimi, 

- Përshkruajnë elementet kualifikuese të çdo vepre penale veç e veç, 

- Vlerësojnë dallimet dhe ngjashmëritë e këtyre veprave penale, 

 
 

8.3 Vepra penale e shpërdorimi i pasurisë së huaj neni 330 i KPRK 

 

Veprën penale të shpërdorimit e kryen, kushdo që me qëllim që vetes apo tjetrit t’i sjellë dobi 

pasurore të kundërligjshme, e përvetëson pasurinë e huaj të luajtshme të personit tjetër e cila i 

është  besuar atij, dënohet me gjobë apo me burgim deri në një vit. 

 

Veprimi inkriminues i kryesit të kësaj vepre penale, qëndron në përvetësimin e sendeve të huaja 

të luajtshme, që i janë besuar kryesit, me qëllim që vetes apo tjetrit t’i sjelli përfitim pasuror të 

kundërligjshëm. 

 

Sendi mund të jetë pronë e qytetarëve apo personave civilo-juridik. 

 

Rast konkret kishte me qenë, nëse personi juridik i cili merret me rritjen e lopëve, personit A i  

jep me kontratë 3 lopë për ti mbajtur për 6 muaj, e pastaj t’ia kthej. Nëse personi A i shet këto 

lopë personit tjetër, me qëllim që vetes t’i sjelli përfitim pasuror të kundërligjshëm, atëherë 

personi A kishte me kryer veprën penale të shpërdorimit. 

 

Paragrafi 2 i këtij neni parasheh se nëse veprën penale e kryen kujdestari, kryerësi dënohet me 

gjobë apo me burgim deri në 3 vjet. 

 

Rast i kualifikuar i kësaj vepre kishte me qenë, kur vlera e pasurisë së përvetësuar e tejkalon 

shumën prej 1.000 euro, për të cilën është paraparë dënimi me burg prej 1 deri 5 vjet (par.3). 
 

Ndërsa në rastet kur pasuria e përvetësuar ka vlera të posaçme fetare ose është vjedhur nga 

objektet fetare ose ndërtesa të tjera ku mbahen ceremonitë fetare, nëse janë vjedhur vlera 

kulturore apo pasuria me rëndësi të posaçme shkencore, artistike, teknike apo 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 burg prej 1 deri 8 vjet 

(par.4). 
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Paragrafi i 5 parasheh si vepër penale edhe rastet kur kryerësi pasurinë e ka gjetur apo i ka rënë 

në dorë rastësisht dhe e përvetëson me qëllim që vetes apo tjetrit t’i sjellë përfitim pasuror të 

kundërligjshëm, dënohet me gjobë dhe me burgim deri 1 vit. 

 

Nëse personi A, sendin e gjetur e dërgon në polici dhe ia dorëzon oficerit kujdestar, atëherë nëse 

oficeri këtë send, e merr me qëllim që vetes t’i sjellë përfitim pasuror të kundërligjshëm, atëherë 

oficeri kishte me kryer veprën penale përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës nga neni 425 të 

KPRK, e jo të shpërdorimit. Kjo nga arsyeja se oficerit të policisë marrja e një sendi, i është 

besuar në punë si person zyrtarë. 

 

Kur pasuria e përvetësuar nga paragrafi 1, është e vlerës më pak se 50 euro, kryesi dënohet me 

gjobë ose me burgim deri në 6 muaj (par.6). Ndjekja penale për veprat penale nga paragrafi 1  

deri 5  të këtij neni ndërmerret sipas propozimit. 

 
 

8.4 Marrja e pasurisë së luajtshme neni 331 i KPRK 

 

Derisa të vepra penale e shpërdorimit qëllimi i kryerësit ishte përvetësimi i sendit të huaj të 

luajtshëm që i është besuar, që vetes apo personit tjetër t’i sjelli përfitim pasuror të 

kundërligjshëm, te vepra penale marrja e pasurisë së paluajtshme është marrja e pasurisë të 

personit tjetër me qëllim të posedimit  por jo të përvetësimit. 

 

Në par. 1 të nenit 331 është paraparë dënimi për kryerësin me gjobë apo me burg deri në 1 vit. 

 

Një vepër e tillë kishte me ekzistuar kur personi A i merr veturën personit B, pa dijeninë e tij, me 

qëllim që ta përdori. 

 

Për këtë arsye në par.2 të këtij neni edhe tentativa është e dënueshme nëse objekt i kësaj vepre - 

pasuria ka të bëjë me  marrjen e automjetit. 

 

Sipas paragrafit 3 të këtij neni është paraparë se ndjekja për vepër penale nga par. 1 ndërmerret 

sipas propozimit. 

 

Kur sendet e vjedhura shërbejnë për qëllime fetare, ose është vjedhur nga objektet fetare ose 

ndërtesa të tjera ku mbahen ceremonitë fetare, nëse janë vjedhur vlera kulturore apo pasuria me 

rëndësi të posaçme shkencore, artistike, teknike apo është pjesë e koleksionit publik, koleksionit 

privat të mbrojtur apo e ekspozitës publike, ose është monument natyral apo objekt i natyrës nën 

mbrojtje. 

 
 

8.5 Uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme neni 332 i KPRK 

 

Veprim inkriminues i kësaj vepre penale është kur kryerësi hynë posedim të kundërligjshëm të 

pasurisë së personit tjetër, apo të një pjese të saj. 
 

Objekt i kësaj vepre penale mundë të jetë: toka, pylli, shtëpia, banesa, lokalet e ndryshme apo 

pjesë të tyre. Sipas paragrafit 2 të këtij neni kryesi dënohet me gjobë apo me burgim deri 2 vjet. 

 

Kundërligjshmëria e uzurpimit të paluajtshmerisë është tipar i kësaj vepre penale, që do të thotë 

se kryerësi është i vetëdijshëm, se nuk është pronarë i pasurisë së patundshme të uzurpuar. 
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Formë e kualifikuar e kësaj vepre penale, sipas par. 2, të këtij neni qëndron në rastet kur objekt i 

kësaj vepre penale, është pasuria e paluajtshme e pushtuar është pjesë e pyllit të mbrojtur, parkut 

të mbrojtur, pyllit me destinim të posaçëm, toka ndërtimore, rrugë, pronë e paluajtshme duke e 

ditur se i është nënshtruar dëbimit me urdhër të gjykatës apo urdhër a vendim të ndonjë organi 

apo institucioni tjetër publik të formuar në bazë të ligjit të zbatueshëm të Republikës së Kosovës. 

Kryesi dënohet me burgim prej 3 muaj deri 3 vjet. 

 

Kur kryesi me parë ka kryer veprat penale nga paragrafi 1 apo 2 të këtij neni dhe përsëri kryen 

vepër penale të njëjtë dënohet prej 1 deri 3 vjet burgim. 

 

Kryes i kësaj vepre penale  mund të jetë çdo person dhe e njëjta kryhet me dashje 

 
 

8.6 Mashtrimi neni 335 i KPRK 

 

Veprën penale të mashtrimit e kryen kushdo që me qëllim që vetes apo tjetrit t’i sjellë përfitim 

pasuror të kundërligjshëm e mashtron personin tjetër, ose këtë person e mbanë në lajthim me anë 

të paraqitjes së rreme apo duke i fshehur faktet dhe në këtë mënyrë e shtytë personin e tillë, që të 

veproj apo mos të veproj në dëm të pasurisë së tij apo personit tjetër. 

 

Sipas par. 1 të këtij neni kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim deri 3 vjet. 

Pra siç shihet elemente e kësaj vepre penale janë: 

- Qëllimi i kryesit që vetes apo personit tjetër t’i sjellë përfitim pasuror të kundërligjshëm 

duke: 

o mashtruar personin, 

o e mbajtur në lajthim  me paraqitje të rreme ose me fshehjen e fakteve dhe 
 

- Veprimi apo mos veprimi i personit të mashtruar apo personit tjetër në dëm të pasurisë së 

tij. 

 

Kur dobia pasurore apo dëmi nga paragrafi 1 rezulton në vlerë prej 10.000 euro apo më shumë, 

kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej 6 muaj deri 5 vjet (par.2). 

 

Me dënim të njëjtë gjykohet edhe në rastet kur përfitimi i dobisë së kundërligjshme rrjedhë nga 

fondet publike (par.3). 

 

Kur përfitimi pasuror i kundërligjshëm me mashtrim rrjedhin nga bankat, unioni kreditor apo 

institucion tjetër financiar, kryesi dënohet me gjobë  dhe me burgim prej 1 deri 5 vjet. 

 

Mashtrimi si vepër penale e kualifikuar, sa i përket minimumit të dënimit, bëhet kur vlera e 

përfituar në mënyrë të kundërligjshme, ose shkakton dëm që tejkalon shumën prej 50.000 euro, 

kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej 3 deri 10 vjet (par.5). 

 

Kur vlera e përfituar me vepër penale të mashtrimit nuk tejkalon shumën prej 50 euro, kryesi 

dënohet me gjobë ose me burgim  deri në 6 muaj. 

 

Pra siç u cek ma lartë, me mashtrim kryesi ka për qellim që vetit apo tjetrit ti sjelli përfitim të 

kundërligjshëm pasuror ose ti shkaktoj dëme material. 
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8.7 Ushtrime 

 

Gjatë këtij prezantimi do tu ofrohen raste praktike që do tu shpërndahen pjesëmarrësve, të cilët 

pas punës në grupe do të japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe diskutimet do të  

fokusohen tek elementet e këtyre veprave penale veprës penale, duke dhënë komente për secilin 

element. 

 

8.8 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim janë trajtuar veprat penale të, shpërdorimi i pasurisë së huaj, marrja në 

posedim e pasurisë së luajtshme, uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme dhe mashtrimi. 

 

Janë shpjeguar, elementet e këtyre veprave penale ngjashmëritë dhe dallimet mes tyre, si dhe 

studimi i rasteve, ashtu që pjesëmarrësit kanë pasur mundësi të japin komentet e tyre. 
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9. Veprat penale nga kapitulli XXVII 

 

9.1 Hyrje 

 

Në këtë prezantim pjesëmarrësve do tu shpjegohen veprat penale të detyrimit, shantazhit, 

pranimit të sendeve të vjedhura dhe  krimi i organizuar. 

 

Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë që t’i dëgjojnë elementet e çdo vepre penale veç e veç, 

ngjashmëritë mes tyre, dallimet dhe interpretimi i drejtë ligjor i këtyre veprave penale. 

 
 

9.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të; 

 

- Shpjegojnë veprat penale të detyrimit, shantazhit, blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të 

përfituara me kryerjen e veprës penale dhe pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të 

organizuar, 

- Dallojnë elementet e çdo vepre penale, ngjashmëritë dhe dallimet në mes tyre, 

- Interpretojnë në mënyrë të drejtë këto vepra penale, 

 
 

9.3 Detyrimi neni 340 i KPRK 

 

Vepra penale e detyrimit sanksionon, kushdo i cili me qëllim që vetit apo personit tjetër t’i sjellë 

dobi pasurore të kundërligjshme, përdorë forcën apo kërcënimin e rëndë për ta detyruar personin 

tjetër, që të veproj ose të mos veprojë në dëm të pasurisë së vet, a të pasurisë së personit tjetër 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre muaj deri në 5 vjet. 

 

Nga një përshkrim i tillë i kësaj vepre penale, rrjedhë se elemente inkriminuese të kësaj vepre 

penale janë; qëllimi që vetes apo tjetrit ti sjellë përfitim pasuror të kundërligjshëm, përdorimi i 

forcës apo kërcënimi i rëndë për ta detyruar personin tjetër që të veproj apo mos veprojë në dëm 

të pasurisë së vet, a të pasurisë së personit tjetër. 

 

Kërcënimi ndaj personit duhet të jetë serioz dhe kjo nuk mund të kufizohet si kërcënim vetëm i 

jetës apo trupit, por mund të manifestohet në sjelljen e dëmit të madh material ose ndonjë të keqe 

tjetër. 

 

Përdorimi i forcës ose kërcënimit të rëndë ndaj personit tjetër duhet të jetë i drejtuar në mënyrë 

që i dëmtuari të detyrohet që të veproj ose të mos veproj diçka në dëm të pasurisë. 

 

Ky dëm mund të manifestohet në mënyra të ndryshme, p.sh. të detyrohet që mallin ta shes me 

çmime ma të ulëta apo të blejë mall me çmim më të lartë nga kryesi, nga çmimet e tregut apo të 

heq dorë nga trashëgimia etj. 

 

Vepra penale e detyrimit është kryer në momentin kur kryerësi e ka detyruar personin tjetër që të 

veproj diçka në dëme të pasurisë së tij apo personit tjetër. Në këtë rast nuk është  e  

domosdoshme që të jetë shkaktuar dëmi, gjegjësisht që kryerësi të ketë realizuar përfitimin e 

kundërligjshëm të pasurisë. 

 

Kjo vepër penale kryhet me dashje direkte dhe mund ta kryen çdo person. Edhe kjo vepër penale 

mund të mbetet në tentativë, p.sh. personi A i kërcënohet personit B, që ose do t’ia jep një sasi të 
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hollash ose do të ia hudhë eksplozivin në shtëpi, nëse personi B në kovertë i dërgon letra në vend 

të të hollave etj. 

 

Formë e kualifikuar i kësaj vepre penale nga par.1 i këtij neni ekziston, kur vepra është kryer nga 

kryerësi i cili vepron si anëtar i grupit duke përdorë ndonjë armë apo mjet të rrezikshëm apo 

rezulton me dobi pasurore që tejkalon 10.000 euro, për çka kryesi dënohet me gjobë dhe me 

burgim prej 1 deri 10 vjet. 

 

Në praktikë është më e nevojshme që të bëhet dallimi i veprës penale të grabitjes nga detyrimi. 

 

Në të dy raste për të ardhur deri të përfitimi i kundërligjshëm pasuror përdoret forca apo 

kërcënimi i rëndë, mirëpo te grabitja, kërcënimi apo përdorimin e forcës kryerësi e përdor para 

apo gjatë kohës së marrjes së sendit. Vepra penale e detyrimit karakterizohet me atë  se  

kërcënimi apo përdorimi i forcës, të dëmtuarit nuk i kërcënohet jeta apo trupi nga sulmi i 

atëçastshëm, por e dëmton dëshirën e tij, ashtu që për shkak të kërcimit apo përdorimit të forcës 

vepron  apo nuk e kryen ndonjë veprim sipas kërkesë së kryerësit të veprës penale. 

 
 

9.4 Shantazhi neni 341 i KPRK 

 

Derisa të vepra penale e detyrimit, kryerësi duke përdor forcën apo kërcënimin e rëndë, i sillte 

vetit përfitim pasuror të kundërligjshëm, të vepra penale e shantazhit, kryerësi nuk përdorë forcë 

apo kërcënimin. 

 

Te vepra penale e shantazhit, kryerësi qëllimit të përfitimit pasurore të kundërligjshëm për veti 

apo për tjetrin, e arrin kur të dëmtuarit i kanoset se për te apo për personat e afërt të tij , do të 

zbuloj diçka që do ta dëmtonte nderin apo autoritetin e tyre dhe me këtë e detyron atë person të 

veproj ose të mos veproj në dëme të pasurisë së tij, pasurisë së ndonjë personi tjetër, për çka  

është paraparë  dënimi me gjobë dhe me burgim prej 6 muajsh deri 5 vjet (par.1). 

 

Kjo vepër penale do të ekzistonte p.sh. në se person A ,i kanose posa të martuarës personit b, se 

ose do të ia jep 1000 euro, ose bashkëshortit të saj do t’i tregon se ajo para martesës ka 

bashkëjetuar me personin C. 

 

Formë e kualifikuar e kësaj vepre penale, është paraparë në par. 2 të nenit 341 të KPRK, kur 

kryerësi vepron si anëtarë i grupi apo duke përdor armë apo mjetë të rrezikshëm apo vepra  

penale rezulton me dobi që tejkalon 10.000 euro, ku kryerësi dënohet me gjobë  dhe  me burg  

prej 1 deri 10 vjet. 

 

Kjo vepër penale mund të kryhet kur kryerësi e kërcënon personin e dëmtuar me zbulimin e 

fakteve të vërteta apo edhe të rrejshme. 

 

Vepra penale është kryer kur personi është detyruar të veproj ose të mos veproj dhe nuk është e 

domosdoshme që kryerësi për veti apo për tjetrin ka realizuar përfitim pasuror të kundërligjshëm. 
 

Kjo vepër penale kryhet me dashje direkte dhe të njëjtën mund ta kryej çdo person. 
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9.5 Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale neni 345 

i KPRK 

 

Vepra penale blerja,pranimi ose fshehja i sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale, 

nënkupton se 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 vepër penale, kryesi dënohet prej 3 

muaj deri 3 vjet burgim. 

 

Objekt i kësaj vepre penale janë sendet të cilat janë siguruar me kryerjen e veprave penale. Në 

praktikë me veprën penale pranimi i sendeve të vjedhura, kemi të bëjmë më së shumti me veprat 

penale, kundër pasurisë. 

 

Vepra penale nga paragrafi i parë i kësaj vepre penale, mund të kryhet nga çdo person dhe e 

njëjta kryhet me dashje. 

 

Mirëpo në praktikë haset në rastet kur një person blen sende që rrjedhin nga vepra penale, por 

nga shitësi nuk informohet se sendi është siguruar me vepër penale, po çmimi i blerë është  

shumë më i vogël se ai i tregut. 

Në këtë rast kemi të bëjmë me veprën penale nga paragrafi 2 i këtij neni, sepse kryesi ka mundur 

të di se sendi i blerë p.sh. për shkak të çmimit të ulët që e blen, rrjedhë nga kryerja e veprës 

penale. Kryesi i veprës dënohet deri 1 vjet burgim (par.2). 

 

Në praktikë duhet bërë dallimin në mes të veprës penale pranimi, blerja, fshehja e sendeve të 

përfituara me veprës penale dhe dhënia e ndihmës personit pas kryerjes së veprës penale. Kështu 

p.sh. nëse personi A, sipas kërkesës së personit B, që t’ia fsheh sendet të cilat ky i ka vjedhur, se 

po frikohet nga kontrollimi i shtëpisë së tij, nga ana e policisë. Në këtë rast kemi të bëjmë me 

veprën penale dhënia e ndihmës kryerësit pas kryerjes së veprës penale e jo të pranimit të 

mallrave të vjedhura. Kjo nga arsyeja se personi A, ka pasur për dashje që personit B, t’i ndihmoj 

që mos të zbulohet nga ana e policisë, si kryerës i veprës penale. 

 

Në rast se personi A telefonin të cilin e kishte vjedhur, të vlerës prej 500 euro, ia shet personit B 

për çmimin prej 100 euro, atëherë personi B në bazë të vlerës së reale të telefonit dhe çmimit të 

blerë, ka mundur me ditë se telefoni i blerë është vënë në dorë me kryerjen e veprës penale. 

 

Personat që kanë marrë pjesë në kryerjen e veprës penale, nuk mund të akuzohen edhe për  

veprën penale pranimi i sendeve të vjedhura. 

 

Vepra penale nga paragrafi 2 i  nenit të cekur kryhet nga pakujdesia. 

 

Sipas paragrafit 3 parashihet se nëse sendi apo pasuria ka vlerë mbi 5.000 euro, kryesi drenohet 

prej 1 deri 3 vjet burgim. 

 
 

9.6 Krimi i organizuar neni 283 i KPRK 

 

Krimi i organizuar si vepër penale në Kosovë, për herë të parë është paraparë me rregulloren e 

UNMIK-ut, nr. 2001/22 të datës 20 shtator 2001. 

 

Kjo vepër penale me vonë është inkorporuar në tërësi në KPK, në nenin 274, e tani parashihet si 

vepër penale në nenin 283 të KPRK. 
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Në paragrafin e parë të këtij neni është paraparë, se kushdo me dashje dhe në dijeni të qëllimit të 

grupit kriminal të organizuar ose qëllimit të grupit për të kryer një apo më shumë vepra penale, 

që janë të dënueshme me burgim së paku 4 vjet, merr aktivisht pjesë në veprimtarinë kriminale, 

duke ditur se pjesëmarrja e tillë do t’i kontribuojë realizimit të veprimtarisë kriminale të grupit, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej së paku 7 vjet. Nëse kryen krim të rëndë si pjesë e një 

grupi të organizuar kriminal dënohet me gjobë deri  250.000 euro dhe me burgim së pak 7 vjet. 

Në nenin 120 par. 4 nënpar. 13 e 14 ka dhënë sqarime çka është grupi kriminal i organizuar dhe 

bashkim i strukturuar. 

 

- Shprehja “grup kriminal i organizuar” do të thotë grup i strukturuar, prej 3 e më shumë 

persona, i cili ekziston për një kohë të caktuar dhe i cili vepron në bashkëveprim me 

qëllim të kryerjes së një apo ma shumë krimeve të rënda, për përfitim të drejtpërdrejtë  

apo të tërthortë të dobisë pasurore apo financiare. 

- Shprehja “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 rol formalisht të përcaktuara, vazhdimësi të anëtarësisë së tyre apo 

strukturë të ndërtuar, do të thotë grup prej 3 apo më shumë personave, i cili nuk është 

formuar rastësisht për kryerjen e aty për aty të ndonjë vepre penale dhe nuk do të thotë që 

formalisht t’i kenë përkufizuar rolet për anëtarët e tij, vazhdimësinë e tij apo strukturën e 

zhvilluar. 

 

Ndërsa personi i cili organizon, formon, mbikëqyrë, udhëheq apo drejton veprimet e ndonjë 

grupi kriminal të organizuar, dënohet me gjobë deri 500.000 euro dhe me burgim së paku 10 vjet 

(par.2). 

 

Kur nga veprimtaria e grupit kriminal të organizuar nga paragrafi 1 apo 2, të këtij neni rezulton 

me vdekje, kryesi dënohet me gjobë deri 500.000 euro dhe me burgim prej së paku 10 vjet ose 

me burgim të përjetshëm. 

 

Nga kjo që u tha me lartë rrjedhë se ligjdhënësi ka bërë dallimin kur i përket lartësisë së dënimit, 

për personat që janë anëtarë të grupit kriminal dhe personave që organizon, formon, mbikëqyrë 

apo drejton grupin kriminal. Kurse vepër e kualifikuar është atëherë kur ndonjë person vdes si 

pasoj e veprimit inkriminues të grupit kriminal. 

 

Mirëpo ligjdhënësi me qëllim të parandalimit të kryerjes së kësaj vepre apo zbulimit të kryerësve 

ka paraparë mundësinë, që gjykata mund të zbues dënimin anëtarit të grupit kriminal të 

organizuar të ketë kryer veprën penale, e raporton në polici, ekzistimin, formacionin dhe jep 

informata për grupin kriminal të organizuar, në detaje të mjaftueshme për të mundësuar 

arrestimin apo ndjekjen e grupit të tillë (par.4). 

 
 

9.7 Ushtrime 

 

Gjatë këtij sesioni do të prezantohen raste studimi, që do të shpërndahen pjesëmarrësve, të cilët 

pas punës në grupe do të bëjnë prezantimin duke dhënë mendimin e tyre. Këtu pjesëmarrësit do 

të japin komentet e tyre lidhur me kualifikimin juridik të veprës  penale dhe elementeve  të saj. 
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9.8 Përmbledhje 

 

Në këtë sesioni janë dhënë shpjegime lidhur me veprat penale detyrimit, shantazhit, blerja, 

pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale, krimit të organizuar dhe 

infrastrukturës ligjore. 

 

Gjatë këtij sesioni keni mundur të mësoni për elementet e këtyre veprave penale, kush mund të 

jetë kryes i veprës penale, kush e ndërmerr ndjekjen penale, elementet kualifikuese të tyre, 

elementet e përbashkëta të këtyre veprave penale dhe dallimet me veprat tjera, ashtu që 

pjesëmarrësit edhe në rastet e studimit praktik, kanë pas mundësi që të japin komentet lidhur me 

veprat penale dhe elementet e tyre. 
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10. Veprat penale nga kapitulli i XXIX 

 

10.1 Hyrje 

 

Në këtë prezantim pjesëmarrësve do tu shpjegohen veprat penale të shkaktimit të rrezikut të 

përgjithshëm, asgjësimit, dëmtimit ose heqja e instalimeve publike, punimet ndërtimore të 

kundërligjshme, rrezikimi i trafikut publik, për shkak të dehjes dhe mosdhënia e ndihmës  

personit të lënduar në fatkeqësitë e trafikut publik. 

 

Pjesëmarrësit do të kenë mundësin që t’i dëgjojnë elementet e çdo vepre penale veç e veç, 

ngjashmëritë mes tyre, dallimet dhe interpretimi i drejtë ligjor i këtyre veprave penale. 

 
 

10.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij prezantim trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Shpjegojnë veprat penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, asgjësimit, dëmtimit 

ose heqja e instalimeve publike dhe punimet ndërtimore të kundërligjshme, rrezikimi i 

trafikut publik, për shkak të dehjes dhe mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në 

fatkeqësitë e trafikut publik, 

- Dallojnë elementet e çdo vepre penale, ngjashmëritë dhe dallimet në mes tyre, 

- Bëjnë interpretimin e drejtë ligjor të këtyre veprave penale, 

 
 

10.3 Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm neni 365 i KPRK 

 

Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm është një ndër veprat penale që shpesh haset në praktikë. 

Këtë vepër penale e kryen kushdo që me anë të zjarrit, vërshimeve, armëve, eksplozivit, helmit 

ose gazit helmues, rrezatimit, forcës mekanike, me energji elektrike ose me ndonjë energji tjetër 

të çfarëdo lloji shkakton rrezik të madh për jetën e njerëzve apo për pasurinë e një rëndësie 

thelbësore, ku për par. 1 është paraparë dënimi me burgim prej 6 muaj deri 5vjet. 

 

Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person. 

 

Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale konsiston në ndërmarrjen e veprimit përgjithësisht të 

rrezikshëm apo shfrytëzimit të mjeteve të cilat në përgjithësi janë të rrezikshme, me ç’rast 

shkaktohet rreziku për jetën apo pasurinë në vëllim të madh. 

 

Me shprehjen veprime të rrezikshme në përgjithësi duhet nënkuptuar veprimet me të cilat lirohet 

aso energjie, të cilën kryesi nuk mund ta mbaj nën kontroll, siç janë p.sh. shkaktimi i  

eksplodimit, zjarrit, vërshimit, duke i lënë armët afër fëmijëve, duke e lënë pusin apo gropën 

septike të pa mbuluar etj. 

 

Ndërsa mjete përgjithësisht të rrezikshme duhen kuptuar ato lloje të mjeteve, të cilat nuk mund të 

kontrollohen zgjerimi dhe efekti i tyre, paraqesin rrezik për jetën apo pasurinë në vëllim të madh, 

siç janë: rryma elektrike, materiet helmuese, plini, armët e punuara me dorë mekanizmi i të 

cilave është jo i sigurt. 

 

Vepra penale konsiderohet se është kryer nëse për shkak të ndërmarrjes së veprimit të 

rrezikshëm, apo mos ndërmarrjes së masave mbrojtëse në mënyrë joadekuate, është shkaktuar 

rreziku i përgjithshëm për jetën apo pasurinë në vëllim të madh. 
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Pasojat e kësaj vepre duhet të konstatohen në çdo rast konkret. 

 

Rreziku konkret konsiderohet rasti kur për shkak të ndërmarrjes apo mosndërmarrjes së 

veprimeve apo masave ka ekzistuar mundësia që në çdo moment të shkaktohet vdekja e një apo 

më shumë personave, apo të shkaktohen lëndime të rënda trupore ose të asgjësohet pasuria në 

vëllim të madh. 

 

Kjo vepër penale kryhet me dashje dhe nga pakujdesia. 

 

Dashja duhet të përfshij në vete vetëdijen për rrezikshmërinë e veprimit, përkatësisht të mjeteve 

dhe vetëdijen për shkaktimin e rrezikut për jetën ose pasurinë në vëllim të madh. 

 

Paragrafi 2 i këtij neni parasheh kryerjen e kësaj vepre penale nga ana e personit zyrtar apo 

përgjegjës të cilët në kundërshtim me dispozitat lidhur me detyrat e tyre nuk i vë pajisjet për 

mbrojtje nga zjarri, vërshimet, eksplodimi, helmimit apo për mbrojtje nga gazrat helmuese, 

rrezatimit jonizues, nga forca mekanike, elektrike etj., pajisjet nuk i mban në gjendje të rregullt 

ose nuk i vënë në përdorim, ose në përgjithësi nuk vepron sipas rregullave apo rregulloreve 

teknike mbi masat mbrojtëse në punë. Pasoja e kësaj vepre penale është rrezikimi i jetës së 

njeriut ose dëmet pasurore në përmasa të mëdha. Kryesi dënohet me burgim prej 1 deri 5 vjet. 

 

Kur vepra penale nga paragrafi 1 e 2 kryhet në vendin ku janë të pranishëm një numër i madh i 

njerëzve, kryesi dënohet me burgim prej 1 deri 8 vjet (par. 3). Por në rast kur vepra penale nga 

paragrafi 1 e 2 të këtij neni rezulton me lëndime të rënda trupore ose dëme substancial pasuror, 

kryesi dënohet me burgim prej 1 deri 10 vjet (par. 4). Kur si pasojë e veprave penale nga par. 1 

ose 2 të këtij neni rezulton me vdekjen e 1 apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim 

prej 3 deri 12 vjet (par. 5). Në rastet kur vepra penale nga paragrafi 1 ose 2 të këtij neni kryhen 

nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në 3 vjet (par. 6). 

 

Kur si pasoj e veprës penale nga paragrafi 6, rezulton lëndimi i rëndë trupor, dëm substancial 

pasuror apo vdekja e ndonjë personi, për lëndime ose dëm material kryesi dënohet me burgim 

deri 5 vjet, kurse për vdekjen e një apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej 1 

deri 8 vjet. 

 
 

10.4 Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e instalimeve publike neni 366 i KPRK 

 

Instalimet publike kanë rëndësi të madhe për veprimtarinë ekonomike dhe në përgjithësi për  

jetën e njeriut, siç janë përçuesit elektrik, pajisjet për ngrohjen qendrore, të ujësjellësit, 

naftësjellësit, lidhjeve telefonike, të internetit, pendat, gypat e kanalizimeve etj. 

 

Ligjdhënësi ka paraparë si vepër penale asgjësimin, dëmtimin ose heqjen e instalimeve publike. 

Andaj dëmtimi i instalimeve publike me ç’rast shkakton çrregullime në furnizimin e popullsisë 

me ujë, rrymë, ngrohje qendrore, gaz, në telekomunikim etj., apo të ekonomisë, sipas paragrafit 

1, kryesi dënohet me burgim deri në 5 vjet. 

 

Mirëpo dëmtimi i disa instalimeve publike me vete shkakton edhe rrezikimin e jetëve të  

njerëzve, si lëndim trupor ashtu edhe vdekjen e tyre. 

 

Objekt mbrojtës i kësaj vepre penale janë instalimet publike të sipërpërmendura që shërbejnë për 

përmbushjen e nevojave të ndryshme për njerëz. 
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Kjo vepër penale kryhet me veprim, që manifestohet me asgjësim, dëmtim apo duke hequr 

instalimet publike, duke i bërë të pa përdorshme. 

 

Pasoja e kësaj vepre penale është çrregullimi i furnizimit të popullatës apo ekonomisë apo 

rrezikimi i jetës ose shëndetit të qytetarëve. 

 

Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo qytetar. Kjo vepër penale kryhet me dashje dhe nga 

pakujdesia. 

 

Kur vepra penale kryhet me dashje, kryerësi duhet të jetë i vetëdijshëm se pajisjet apo instalimet 

ndaj të cilave e kryen veprën janë publike. 

 

Në raste kur vepra nga par. 1 kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri 

1 vit (par. 2). 

 

Në paragrafin 3 të këtij neni është paraparë formë e kualifikuar e kësaj vepre, në rastet kur me 

veprën nga par. 1, personi ka pësuar lëndime të rënda trupore apo është shkaktuar dëm thelbësor 

material, kryerësi dënohet me burgim prej 1 deri 8 vjet, ndërsa në rastet kur vepra rezulton me 

vdekjen e një apo më shumë personave kryerësi dënohet prej 3 deri 12 vjet. 

 

Në rastet kur vepra penale e kryer nga paragrafi 2, d.m.th është kryer nga pakujdesia, në rastet  

kur ndonjë person pëson lëndim të rëndë trupor ose shkaktohet dëm thelbësor material, kryesi 

dënohet me burgim 6 muaj deri në 5 vjet, ndërsa në rast të vdekjes së një apo më shumë 

personave, kryerësi dënohet me burgim prej 1 deri 8 vjet. 

 
 

10.5 Punimet ndërtimore të kundërligjshme neni 368 i KPRK 

 

Vepra penale punimet ndërtimore të kundërligjshme e kryen personi përgjegjës i cili me rastin e 

projektimit, mbikëqyrjes apo kryerjes së ndonjë ndërtimi apo të punëve të ndërtimit vepron 

kundër ligjit apo standardeve të përgjithshme profesionale të pranuara ose kundër kushteve të 

lejes për ndërtim dhe me këtë rrezikon jetën apo trupin e njerëzve ose të pasurisë me vlerë prej 

5.000 euro, kryesi dënohet me burgim prej 6 muaj deri 5 vjet (par.1). 

 

Veprimi i kryerjes së veprës penale konsiston në veprim në kundërshtim me ligjin apo standardet 

e përgjithshme profesionale me rastin e projektimit, mbikëqyrjes apo ndërtimi bëhet në 

kundërshtim me lejen e lëshuar e me këtë rrezikon trupin, jetën e njerëzve apo dëm në vëllim të 

madh. Vepra penale nga paragrafi një kryhet me dashje. 

 

Paragrafi 2 parasheh se nëse vepra nga paragrafi 1 është kryer nga pakujdesia, kryerësi dënohet 

me burgim deri 3 vjet. 

 

Mirëpo në rastet kur vepra penale nga paragrafi 1, rezulton me lëndim të rëndë trupor apo dëm 

thelbësor material, kryerësi dënohet me burgim prej 1 deri 8vjet, (par. 3) e nëse vepra rezulton 

me vdekjen e një apo më shumë personave, kryesi dënohet 3 deri 12 vjet (par. 4). 

 

Ndërsa në rastet kur nga vepra penale nga par. 2 rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me dëm 

thelbësor, kryesi dënohet me burgim prej 6 muaj deri 5 vjet, ndërsa në rastet kur vepra penale 

rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim prej 1 e deri 8 

vjet (par. 6). 
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Kjo vepër penale kryhet me veprim apo mosveprim. Me veprim kryhet kur në rastin e 

projektimit, ndërtimit, apo mbikëqyrjes së ndërtimit, bëhen në kundërshtim me dispozitat apo 

standardet teknike. Ndërsa me mosveprim kryhet kur në rastet e kryerjes së punëve në këtë lëmi, 

nuk ndërmerren masat e caktuara të cilat janë të parapara me rregullat teknike, lidhur me 

projektim, ndërtimet apo mbikëqyrjen në ndërtimtari. Vepra penale konsiderohet se është kryer 

në rastin e projektimit, ndërtimit apo mbikëqyrjes së ndonjë ndërtimi, me ç’rast është shkaktuar 

rreziku  konkret për jetën apo trupin e njerëzve apo për pasurinë në vëllim të madh. 

 

Kryerësi i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm personi përgjegjës, varësisht në cilën  

veprimtari e ka ushtruar dhe varësisht se vepra është kryer lidhur me projektimin, mbikëqyrjen 

apo kryerjen e ndonjë ndërtimi apo punëve të ndërtimit. Ekziston mundësia që të jenë 2 apo më 

shumë persona përgjegjës për një vepër penale. 

 

Siç u tha edhe me lartë kjo vepër penale mund të kryhet me dashje  apo  nga pakujdesia. 

 
 

10.6     Vepra penale rrezikimi i trafikut publik neni 378 i KPRK 

 

Veprën penale të rrezikimit të trafikut publik, e kryen kushdo që shkel ligjin mbi trafikun publik 

apo transportin rrugor dhe me këtë rrezikon jetën e njerëzve apo pasurinë dhe me këtë i shkakton 

lëndime të lehta trupor ose dëm. Për paragrafin e parë është paraparë dënimi me gjobë ose me 

burgim deri në 3 vjet. 

 

Objekt mbrojtës i kësaj vepre penale  është siguria në trafikun publik, gjegjësisht mbrojtja e  

jetës, trupit të njerëzve dhe pasurisë. 

 

Vepra nga paragrafi nën 1 kryhet kur një personi i shkaktohen lëndime të lehta trupore ose dëm 

në pasuri, por mund të ndodhë që të dyja bashkë d.m.th. lëndimi lehtë trupor edhe dëmi material. 

 

Mënyra e kryerjes së kësaj vepre penale është mosrespektimi i ligjit mbi trafikun publik nga ana 

e kryesit të veprës penale, p.sh. mosrespektimi i shpejtësisë, tejkalimi i automjeteve në 

kundërshtim me dispozitat e ligjit, drejtimi i automjetit në gjendje të lodhur, mos respektimi i 

shenjave të komunikacionit lidhur me prioritetin e pjesëmarrësve të caktuar në komunikacion siç 

janë fëmijët, këmbësorët, invalidët, personat e moshuar etj. 

 

Kryerës të kësaj vepre mund të jetë vetëm pjesëmarrësi në trafik dhe kjo vepër penale mund të 

kryhet vetëm në rrugë. Nocioni i rrugës duhet të interpretohet në mënyrë ekstenzive. Andaj me 

rrugë duhet kuptuar jo vetëm rrugët publike, siç janë autostrada, rrugët regjionale, rrugët në 

fshatra, pyje, por me nocionin rrugë duhet nënkuptuar edhe rrugët në oborrin e fabrikës, 

kazermës, etj. 

 

Vepra penale nga paragrafi 1 kryhet me dashje. 

 

Në rastet kur drejtuesi i automjetit për shkak të mosrespektimit të ligjit mbi trafikun publik vetë 

pëson lëndime trupore ose vetura e tij është dëmtuar, atëherë nuk kemi të bëjmë me vepër penale. 

 

Në raste kur kushdo rrezikon trafikun hekurudhor, ujor, me tramvaj, me trolejbus, me autobus 

ose me teleferik dhe në këtë mënyrë rrezikon jetën ose sigurinë fizike a pasurinë me përmasa të 

mëdha dënohet me burgim deri në 5 vjet (par. 2). 

 

Kryes i kësaj vepre është pjesëmarrësi në këtë lloj të trafikut, i cili nuk i përmbahet dispozitave të 

cilat rregullojnë këtë lloj të komunikacionit. Vepra penale nga par. 2  kryhet me dashje. 
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Derisa për veprën penale nga paragrafi 2, është e domosdoshme që ndonjë person të pësoj 

lëndime të lehta ose dëm material mbi 15.000 euro, kryesi dënohet me burgim prej 6 muaj deri 5 

vjet, (par. 3). 

 

Në paragrafin 4 të këtij neni është paraparë, kur si pasoj e veprës penale nga paragrafi 1 e 2, të 

këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor të ndonjë personi ose dëm material në vlerë prej 

20.000 euro apo më shumë kryesi dënohet me burgim prej1 deri 8 vite, ndërsa në rastet kur 

rezulton me vdekjen e  një apo më shumë persona, kryesi dënohet prej 3 deri 12 vjet (par. 4 e 5). 

 

Pra në këto raste kemi të bëjmë kur vepra penale nuk kryhet nga pakujdesia. Por në rastet kur 

veprat penale nga paragrafi 1 e 2 të këtij neni kryhen nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë 

apo me burgim deri 1 vjet (par.6). 

 

Kur veprat penale nga paragrafi 1 e 2 të këtij neni, rezulton me lëndim të lehtë trupor ose kanë 

për pasojë dëmin pasuror mbi 15.000 euro apo më shumë, kryesi dënohet me gjobë dhe me 

burgim deri 3 vjet. 

 

Në paragrafët 8 e 9 të këtij neni, janë paraparë format ma të rënda të kësaj vepre penale, të kryera 

nga paragrafi 1 e 2 nga pakujdesia, kur në fatkeqësinë e komunikacionit për shkak të lëshimeve  

të drejtuesit të automjetit ndonjë person ka pësuar lëndime të rënda trupore apo dëm mbi 20.000 

euro, kryesi dënohet me burgim prej 6 muaj deri 5 vjet, kurse në rast të vdekjes së një apo më 

shumë personave, kryerësi dënohet me burgim prej 1 deri 8 vjet. 

 
 

10.7 Ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur neni 379 i KPRK 

 

Rrezikimi i trafikut publik për shkak të dehjes, është vepër e posaçme penale kundër sigurisë së 

trafikut publik. Karakteristikë e kësaj vepre penale është se kryesi i kësaj vepre penale, është 

personi i cili drejton automjetin nën ndikimin e alkoolit apo mjeteve të tjera dehëse dhe  si 

rezultat i kësaj është e qartë se është i paaftë për vozitje të sigurt, sepse në këtë mënyrë e rrezikon 

trafikun publik, jetën e njerëzve, sigurinë fizike apo pasurinë në përmasa të mëdha. Në  

paragrafin e 1 të këtij neni e kryer me dashje, është paraparë dënimi me gjobë ose burgim deri 3 

vjet. 

 

Siç u tha më lartë për ekzistimin e kësaj vepre penale, është e nevojshme që kryesi ta ketë 

drejtuar automjetin në gjendje të dehur dhe si pasojë e kësaj dehje është e qartë se është i paaftë 

për vozitje të sigurt dhe në këtë gjendje ka rrezikuar jetën e njerëzve apo pasurinë. 

 

Dehja mund të jetë rezultat i konsumimit të alkoolit, narkotikëve apo substancave tjera 

psikotropike. 

 

Në praktikën e shumë vendeve konsiderohet se vozitësi është qartë i paaftë për vozitje, në rastet 

kur në gjakun e tij është konstatuar 2,5 promilë të alkoolit. 
 

Ndërsa në rastet kur te kryesi i veprës penale, në gjak i gjendet prej 1,5 deri 2,5 promilë alkool, 

do të duhet vërtetuar se a ka qenë i paaftë për të drejtuar automjetin edhe rrethana tjera si p.sh. 

mënyra e vozitjes, sjelljet e vozitësit gjatë vozitjes, rrethanat në të cilat është shkaktuar 

fatkeqësia, sjelljet e kryerësit pas fatkeqësisë etj. 

 

Në raste kur vozitësi drejton automjetin nën ndikimin e alkoolit nën 1,5 promilë në gjak dhe nuk 

rrezikon komunikacionin, atëherë kemi të bëjmë me kundërvajtje e jo  me vepër penale. 
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Vepra penale konsiderohet e kryer, kur kryerësi në gjendje të dehur nga alkooli apo narkotikët,  

në gjendje të paaftë për vozitje, duke drejtuar automjetin rrezikon trafikun publik, duke vënë në 

rrezik jetën e njerëzve dhe trupin apo pasurin në vëllim të madh, por nuk ka ardhur deri të 

lëndimet trupore. Kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person që ka patentë shofer apo 

nuk ka. 

Par. 2 i kësaj vepre ka paraparë se nëse vepra nga paragrafi 1 i këtij neni rezulton me lëndim të 

lehtë trupor ose dëm pasuror në vlerë prej 5.000 euro apo ma shumë kryesi dënohet me gjobë ose 

me burgim prej 6 muaj deri 5 vjet. 

 

Por në rastet kur nga paragrafi 1 i këtij neni rezulton me lëndime të rënda trupore apo dëm 

pasuror prej 20.000 euro apo me shumë, kryesi dënohet me burgim prej 1 deri 8 vjet 5 vjet, e  

nëse vepra rezulton me vdekjen e 1 apo ma shumë personave kryesi dënohet me burgim prej 3 

deri 12 vjet. 

 
 

10.8 Mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësitë e trafikut publik neni 382 i 

KPRK 

 

Dhënia e ndihmës personit i cili gjendet në rrezik në përgjithësi është obligim moral i çdo 

qytetari. KPP në disa dispozita parasheh edhe veprën penale mosdhënia e ndihmës personave, 

jeta e të cilëve është në rrezik e këtë personi mund ta bëjë pa rrezikuar jetën e vet. 

 

Kështu për veprën penale mosdhënia e ndihmës nga neni 191 të KPRK, ka paraparë se do të 

përgjigjet penalisht, kushdo që nuk i ofron ndihme personit, jeta e të cilit është në rrezik të 

drejtpërdrejt edhe pse këtë ka mundur ta bëjë pa rrezikuar veten. 

 

Mandej vepra penale në nenin 370, mos evitimi i rrezikut, që parasheh se kushdo që nuk 

ndërmerr masa për evitimin e rrezikut nga zjarri, vërshimet, eksplodimet fatkeqësitë e trafikut 

apo të ndonjë rreziku tjetër për jetën ose sigurinë fizike të njerëzve apo pasurisë me përmasa të 

mëdha, pa rrezikuar jetën e vet, kryesi dënohet me gjobë ose me burg deri në 1 vit, e në raste të 

kualifikuara 3 muaj deri 3 vjet. Kjo që u tha me lartë është sanksionuar si vepër penale edhe në 

par.1 të nenit 382. 

 

Kryes i kësaj vepre penale është drejtuesi i automjetit i cili ka shkaktuar fatkeqësinë e trafikut. 

 

Veprim inkriminues i kësaj vepre penale është mosdhënia e ndihmës, personit të lënduar në 

fatkeqësinë e komunikacionit të cilën e ka shkaktuar vet kryesi, p.sh. duke ikur nga vendi i 

ngjarjes, duke mos ndalur automjetin, duke mos e dërguar të lënduarin në entin shëndetësor apo 

duke e mos lajmëruar mjekun apo personat tjerë për t’i dhënë ndihmë. 

 

Qëllimi i kësaj dispozite është që t’i obligoj kryesit e veprës penale të rrezikimit të trafikut 

publik, që personave të lënduar t’iu ofrojnë ndihmë. 

 

Kjo vepër penale ekziston edhe në rastet kur personat tjerë i kanë dhënë ndihmë të lënduarit por 

jo kryesi i veprës. 

 

Kjo vepër penale kryhet vetëm me dashje, kur kryesi është i vetëdijshëm se me automjetin me të 

cilin e ka drejtuar, i ka shkaktuar lëndime personit tjetër dhe këtë person e lënë pa ndihmë. Për 

çka në par.1 parashihet dënimi me burg deri 1 vit. 
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Në paragrafin 2 të këtij neni është paraparë se në rastet kur viktima pëson lëndime të rënda 

trupore e kryesi ik nga vendi i ngjarjes, atëherë kryesi dënohet me burgim prej 3 muaj deri në 5 

vjet. 

Por në rastet kur vepra penale rezulton me vdekjen e personit të lënduar, kryesi dënohet prej 6 

muaj deri 5 vjet. 

 

Kjo vepër penale kryhet me dashje, që konsiston në faktin se kryerësi është i vetëdijshëm se me 

automjetin që drejton i ka shkaktuar lëndime personit tjetër dhe atë e lë pa ndihmë. 

 

Personi i cili është shpallur fajtor për veprën penale, mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në 

fatkeqësitë e komunikacionit nga neni 382 të KPRK, nuk mund të shpallet fajtor, për të njëjtin 

veprim edhe për vepër penale mosdhënia e ndihmës nga neni 191 të KPRK, kjo nga arsyeja se 

duke pasur parasysh cilësinë e personit - drejtues i automjetit, ku për mosdhënien e ndihmës 

parashihet si vepër e posaçme penale. 

 
 

10.9 Ushtrime 

 

Gjatë këtij sesioni do të prezantohen raste studimi, që do të shpërndahen pjesëmarrësve, të cilët 

pas punës në grupe do të bëjnë prezantimin duke dhënë mendimin e tyre. Këtu pjesëmarrësit do 

të japin komentet e tyre, lidhur me kualifikimin juridik të veprës  penale dhe elementeve  të tyre. 

 
 

10.10 Përmbledhje 

 

Në këtë sesion janë dhënë shpjegime lidhur me veprat penale të shkaktimit të rrezikut të 

përgjithshëm, asgjësimit, dëmtimit ose heqja e instalimeve publike, punimet ndërtimore të 

kundërligjshme, rrezikimi i trafikut publik, rrezikimi i trafikut publik për shkak të dehjes dhe 

mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësitë e trafikut publik. 

 

Gjatë këtij sesioni pjesëmarrësit kanë mund të mësojnë për elementet e këtyre veprave penale, 

kush mund të jetë kryes i veprës penale, kush e ndërmerr ndjekjen penale, elementet kualifikuese 

të tyre, elementet e përbashkëta të këtyre veprave penale dhe dallimet me veprat tjera, ashtu që 

pjesëmarrësit edhe në rastet e studimit praktik, kanë pas mundësi që të japin komentet lidhur me 

veprat penale dhe elementet e tyre. 
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Hyrje 

 

Krimet e rënda në përgjithësi dhe trafikimi më qenie njerëzore, shpëlarja e parave dhe krimet 

kibernetike në veçanti, sot paraqesin një sfidë për të gjitha vendet e Bashkimit Europian, ku 

Kosova synon që të jetë pjesë e sajë, andaj trajtimi i këtyre krimeve gjatë zhvillimit të këtij 

moduli ka një rëndësi të veçantë, nga fakti së parandalimi dhe luftimi më sukses i këtyre krimeve 

i hap rrugën Kosovës për anëtarësim ne BE dhe për një siguri juridike për të gjithë qytetarët e 

Kosovës. 

 

Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Zbatojnë infrastrukturën ligjore lidhur me: Trafikimin me njerëz, shpëlarjes së parave dhe 

krimeve kibernetike; 

- Identifikojnë elementet e veprave penale: Trafikimin me njerëz, shpëlarjes së parave dhe 

krimeve kibernetike; 

- Dallojnë elementet e veprave penale Trafikimi me njerëz, shpëlarja e parave dhe krime 

kibernetike nga elementet e veprave tjera penale; 

- Zbatojnë Strategjinë dhe Planin e Veprimit për parandalimin dhe luftimin e Trafikimit më 

njerëz, shpëlarjes së parave dhe krimeve kibernetike; 

- Zbatojnë të drejtat e viktimave të trafikimit më njerëz në procedurën penale. 

- Zbatojnë infrastrukturën ligjore lidhur me: shpëlarjen e parave; 

- Identifikojnë elementet e veprave penale: shpëlarja e parave; 

- Dallojnë elementet e veprave penale shpëlarja e parave nga elementet e veprave tjera 

penale; 

- Zbatojnë Strategjinë dhe Planin e Veprimit për parandalimin dhe luftimin e shpëlarjes së 

parave 

- Zbatojnë legjislacionin e brendshëm dhe ndërkombëtarë në fushën e krimit kibernetik; 

- Vlerësojnë provat elektronike. 

 

Metodologjia trajnuese 

 

Gjatë zhvillimit të këtij moduli, do të përdorën metodat më praktike të te shpjeguarit të temave  

që janë pjesë e këtij moduli, duke përfshirë ligjëratat, demonstrimin e rasteve praktike,  

diskutimin në grupe, praktikën përmes bërjes, pyetjeve dhe përgjigjeve si dhe prezantim të video 

incizimeve – filmave dokumentar që lidhen më temat e prezantuara. 

 
 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Gjatë zhvillimit të këtij moduli nga pjesëmarrësit pritet që të jen aktiv, duke parashtruar pyetje 

dhe duke u kyçur ne diskutime ne seancat plenare dhe ne punë grupore si dhe duke parashtruar 

pyetje kërkimore që lidhen më temat e këtij moduli. 

 
 

Burimet 

 

Burimet e shfrytëzuara për përgatitjen e këtij moduli: 

 

- Kushtetuta e Republikës se Kosovës; 

- Kodi Penal i Republikës së Kosovës; 
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- Rregullorja e UNMIK 2001/4; 

- Rregullorja e UNMIK 2001/27, Për Ligjin Themelor të punës në Kosovë 8.10.2001 ( 

Diskriminimi në punë dhe mbrojtja e fëmijëve nga puna, mosha minimale për punësim, 18 

vjeçar); 

- Rregullorja e UNMIK  2003/4 (Inspektorati i Punës); 

- Rregullorja e UNMIK  2003/39 (Ligji mbi Inspektoratin Sanitar); 

- Urdhëresa Administrative Nr. 2005/03 për implementimin e rregullores së UNMIK  

2001/04 për caktimin e Koordinatorit për Asistencë viktimave në Departamentin e 

Drejtësisë  (nuk është angazhuar deri më 31.12.2007); 

- Urdhëresa Administrative Nr. 2005/03 me kapituj specifik që adreson krimet në trafikim 

dhe qe plotëson Rregulloren e UNMIK 2001/04; 

- Deklarata Universale mbi te drejtat e njeriut- ratifikuar nga Kuvendi i Kosovës; 

- Konventa Evropiane dhe protokollet e saj për mbrojtjen e te Drejtave te Njeriut dhe Lirisë 

se Lëvizjes-ratifikuar nga Kuvendi i Kosovës; 

- Korniza e Konventës se Këshillit te Evropës për mbrojtjen e pakicave kombëtare; 

- Konventa mbi eliminimin e të gjitha formave  të diskriminimit racor; 

- Konventa mbi eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit racor kundër femrave 

(CEDAË, 3.9.1981); 

- Konventa e KB për të Drejtat e Fëmijëve, 2.9.1990; 

- Konventa e KE për ushtrimin e te drejtave te fëmijëve, 25.1.1996; 

- Konventa kundër Torturës dhe mizorive të tjera, Trajtimit Poshtërues apo jo human dhe 

Keqtrajtimet; 

- Protokolli i KB për parandalimin, shtypjen dhe ndëshkimin e trafikimit me Qenie 

Njerëzore, Rezoluta e KB A/PEC/55/ 25 dt. 15.11.2000 (Protokolli i Palermos); 

- Konventa e KB kundër Krimit të Organizuar Transnacional , Rezoluta e KB A/PEC/55 of 

15.11.2000, efektive nga 29.9.2003; 

- Principet Rekomandues dhe direktivat mbi të drejtat e Njeriut dhe -Trafikimi me Qenie 

Njerëzore nga Komisionari i Lartë i KB për të drejtat e Njeriut (KLKBDNJ), kapitulli i 9; 

- Konventa e ILOs 182/2000 Ndalimi dhe Veprimi i Menjëhershëm për Eliminimin e 

Formave të Rënda të Punës së Fëmijëve; 

- Konventa Evropiane për Kompensimin e Viktimave të Krimeve të Dhunshme dhe; 

- Plani i Veprimit te OSBE për luftimin e trafikimit te qenieve njerëzore PC.DEC/557; 

- Ligji i Kosovës nr. 05/l -096 për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e 

financimit të terrorizmit 

- Ligji i Kosovës nr. 03/l-166 për parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetikë 

- Kurs bazë për krimin kibernetik dhe provat elektronike për gjyqtarët dhe prokurorët; 

- Manuali i Trajnimit dhe Guida për Trajnerët – Versioni 1.0 , CyberCrime@IPA 

Projekt i Përbashkët BE/KiE për Bashkëpunimin Rajonal kundër Krimit Kibernetik 

Departamenti për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Krimin Kibernetik - Drejtoria e Përgjithshme 

për të Drejtat e Njeriut dhe Shtetin e së Drejtës, Strasburg, Francë, 5 Prill 2013 
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1. Trafikimi me qenje njerëzore 

 

Sot në botë trafikimi me njerëz konsiderohet si skllavëri moderne dhe një ndër synimet kryesore 

të çdo vendi demokratik i cili ka për qëllim sundimin e ligjit është luftimi i trafikimit me njerëz, 

si njërin ndër krimet me komplekse, andaj modulet e përgatitura kanë për qëllim që 

pjesëmarrësve të programit për përgatitjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve tu mundësojnë që të 

fitojnë njohuri lidhur me Trafikimin me njerëz, në veçanti për ngjashmëritë dhe dallimet e veprës 

penale të trafikimit me veprat tjera, që kanë elemente te kësaj vepre penale por që në esencë 

dallojnë nga trafikimi me njerëz si dhe me pozitën e viktimës së trafikimit. 

 

Gjithashtu përmes këtyre moduleve synohet që pjesëmarrësit të mësojnë për Procedurat 

Operacionale të Veprimit, për Strategjinë dhe Planin e Veprimit lidhur me luftën kundër 

trafikimit me njerëz si dhe për Mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar që merren me luftimin e 

trafikimit me njerëz e sidomos me Mekanizmat Transnacional të Referimit, ku edhe Kosova  

është pjesëmarrëse aktive së bashku më të gjitha shtetet e Evropës Jug-Lindore dhe disa shtete 

anëtare të Bashkimit Evropian. 

 

Trafikimi me njerëz paraqet një nder format më të rënda të shfrytëzimit të njerëzve dhe me të 

drejtë konsiderohet si skllavëri moderne e kohës së sotme. Kjo formë e shfrytëzimit të qenieve 

njerëzore paraqet një biznes në lulëzim dhe është një nga krimet që është përhapur me shpejtësi 

në të gjithë botën dhe ka arritur tashmë ato dimensione që ka arritur trafikimi i drogës dhe i 

armëve. 

 

Sipas disa vlerësimeve, për një vit, fitimet shkojnë deri në  31.6 miliardë dollar, ndërsa sipas  

disa vlerësimeve të bëra nga UNODC (Zyra e Kombeve të Bashkuara kundër Drogës dhe 

Krimeve) fitimet që vijnë nga trafikimi i qenieve njerëzore janë rreth 7-13 miliardë dollarë në vit. 

 

Sot ne botë nuk ka të dhëna të besueshme dhe të plota mbi shtrirjen e problemit të trafikimit të 

qenieve njerëzore, por vlerësimet e bëra nga disa organizata ndërkombëtare dhe agjencive 

kombëtare mund  të shërbejë si  një  tregues  i  mirë. Sipas Kombeve  të  Bashkuara vlerësohet se 

700.000 fëmijë e gra çdo vit bien viktimë e trafikimit me njerëz. Sipas Departamentit Amerikan 

të Shtetit kjo shifër është vlerësuar në 900.000, nga të cilat 20.000 persona janë shfrytëzuar në 

territorin e SHBA-ve. Sipas Raportit të Organizatës Ndërkombëtare të Punës në vitin 2005 thuhet 

se 2.45 milion njerëz në çdo kohë të dhënë vetëm duke u shfrytëzuar për punë. UNICEF-i 

vlerëson se 1.2 milion fëmijë çdo vit bëhen viktima të trafikimit. 

 

Identifikimi i viktimave të trafikimit është pika fillestare ne sistemin e mbrojtjes së këtyre 

viktimave dhe pastaj paraqitet nevoja e strehimit te sigurt si dhe çdo lloj i mbështetjes duke 

përfshirë ndihmën shëndetësore, psikologjike, materiale dhe këshilluese deri te rehabilitimi dhe 

riintegrimi i plote i këtyre viktimave, andaj këto probleme kanë nevojë që të studiohen në  

mënyrë më specifike, për të nxjerrë konkluzione që mund tu shërbejnë atyre që merren apo do të 

merren me parandalimin dhe luftimin e trafikimit me njerëz. 

 

Sa i përket Kosovës deri në vitin 2001 trafikimi me qenie njerëzore nuk ishte parashikuar fare si 

vepër penale. Nevojës për tu parashikuar trafikimi më qenie njerëzore si vepër penale në Kosovë 

i kanë paraprirë disa faktor siç janë: mungesa e legjislacionit lidhur më trafikimin më qenie 

njerëzore, një laramani shumë të madhe e ligjeve që aplikoheshin në Kosovë menjëherë pas  

luftës së vitit 1999, duke përfshirë ish ligjet e ish Republikës Federative të Jugosllavisë, ish 

 

Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës dhe një pjesë e ligjeve të Republikës së Serbisë, por  

që të gjitha këto norma ligjore nuk parashikonin asnjë dispozitë lidhur më trafikimin me qenie 

njerëzore edhe pse nga viti 1999 e deri ne vitin 2001 ne Kosovë kishte mjaftë trafikantë që po 



 

merreshin më trafikimin e qenieve njerëzore dhe viktima që po trafikoheshin nga këta trafikant 

dhe për fat të keq edhe një numër gjithnjë e më të madh të shfrytëzuesve të shërbimeve seksuale 

të këtyre viktimave, nga radhët e atyre që kishin ardhur në Kosovë për të ndihmuar në vendosjen 

e rendit dhe ligjit. 

 

Me ardhjen e shumë forcave ushtarake dhe policore ndërkombëtare si dhe një personeli shumë të 

madh civil në Kosovë në kuadër të Misionit në Kosovë të Kombeve të Bashkuara (UNMIK), por 

edhe shumë organizatave tjera ndërkombëtare, qofshin qeveritare apo edhe jo qeveritare, u hap 

një shans e madhe për trafikantët e qenieve njerëzore, të cilët shfrytëzuan në mënyrë shumë të 

mirë mos kontrollimin e kufijve të Kosovës, mos funksionimin e sistemit policor dhe gjyqësor, 

mos stabilitetin politik dhe ekonomik, mos funksionimin e doganave si dhe nevojën permanente 

të personelit ushtarak, policor dhe civil të gjinisë mashkullore për të shfrytëzuar seksualisht  

femra të trafikuara që vinin nga vendet e ish bllokut socialist. 

 

Në vitin 2001 nga Administrata e UNMIK-ut që ishte instaluan në Kosovë në bazë të Rezolutës 

së Këshillit të Sigurimit Nr.1244, në vitin 1999, nxori Rregulloren Nr.2001/4 mbi ndalimin e 

trafikimit me njerëz ne Kosovë (në Kosovë Rregulloret e UNMIK-ut kanë fuqinë e ligjeve) e cila 

parashikonte për herë të parë në Kosovë trafikimin e qenieve njerëzore si vepër penale si dhe 

dispozita tjera që merreshin më viktimat e trafikuara dhe lokalet e përdoruara për trafikimin e 

këtyre viktimave dhe gjithashtu parashikonte koordinatorin nacional për luftimin e trafikimit me 

qenie njerëzore. 

 

Përveç kësaj në Kosovë nuk kishte as dispozita ligjore që mbronin viktimat e trafikuara e as 

dëshmitarët që mund të paraqiteshin në rastet e trafikimit më qenie njerëzore, andaj Administrata 

e UNMIK-ut në vitin 2000 nxori Rregulloren për mbrojtjen e palëve të dëmtuara dhe 

dëshmitarëve ne procedurën penale si dhe Urdhëresën administrative për zbatimin e kësaj 

Rregullore si dhe një Rregullore për dëshmitarët bashkëpunues, që kishin për qëllim luftimin e 

kriminalitetit në përgjithësi e të trafikimit më njerëz në veçanti. 

 

Trafikimi me njerëz ne Kodin Penal të Kosovës të datës 6 Prill 2004, parashihej në nenin 139, 

mirëpo krahas kësaj vepre penale ne ketë Kod ishin parashikuar edhe disa vepra penale që sipas 

Rregullores se UNMIK-ut Nr.2001/4 konsideroheshin si trafikim me njerëz dhe atë: ne nenin 137 

parashihej vepra penale - vendosja e skllavërisë, kushteve të ngjashme me skllavërinë dhe e 

punës së detyruar dhe ne nenin 140 vepra penale - fshehja e dokumenteve të identifikimit të 

viktimave të skllavërisë ose trafikimit me njerëz, andaj siç mund të shihet ky Kod Penal nuk 

parashikonte si vepër penale të veçantë - shfrytëzimin ose sigurimin e shërbimeve seksuale në  

një gjendje të shfrytëzimit seksual, por ketë vepër penale e përfshinte në kuadër të veprës penale 

të trafikimit ne nenin 139 paragrafi i 5, ndërsa parashikonte një tjetër vepër penale si të veçantë, 

atë të fshehjes së dokumenteve të identifikimit të viktimave të skllavërisë ose trafikimit me 

njerëz, e cila vepër nuk ishte e parashikuar më Rregulloren Nr.2001/4. 

 
 

1.1 Kuptimi i veprës penale të trafikimit me qeni njerëzore sipas Kodit Penal 

 

Kodi i ri penal i Republikës së Kosovës i vitit 2012, ka parashikuar veprën penale të trafikimit 

më qenie njerëzore në nenin 171. Në paragrafin e parë është parashikuar forma bazë e kësaj  

vepre penale dhe sipas këtij paragrafi kushdo që merr pjesë në trafikimin e njerëzve, dënohet me 

gjobë dhe me burgim prej pesë deri në dymbëdhjetë vjet. 

 

Paragrafi i dytë ka parashikuar rastin që për nga kualifikimi juridik është formë më e rëndë së 

paragrafi një dhe ky rast paraqitet 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 
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nga fëmijët ose kur vepra kryhet ndaj personit nën moshën tetëmbëdhjetë vjet dhe në ketë rast 

kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre deri në pesëmbëdhjetë vjet. Forma e rëndë e 

kryerjes së trafikimit të qenieve njerëzore është parashikuar në paragrafin e tretë, sepse mënyra e 

kryerjes dhe pasojat e veprës penale e bëjnë më të rëndë ketë formë të trafikimit. Këtu bëhet fjalë 

për rastet kur dikush organizon një grup personash për të kryer vepër nga paragrafi 1. i këtij neni 

dhe më ketë rast dënohet me gjobë deri në pesëqind mijë (500.000) Euro dhe me burgim prej 

shtatë deri në njëzet vjet. 

 

Një rëndësi të veçantë më dispozitën e nenit 171 i është kushtuar edhe rasteve kur trafikimi 

kryhet nga personat zyrtar dhe kjo formë është parashikuar në paragrafin katër në të cilit 

theksohet së nëse vepra penale kryhet nga personi zyrtar me keqpërdorimin e pozitës apo 

autorizimeve të tij, kryesi dënohet me: gjobë dhe burgim prej pesë deri në pesëmbëdhjetë vjet për 

vepër penale nga paragrafi 1. (forma bazë) ose paragrafi 2 (perimetri prej 350 metra) dhe më 

gjobë dhe burgim së paku dhjetë vjet për vepër penale nga paragrafi 3. (forma e organizuar), 

ndërsa në rast të vdekjes së viktimës së trafikuar neni 171 në paragrafin pesë ka parashikuar 

dënim me jo më pak se dhjetë vjet burgim ose me burgim të përjetshëm. 

 

Gjithashtu ky kod ne paragrafin 6 të nenit 171 jep edhe kuptimin e shprehjeve që lidhen me 

trafikimin e qenieve njerëzore si në vijim: 

 

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. 

 

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. 

 

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. 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. 

 

Ky përshkrim dhe përkufizim i trafikimit më qenie njerëzore në kodin penal të vitit 2012 ka disa 

ndryshime dhe plotësime në raport me ish kodin penal të Kosovës që ishte në fuqi deri më datën 

1 janar 2013, sepse tani jo vetëm që janë rritur dënimet e parashikuara për ketë vepër penale, por 

edhe janë shtuar format apo mënyrat e kryerjes së trafikimit më qenie njerëzore, siç është rasti  

kur kjo vepër penale 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, kur vepra kryhet nga personi zyrtar apo kur vepra kryhet përmes kërkimit të 

lëmoshës. 

 

Të gjitha këto forma apo mënyra të reja që janë parashikuar më kodin e vitit 2012 paraqesin një 

plotësim të mirë të dispozitës lidhur më trafikimin e qenieve njerëzore dhe këto plotësime janë 

edhe në përputhje më direktivën e parlamentit dhe këshillit evropiane të vitit 2011 për 

parandalimin dhe luftimin e trafikimit më qenie njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave të 

trafikuara. Sa i përket kuptimit të trafikimit më njerëz, Kosova ka nxjerr edhe një Ligj të veçantë 

për parandalimin dhe luftimin e trafikimit me njerëz dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit, që 
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gjithashtu ka parashikuar një dispozitë ku flitet për atë se çka nënkupton trafikimi më njerëz, 

mirëpo edhe pse ky ligj niset apo bazohet ne Kodin Penal të Republikës së Kosovës, prap se prap 

ka bërë tejkalimin e Kodit duke futur ne përshkrimin e dispozitës edhe elemente të trafikimit të 

cilat nuk janë përmendur shprehimisht në Kodin penal. 

 

Sipas këtij Ligji, elementet e trafikimit me njerëz përbëhen nga: Rekrutimi, transportimi, 

transferimi, strehimi apo pranimi i personave, me anë të kanosjes dhe përdorimit të forcës apo 

formave tjera të shtrëngimit, rrëmbimit, mashtrimit, lajthimit, keqpërdorimit të pushtetit apo 

keqpërdorimit të pozitës së ndjeshme dhe dhënia apo marrja e pagesave apo përfitimeve për të 

arritur pëlqimin e personit që ka kontroll mbi personin tjetër, me qëllim të shfrytëzimit. 

 

Nëse një vepër përfshinë elementet e mësipërme, ato janë brenda fushëveprimit të këtij ligji,  

duke përfshirë por duke mos u kufizuar, në: punë të detyruar; skllavëri, përdorimi i praktikave të 

ngjashme me skllavërinë, apo forma tjera të kufizimit të lirisë; detyrimit për prostitucion, 

pjesëmarrje nё shfaqje pornografike, me qëllimin për prodhimin, shpërndarjen dhe çfarëdo vënie 

nё qarkullim të shfaqjeve të tilla, marrjen, shitjen apo posedimin e materialeve pornografike, apo 

ushtrimin e formave tjera të shfrytëzimit seksual; detyrimit për marrjen e organeve apo indeve  

për transplantim apo pjesëve tjera të trupit të njeriut; detyrimit të një gruaje për përdorim si nёnё 

bartëse (surrogate) apo për qëllime riprodhimi; abuzimit të te drejtave të fёmijёve me qëllim të 

adoptimit të paligjshëm; përdorimit nё konflikte të armatosura apo nё formacione të paligjshme 

ushtarake; përdorimit nё veprimtari të paligjshme; lypje e detyruar; shitjes një personi tjetër; 

detyrimit për tu pёrfshirё nё veprimtari tjera që shkelin të drejtat dhe liritë themelore të njeriut; 

martesa të detyruara; martesa të fëmijëve dhe marrja apo mbajtja e kundërligjshme e fëmijës. 

 

Siç mund të shihet ky ligj ka përmendur shprehimisht format e ndryshme të trafikimit të cilat nuk 

ishin përmendur në asnjërin nga ligjet e më pashme e as në Kodin Penal aktual të vitit 2012 siç 

janë: kufizimi i lirisë në çfarëdo forme, detyrimit të një gruaje për përdorim si nёnё bartëse 

(surrogate) apo për qëllime riprodhimi; abuzimit të te drejtave të fëmijëve me qëllim të adoptimit 

të paligjshëm; përdorimit në konflikte të armatosura apo në formacione të paligjshme ushtarake; 

përdorimit në veprimtari të paligjshme; lypje e detyruar; shitjes një personi tjetër; detyrimit për  

tu përfshirë në veprimtari tjera që shkelin të drejtat dhe liritë themelore të njeriut; martesa të 

detyruara; martesa të fëmijëve dhe marrja apo mbajtja e kundërligjshme e fëmijës. 

 

Gjithashtu sipas këtij ligji, nxitja, ndihma dhe inkurajimi apo tentimi për të kryer vepër penale 

nga ky ligj, është gjithashtu e dënueshme, ndërsa kur sjellja e cekur më lartë përfshinë fëmijë, 

atëherë ajo është vepër e dënueshme e trafikimit me njerëz edhe nëse nuk është përdorur asnjëri 

nga mjetet e parapara si elemente të trafikimi më njerëz. 

 

Edhe të ky Ligj pëlqimi i viktimës së trafikimit me njerëz për qëllime shfrytëzimi nuk merret 

parasysh kur cilado prej mjeteve të përcaktuara për trafikimin e gënjeve njerëzore, është përdorur 

kundër viktimës së tillë. 

 
 

1.2 Elementet e Trafikimit me qenie njerëzore 

 

Nga përshkrimi i lartcekur i veprës penale të trafikimit me qenie njerëzore rezulton se trafikimi 

më qenie njerëzore është një vepër penal mjaft komplekse dhe se në vete përmban disa elemente 

të ndryshme të cilat jo vetëm që janë të ndërlidhura në mes veti por edhe shpesh herë do të 

paraqesin vepra penale të veçanta nëse shikohen si të ndara. Në ketë rast do të merret për bazë 

analiza e elementeve të kësaj vepre penale që është bërë nga Organizata për Siguri dhe 

Bashkëpunim Evropian ne Kosovë, sipas të cilës rezulton se këto elemente mund të ndahen ne  

tre grupe: 
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Grupi i parë apo siç njihet ndryshe grupi i elementeve të “veprimit” përfshinë: rekrutimin, 

transportimin, transferimin, strehimin ose pranimin e personave 

 

Grupi i dytë apo siç njihet ndryshe grupi i elementeve të “mjeteve” përfshinë: mjetet e  

kërcënimit ose të përdorimit të forcës apo me forma tjera të detyrimit, rrëmbimit, falsifikimit, 

mashtrimit apo keqpërdorimit të pushtetit ose të një pozite të ndjeshme ose me anë të dhënies a 

marrjes së pagesave apo përfitimeve për të arritur pëlqimin e personit, që ka kontroll mbi 

personin tjetër; 

 

Grupi i tretë apo siç njihet ndryshe grupi i elementeve “mentale” përfshinë: qëllimin e 

shfrytëzimit i cili përkufizohet si: - shfrytëzim i prostitucionit të të tjerëve ose formave tjera të 

shfrytëzimit seksual, shërbimeve ose punës së detyruar, skllavërisë ose veprimeve të ngjashme 

me skllavërinë, robërisë ose heqjes së organeve. 

 
 

1. 3 Elementet e “Veprimit” te trafikimi me njerëz 

 

“Rekrutimi” nënkupton punësimin e personit; nuk kërkohet që rekrutuesi të ketë për qëllim ta 

paguajë atë person. Rekrutimi mund të ndodhë jashtë vendit e po ashtu edhe në fshatin ose 

vendlindjen e viktimës. 

 

“Transportimi” nënkupton lëvizjen fizike të personit nga një lokacion në tjetrin. Kjo nuk kërkon 

domosdo kalimin e kufijve: një person mund të trafikohet edhe përbrenda Kosovës. 

 

“Transferimi” nënkupton dhënien e kontrollit mbi një person, një personi tjetër, i cili pastaj “e 

pranon” viktimën e trafikimit (shih më poshtë). Përderisa pagesa me të holla mund të jetë dëshmi 

që ka ndodhur trafikimi, nuk është element i nevojshëm në veprën penale të trafikimit. 

 

“Strehimi” nënkupton sigurimin e dhomës ose një hapësire tjetër për personin, por pa e pranuar 

atë në cilësinë e viktimës (në të kundërtën do të ekzistonte “pranimi”) 

 

“Pranimi” është marrja e kontrollit mbi viktimën, zakonisht nga ndonjë person 

që më parë e ka “rekrutuar” ose “transferuar” viktimën (Elementet e grupit të parë “të veprimit”). 

 
 

1.3.1 Elementet e grupit të dytë – “të mjeteve” 

 

Nëse shikohet analiza e elementeve te grupit te pare, rezulton se elementet e trafikimit mund të 

jenë më të komplikuara, kur bëhet fjalë për kualifikimin e drejtë juridiko - penal, sidomos kur 

bëhet fjalë për grupin e dytë dhe të tretë të elementeve të veprës penale, sepse ne grupin e dytë të 

elementeve janë edhe kërcënimi ose përdorimi i forcës apo format tjera të detyrimit, rrëmbimi, 

falsifikimi, mashtrimi apo keqpërdorimi i pushtetit ose një pozitë e ndjeshme ose dhënia apo 

marrja e pagesave apo përfitimeve. 

 

Të gjitha këto forma të veprimeve mund të paraqesin vepra penale të veçanta dhe për ketë arsye 

në praktikën gjyqësore të Kosovës, kur bëhet fjalë për kualifikimin juridik të veprës penale, ka 

pasur qasje të ndryshme, varësisht se kush ka zhvilluar procedurat e ndjekjes penale dhe 

procedurat gjyqësore, ngase në Kosovë në sistemin prokurorial dhe gjyqësor ka pasur prokuror 

dhe gjyqtar të UNMIK-ut të cilët në Kosovë kanë ardhur më eksperienca të ndryshme dhe me 

sisteme të ndryshme juridike. 
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Është gati e zakonshme që në një rast penal ku ndjekja penale fillon për shkak të dyshimit të 

bazuar se të dyshuarit kanë kryer veprën penale të trafikimit me njerëz, kundër të njëjtëve të 

zhvillohet njëkohësisht procedura edhe për veprat tjera penale, siç mund të jenë: dhunimet, 

armëmbajtjet pa leje, trafikimi i narkotikëve, shpërdorimi i pozitës zyrtare dhe autorizimeve, 

falsifikimi i dokumenteve etj, ne çdo rast këto vepra penale nuk janë pjesë e trafikimit me qenie 

njerëzore, nëse veprimet inkriminuese te këto vepra penale nuk janë ndërmarr më qëllim të 

shfrytëzimit të viktimave të trafikuara, por për qëllime të përfitimit të kundërligjshëm pa i 

shfrytëzuar viktimat, mirëpo janë kryer nga i njëjti person në të njëjtën kohë kur është kryer edhe 

trafikimi i qenieve njerëzore, andaj për shkak të ekonomizimit dhe efikasitetit të procedurës 

penale zhvillohet procedurë e përbashkët për të gjitha veprat penale duke përfshirë pra edhe 

trafikimin me qenie njerëzore. 

 

Në nenin 171 të KPPRK, kërkohet që kryesi të ketë kryer “veprimet”, pra rekrutimin, 

transportimin, transferimin, strehimin ose pranimin e personave, në raport me viktimën duke 

përdorur “mjete” të kërcënimit ose të përdorimit të forcës apo me forma tjera të detyrimit, 

rrëmbimit, falsifikimit, mashtrimit apo keqpërdorimit të pushtetit ose të një pozite të ndjeshme 

ose me anë të dhënies a marrjes së pagesave apo përfitimeve për të arritur pëlqimin e personit, që 

ka kontroll mbi personin tjetër. 

 

Prandaj, vetëm ekzistimi i elementeve te grupit te parë të “veprimit”: transferimi, pranimi, 

strehimi, rekrutimi ose transportimi i personit nuk përbëjnë në vete veprën penale të trafikimit, 

por duhet plotësuar edhe ndonjëri nga elementet e grupit të dytë të ashtuquajtura elementet e 

“mjetit” edhe pse ky plotësim ende nuk është i mjaftueshëm pa ekzistuar edhe grupi i tretë i 

elementeve, pra elementet që hyjnë në kuadër të “qëllimit”. 

 

Nëse shikohen si të ndara elementet e mjetit, mund të nxjerrët konkludimi se: secili nga këto 

mjete, nëse do të shikohej si i ndarë nga grupi i parë dhe i tretë i elementeve të trafikimit të 

qenieve njerëzore do të paraqiste një vepër penale të veçantë, mirëpo këto elemente të trafikimi i 

qenieve njerëzore janë të rëndësishme vetëm kur janë në pyetje viktimat madhore (mbi 18 vjet) e 

jo edhe për raste kur viktima janë viktimat e mitura (nën 18 vjet). 

 

Ne ketë rast do të jepen disa përkufizimi lidhur më grupin e dytë të elementeve përbërëse të 

trafikimit me qenie njerëzore e që parashihen qoftë me dispozitat e Kodit Penal të Kosovës, si 

vepra penale të veçanta, qoftë më dispozitat e Kodit të Procedurës Penale të Kosovës apo edhe 

më (projekt) Ligjin për parandalimin dhe luftimin e trafikimit më njerëz dhe mbrojtjen e 

viktimave të trafikimit në Kosovë: 

 
 

1.3.2 Elementet e grupit të tretë “qëllimit të shfrytëzimit” 

 

Grupi i fundit i elementeve të veprës penale të trafikimit është grupi i elementeve subjektive, që 

mund të emërtohet edhe si “qëllimi i shfrytëzimit të viktimës”. Ashtu si është paraparë në 

Protokollin e Palermos dhe në nenin 171 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, shfrytëzimi 

përfshin por nuk kufizohet në prostitucionin, shërbimet tjera seksuale, punë të detyruar, 

skllavërim apo kushte të ngjashme me skllavërimin, robërim ose heqje të organeve. 

 

“Qëllimi i shfrytëzimit” është elementi mendor apo subjektiv i kryesit të veprës penale dhe ne 

rastet e trafikimit të qenieve njerëzore “veprimi” dhe “mjeti“ te kryesi duhet të kenë për qëllim 

shfrytëzimin e viktimës. Prandaj, nuk është e thënë që kryesi i veprës, në të vërtetë ta shfrytëzojë 

viktimën, mjafton që të vërtetohet se ai kishte për qëllim ta shfrytëzonte atë - viktimën. 
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Si rrjedhim, nëse “veprimet” dhe “mjetet” të kryera nga kryesi, (si p.sh. transferimi me përdorim 

të forcës, pranimi me anë të mashtrimit etj.) janë bërë me qëllim tjetër nga ai i shfrytëzimit të 

viktimës për shërbime seksuale apo prostitucionit, punës së detyruar, skllavërisë apo kushteve të 

ngjashme me skllavërinë apo heqjes së organeve, nuk mund të konsiderohet se është kryer vepra 

penale e trafikimit, sepse siç u tha më lartë elementet e “mjetit”, ne ketë rast, përdorimi i forcës 

apo mashtrimi si veprime të veçanta, mund të paraqesin vepër tjetër penale e jo atë të trafikimit 

më qenie njerëzore. 

 
 

1.4 Heqja e organeve 

 

Heqja e organeve nënkupton rastet kur dikush 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 apo rastet kur dikush pa arsye mjekësore, pa autorizim ose në kundërshtim 

me ligjin e zbatueshëm, transplanton pjesë të trupit të njeriut me pëlqimin apo pa pëlqimin e 

marrësit dhe dhënësit ose për qëllim transplantimi merr pjesë të trupit të personit të vdekur apo 

posedon, blen, ndërmjetëson në blerje, shet, transporton, importon ose eksporton organe apo 

qeliza njerëzore për qëllim të transplantimit apo 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. 

 
 

1.5 Format tjera të shfrytëzimit 

 

Përveç formave të lartcekura të shfrytëzimit sot ne botë gjithnjë e më shumë flitet edhe për forma 

tjera të shfrytëzimit, siç janë: martesat e detyruara, detyrimi për të kryer vepra penale, detyrimi 

për të trafikuar narkotikë apo armë etj. 

 

(Projekt) Ligji për parandalimin dhe luftimin e trafikimit dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit 

si trafikim me njerëz konsideron edhe çfarëdo kufizimi tjetër i lirisë, detyrimit të një gruaje për 

përdorim si nёnё - bartëse (surrogate) apo për qëllime riprodhimi; abuzimit të te drejtave të 

fёmijёve me qëllim të adoptimit të paligjshëm; përdorimit nё konflikte të armatosura apo nё 

formacione të paligjshme ushtarake; përdorimit nё veprimtari të paligjshme; shitjes një personi 

tjetër; detyrimit për tu pёrfshirё nё veprimtari tjera që shkelin të drejtat dhe liritë themelore të 

njeriut; martesa të detyruara; martesa të fëmijëve dhe marrja apo mbajtja e kundërligjshme e 

fëmijës. 

 

Këtu vlen të përmendet shfrytëzimi apo përdorimi i viktimave për të kryer veprimtari të pa 

ligjshme që sipas Direktivës Evropiane shprehja “shfrytëzim për aktivitete kriminale” duhet te 

kuptohet si shfrytëzimi i një personi për te bërë ndër të tjera, vjedhje xhepash, dyqanesh, trafikun 

e drogës dhe aktivitete te tjera te ngjashme te cilat janë subjekt i ndëshkimeve dhe implikojnë 

përfitime financiare. 

 

Edhe ne këto raste trafikuesit shfrytëzojnë gjendjen e rëndë ekonomiko-sociale dhe shëndetësore 

të viktimave të trafikuara dhe duke i joshur më përfitime të vogla dhe momentale i sjellin në 

pozitë të atillë që të marrin pëlqimin e viktimave për të kryer veprime jo vetëm të rrezikshme për 

jetën e tyre por edhe dëmtuar personat tjerë dhe pasurinë e tyre. 

 

Tani më është e qartë se të gjitha elementet e grupit të parë “të veprimit” dhe të dytë “te mjeteve” 

janë pjesë e trafikimit me njerëz nëse ato janë kryer më “qëllim të shfrytëzimit” të viktimës së 

trafikuar, pra grupi i tretë i elementeve të trafikimit “qëllimi i shfrytëzimit” paraqet  grupin 
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kryesor të elementeve të trafikimit me njerëz i cili grup jo vetëm që e veçon trafikimin me njerëz 

nga veprat tjera penale, por edhe i jep peshën kësaj vepre në raport më veprat tjera. 

 

Grupi i tretë i elementeve të trafikimit me njerëz “qëllimi i shfrytëzimit” është me rendësi jo 

vetëm të rastet kur janë të trafikuara personat madhor, sepse pa përmbushjen e grupit të tretë të 

elementeve nuk mund të ketë trafikim, por edhe të trafikimi i fëmijëve, sepse siç u tha me lartë 

rekrutimi, transportimi, transferi, strehimi ose pranimi i fëmijës (grupi i parë i elementeve) me 

qëllim të shfrytëzimit (grupi i trete i elementeve) konsiderohet ”trafikim me njerëz”, madje edhe 

nëse kjo nuk përfshin asnjërën nga mjetet për kryerjen e trafikimit me njerëz, ne ketë rast  

mjafton qëllimi për shfrytëzimin e prostitucionit të te tjerëve ose formave të tjera të shfrytëzimit 

seksual, shërbimeve ose punës së detyruar, skllavërisë ose veprimeve të ngjashme me 

skllavërinë, robërisë ose heqjes së organeve, për tu konsideruar se është kryer vepra penale e 

trafikimit më njerëz. 

 
 

1.6 “Pëlqimi” si element të trafikimi me njerëz 

 

Pëlqimi paraqet veprimin qenësor të trafikimi me qënje njerëzore, sepse mungesa e këtij pëlqimi 

apo marrja e tij me anë të mjeteve që janë pjesë e grupit të dytë të elementeve të veprës penale të 

trafikimit, bënë që një veprim të konsiderohet si trafikim me njerëz, nëse trafikuesi ka patur si 

qëllim shfrytëzimin siç parashikohet të grupi i tretë i elementeve te veprës penale te trafikimit. 

 

Sipas legjislacionit penal të Kosovës ne rastet e veprave penale kundër integritetit seksual, 

shprehja “pëlqim” nënkupton pajtimin e vullnetshëm të personit i cili ka arritur moshën 

gjashtëmbëdhjetë vjet për të kryer aktin seksual, për të kryer ndonjë punë, për ti hequr organet e 

veta etj. 

 

Siç mund të shihet të personat nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet nuk llogaritet se e kanë  

zotësinë për të shprehur pëlqimin e tyre, andaj në rastet e tilla nuk kërkohet që në veprimet e 

trafikantëve të ekzistojnë më çdo kusht elementet e grupit të parë apo të dytë për të ekzistuar 

trafikimi me qenie njerëzore, por mjafton vetëm ekzistimi i qëllimit për shfrytëzimin e tyre. 

 
 

1.7 Pëlqimi te personat madhor 

 

Edhe pse si rregull, trafikantët i përdorin të gjitha veprimet dhe mjetet për të arritur pëlqimin e 

viktimave të trafikuara, kjo rregull nuk vlen në të gjitha rastet. Këtu mund të përmendet rasti i 

shfrytëzimit të prostitucionit të vullnetshëm, ku femra që ushtron prostitucionin më pëlqimin e 

sajë bëhet viktimë e trafikantëve, për të fituar apo marr pagesa të ndryshme, mirëpo edhe ne këto 

raste trafikantët e këtyre viktimave nuk përjashtohen nga përgjegjësia penale, sepse ata e 

shfrytëzojnë ketë pëlqim të atyre që e ushtrojnë prostitucionin për të arritur përfitime për vetën e 

tyre. 

 

Pra kur është në pyetje prostitucioni, trafikantët vetëm i shfrytëzojnë ato që e ushtrojnë 

prostitucionin për të arritur përfitimet e tyre, edhe pse në shumicën e rasteve mënyra dhe lartësia 

e pagesave që ju bëhet atyre që e ushtrojnë prostitucionin bëhet në mënyrë jo të drejtë dhe më 

kohë e në shumicën e rasteve as që bëhet fare. 

 
 

1.8 Pëlqimi te personat e mitur 
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Siç është theksuar me lartë kur janë në pyetje viktimat fëmijë, as që kërkohet pëlqimi i tyre për të 

ekzistuar vepra penale e trafikimit, pra pëlqimi i fëmijëve për tu shfrytëzuar për qëllime të 

trafikimit nuk është aspak i rëndësishëm, nëse vërtetohet se trafikuesi ka pasur për qëllim 

shfrytëzimin e fëmiut për qëllime të shfrytëzimit. 

 

Ky parim në shikim të parë duket sikur të jetë në kundërshtim më atë që përcakton Kodi Penal i 

Kosovës të veprat penale kundër integritetit seksual, ku pëlqimin mund ta japin edhe fëmijet që 

kanë mbushur moshën 16 vjet, mirëpo në ato raste bëhet fjalë vetëm për marrëdhënie seksuale të 

kryera më vullnetin e dy partnerëve, pa ndërmjetësimin apo imponimin e çfarëdo forme të askujt, 

pra të marrëdhëniet seksuale më vullnetin e partnerëve nuk ka ndërhyrje nga të tjerët, por çdo gjë 

varte nga vetë partnerët. 

 
 

2. Pastrimi i parave 

 

Pastrimi i parave do të thotë - çdo veprim me synim maskimin e origjinës së parave ose prone 

tjetër, të fituara nga ndonjë vepër penale, ku përfshihet: 

 

 konvertimi ose çdo transfer i parave që rrjedhin nga aktiviteti kriminal; 

 fshehja ose maskimi i natyrës, origjinës, vendit, lëvizjes, rregullimit, të drejtave, ose 

pronësisë në lidhje me paratë ose pronë tjetër të fituar nga aktivitet kriminale. 
 

Sa i përket të ardhurave nga vepra penale janë, sipas ligjit nr. 05/l-096 për parandalimin e 

pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit (tani e tutje LPPLFT) nënkuptohet - 

çdo pasuri e përfituar në mënyrë direkte apo indirekte nga vepra e ndërlidhur penale. Pasuria e 

fituar në mënyrë indirekte nga vepra e ndërlidhur penale përfshin pasurinë në të cilën më vonë 

është konvertuar, transformuar ose përzier çdo pasuri e përfituar në mënyrë direkte nga vepra e 

ndërlidhur penale si dhe të ardhurat, kapitali apo përfitimet tjera ekonomike të realizuara nga 

pasuria e tillë në çfarëdo kohe të kryerjes së veprës penale; 

 
 

2.1 Kompetenca për hetimin e pastrimit të parave 

 

Sipas nenit 3 të LPPLFT Veprat penale të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit të 

përshkruara në nenin 56 dhe 57 të këtij Ligji hyjnë në kompetencën ekskluzive të Prokurorisë 

Speciale të Republikës së Kosovës, të themeluar me Ligjin mbi Prokurorinë Speciale të 

Republikës së Kosovës, ndërsa Veprat tjera penale të përshkruara në këtë ligj hyjnë në 

kompetencën e prokurorëve të shtetit siç përshkruhet në Ligjin mbi Prokurorin e Shtetit dhe në 

Kodin e Procedurës Penale të Kosovës. 

 
 

2.2 Njësia për intelegjencë financiare 

 

2.2.1 Statusi i Njësisë për intelegjencë financiare - NJIF-K-së 

 

Me qëllim që të luftohet në mënyrë efektive pastrimin e parave dhe financimi i terrorizmit në 

Kosovë, ne bazë të Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit 

themelohet Njësia për intelegjencë financiare (tani e tutje NJIF-K) qw është institucioni qendror i 

pavarur kombëtar në kuadër të Ministrisë së Financave, përgjegjës për kërkimin, marrjen, 

analizimin dhe shpërndarjen tek autoritet kompetente dhe bërjen publike të informacionit në 

lidhje me pastrimin potencial të parave dhe financimin e terrorizmit 
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NjIF-K ka buxhetin e vet i cili sigurohet nga Buxheti i Republikës së Kosovës, në pajtim me 

ligjin vjetor të buxhetit. NjIF-K vendosë në mënyrë të pavarur për shfrytëzim të buxhetit, në 

pajtim me Ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë. 

 

Stafi profesional i NjIF-K nuk janë nëpunës civil. Megjithatë legjislacioni që rregullon çështjet e 

shërbimit civil zbatohet ndaj stafit të NjIF-K, përveç rasteve kur rregullohet ndryshe me këtë ligj 

dhe aktet tjera nënligjore të cilat do të jenë në pajtueshmëri me parimet themelore të shërbimit 

civil. 

 

Aktet nënligjore për organizimin e brendshëm administrativ dhe çështje tjera administrative të 

NjIF-K propozohen nga drejtori i NjIF-K dhe aprovohen nga ana e Bordit të NjIF-K. 

 
 

2.2.2 Bordi Menaxhues i Njësisë për Inteligjencë Financiare 

 

Bordi Mbikëqyrës i Njësisë për Inteligjencë Financiare (në tekstin e mëtejmë Bordi) mbikëqyrë 

dhe siguron pavarësinë e NJIF-K. Bordi nuk ka fuqi ekzekutive ose zbatimi kundrejt NjIF-K. 

 

Bordi përbëhet nga Ministri i Financave, i cili do të shërbejë në cilësinë e Kryetarit të Bordit. 

Anëtarë të tjerë të bordit do të jenë, ex officio, Ministri i Punëve të Brendshme, Kryeprokurori I 

Kosovës, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës, 

Drejtori i Përgjithshëm i Doganave të Kosovës dhe Guvernatori i BQK-së. 

 

Bordi mban takim sa herë që puna e NjIF-K ta kërkojë këtë, por jo më pak se dy (2) herë në vit. 

 

Mbledhjet e Bordit ftohen nga Kryetari i Bordit i cili vendosë për agjendën, marrë parasysh edhe 

propozimet nga Drejtori i NjIF-K. Mbledhjet poashtu mund të thirren me kërkesën me shkrim të 

katër (4) anëtarëve të Bordit. 

 

Mbledhjet e Bordit thirren duke komunikuar kohën, vendin dhe agjendën e mbledhjes tek të 

gjithë anëtarët e Bordit të paktën pesë (5) ditë pune përpara datës së caktuar për mbledhje. Në 

raste urgjente mbledhjet mund të thirren edhe me një paralajmërim më të shkurtër. 

 
 

2.2.3 Detyrat dhe kompetencat e Bordit 

 

Bordi është i autorizuar të: 

 

- rishikoj, miratojë dhe të refuzojë raportet e NjIF-K, të përgatitura sipas paragrafit 1. të 

nenit 10 të LPPLFT. Nëse Bordi e refuzon këtë raport, ai duhet t’i ofrojë Drejtorit të 

NjIF-K një letër me shkrim ku shpjegohen qartë dhe në detaje arsyet për një refuzim të 

tillë; 

- vëzhgojë dhe vlerësojë në mënyrë periodike performancën e Drejtorit të NjIF-K; 

- emërojë dhe shkarkojë Drejtorin e NjIF-K; 
- miratojë rregulloren e organizimit të brendshëm të NjIF-K sipas propozimit të Drejtorit të 

NjIF-K; 

- caktojë buxhetin e NjIF-K-së sipas propozimit të Drejtorit të NjIF-K dhe të njëjtin 

 
 

2.3 Subjektet raportuese sipas Ligjit për parandalimin e shpërlarjes së parave dhe 

financimit të terrorizmit 
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Subjekte raportuese janë: 

 

- bankat; 

- institucionet financiare; 

- kazinotë, përfshirë ato në internet; 

- agjentët e pasurive të patundshme dhe ndërmjetësit e pasurive të patundshme; 

- personat fizik dhe ligjor që tregtojnë mallra kur pranojnë pagesa në para të gatshme në  

vlerë prej dhjetëmijë (10.000) Euro ose më shumë; 

- avokatët dhe noterët (kontabilistët) kur përgatiten për, kryejnë ose përfshihen në 

transaksione për klientët e tyre rreth aktiviteteve të mëposhtme; 

- blerjen dhe shitjen e pasurive të patundshme; 

- menaxhimin e parave, letrave me vlerë ose pasurive të tjera të klientit; 

- menaxhimin e llogarive bankare, kursimeve ose të letrave me vler; 

- organizimin e kontributeve të nevojshme për krijimin, funksionimin ose menaxhimin e 

kompanive, ose; 

- krijimin, funksionimin ose menaxhimin e personave ose marrëveshjeve ligjore dhe blerjen  

e shitjen e subjekteve afariste; 

- kontabilistët e certifikuar, auditorët e licencuar dhe këshilltarët tatimor; 

- rustin dhe ofruesit e shërbimeve, që nuk përfshihen në këtë ligj, të cilët i ofrojnë shërbimet 

e mëposhtme palëve të treta në baza komerciale: 

- duke vepruar si agjent formimi i personave ligjorë; 

- duke vepruar ose cakton dikë tjetër të veprojë si një drejtor ose sekretar i një kompanie, një 

partner i një partneriteti, apo një pozitë të ngjashme në lidhje me persona të tjerë ligjorë; 

- duke siguruar një zyrë të regjistruar, akomodim ose adresë për biznesin, adresë zyrtare ose 

me korrespondencë për një kompani, partneritet ose ndonjë person a marrëveshje tjetër 

ligjore; 

- duke vepruar ose caktuar dikë tjetër të veprojë si administrator i besuar i një trusti të 

caktuar; 

- duke vepruar ose caktuar dikë tjetër të veprojë si një aksionar i emëruar për një person 

tjetër. 

 
 

2.4 Transferet bankare 

 

Bankat dhe institucionet financiare, aktiviteti i të cilave përfshin transferet bankare duhet të 

pajisen me emrin e plotë, numrin bankar, adresën ose në mungesë të adresës numrin kombëtar 

identifikues ose datën dhe vendin e lindjes, duke përfshirë, atëherë kur është e nevojshme, emrin 

e institucionit financiar ose autorin e këtyre transfereve. 

 
 

2.5 Detyrimet shtesë të avokatëve, noterëve, kontabilistëve të certifikuar, auditorëve të 

licencuar dhe këshilltarëve tatimor 

 

2.5.1 Identifikimi i klientëve 

 

Avokatët, noterët, kontabilistët dhe auditorët e licencuar dhe këshilltarët tatimor (më tutje 

“profesionistët në fjalë”) do ta verifikojnë emrin dhe adresën dhe në rastin e personave, datën e 

lindjes të çdo klienti para kryerjes së shërbimeve profesionale për klientin. 

 

Nëse profesionisti në fjalë nuk mund ta identifikojë klientin ose ta verifikojë identitetin e tij/saj, 

ai/ajo nuk do të pranojë pasuri nga klienti ose në emër të tij për asnjë qëllim. 
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2.5.2 Raportimi 

 

Çdo profesionist i lartcekur i cili, gjatë kryerjes së shërbimeve për klientin, pranon para nga 

klienti në shumë prej dhjetëmijë (10.000) Euro apo më shumë, për një transaksion ose 

transaksione të lidhura me të, do të dorëzojë raport tek NJIF-K-ja brenda pesëmbëdhjetë (15) 

ditëve nga transaksioni i raportueshëm. Transaksioni gjithashtu do të raportohet  nëse 

profesionisti në fjalë i pranon paratë si ndërmjetësues, që do të thotë se ai ose ajo tenton të 

transferojë paratë tek pala e tretë në emër të klientit. Transaksioni nuk do të ndahet në 

transaksione të shumta për t’iu shmangur raportimit sipas këtij neni. 

 

Transaksioni përfshin mes tjerash, por nuk është i kufizuar me: 

 

- shitjen e mallrave dhe shërbimeve; 

- shitjen e pasurisë së patundshme; 

- shitjen e pasurisë së paprekshme; 

- qiradhënien e pasurisë së patundshme ose personale; 

- këmbimin e parave për mjete të tjera monetare, duke përfshirë edhe para të tjera; 

- pagesën e një borxhi të mëparshëm; 

- pagesën e shpenzimeve të paguara; 

- vazhdimin ose ri pagesën e huas; apo 

- pagesën e taksave në para profesionistit në fjalë për shërbimet e tij ose saj. 

 
 

2.6 Zyra Kadastrale Komunale (ZKK) 

 

Zyra Kadastrale Komunale nuk do ta regjistrojë transferin e të drejtave mbi pasurinë e 

paluajtshme derisa nuk pranon, krahas dokumenteve të tjera që paraqiten në pajtim me ligjin për 

regjistrimin e transferit, një deklaratë, në mënyrën dhe formën e saktësuar nga NJIF-K-ja, të 

nënshkruar nga transferuesi dhe pranuesi, e cila vërteton: 

 

- regjistrimin e transferuesit dhe të pranuesit; 

- identitetin e secilit prej personave ose subjektit që ka interes financiar dhe i cili është 

shfrytëzues i pronës që transferohet dhe natyrën e interesit a statusin e përfituesit; 

- çmimin e blerjes dhe mënyrën e pagesës, nëse pagesa bëhet pjesërisht ose tërësisht, duke 

përfshirë përmes transferit të pronës pos në të holla të gatshme një përshkrim dhe një 

vlerësim të vlerës së pronës; 

- nëse transferi i nënshtrohet paragrafit 1. të këtij neni, numri i llogarisë financiare ose 

numrat prej të cilëve pagesa ka qenë ose do të debitohet dhe te e cila ka qenë ose do të 

transferohet dhe emrat nën të cilët mbahen llogaritë. 

 
 

2.7 Shtëpitë e lojërave te fatit 

 

Shtëpitë e lojërave do ta verifikojnë identitetin e klientit para se të hyjnë në një transaksion ose 

transaksione të lidhura me shitjen, blerjen, transferimin ose këmbimin e monedhave të bixhozit, 

taloneve apo dëshmive të tjera me vlerë të lojërave në një shumë prej dymijë (2.000) Euro ose  

më shumë ose barasvlershëm në monedhë të huaj. 

 

Shtëpitë e lojërave nuk do të angazhohen në ndonjë nga transaksionet në vijim: 
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- këmbimin e parasë së gatshme me para të gatshme me një klient ose me një marrës tjetër në 

emër të klientit, në çdo transaksion në të cilin shuma e shkëmbimit është dymijë (2.000) 

Euro ose më shumë; 

- lëshimin e një çeku ose instrumenti tjetër të negociueshëm një klienti, ose një marrësi tjetër 

në emër të klientit, në këmbim të parasë së gatshme në çdo transaksion në të cilin shuma e 

këmbimit është dymijë (2.000) Euro ose më shumë; 32; 

- transferin e fondeve me anë të transfereve elektronike, telegrafike ose metodave të tjera një 

klienti, ose në një marrësi tjetër në emër të klientit, në këmbim të parasë së gatshme në çdo 

transaksion në të cilin shuma e këmbimit është dymijë (2.000) Euro ose më shumë. 

 
 

2.8 Veprat penale të pastrimit të parave 

 

Gjykatat Themelore Departamenti i Krimeve të Rënda kanë juridiksion të plotë për të gjitha 

veprat penale të pastrimit të parave. 

 

2.8.1 Pastrimi i parave si vepër penale nga neni 56 i LPPLFT 

Vepra penale e pastrimit të parave 

1. Kushdo që, duke e ditur ose ka arsye për të ditur se pasuria e caktuar buron nga ndonjë formë  

e aktivitetit kriminal, pasuri kjo e cila në të vërtetë fitohet me vepër penale, apo kushdo që duke 

besuar se pasuria e caktuar fitohet nga ndonjë formë e aktivitetit kriminal bazuar në përfaqësimet 

e bëra si pjesë e një hetimi zbulues të zhvilluar në pajtim me Kapitullin IX të Kodit të procedurës 

penale të Kosovës, zhvillon veprimet e mëposhtme, kryen vepër penale të dënueshme me 

burgosje deri në dhjetë (10) vjet dhe me gjobë deri në tri (3) herë më të madhe në vlerë të 

pasurisë e cila është subjekt i veprës penale, si vijon: 

 

1.1. konverton, transferon ose përpiqet të konvertoj ose të transferojë pasurinë me qëllim të 

fshehjes apo të maskimit të natyrës, burimit, vendit, dispozicionit, lëvizjes ose pronësisë së 

pasurisë; 

 

1.2. konverton, transferon ose përpiqet të konvertojë ose të transferojë pasurinë me qëllim të 

ndihmës së personit i cili është i përfshirë në të ose që, siç pandehet, është i përfshirë në kryerjen 

e veprës penale që ka shkaktuar shmangien e pasojave ligjore apo të pasojave të qarta ligjore të 

veprimeve të tij; 

 

1.3. konverton, transferon ose përpiqet të konvertojë ose të transferojë pasurinë me qëllim të 

nxitjes së aktivitetit të ndërlidhur kriminal; 

 

1.4. merr, posedon, shfrytëzon apo tenton të merr, posedojë apo shfrytëzojë pasurinë; 

 

1.5. fsheh ose maskon natyrën e vërtetë, burimin, vendndodhjen, sistemimin, lëvizjen, të drejtat 

në lidhje me, apo pronësinë e pasurisë, ose nga një akt i pjesëmarrjes në veprimtari të tilla; 
 

1.6. merr pjesë në, bashkëpunon dhe ndihmon për të kryer, nxit, lehtëson dhe këshillon në 

kryerjen e ndonjë prej veprimeve të përmendura në nën-paragrafët 1.1 deri në 1.5. të këtij 

paragrafi. 

 

2. Për qëllime të paragrafit 1. të këtij neni, përfaqësimet mund të jenë bazë për të besuar së 

pasuria  e  caktuar  përbën  pasuri  të  fituar  me  anë  të  veprës  penale,  madje  edhe  nëse     ato 
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përfaqësime vetëm tërthorazi mbështesin besimin se ajo përbën pasuri të fituar me anë të veprës 

penale. 

 

3. Pa cenuar legjislacionin penal në fuqi lidhur me personin i cili ka kryer veprat e ndërlidhura 

penale jashtë fushëveprimit të këtij paragrafi: 

 

3.1. personi mund të dënohet për vepër penale të pastrimit të parave madje edhe nëse nuk ka 

qenë asnjëherë i dënuar për vepër të ndërlidhur penale prej të cilës është nxjerr pasuria e fituar  

me anë të veprës penale; 

 

3.2. i njëjti person mund të ndiqet dhe të dënohet në procedura të veçanta për vepra penale të 

pastrimit të parave dhe të veprës së ndërlidhur penale prej të cilës është nxjerrë pasuria e fituar 

me anë të veprës penale; dhe 

 

3.3. gjykatat e Kosovës mund të kenë juridiksion mbi veprën penale të pastrimit të parave, madje 

edhe nëse ato nuk kanë juridiksion territorial mbi veprat e ndërlidhura penale prej të cilave është 

nxjerrë pasuria e fituar me anë të veprës penale të pastrimit të parave, ngaqë ka qenë kryer jashtë 

Kosovës. 

 
 

2.9 Veprat e tjera penale nga neni 59 i LPPLFT 

 

1. Cilido person që, duke siguruar ndonjë informacion, ose duke raportuar, duke bërë certifikata 

ose deklarime sipas këtij ligji, me dashje bën, çfarëdo deklarate të rëndësishme të rrejshme ose 

me qëllim nuk i zbulon informacionet e rëndësishme; apo bën apo shfrytëzon çfarëdo dokumenti 

duke e ditur se dokumenti përmban deklaratën ose shënime të rëndësishme të rrejshme, kryen 

vepër penale të dënueshme deri në pesë (5) vite burgim dhe me gjobë deri në njëqind mijë 

(100,000) euro. 

 

2. Kushdo që me dashje shkatërron ose largon çfarëdo të dhënash të cilat duhet të mbahen në 

pajtim me paragrafët 3. deri 7. të nenit 19, paragrafët 1., 2. dhe 3 të nenit 20, paragrafin 7. të  

nenit 24, paragrafin 3. të nenit 25, paragrafët 1. dhe 3. të nenit 26 paragrafin 3. të nenit 29, 

paragrafin 8. të nenit 31 dhe paragrafin 3. të nenit 32 të këtij ligji; apo dështon për të bërë një 

raport në përputhje me paragrafët 1. dhe 2. të nenit 26, paragrafit 4. të nenit 29, paragrafët 2.  dhe 

6. të nenit 31, kryen vepër penale të dënueshme me burgim deri në dy (2) vjet dhe me gjobë deri 

në njëqindmijë (100.000) euro. Nëse çfarëdo vepre penale e paraparë me këtë paragraf kryhet me 

qëllim të pengimit të rolit rregullues ose funksionit të zbatimit të ligjit, kryerësi dënohet me 

burgim deri në pesë (5) vjet dhe me gjobë deri në njëqindmijë (100.000) Euro. 

 

3. Subjekti raportues apo nëpunësi, drejtori, agjenti ose punonjësi i tyre i cili me dashje shkel 

paragrafin 4. të nenit 26 të këtij ligji, kryen vepër penale të dënueshme me burgim deri në dy (2) 

vjet dhe/ose me gjobë deri në njëqindmijë (100.000) euro. Nëse ndonjëra prej veprave penale të 

specifikuara në këtë paragraf kryhet me qëllim të pengimit të ndonjë roli rregullues ose funksioni 

të zbatimit të ligjit, kryerësi dënohet me burgim deri në pesë (5) vjet dhe/ose me gjobë deri në 

njëqindmijë (100.000) euro. 

 

4. Kushdo që me dashje pranon ose paguan valutën në kundërshtim me nenet 29 të këtij ligji, 

kryen vepër penale të dënueshme me burgim deri në dy (2) vjet dhe me gjobë deri në pesëmijë 

(5.000) euro ose me dyfishin e shumës së valutës së pranuar apo të paguar, cilado prej tyre që 

është më e lartë. 
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5. Një zyrtar i NjIF-K-së, i cili me dashje raporton informacionin ose zbulon informacionin në 

pajtim me paragrafin 1. të nenit 15 të këtij ligji apo ia zbulon informacionin prokurorit public  

apo një gjykate, duke e ditur se informacioni i tillë përmban falsitete, pasaktësi, ose gabime të 

rëndësishme; shkatërron ose largon çfarëdo të dhëna të cilat duhet të mblidhen nga NJIFK-ja në 

pajtim me këtë ligj, ndryshe nga çfarë është paraparë me politikën e mbajtjes dhe të shkatërrimit 

të dokumenteve të krijuar nga NJIF-K-ja; apo zbulon çfarëdo informacioni të përshkruar në 

paragrafin 1. të nenit 15 ndryshe nga çfarë është paraparë me paragrafin 2. Të nenit 15, përveç 

nëse është i autorizuar me shkrim nga Drejtori i NJIF-K-së, kryen vepër penale të dënueshme me 

burgim deri në dy (2) vite dhe me gjobë deri në njëqindmijë (100.000) euro. 

 

Nëse vepra penale e përcaktuar në këtë paragraf kryhet me qëllim të pengimit të rolit rregullues 

apo funksionit të zbatimit të ligjit, kryerësi do të dënohet me burgim deri në dhjetë (10) vjet dhe 

me gjobë deri në njëqindmijë (100.000) euro. 

 

6. Informacioni ose dështimi i sigurimit të informacionit mund të jetë i rëndësishëm edhe nëse 

pranuesi nuk është ndikuar apo çorientuar nga ato. 

 

7. Kushdo që kundërligjshëm refuzon apo pengon inspektimin e ligjshëm të ndërmarrë në pajtim 

me nenet 34, 35 dhe 36 të këtij ligji ose me dashje fsheh shënimet që duhet të mbahen dhe të 

paraqiten në pajtim me këtë ligj, kryen vepër penale të dënueshme me burgim deri në një (1) vit 

dhe me gjobë deri në njëqindmijë (100.000) euro. 

 

8. Kushdo që me dashje shkel urdhrin me të cilën urdhërohet masa e përkohshme për ngrirjen e 

pasurisë sipas nenit 27 të këtij ligji, kryen vepër penale të dënueshme me burgim deri në pesë (5) 

vjet dhe me gjobë deri në njëqindmijë (100.000) euro. 

 

9. Kushdo që me dashje nuk deklaron në përputhje me paragrafët 1. dhe 2. të nenit 33 të këtij 

ligji kryen vepër penale të dënueshme me burgim deri në (5) vite ose me gjobë deri në 

njëqindmijë (100.000) euro. 

 
 

2.10 Përgjegjësia penale e personave juridik sipas nenit 60 të LPPLFT 

 

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, përveç nëse ai person 

dëshmon se: 

1.1. vepra penale është kryer pa pëlqimin apo dijeninë e tij; dhe 

1.2. personi ka ndërmarr hapa të arsyeshëm për të parandaluar kryerjen e veprës që do të ishte 

ushtruar nga ai person duke pasur parasysh natyrën e funksioneve të tij në atë kapacitet. 

 
 

2.11 Lirimi nga përgjegjësia sipas neni 61 të LPPLFT 

 

Asnjë veprim për përgjegjësinë civile a penale dhe asnjë sanksion profesional nuk mund të 

ndërmerret ndaj ndonjë personi apo entiteti ose subjekti raportues, sipas këtij ligji, ose ndaj 

drejtorëve, zyrtarëve dhe punonjësve të tyre të përkohshëm apo të përhershëm bazuar vetëm në 

transmetimin e informatave në mirëbesim, dorëzimin e raporteve apo veprimeve të tjera në  

pajtim me këtë ligj, apo transmetimin vullnetar të informatave në mirëbesim lidhur me aktin apo 

transaksionin e dyshimtë, dyshimin për pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit tek NJIF- 

K. 
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2.12 Vepra Penale e Financimit të Terrorizmit sipas nenit  57 të LPPLFT 

 

1. Kushdo që me qëllim kryen, merr pjesë si bashkëpunëtor, siguron ose mbledhë fonde apo 

organizon ose drejton të tjerët drejtpërdrejt të ofrojnë ose të mbledhin fonde, apo përpjekja për ta 

bërë këtë, përmes çfarëdo mjeti, Drejtpërdrejt ose tërthorazi, me qëllim që ato të përdoren ose në 

njohuri se ato do të përdoren në mënyrë të plotë ose pjesërisht për të kryer një akt terrorist, nga 

një terrorist; ose nga një organizatë terroriste, konsiderohet të ketë kryer aktin e financimit të 

terrorizmit. 

 

2. Vepra penale është kryer, pavarësisht se a ka ndodh një akt terrorist i përmendur në paragrafin 

1. të këtij neni, ose nëse fondet janë përdorur në fakt për të kryer akt të tillë. 

3. Financimi i terrorizmit është i dënueshëm me burgim nga pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) 

vite, dhe me gjobë deri pesëqind mijë (500.000) euro. 

 

4. Tentativa për të kryer veprën penale të financimit të terrorizmit apo ndihmesa, mbështetja 

lehtësimi ose këshillimi në kryerjen e ndonjë vepre të tillë, dënohet sikur vepra të kishte 

përfunduar. 

 
 

2.13 Kërcënimi përkitazi me Raportimin e Aktivitetit apo Transaksionit të Dyshimtë, sipas 

nenit 58 të LPPLFT 

 

Kushdo që përdor forcën apo kërcënimin serioz apo ndonjë masë tjetër shtrëngimi, apo që 

premton ndonjë dhuratë apo formë tjetër përfitimi për të nxitur personin tjetër që të heqë dorë  

nga raportimi siç kërkohet me nenin 26. të këtij ligji apo për të dhënë deklaratë të rreme me 

 

qëllim të dështimit për të deklaruar informacionin e vërtetë te NJIF-K, institucionet e hetuesisë, 

prokurorit apo gjyqtarit, kur informata e tillë ka të bëjë me obligimet raportuese sipas nenit 26 të 

këtij ligji, dënohet me gjobë deri në njëqind e njëzetë e pesë mijë (125.000) euro dhe me burgim 

prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet. 
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3. Krimet Kibernetike1
 

 

Me mbështetjen e shoqërive në të gjithë botën në teknologjitë e informacionit dhe komunikimit, 

gjyqtarët dhe prokurorët duhet të jenë të përgatitur për të gjykuar krimin kibernetik dhe shqyrtuar 

provat elektronike. Megjithëse në shumë vende, autoritetet e zbatimit të ligjit i kanë forcuar 

kapacitetet e tyre për hetimin e krimit kibernetik dhe sigurimin e provave elektronike, kjo gjë  

nuk ndodh me gjyqtarët dhe prokurorët. 

 

Përvoja të sugjeron se në shumicën e rasteve, gjyqtarët dhe prokurorët hasin vështirësi në 

përballjen me realitetet e reja të botës kibernetike. Për këtë arsye, kërkohen përpjekje të posaçme 

për të aftësuar gjyqtarët dhe prokurorët që të mund të ndjekin ligjërisht dhe gjykojnë krimin 

kibernetik dhe të shfrytëzojnë provat elektronike nëpërmjet trajnimit, lidhjes në rrjet dhe 

specializimit. 

 

Gjatë vitit 2009 u zhvillua një koncept për mbështetjen e këtyre përpjekjeve nga Këshilli i 

Evropës në kuadër të Projektit për Krimin Kibernetik në bashkëpunim me Rrjetin e Lisbonës të 

institucioneve të trajnimit gjyqësor në bashkëpunim me një grup pune me shumë anëtarë. 

 

Qëllimi i këtij koncepti ishte të ndihmoheshin institucionet e trajnimit gjyqësor në zhvillimin e 

programeve të trajnimit për krimin kibernetik dhe provat elektronike për gjyqtarët dhe prokurorët 

dhe integrimin e një trajnimi të tillë në programet e tyre të rregullta të formimit fillestar dhe atij 

të vazhduar. 

 

Ky trajnim është hartuar për t’i pajisur gjyqtarët dhe prokurorët me një nivel bazë të njohurive në 

lidhje me krimin kibernetik dhe provat  elektronike. Kursi  do  të ofrojë informacion  praktik   po 
 

1 Ky prezantim për Krimin Kibernetik me qëllim të përshtatjes për programin e trajnimeve për kandidatët për 

gjyqtarë dhe prokurorë është përgatitur nga prokurorja e shtetit ne Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit znj.Laura Pula 

që e ka shkëputur nga moduli 
 

Trajnimi Gjyqësor 

Kurs bazë për krimin kibernetik dhe provat elektronike për gjyqtarët dhe prokurorët 

Manuali i Trajnimit dhe Guida për Trajnerët – Versioni 1.0 

CyberCrime@IPA 

Projekt i Përbashkët BE/KiE për Bashkëpunimin Rajonal kundër Krimit Kibernetik 

Departamenti për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Krimin Kibernetik, Drejtoria e Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut 

dhe Shtetin e së Drejtës, Strasburg, Francë, 5 Prill 2013 
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ashtu edhe ligjor në lidhje me temën dhe do të përqendrohet sesi këto çështje ndikojnë në punën  

e përditshme të gjyqtarëve dhe të prokurorëve. 

 

Gjyqtarët dhe prokurorët luajnë një rol të rëndësishëm në hetimin dhe gjykimin e individëve ose 

grupeve që kryejnë krime. Me rritjen e numrit të krimeve që kanë brenda tyre elemente të krimit 

kibernetik ose të provave elektronike, rritet nevoja që gjyqtarët dhe prokurorët të jenë të trajnuar 

siç duhet dhe të kuptojnë natyrën e këtyre krimeve dhe gjithashtu të jenë të ndërgjegjshëm për 

legjislacionin dhe instrumentet e bashkëpunimit ndërkombëtar të disponueshme për trajtimin e 

këtyre çështjeve. 

 

Kriminelët dhe grupet kriminale në përgjithësi nuk e kufizojnë veten dhe aktivitetin e tyre sipas 

kufijve të shteteve. Krimi kibernetik është një lloj krimi që e përjashton mundësinë që keqbërësi 

të udhëtojë nëpërmjet këtyre kufijve për të kryer krimin, pra duke e bërë hetimin dhe ndjekjen 

ligjore shumë më të vështirë. Kjo thekson nevojën për përmirësimin e bashkëpunimit 

rajonal/ndërkombëtar si dhe bashkëpunimin ndërmjet institucioneve në trajtimin e çështjeve të 

krimit kibernetik. 

 

Çështjet e krimit kibernetik shpesh kërkojnë një bashkëpunim rajonal ose ndërkombëtar  të 

shpejtë dhe shumë efikas, i cili do të realizonte një hetim dhe ndjekje ligjore të keqbërësve 

brenda afateve. Si rezultat, institucionet trajnuese duhet të bëjnë përpjekje për të përfshirë në 

programet e tyre mësimore module që përmbajnë udhëzime dhe instrumente të bashkëpunimit 

ndërkombëtar, të cilat mund të përdoren gjatë hetimit të çështjeve të krimit kibernetik, duke 

përfshirë përdorimin 24/7 të pikave të kontaktit, MLA, Aktivitetin e Bashkëpunimit Gjyqësor, 

Platformat e Bashkëpunimit Gjyqësor, etj. 

 

3.1 Konventa e Budapestit për Krimin Kibernetik 

Konventa e Budapestit për Krimin Kibernetik e Këshillit të Evropës (ETS 185), e njohur 

gjithashtu si Konventa e Budapestit, u hap për nënshkrim në 23 Nëntor 2001 në Budapest dhe 

hyri në fuqi në Korrik 2004. 

 

Në Prill 2013, 39 Shtete janë tashmë Palë në Konventën e Budapestit (Shtetet Evropiane, 

Australia, Republika Dominikane, Japonia dhe SHBA-të), 10 shtete e kishin nënshkruar atë 

(Evropa, Kanadaja dhe Afrika e Jugut) dhe 8 të tjera janë ftuar të aderojnë (Argjentina, Kili, 

Kosta Rika, Meksiko, Maroku, Panamaja, Filipinet dhe Senegali). Janë në proces kërkesat për 

aderim nga vende të tjera. 

 

Shumë shtete tjera e kanë përdorur gjithashtu Konventën e Budapestit si guidë për legjislacionin 

e tyre të brendshëm. 

 

Konventa u kërkon Shteteve të bëjnë sa më poshtë: 

 

- Të kriminalizojnë veprat penale kundër sistemeve kompjuterike (aksesi i paligjshëm, kapja 

e paligjshme e të dhënave, ndërhyrjet në sisteme dhe të dhëna etj.) dhe vepra penale të 

kryera me anë të sistemeve kompjuterike (të tilla si mashtrimi, veprat penale të  

pornografisë së të miturve dhe shkeljen e të drejtave të pronësisë intelektuale). E 

rëndësishme: Traktati është neutral nga ana e teknologjisë dhe mbulon sjelljen kriminale 

dhe jo teknologjinë apo teknikat (mashtrimin dhe jo phishing, aksesin e paligjshëm dhe jo 

piraterinë, ndërhyrjen në sistem dhe jo sulmet e përhapura të mohimit të shërbimit etj.) 

- Të pajisin autoritetet e zbatimit të ligjit me mjete për sigurimin e provave elektronike 

(kontrolli dhe sekuestrimi, ruajtja e përshpejtuar etj.) E rëndësishme: këto masa zbatohen jo 

vetëm për krimet kibernetike por edhe ndaj çdo vepre penale që ka të bëjë me provat 

elektronike në një sistem kompjuterik. 



224  

- Të angazhohen në bashkëpunim ndërkombëtar efiçent nëpërmjet kombinimit të masave të 

përkohshme të menjëhershme dhe ndihmës së ndërsjellë zyrtare si dhe pikave të kontaktit 

24/7. 

 

Të gjitha këto masa – në veçanti mjetet ligjore procedurale – duhet të përmbushin kriteret e të 

drejtave të njeriut dhe shtetit të së drejtës. Për këtë arsye, neni 15 (kushtet dhe masat mbrojtëse) 

janë veçanërisht të rëndësishme. 

Në përgjithësi, Konventa e Budapestit i lejon Qeverive të përmbushin detyrimin e tyre pozitiv të 

mbrojtjes së individëve kundër krimit (kibernetik) dhe në të njëjtën kohë të respektojnë të drejtat 

e individëve kur ndërmarrin veprime kundër krimit kibernetik. 

 

Deri më sot arritjet janë: 

 

- Procesi i reformave legjislative në mbarë botën; 

- Rritja e masave të drejtësisë penale; 

- Rritja e besimit dhe bashkëpunimit ndërmjet palëve; 

- Përhapja dhe impakti në botë: 56 shtete ratifikuese, nënshkruese, dhe të ftuara për aderim; 

- Bashkëpunim me të paktën 50 shtete të tjera; 

- Katalizator për rritjen e kapaciteteve; 

- Rritja e sigurisë ligjore dhe e besimit nga sektori privat ; 

- Një element thelbësor i normave të sjelljes për hapësirën kibernetike; 

- Kontributi për të drejtat e njeriut dhe shtetin e së drejtës në hapësirën kibernetike; 

- Mbrojtja juaj dhe e të drejtave tuaja. 

 
 

3.2 Ligji për Krimin Kibernetik 

 

Kuvendi i Republikës së Kosovës në qershor të vitit 2010 ka nxjerrë ligjin Nr. 03/L-166 për 

Parandalimin dhe Luftimin e Krimit Kibrenetik. Ky ligj ka për qëllim parandalimin dhe luftimin 

e krimit kibernetikë me masa konkrete, parandalimin, zbulimin dhe sanksionimin e shkeljeve 

përmes sistemeve kompjuterike, duke ofruar respektimin e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen e 

të dhënave personale dhe aplikohet në territorin e Republikës së Kosovës në veprimtaritë e 

sistemeve kompjuterike, në ruajtjen e të dhënave në sistemet kompjuterike si dhe sanksionon 

metodat dhe procedurat se si dhe nga kush këto të dhëna mund të përdoren 

 

Shprehjet e përdorura në ketë ligj kanë këto kuptime: 

 

• Krimi kibernetikë - një aktivitet kriminal të zhvilluar në rrjet që ka si objekt apo si  

mënyrë të kryerjes së krimit keqpërdorimin e sistemeve kompjuterike dhe të të dhënave 

kompjuterike. 

• Sistemi kompjuterik - çfarëdo mjeti ose montim të mjeteve të ndërlidhura apo që janë në 

lidhje operative, prej të cilave një ose më shumë ofrojnë të dhëna automatike që 

procesohen me anë të programeve kompjuterike. 

• Procesimi automatik i të dhënave - proces me anë të të cilit të dhënat në sistemin 

kompjuterik procesohen me anë të programeve kompjuterike. 

• Programi kompjuterik - grupin e udhëzimeve që mund të zbatohen përmes sistemit 

kompjuterik në mënyrë që të fitohen rezultatet e caktuara. 

• Të dhënat kompjuterike - çdo përfaqësim i fakteve, informatave apo koncepteve në atë 

formë që të mund të procesohen me sisteme kompjuterike. Kjo kategori përfshin çdo 

program të kompjuterit që mund të inicioj sistemet kompjuterike të kryej funksione të 

caktuara. 
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• Ofrues i shërbimeve - çdo person fizik ose juridik, që shfrytëzuesve ua ofron mundësinë e 

komunikimit me sistem kompjuterik, si dhe personin, që i proceson ose që i mbledh të 

dhënat për këta ofrues të shërbimeve dhe për shfrytëzuesit e shërbimeve të ofruara prej 

tyre. 

 

• Të dhënat mbi trafikun e të dhënave - ato të dhëna kompjuterike që kanë të bëjnë me 

komunikimin që bëhet përmes sistemit kompjuterik dhe prodhimeve të tij, duke 

përfaqësuar një pjesë të zinxhirit të komunikimit, duke treguar origjinën e komunikimit, 

destinimin, linjën, kohën, datën, madhësinë, vëllimin dhe kohëzgjatjen, si dhe llojin e 

shërbimit të shfrytëzuar për komunikim. 

• Të dhënat mbi shfrytëzuesit - çdo informatë që mund të shpijë tek identifikimi i 

shfrytëzuesit, duke përfshirë llojin e komunikimit dhe shërbimin e shfrytëzuar, adresën e 

postës, adresën gjeografike, adresën e IP-së, numrat telefonik apo çfarëdo numri tjetër të 

qasjes dhe mjetet e pagesës për shërbimin përkatës si dhe çfarëdo të dhëne tjetër që mund 

të shpijë në identifikimin e shfrytëzuesit. 

• Masat e sigurisë – shfrytëzim i procedurave të caktuara, mjeteve ose programeve të 

specializuara kompjuterike me anë të të cilave qasja në sistemin kompjuterik është e 

kufizuar ose e ndaluar për kategoritë e caktuara të shfrytëzuesve. 

• Materialet pornografike me të mitur - çdo material që paraqet një të mitur apo një person 

të rritur i paraqitur si i mitur me një sjellje eksplicite seksuale apo imazhe të cilat, edhe 

pse nuk paraqesin person real, simulon, në mënyrë të besueshme një të mitur me sjellje 

eksplicite seksuale. 

• Interceptimi - marrjen, nxënien pa të drejtë të të dhënave nga persona të paautorizuar. 

 

Në këtë preznatim do tët rajtohen disa apsket kryesore të Ligjit për Prandalimin dhe Luftimine 

krimit Kibernetik si; Veprimet e paautorizuara, parandalimi, siguria dhe fushatat informative, 

mbajtja, plotësimi dhe shfrytëzimi i bazës së të dhënave, veprat penale kundër konfidencialitetit, 

integritetit dhe disponueshmërisë së të dhënave të sistemeve kompjuterike, interceptimi pa 

autorizim, transferi i pa autorizuar, pengimi i funksionimit të sistemeve kompjuterike, prodhimi, 

posedimi dhe tentativa e pa autorizuar, veprat penale lidhur me kompjuterë, shkaktimi i humbjes 

së pronës, pornografia me fëmijë përmes sistemeve kompjuterike, procedura e ndjekjes, 

sekuestrimi, kopjimi dhe ruajtja e të dhënave, qasja, nxënia ose incizimi i komunikimeve, 

bashkëpunimi ndërkombëtarë, hetimi, pika e kontaktit, kërkesa për ruajtjen e përshpejtuar të të 

dhënave, ruajtja e të dhënave, qasja në burimet e publike, të hapura si dhe dispozitat ligjore për 

dhënien e informatave dhe të dhënave, të nevojshme për autoritetet e huaja 

 
 

3.3. Provat elektronike 

 

Përfituesit e trajnimit fillestarë kanë nevojë të pajisen me njohuri për çështjet që lidhen me  

provat elektronike të tilla si llojet e ndryshme të provave që mund të hasin, sesi t’i marrin dhe ti 

trajtojnë gjatë hetimeve dhe t’i paraqesin në proceset gjyqësore penale. 

 

Ky sesion është mbështetur në dokumentin “seizure of e-evidence”2 për shumicën e materialeve 

të tij burimore. Ky dokument u hartua me financimin e Komisionit Evropian me anë të Programit 

OISIN me referencë 2002/OIS/0143. Ky dokument është hartuar disa vjet më parë dhe pjesë të  

tij, për këtë arsye, janë të vjetruara. Aty ku duhet informacioni është azhurnuar për tu përfshirë  

në këtë kurs trajnimi. Dokumenti u prezantua fillimisht në komunitetin e autoriteteve të zbatimit 

të ligjit; megjithatë të tjerë mund të zbatojnë parimet dhe procedurat në sistemin e drejtësisë 
 
 

2 Sekuestrimi i provave elektronike 

3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st14/st14583.en03.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st14/st14583.en03.pdf
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penale. Ky dokument mund të zbatohet në të gjitha çështjet në të cilat duhet të sekuestrohen 

prova elektronike. 

Përkufizimi i provave elektronike zakonisht përshkruhet në legjislacionin e brendshëm, mirëpo 

ka edhe përkufizime të përgjithshme. Përkufizimi është marrë nga fjalori Black’s Laë, ipas të  

cilit “Prova si koncept juridik është çdo lloje prove ose lënde provuese, e paraqitur ligjërisht në 

gjykimin e një çështjeje, nga palët dhe nëpërmjet dëshmitarëve, shënimeve, dokumenteve, 

objekteve konkrete, etj. me qëllimin e nxitjes së besimit në mendjet e gjyqtarëve ose të jurisë për 

argumentimin e çështjes.' Informacioni elektronik është zakonisht i pranueshëm si provë në 

procedimet gjyqësore”. 

 

Nuk ka një përkufizim të pranuar ndërkombëtarisht të provave elektronike. Megjithatë në shumë 

vende ka rregulla që përmbajnë urdhra, të cilat në njëfarë mënyre i referohen provave 

elektronike. Një shembull i dobishëm i një “përkufizimi” është: Informacion ose të dhëna me 

vlerë investigative që ruhen ose transmetohen nga një pajisje elektronike4. 

 
 

Llojet e provave që do të trajtohen janë ato që kanë të bëjnë: 

 

- Të dhënat statike; 

- Të dhënat e marra me kompjuter ndezur; 

- Të dhënat në Internet. 

 
 

3.4 Karakteristikat e provave elektronike 

 

Ka shumë karakteristika të provave elektronike që krijojnë sfida shtesë për pranueshmërinë sesa 

provat tradicionale. Në shumë raste, ato trajtohen dhe administrohen në të njëjtën mënyrë si 

provat e tjera dhe është kuptimi i çështjeve dhe aftësia e gjyqtarëve dhe prokurorëve për të lidhur 

natyrën elektronike të provave që është faktori kyç. 

 

Karakteristikat e provave elektronike janë: 

 

 Paqëndrueshmëria 

 

- Mund të ndryshohen lehtësisht 

- Mund të mos jenë të disponueshme për shumë kohë 

 

 Natyra 

 

- Mund të kërkojnë aftësi të specializuara për tu vlerësuar 

- Mund të kërkojnë prova të specializuara për tu interpretuar 

- Mund të nevojitet ushtrimi i kompetencave për marrjen dhe aksesin tek to, ose 

përdorimi mund të jetë i kufizuar 

 

 Vendndodhja 

 

- Mund të jetë të lidhura pazgjidhshmërisht me materiale jo provuese 

- Mund të jenë jashtë juridiksionit 

 

 Volumi 
 

4 www.nij.gov/topics/forensics/evidence/digital/digital-glossary.htm 

http://www.nij.gov/
http://www.nij.gov/
http://www.nij.gov/topics/forensics/evidence/digital/digital-glossary.htm
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- Identifikimi i materialit provues 

- Identifikimi i materialit të papërdorur 

 

Shpejtësia e zhvillimit teknik. Zhvillimi teknik po vazhdon me ritëm të shpejtë. Një numër i 

konsiderueshëm zhvillimesh përbëjnë sfida të reja në lidhje me ekzaminimin kriminalistik. Ky 

zhvillim kërkon trajnim të vazhdueshëm të atyre që janë të përfshirë në mbledhjen e provave, si 

dhe mbajtjen e pajisjeve të azhurnuara. Versione të reja të sistemeve të operimit dhe produkteve 

të tjera të programeve kompjuterike mund të gjenerojnë të dhëna të ndryshme që mund të jenë të 

lidhura me hetimet. Zhvillime të ngjashme ndodhin edhe me pajisjet fizike kompjuterike. 

Ndërkohë që në të kaluarën të dhënat ruheshin në disketa, hetuesit sot duhet të marrin në 

konsideratë se informacioni mund të ruhet në pajisje MP3 ose ora dore që përfshijnë pajisje  

USB. 

 
 

3.5 Parimet e përgjithshme 

 

Në trajtimin e provave elektronike, është e rëndësishme të ndiqen parimet e përgjithshme, d.m.th, 

 

1. Dëshmitë në vendngjarje, 

2. Integriteti i të dhënave, 

3. Lista e kontrolleve, 

4. Mbështetja e ekspertëve, 

5. Trajnimi i oficerëve, dhe 

6. Ligjshmëria dhe mbështetja tek parimet. 

 

Parimet shpjegohen në seksionet e mëposhtme. 

 

1. Dëshmitë në vendngjarje 

 

Parimi: Oficeri përgjegjës nuk duhet të shkojë kurrë në vendngjarje i vetëm 

Të paktën dy oficerë duhet të jenë përfshirë në këtë lloj aktiviteti. Kjo ofron vetë-mbrojtje nga 

njëra anë, dhe ndihmon në kapjen e më shumë detajeve në vendngjarje. Oficerët duhet t’i 

planifikojnë dhe koordinojnë veprimet e tyre. Nëse hasen probleme të papritura, është më e lehtë 

të zgjidhen sepse “dy mendje janë më mirë se një”. 

 

2. Integriteti i të Dhënave 

 

Parimi: Asnjë veprim nuk duhet të kryhet nga oficerët apo punonjësit e zbatimit të ligjit për të 

ndryshuar mjetet apo pajisjet elektronike, të cilat më pas duhet të përdoren në gjykatë gjatë 

procesit gjyqësor 

 

3. Lista e Kontrolleve 

 

Parimi: Duhet të krijohet dhe ruhet një listë kontrollesh apo të dhëna të tjera të të gjitha 

veprimeve të ndërmarra gjatë administrimit të provave elektronike. Një palë e tretë e pavarur 

duhet të jetë në gjendje të ekzaminojë këto veprime dhe të arrijë të njëjtin rezultat. 

 

Është imperative të regjistrohen me saktësi të gjitha aktivitetet për t’i mundësuar një pale të tretë 

të rindërtojë veprimet e hetuesit të parë në vendngjarje me qëllim që të sigurohet vlera e tyre 

provuese  në  gjykatë.  I  gjithë  aktiviteti  në  lidhje  me  sekuestrimin,  aksesin,        ruajtjen  ose 
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transferimin e provave elektronike duhet të dokumentohet plotësisht, të ruhet dhe të bëhet i 

disponueshëm për rishikim. 

 

Gjatë administrimi të të dhënave dhe pajisjeve elektronike, ato nuk duhet të ndryshohen, ose në 

lidhje me pajisjet fizike ose programet kompjuterike. Oficeri është përgjegjës për integritetin e 

materialit të mbledhur nga vendngjarja dhe për fillimin e zinxhirit të ruajtjes së provave 

elektronike. 

 

4. Mbështetja nga Ekspertë të Fushës 

 

Parim: Nëse supozohet se gjatë një operacioni policie do të gjenden prova elektronike, oficeri 

përgjegjës duhet të njoftojë ekspertët/konsulentët e jashtëm në kohë 

 

Për hetimet që kanë të bëjnë me kontroll dhe sekuestrim të provave elektronike, mund të jetë e 

nevojshme konsultimi me ekspertët e jashtëm. Të gjithë ekspertët e jashtëm duhet të njohin 

parimet e përcaktuara në këtë ose dokumente të tjerë të ngjashëm. Një ekspert duhet të ketë: 

 

 Ekspertizën e nevojshme dhe përvojën në fushë, 

 Njohuritë ligjore dhe investigative të nevojshme, 

 Njohuritë ligjore dhe kontekstuale të nevojshme, dhe 

 Aftësitë e përshtatshme të komunikimit (për shpjegimet edhe me gojë edhe me shkrim). 

 

5. Trajnimi i Oficerëve 

 

Parimi: Hetuesit e parë në vendngjarje duhet të jenë të trajnuar në mënyrë të përshtatshme për të 

kontrolluar dhe sekuestruar provat elektronike nëse nuk janë të disponueshëm ekspertët në 

vendngjarje 

 

Në rrethana përjashtimore kur është e domosdoshme që një hetues në vendngjarje të mbledhë 

prova elektronike dhe/ose të aksesojë të dhëna origjinale të ruajtura në një pajisje elektronike ose 

pajisje digjitale të ruajtjes së të dhënave, ai/ajo duhet të jetë i trajnuar për ta realizuar atë siç 

duhet dhe të shpjegojë lidhjen dhe implikimet e veprimeve të tij/saj. 

 

6. Ligjshmëria dhe Përmbajtja tek Rregullat 

 

Parimi: Oficeri dhe agjencia përgjegjëse për garantimin e ligjit duhet t’i përmbahet parimeve 

procedurale dhe kriminalistike të përgjithshme, dhe parimeve të sipërpërmendura. Kjo zbatohet 

edhe për posedimin dhe aksesin tek provat elektronike. 

 

Secili Shtet Anëtar duhet të marrë në konsideratë rregullat dhe dokumentet e tij ligjore kur të  

bëjë interpretimin e masave të propozuara në këtë dokument. 

 

Një nga dokumentet ligjorë më të rëndësishëm ndërkombëtarë, Konventa për Krimin Kibernetik 

e Këshillit të Evropës, aktualisht është e hapur për nënshkrim nga Shtetet Anëtare dhe Shtetet që 

kanë marrë pjesë në trajtimin dhe aderimin në të nga shtetet e tjera. 

 
 

3.6 Llojet e sekuestrimit 

 

Ka katër lloje të përgjithshme të sekuestrimit të provave elektronike: 
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1. Sekuestrimi me anë të konfiskimit të pajisjeve elektronike dhe pajisjeve të ruajtjes së të 

dhënave; 

 

2. Sekuestrimi me anë të kopjimit të të gjithë përmbajtjes së memories (me anë të kopjimit të 

imazheve dhe të dhënave); 

 

3. Sekuestrimi me anë të konfiskimit të pajisjeve rezerve të ruajtjes së të dhënave 

4. Sekuestrimi me anë të kopjimit të të dhënave të përzgjedhura; dhe 

5. Sekuestrimi i provave nga Interneti 

 
 

1. Sekuestrimi i pajisjeve elektronike dhe pajisjeve të ruajtjes së të dhënave 

Ky lloj sekuestrimi mund të jetë i përshtatshëm në rastet e mëposhtme: 

 Nuk ka shumë pajisje për tu konfiskuar, p.sh. një kompjuter tavoline ose një rrjet i vogël 

(p.sh., në apartamentin e një të dyshuari); 

 Nuk ka rrezik për humbje të madhe financiare ose humbje të tjera që mund të shkaktohen 

nga mosfunksionimi/mosdisponueshmëria e pajisjeve të konfiskuara; 

 Konfiskimi është absolutisht i nevojshëm për shkak të natyrës së veprës së caktuar; 

 Është e nevojshme të ndalohen aktivitetet e mbështetura nga pajisjet që do të 

konfiskohen. 

 

Avantazhet e këtij lloji sekuestrimi janë si më poshtë: 

 

 Mund të kryhet pa mbështetjen e ekspertit në vendngjarje; 

 Procedura e sekuestrimit zakonisht nuk konsumon shumë kohë; 

 Provat elektronike merren në kontroll; dhe 

 Provat elektronike mund të analizohen në një mjedis të kontrolluar. 

 

Disavantazhet e këtij lloji sekuestrimi janë si më poshtë: 

 

 Ka rrezik të dëmtimit të pajisjeve; 

 Ka rrezik të dëmtimit të personave të palidhur me veprën penale në fjalë; dhe 

 Ka rrezik të ndërhyrjes me aktivitete të palidhura me veprën penale në fjalë. 

 

2. Kopjimi i të gjithë përmbajtjes së memories 

 

Për këtë lloj sekuestrimi, nganjëherë të quajtur edhe “imaging”5 ose “mirroring”6, përdoren 

pajisje të posaçme për të krijuar një dublikatë ekzakte të përmbajtjes së memories së pajisjes 

elektronike (ose pajisjeve digjitale për ruajtjen e të dhënave) ose një mjeti/pajisjeje të jashtme për 

ruajtjen e të dhënave. 

 

Ky lloj sekuestrimi mund të jetë i përshtatshëm për rastet e mëposhtme: 

 

 Ka një sasi të konsiderueshme të pajisjeve për tu marrë në konsideratë (p.sh., ndërmarrje 

të vogla ose të mesme); 
 

 

5 Kopjim i imazheve. Shën i Përkthyesit 
6 Kopjim i të dhënave. Shën i Përkthyesit 
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 Ka rrezik për humbje të mëdha financiare ose humbje të tjera që mund të shkaktohen nga 

mosfunksionimi/mosdisponueshmëria e pajisjeve (p.sh. sistemi i teknologjisë së 

informacionit mund të konsiderohet vital për një të dyshuar ose një palë të tretë); dhe 

 

 Konfiskimi nuk konsiderohet i nevojshëm për shkak të natyrës së veprës së caktuar. 

 

Avantazhet e këtij lloji sekuestrimi janë si më poshtë: 

 

 Rrezik i vogël për dëmtimin e pajisjeve; 

 Rrezik i vogël për dëmtimin e personave që nuk lidhen me veprën penale në fjalë; 

 Risk i vogël i ndërhyrjes me aktivitete të palidhura me veprën penale në fjalë; 

 Provat elektronike mund të analizohen në një mjedis të kontrolluar. 

 

Disavantazhet e këtij lloji sekuestrimi janë si më poshtë: 

 

 Nevojiten pajisje të posaçme në vendngjarje; 

 Mbështetja e ekspertit është zakonisht e nevojshme në vendngjarje; 

 Ekziston risku i mosvënies re të një pjese të provave; 

 Procedura e sekuestrimit konsumon kohë; dhe 

 Pajisja përkatëse vihet nën kontroll. 

 

3. Sekuestrimi me anë të konfiskimit të pajisjes rezervë për ruajtjen e të dhënave 

 

Ky lloj sekuestrimi mund të jetë i përshtatshëm në raste të ngjashme me anë të kopjimit të të 

gjithë përmbajtjes së memories veçanërisht nëse ka një sasi të madhe të pajisjeve dhe të dhënave 

për tu marrë parasysh (p.sh. rrjete të mëdha, mjedise me kompjuterë mainframe). 

 

Avantazhe janë se; 

 

 Asnjë pajisje e posaçme nuk kërkohet në vendngjarje; dhe 

 Nuk ka nevojë të kryhet asnjë veprim që merr kohë në vendngjarje. 

 

Disavantazhet e këtij lloji sekuestrimi janë si më poshtë: 

 

 Mbështetja e ekspertit është zakonisht e nevojshme në vendngjarje; 

 Zakonisht është e nevojshme mbështetja e administratorit të sistemit lokal; 

 Ekziston risku i mosvënies re të një pjese të provave (për shkak se tërësia e të dhënave 

rezervë zakonisht nuk mund të dihet përpara); dhe 

 Pajisja përkatëse nuk vihet nën kontroll. 

 

4. Sekuestrimi duke kopjuar të dhëna të përzgjedhura 

 

Ky lloj sekuestrimi duhet të përdoret vetëm në rrethana të jashtëzakonshme nëse nuk është i 

mundur të realizohet asnjë prej llojeve të tjera të sekuestrimeve, i.e., vetëm të dhëna të 

përzgjedhura (d.m.th, të dhënat më relevante) mund të kopjohen dhe analizohen më vonë. 

Mbështetja e ekspertit zakonisht është e detyrueshme në vendngjarje. 

 

Avantazhet dhe disavantazhet janë të ngjashme me ato të sekuestrimit me anë të konfiskimit të 

pajisjes rezervë për ruajtjen e të dhënave. Një disavantazh tjetër do të ishte se do të ishte i 

pamundur çdo rikonstruktim historik i sistemit kompjuterik. Kjo do ta kufizonte efektivisht 

vlerën e hetimit. Krahas kësaj, vëmendje e posaçme duhet t’i kushtohet vlerës provuese të 

informacionit të sekuestruar në këtë mënyrë. 



231  

5. Sekuestrimi i provave nga Interneti 

 

Sekuestrimi i provave nga Interneti është thelbësor për shumë lloje të hetimit dhe kërkon njohuri, 

aftësi dhe burime të specializuara që të arrihet të realizohet me efektivitet. Ka lloje të ndryshme 

të mbledhjes së provave nga Interneti dhe këto mund të ndahen në 1) mbledhja e të dhënave me 

burim të hapur dhe 2) mbledhja me mjete te fshehura. Ka çështje procedurale dhe ligjore që 

lidhen me këtë aspekt dhe nuk janë trajtuar këtu gjerësisht. 

 
 

3.7 Procedura e sekuestrimit të provave elektronike 

 

Siç u përmend në hyrje, ky prezantim fokusohet tek procedura e sekuestrimit të provave 

elektronike që ka të bëjë me kontrollin, njohjen, mbledhjen dhe dokumentimin e provave 

elektronike. Procedura konsiston në fazat e mëposhtme që janë përshkruar në seksionet e 

mëposhtme: 

 

1. Përgatitja për sekuestrim 

2. Sigurimi i vendngjarjes 

3. Dokumentimi i vendngjarjes 

4. Mbledhja e provave, dhe 

5. Paketimi, transportimi dhe ruajtja 

 

Parimet kryesore për kontrollin e një mjedisi IT të rekomanduara nga Këshilli i Bashkimit 

Evropian janë marrë të gjitha në konsideratë gjatë zhvillimit të procedurave të përshkruara në 

seksionet e mëposhtme. 

 

1. Përgatitja për sekuestrim 

 

Gjatë hetimeve të mëparshme të synuara për marrjen e një urdhri kontrolli, duhet të përcaktohet 

nëse ka të ngjarë të gjenden prova elektronike që mund të kenë lidhje me çështjen. Në një rast të 

tillë, oficeri përgjegjës duhet të informojë njësinë lokale të rikuperimit të të dhënave dhe/ose 

ekspertët e jashtëm sa më shpejt që të jetë e mundur. Vendimi i parë për tu marrë është se cili lloj 

sekuestrimi duhet të kryhet. I gjithë informacioni i mundur për tu sekuestruar për sistemin 

kompjuterik duhet të grumbullohet paraprakisht dhe me mbështetjen e ekspertit, si për shembull: 

 

- Informacion për pjesët fizike të kompjuterëve/sistemet e operimit/programet 

kompjuterike/aplikacionet dhe informacion tjetër i lidhur me ruajtjen e të dhënave, 

- Informacion për rrjetin dhe komunikimet (ISP7, telefon, faks, modem, LAN8, pajisje të 

rrjetit, etj.), 
- Kush është përgjegjës për sistemin kompjuterik dhe/ose rrjetin (p.sh., nëse ka 

administrator lokal ose nëse administrohet nga një kompani e jashtme), 

- Sa pajisje pritet të sekuestrohen, 

 

- Sa të dhëna duhet të kopjohen, dhe 

- A ka të disponueshëm ndonjë kopje rezervë të të dhënave të disponueshme në ndonjë 

Faza përgatitore përfshin hapat e mëposhtëm: 

 

7 Internet Service Provider 
8 Local area network (rrjet lokal) 
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- Të garantohet se sekuestrimi i provave elektronike është i autorizuar siç duhet (p.sh., 

marrja e urdhrit të kontrollit në përputhje me legjislacionin në fuqi); 

- Marrja e sa më shumë të dhënave që të jetë e mundur për sistemin kompjuterik që do të 

sekuestrohet (shih më lart); 

- Zgjedhja e anëtarëve të grupit (duke përfshirë ekspertët e jashtëm nëse është e 

nevojshme); 

- Caktimi i detyrave individuale për anëtarët e grupit; 

- Informimi i anëtarëve të grupit sesi të kryejnë detyrat e tyre (anëtarët duhet të kenë kryer 

trajnimin e duhur bazë); dhe 

- Sigurimi i mjeteve dhe pajisjeve të nevojshme të sekuestrimit (logjistika). 

 
 

Anëtarët e Grupit të Sekuestrimit 

 

Nëse dihet se mund të gjenden prova elektronike në vendngjarje, grupi i sekuestrimit duhet të 

përfshijë oficerë posaçërisht të trajnuar për detyrat e kontrollit dhe sekuestrimit të pajisjeve të 

teknologjisë së komunikimit dhe provave elektronike. Në disa raste, mund të jetë madje e 

nevojshme të konsultohet një ekspert i pavarur. Për shembull, nëse sistemi administrohet nga një 

kompani e jashtme ose administrator i jashtëm, mund të merrni parasysh që ta përfshini atë si një 

ekspert dëshmitar (nëse ai/ajo nuk konsiderohet i/e dyshuar). Kriteri minimal është që punonjësit 

që shkojnë të parët në vendngjarje të kenë trajnimin bazë për mbledhjen e provave elektronike. 

 

Të gjithë anëtarët e grupit duhet të jenë të udhëzuar sesi të kryejnë detyrat e tyre. Për shembull, 

ata duhet ta dinë kur duhet të zbatojnë parimet në administrimin e provave elektronike njësoj si 

në administrimin e provave të tjera fizike tradicionale, dhe kur duhet të marrin masa të posaçme 

(p.sh., nuk duhet të përdoret pluhuri i aluminit për të marrë shenjat e gishtave nga pajisjet 

elektronike). Ata duhet ta dinë gjithashtu se në disa raste, ata duhet të kontaktojnë një njësi 

ekspertësh dhe ta marrin këtë informacion paraprakisht. 

 

Pajisjet dhe mjetet e sekuestrimit 

Për mbledhjen e provave elektronike mund të nevojiten mjete dhe pajisje të posaçme. Përparimet 

në teknologji mund të diktojnë ndryshime tek mjetet dhe pajisjet e kërkuara. 

 

Pajisjet e mëposhtme mund të jenë të vlefshme gjatë kontrollit dhe sekuestrimit dhe duhet të jenë 

të disponueshme për grupin e sekuestrimit nga logjistika: 

 

 Mjetet e zbërthimit dhe heqjes: 

 

- Kaçavida (petë dhe kryq, dhe forma të tjera, p.sh., Compaq, Macintosh); 

- Sete të ndryshme kaçavidash (gjashtëkëndore, në formë ylli dhe të modeleve 

“secure-bit”); 

- Pinca (standarde dhe me majë të hollë); 

- Pinca prerëse për tela (për heqjen e lidhëseve të kabllove); 

- Piskatore të vogla; 

 

 Dokumentacioni: 

 

- Regjistri i kontrollit dhe sekuestrimit (regjistri i sendeve në pronësi); 

- Etiketa dhe ngjitëse (për të shënuar dhe identifikuar pjesët përbërëse të sistemit, 

duke përfshirë edhe zgjatueset dhe prizat); 

- Etiketat për kabllot; 

- Etiketat për të shënuar objektet (lidhëse dhe ngjitëse); 
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- Formularë të tjerë të nevojshëm 

- Markera me ngjyrë që nuk hiqet (për të shënuar dhe identifikuar sendet e hequra); 

- Aparat fotografik dhe/ose videokamera (për të fotografuar skenën dhe ekspozimet 

në ekran); 

 

 Pajisjet e paketimit dhe transportimit: 

 

- Qese antistatike (për mbrojtjen e pajisjeve të hequra si p.sh qarqet; materiale që 

mund të prodhojnë elektricitet statik si qeset me politen); 

- Qese paketuese me flluska ajri; 

- Lidhëse për kabllot (për sigurimin e kabllove); 

- Ngjitëse dhe qese për provat; 

- Kuti për paketimin e disketave, fishekë JAZ/ZIP, DVD, ose CD; 

- Materiale paketimi (duhet të evitohen materiale që mund të prodhojnë elektricitet 

statik të tillë si polisteroli ose polisterol me copa); 

- Kuti ambalazhimi prej kartoni të madhësive të ndryshme (duhet të përdoret 

paketim origjinal sa herë që të jetë e mundur); 

 Mjetet e komunikimit 

 

- Telefona celularë ose pajisje të tjera komunikimi për marrjen e këshillave (nuk 

duhet të përdoren në afërsi të kompjuterëve); 

- Informacion kontakti për asistencë (p.sh., numra telefoni për njësinë e ekspertëve) 

 

 Mjete të tjera: 

 

- Elektrik dore me kapëse; 

- Doreza; 

- Karrocë dore; 

- Shirita të mëdha kauçuku; 

- Lente zmadhuese; 

- Letër për printim; 

- CD/disk sekuestrimi (nëse jeni të trajnuar ta përdorni për qëllime të mbledhjes së 

provave); 

- Disketa të papërdorura; 

 

 Transportimi (për në vendngjarje dhe nga vendngjarja, për anëtarët e grupit të 

sekuestrimit, pajisjet dhe mjetet e sekuestrimit, dhe provat e sekuestruara). 

 

2. Sigurimi i vendngjarjes 

 

Punonjësi i parë në vendngjarje duhet të garantojë sigurinë e të gjithë personave në vendngjarje 

dhe integritetin e të gjitha provave, edhe tradicionale edhe elektronike. 

 

Kjo fazë përfshin hapat e mëposhtme: 

 

 Ndjekja e politikave juridiksionale për sigurimin e vendngjarjes: 

 

- Largimi i të gjithë personave nga zona në të cilën do të merret provat (pajisjet dhe 

furnizimi me energji); 

 

 Mbrojtja nga ana fizike dhe elektronike e të dhënave që mund të prishen: 
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- Identifikoni, siguroni, dokumentoni dhe fotografoni secilën pajisje që përmban të 

dhëna që mund të prishen; 

- Vëzhgoni të dyshuarit e mundshëm dhe persona të tjerë për t’i parandaluar që ata 

të modifikojnë ose shkatërrojnë provat; 

- Vëzhgoni pajisjet IT për të parandaluar modifikimin ose shkatërrimin e provave 

 

 Identifikimi dhe dokumentimi i komponentëve elektronikë që nuk do të mblidhen; 

 Identifikimi i linjave telefonike dhe linjave të rrjetit bashkëngjitur me pajisjet, 

dokumentimi dhe etiketimi i tyre; 

 Vendosni nëse kërkoni ndonjë provë tjetër nga pajisja që do të sekuestrohet (p.sh., DNA, 

shenja gishtash, droga, përshpejtuesit); 

 

- Nëse po, ndiqni procedurat e përgjithshme të trajtimit për llojet e provave të 

përcaktuara në manualin përkatës; 

Shtyni për më vonë teknikat e shkatërrimit derisa të përfundojë rikuperimi i provave 

elektronike; 

 

 Mblidhni shenja të fshehura mbasi të rikuperohen provat elektronike (sepse tastierat, 

mausi i kompjuterit, disketat, CD-të, ose komponentët e tjerë mund të kenë shenja 

gishtash të fshehura ose prova të tjera fizike që duhet të ruhen); 

 Mos përdorni pluhur alumini për marrjen e shenjave të gishtave nga vendngjarja sepse  

kjo mund të dëmtojë pajisjet dhe të dhënat. 

 Kontrolloni vendngjarjen për prova jo elektronike por që lidhen me çështjen, të tilla si: 

 

- Fjalëkalime të shkruara dhe shënime të tjera me shkrim, 

- Letra bosh me shkrim të shtypur, 

- Manuale për pjesët fizike të kompjuterit apo programe kompjuterike, 

- Kalendarë ose ditarë, 

- Letra të printuara me imazhe apo me tekste, 

- Fotografi, ose 

- Informacion për interesat personale që mund të jenë të dobishme për gjetjen e 

fjalëkalimit (shumica e fjalëkalimeve janë direkt të lidhur me mjedisin personal, të 

tilla si p.sh., targat, bashkëshortët/fëmijët, numrat e telefonit, hobit, etj.) 

 

 Zhvilloni intervista paraprake: 

 

- Veçoni dhe identifikoni të gjithë personat (dëshmitarë, subjekte, ose të tjerë) në 

vendngjarje dhe regjistroni vendndodhjen e tyre në kohën e hyrjes; 

- Përdorni formular/listë ose diçka të ngjashme për të mbledhur ose regjistruar të 

dhëna nga këto individë; 

- Në përputhje me politikat e institucionit dhe legjislacionin në fuqi, merrni nga 

këta individë të dhëna të tilla si: 

 

 Qëllimin e pajisjes/sistemit (p.sh., kontabilitet); 

 Pronarët dhe/ose përdoruesit e pajisjeve/sistemeve të gjetura në 

vendngjarje, si dhe fjalëkalimet (shih më poshtë), emrat e përdoruesve,  

dhe Kompaninë Shërbimofruese të Internetit; 

 Çdo fjalëkalim për tu futur në sistem, program kompjuterik ose të dhëna. 

(Një individ mund të ketë disa fjalëkalime, p.sh., për BIOS-in, hyrjen në 

sistem, për hyrjen në rrjet ose ISP, skedarë aplikacionesh, fraza për 

kodimin të tilla si PGP, postën elektronike, të dhënat e aksesit, axhendë, 

ose listë kontaktesh.); 
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 Çdo skemë unike të sigurisë ose pajisje destruktive; 

 Çdo ruajtje të dhënash jashtë sistemit; dhe 

 Çdo dokumentacion që shpjegon pjesët fizike ose programet kompjuterike 

të instaluara në sistem. 

 

3. Dokumentimi i vendngjarjes 

 

Dokumentimi i vendngjarjes është një proces gjatë gjithë procedurës së sekuestrimit. Është me 

rëndësi thelbësore të dokumentohet me saktësi vendndodhja dhe gjendja e kompjuterëve, 

pajisjeve të ruajtjes së të dhënave, pajisjeve të tjera elektronike, dhe pajisjeve të tjera  

tradicionale. 

 

Në përgjithësi, të mëposhtmet duhen dokumentuar por mund të krijohet dokumentacion shtesë 

gjatë fazës së mbledhjes: 

 

 Vendngjarja fizike 

 

- Bëni një skicë të sistemit duke përfshirë, p.sh., pozicioni i mausit dhe 

vendndodhja e komponentëve të tjerë të kompjuterit; 

- Fotografoni/regjistroni  me  video/dokumentoni  të  gjithë  skenën    (mbulim  360 

gradë nëse është e mundur); 

 

 Sistemet kompjuterike dhe komponentët/pajisjet/mjetet elektronike 

 

- Dokumentoni të mëposhtmet: 

 

 Detajet e të gjitha pajisjeve përkatëse të gjetura, p.sh. marka, modeli, 

numri serial; 

 Gjendja dhe vendndodhja e secilit sistem kompjuterik që përmban ose 

paraqet prova elektronike, duke përfshirë gjendjen e kompjuterit (i 

ndezur, i fikur, ose në gatishmëri); 

 

- Dokumentoni të gjitha lidhjet (me kabull ose pa kabull) në drejtim të ose që dalin 

nga sistemi kompjuterik ose pajisjet e tjera; 

 

 Etiketoni të gjitha portat dhe kabllot (duke përfshirë lidhjet me pajisjet e 

jashtme periferike) për të realizuar montimin në një kohë të 

mëvonshme; 

 Etiketoni portat e lidhjes që nuk përdoret me fjalët “i/e papërdorur”. 

Identifikoni docking stations9 për kompjuterët laptop me qëllimin për 

të identifikuar pajisje të tjera të ruajtjes së të dhënave 
 

- Dokumentoni detajet e monitorit në kohën e ndërhyrjes. 

 

 Fotografoni pjesën ballore të kompjuterit si dhe ekranin e monitorit dhe 

komponentët e tjerë; 

 

9 Pajisje/platformë me të cilën lidhet një kompjuter laptop, që i mundëson atij të përdoret si një kompjuter tavoline. 

Shën i Përkthyesit 
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 Mbani shënim se çfarë shfaqet në ekranin e monitorit; 

 Regjistroni me video programet aktive ose krijoni dokumentacion më të 

zgjeruar të aktivitetit të ekranit të monitorit. 

 

- Dokumentoni komponentët përkatës elektronik që do të sekuestrohen; 

 

 Informacioni nga personat e gjendur në vendngjarje 

 

- Intervistoni personat dhe dokumentoni përgjigjet/plotësoni formularët 

- Dokumentoni sa më poshtë: 

 
 

 Detajoni të gjithë personat e pranishëm në ambientet e kontrollit; 

 Detajoni të gjithë personat që kanë përdorur pajisjet/sistemin kompjuterik 

përkatës; 

 Shënime, komente dhe informacion të marrë nga përdoruesit/pronarët e 

sistemit kompjuterik si dhe dëshmitarët. 

 

 Veprimet e ndërmarra në vendngjarje 

 

- Krijoni një listë me kontrollet/regjistër sekuestrimi me përshkrimin e veprimeve të 

ndërmarra dhe datën dhe kohën e saktë. 

 
 

4. Mbledhja e Provave 

 

Një sistem kompjuterik nuk duhet të sekuestrohet vetëm sepse rastis të gjendet ne vendngjarje. 

Një masë e tillë mund të justifikohet dhe në proporcion me veprën korresponduese, për këtë 

arsye, personi që urdhëroi kontrollin duhet të marrë një vendim të ndërgjegjshëm nëse një objekt 

duhet të merret nga autoriteti investigues. 

 

Si me çdo provë tjetër, provat elektronike duhet të trajtohen me kujdes dhe në një mënyrë që të 

ruhet vlera e tyre provuese. Kjo ka të bëjë jo vetëm me integritetin fizik të një objekti ose 

pajisjeje, por gjithashtu edhe me të dhënat elektronike që përmban. Disa lloje të caktuara të 

provave elektronike kërkojnë mbledhje, paketim dhe transportim të posaçëm. Provat elektronike 

që mund të jenë të ndjeshme ndaj dëmtimit ose modifikimit nga fushat elektromagnetike (si ato  

të gjeneruara nga elektriciteti statik, magnetet, transmetuesit radio dhe pajisjet e tjera) duhet të 

jenë të mbrojtura në mënyrë adekuate. Provat elektronike duhet të sekuestrohen në përputhje me 

udhëzimet e institucionit dhe legjislacionin në fuqi. 

 

Mbledhja e provave jo-elektronike (ose provave tradicionale) mund të jetë gjithashtu thelbësore 

për hetimin e veprave penale kompjuterike/elektronike. Kujdes i veçantë duhet treguar për të 

garantuar që prova të tilla të rikuperohen dhe të ruhen. Objektet që lidhen me hetimin pasues të 

provave elektronike mund të ekzistojnë në forma të tjera (p.sh., fjalëkalime të shkruara dhe 

shënime të tjera, fletë të bardha letre me shkrime të shtypura, manuale për programet 

kompjuterike ose komponentët fizikë të kompjuterëve, kalendarët, literatura, printimet e teksteve 

ose imazheve, dhe fotografitë) dhe duhet të sigurohen dhe ruhen për analizë të mëtejshme. Këto 

objekte shpesh janë në afërsi të kompjuterit apo komponentëve të tjerë fizikë të lidhur me të. Të 

gjitha provat duhet të identifikohen, sigurohen, dhe ruhen në përputhje me politikat e  

institucionit dhe legjislacionin në fuqi. 
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5. Paketimi, transportimi dhe ruajtja 

 

Kompjuterët dhe pajisjet e lidhura me to janë instrumente elektronikë të brishtë që janë të 

ndjeshëm ndaj temperaturës, goditjeve fizike, elektricitetit, burimeve magnetike, dhe madje disa 

veprimeve (p.sh. ndezja/fikja). Për këtë arsye, duhet të bëhet shumë kujdes gjatë paketimit, 

transportimit dhe ruajtjes së provave elektronike. Për të ruajtur zinxhirin e ruajtjes së provave 

duhet të regjistrohet procesi i paketimit, transportimit, dhe ruajtjes së tyre. 

Përgjithësisht, të gjithë komponentët e kompjuterit dhe pajisjet e ruajtjes së të dhënave duhet të 

trajtohen me kujdesin më të madh sepse trajtimi i pakujdesshëm mund të shkaktojë dëmtimin ose 

shkatërrimin e provave elektronike. 

 

 Paketimi 

 

- Sigurohuni që të gjitha provat elektronike të mbledhura të jenë të dokumentuara siç 

duhet dhe të etiketuara përpara paketimit. 

- Sa herë që të jetë e mundur, transportoni provat elektronike të mbledhura në paketim 

origjinal. 

- Nëse nuk është i disponueshëm asnjë paketim origjinal, përdorni paketimin antistatik 

(p.sh., çanta prej letre ose qese plastike antistatike). Evitoni përdorimin e materialeve 

që mund të prodhojnë elektricitet statik, të tilla si qeset plastike standarde. 

- Mos i palosni, përkulni ose gërvishtni njësitë e ruajtjes së të dhënave si disketat, CD- 

të dhe kasetat. 

- Mos ngjisni etiketa me ngjitëse në sipërfaqe të disqeve apo pajisjeve të ruajtjes së të 

dhënave. Përdorni kuti ose zarfa për paketimin e tyre kurdoherë që është e mundur. 

- Sigurohuni që të gjithë kutitë që mbajnë provat të jenë me etiketat përkatëse siç 

duhet. 

- Nëse sekuestrohen disa sisteme kompjuterike, etiketojini secilin prej tyre qe më pas 

pastaj të jetë e mundur rimontimi i tyre siç u gjetën në vendngjarje 

 

 Transportimi 

 

- Mbajini provat elektronike larg prej burimeve magnetike. Transmetuesit radio, 

altoparlantët, dhe sediljet me rezistenca ngrohjeje janë shembuj të objekteve që  

mund të dëmtojnë provat elektronike. 

Sigurohuni që pajisjet të mbrohen nga goditjet (dëmtim mekanik), nxehtësia dhe 

lagështia. 

- Sigurohuni që kompjuterët dhe pajisjet e tjera që nuk janë paketuar në kontenierë të 

jenë të siguruar në automjet për të evituar goditjet dhe lëkundjet e tepërta. Për 

shembull, kompjuterët duhet të vendosen në dyshemenë e automjetit dhe monitorët  

të vendosen në sedilje me ekranin poshtë dhe të siguruar me rrip sigurimi. 

- Mos vendosni objekte të rënda mbi pjesë të vogla të pajisjeve për ruajtjen e të 

dhënave. 

- Sa herë që është e mundur, mos i lini në automjet provat elektronike për periudha të 

gjata kohe. 
- Depozitimi 

Sigurohuni që provat të inventarizohen në përputhje me rregullat përkatëse. 

- Ruajini provat në një zonë të sigurt, larg prej temperaturave dhe lagështisë ekstreme. 

- Mbrojeni atë nga burimet magnetike, lagështia, pluhuri dhe ndotës të tjerë të 

dëmshëm. 

- Përdorni një depo/magazinë të sigurt e të përshtatshme me: 

 

 Kontroll të hyrjes së saj, 
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 Mbrojtje nga zjarri (p.sh., alarm, bombola për shuarjen e zjarrit,  

ndalim të duhanit në zonën e depozitimit ose në afërsi të saj), 

 Temperatura dhe lagështia, dhe 

 Mbrojtja nga burimet magnetike (p.sh., larg prej pajisjeve të drejtimit 

me radio). 

 

- Mos depozitoni sende të djegshme në të njëjtën dhomë ose në afërsi (p.sh. lëndë 

kimike për pastrim, ose grumbuj me letër). 

- Përdorni mbulesa të përshtatshme dyshemeje për të evituar ngarkesat statike. 

- Mos depozitoni prova elektronike në dhomë me tubacione uji, veçanërisht përgjatë 

tavanit. 

 

Kini kujdes se provat potenciale të tilla si data, koha dhe konfigurimi i sistemit mund të 

humbasin si rezultat i magazinimit të gjatë. Përderisa bateritë kanë jetëgjatësi të kufizuar, të 

dhënat mund të humbasin nëse mbarojnë ato. Për rrjedhim stafi i përshtatshëm duhet të 

informohet që një pajisje me bateri ka nevojë për vëmendje të menjëhershme (p.sh. një PDA, ose 

PC/CMOS). 

 
 

3.8 Investigimi dhe analizimi i provave elektronike 

 

Kriminalistika digjitale 

 

Termi kriminalistika digjitale përdoret për përshkrimin e analizës sistematike të pajisjeve të 

teknologjisë së informacionit me qëllimin e kontrollit për prova elektronike. Analiza 

kriminalistike zakonisht ndodh mbasi është kryer vepra penale. Krahasuar me hetimet e rregullta, 

kryerja e një analize të tillë sjell sfida unike sepse teknologjia kompjuterike është gjithmonë në 

ndryshim dhe gjithnjë e më shumë informacion ruhet në formate digjitale, gjë e cila rrit sasinë e 

provave potenciale elektronike. Fokusi për rrjedhim është në aftësinë për t’i përdorur provat në 

procesin gjyqësor. Kjo kufizon deri në një farë limiti aftësinë për të kryer ekzaminime, sepse ato 

duhet të kryhen sipas standardeve ligjore. Edhe sikur zhvillime të reja teknike të bënin të mundur 

hetime të reja kriminalistike, zbatimi i tyre është i kufizuar nga kushti që këto instrumente të reja 

të mbulohen nga kuadri ligjor ekzistues. 

 

Fazat e angazhimit të ekspertëve të kriminalistikës 

 

Ekspertët e kriminalistikës nuk janë të angazhuar vetëm në procedime penale por gjithashtu 

luajnë një rol të rëndësishëm në procedimet civile, në zhvillimin e strategjive të mbrojtjes dhe 

edukimit. Për sa i takon procedimeve penale, angazhimi i tyre ndodh në katër faza: 

 

- Identifikimi i provave përkatëse. Ekspertët e kriminalistikës luajnë një rol të rëndësishëm 

në hartimin e strategjive të hetimit. Ata mund të mbështesin institucionet e zbatimit të 

ligjit në përcaktimin e teknikës më të mirë të hetimit përpara zbatimit të saj. Krahas kësaj, 

ekspertët konsulentë mund të luajnë një rol aktiv në hetimin për shembull me anë të 

analizës së infrastrukturës së rrjetit në ambientet e të dyshuarit, me qëllim identifikimin e 

vendndodhjeve të mundshme të pajisjeve të ruajtjes së të dhënave. 

 

- Ruajtja/sekuestrimi/mbledhja e provave. Mbledhja e provave elektronike mund të ndodhë 

në vendndodhjen fizike ku janë ruajtur po ashtu edhe në vendndodhjen e largët. Hetuesit 

që fillojnë të bëjnë mbledhjen e provave (hetuesit e parë në vendngjarje) kanë një 

përgjegjësi të konsiderueshme për të gjithë procesin e hetimit. Nëse marrin vendime të 

këqija në lidhje me ruajtjen e të dhënave, gjurmë të rëndësishme mund të humbasin. Një 



 

- shembull i sfidës së kësaj detyre është çështja sesi të trajtohen kompjuterët e ndezur të të 

dyshuarit. Zakonisht procedura e sugjeruar është shkëputja e energjisë elektrike nga 

kompjuteri në vend të fikjes së tij me anë të komandave të sistemit të operimit. Por në ato 

raste kur keqbërësi ka përdorur teknologjinë e kodimit, shkëputja e energjisë elektrike 

mund të çojë në ç ‘kodimin e skedarëve. Për këtë arsye hetuesi i parë në vendngjarje duhet 

të marrë një vendim në varësi të fokusit të hetimit. 

 

Ekspertiza kriminalistike nuk është vetëm e disponueshme për sa i takon hetimeve në  

vendngjarje ku ruhen të dhënat përkatëse. Ekspertët e kriminalistikës mund të mbështesin 

gjithashtu një hetim duke përgatitur një kërkesë që i dërgohet kompanive shërbimofruese të 

Internetit dhe t’i ndihmojnë hetuesit në paraqitjen e historive adekuate të çështjeve, të cilat janë  

të nevojshme për të provuar besueshmërinë e provave të mbledhura. 

 

Analiza e teknologjisë kompjuterike dhe provave digjitale. Faza tjetër trajton të gjitha aspektet e 

lidhura me analizën e provave digjitale si dhe pjesëve fizike kompjuterike të sekuestruara. Në 

përgjithësi është faza më komplekse në të gjithë procesin e hetimit. Hetuesit e parë në 

vendngjarje shpesh sekuestrojnë disa pajisje digjitale të ruajtjes së të dhënave. Secila prej këtyre 

pajisjeve përmban mijëra skedarë. Sasia e të dhënave që nevojitet të analizohet sjell sfida të 

mëdha për hetuesit. Identifikimi i informacionit përkatës për hetimin dhe lidhja e tij është një nga 

detyrat më të mëdha të ekspertëve të kriminalistikës digjitale. Puna e tyre varion që nga kontrolli 

për përmbajtje të paligjshme në sistemin kompjuterik e deri tek analiza e skedarëve regjistrues. 

Jo të gjitha proceset e ndërmarra nga një keqbërës në kryerjen e krimeve kibernetike lënë gjurmë. 

 

Duke analizuar të gjitha provat e disponueshme, ekspertët kriminalistikë mund të rindërtojnë 

mënyrën sesi u krye një vepër penale. Faza e tretë përfshin gjithashtu prodhimin e një raporti të 

plotë, i cili përfshin ndër të tjera dhe hapat e hetimit dhe metodat e përdorura për të marrë provat. 

 

Shembuj të ekzaminimeve kriminalistike 

 

Brenda katër fazave (dhe veçanërisht brenda fazës së tretë) janë të mundura shumë ekzaminime 

kriminalistike. Zgjedhja e teknikës së duhur varet nga faktorë të ndryshëm – në veçanti, lloji i 

veprës penale që është në fokus të hetimit. 

 

Ndër teknikat më të zakonshme janë të mëposhtmet: 

 

  Analiza e komponentëve fizikë të sistemit kompjuterik. Nëse hetuesit sekuestrojnë pjesët  

fizike të kompjuterit, më pas ekspertët mund t’i analizojnë këto pjesë për të mbledhur 

informacion në lidhje me sistemin. Një hetim i tillë mund të jetë i lidhur me të provuarin 

nëse një keqbërës kishte mundësinë të lidhte sistemin kompjuterik në Internet. Analiza e 

komponentëve fizikë mund të ketë lidhje nëse – për shkak të transferimit të 

informacionit të sistemit gjatë një procesi regjistrimi – mësohet se i dyshuari përdori një 

konfigurim specifik të pjesëve fizike të kompjuterit. 

 

 Analiza e funksionimit të programeve kompjuterike. Përveç pjesëve fizike, programet 

kompjuterike luajnë një rol të rëndësishëm në funksionimin e një sistemi kompjuterik. 

Ekspertët e kriminalistikës digjitale mund të përcaktojnë funksionet e një virusi ose një 

forme tjetër të programeve të dëmshme kompjuterike. Krahas kësaj, ata mund të 

rindërtojnë proceset e funksionimit të programeve. Më tej, analiza e programeve 

kompjuterike mund të jetë me rëndësi për përcaktimin nëse janë të kriminalizuara 

prodhimi ose shitja e programeve që mund të përdoren në mënyrë legjitime si dhe për 

qëllime të paligjshme (përdorim i dyfishtë). 
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 Analiza e programit kompjuterik të instaluar në sistemin kompjuterik të të dyshuarit. 

Analiza e programit të instaluar në sistemin kompjuterik mund t’ju japë hetuesve 

informacion të vlefshëm për hetim të mëtejshëm. Kështu ndodh veçanërisht  në lidhje 

me programet e kodimit dhe mjetet e përdorura për të fshirë skedarët në mënyrë të 

sigurt. Nëse një program i tillë është i instaluar në kompjuterin e të dyshuarit, hetime të 

mëtejshme mund t’i kenë në fokus këto çështje. 

 

 Identifikimi i informacionit dixhital që lidhet me çështjen. Të dhënat kompjuterike mund 

të ruhen në lloje të ndryshme pajisjesh digjitale. Madje edhe brenda një disku ka 

mundësi të ndryshme se ku mund të ruhet një skedar. Identifikimi i vendit të ruajtjes së 

provave përkatëse është i vështirë. 

 

Një prej tendencave të reja që paraqet sfida të tjera në identifikimin e informacionit 

dixhital është përdorimi në rritje i ruajtjes së largët të të dhënave. Siç u theksua më lart, 

disponueshmëria e aksesit broadband dhe e serverëve të largët për ruajtjen e të dhënave 

ka influencuar mënyrën e ruajtjes së informacionit. Duke shfrytëzuar një ruajtje të tillë  

të largët të të dhënave, i dyshuari mund të parandalojë sekuestrimin e pjesëve fizike të 

kompjuterit duke i mundësuar punonjësve të zbatimit të ligjit aksesin tek informacioni 

që ndodhet i ruajtur në pajisje të largëta. Analiza kriminalistike në këtë rast mund të 

përdoret për të verifikuar nëse i dyshuari ka përdorur pajisje të ruajtjes së të dhënave në 

largësi.Identifikimi i informacionit përkatës dixhital nuk është i kufizuar vetëm tek 

skedarët. Bazat e të dhënave me programe kompjuterike të përdorura nga i dyshuari për 

gjetjen e informacionit në kompjuterin e tij mund të përmbajnë gjithashtu informacion. 

Madje edhe skedarët e përkohshëm të gjeneruar nga sistemi mund të përmbajnë prova 

për procedimet penale. 

 

Identifikimi i skedarëve të fshehur. Keqbërësit mund të përdorin teknika për fshehjen e 

skedarëve në një pajisje digjitale me qëllim që të pengojnë institucionet e zbatimit të 

ligjit të analizojnë përmbajtjen e skedarëve. Ky është veçanërisht rasti me hetimet që 

kanë të bëjnë me përmbajtje të paligjshme. Hetimet kriminalistike mund të identifikojnë 

dosje të fshehura dhe t’i bëjnë ato të aksesueshme brenda analizës. 

 

 Rikuperimi i skedarëve të fshirë. Nëse keqbërësit përdorin instrumente për tu siguruar se 

skedarët janë të fshirë në mënyrë të sigurt, rikuperimi i këtij informacioni zakonisht nuk 

është i mundur. Por në rastet kur keqbërësit nuk janë në dijeni të këtyre mjeteve, fshirja 

e informacionit dixhital nuk i bën ata të padisponueshëm ndaj autoriteteve të zbatimit të 

ligjit sepse të dhënat mund të rikuperohen me anë të përdorimit të programeve të 

posaçme kompjuterike. 

 

 Ç’kodimi i skedarëve dhe volumeve të koduara dhe rikuperimi i fjalëkalimeve. 

Kriminelët janë duke e përdorur gjithnjë e më shumë teknologjinë e kodimit. Kjo 

teknologji krijon sfida të konsiderueshme për autoritetet e zbatimit të ligjit sepse ato nuk 

janë në gjendje të aksesojnë dhe ekzaminojnë informacionin e koduar. Gjatë analizës 

kriminalistike mund të ndërmerren veprime për të ç’koduar skedarët e koduar dhe 

pajisjet e ruajtjes së të dhënave. Krahas kësaj, ekspertët e kriminalistikës mund të 

mbështesin autoritetet në zhvillimin e strategjive për të hyrë tek skedarët e koduar – për 

shembull duke përdorur një program kompjuterik të quajtur key-logger. 

Keqbërësit janë në gjendje jo vetëm të pengojnë aksesin tek të dhënat duke përdorur 

kodimin, por gjithashtu edhe të përdorin sistemet e mbrojtjes me fjalëkalime. Analiza 

kriminalistike mund të përdorë metodën e rikuperimit të fjalëkalimeve për të mundësuar 

aksesin e autoriteteve të zbatimit të ligjit në sistemet e mbrojtjes me fjalëkalime. 
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 Analiza e skedarëve të ruajtur. Skedarët e ruajtur në një pajisje digjitale mund të 

analizohen në mënyra të ndryshme. Për shembull, ekzaminimet kriminalistike mund të 

fokusohen tek përmbajtja e skedarëve. Përveç ekzaminimit manual të skedarëve të 

dyshimtë, hetimet mund të përfshijnë kërkime automatike me fjalë kyçe për skedarë në 

formë tekstesh dhe mjete që kontrollojnë automatikisht imazhe të njohura në 

kompjuterin e të dyshuarit. 

Siç u theksua më lart, të dhënat kompjuterike mund të manipulohen mjaft lehtë. Hetimet 

mund të provojnë se janë kryer ndryshime dhe falsifikime të dokumenteve digjitale. 

Krahas kësaj, hetimet mund të marrin në konsideratë të dhënat që përshkruajnë të dhëna 

të tjera. Këto lloj analizash mund të përcaktojnë kohën se kur është hapur ose 

modifikuar për herë të fundit dokumenti. Krahas asaj, analiza e këtyre të dhënave mund 

të përdoret për identifikimin e autorit të skedarit me një mesazh kërcënues ose numrin 

serial të aparatit fotografik që është përdorur për të prodhuar imazhin e pornografisë së 

të miturve. 

Analiza e autorësisë. Nëse tekstet kërcënuese ose fjalimet e urrejtjes janë postuar në 

blogje ose forume në Internet, analiza e skedarëve regjistrues mund të mos i çojë 

hetuesit tek autori i tekstit nëse i dyshuari vepron nga një Internet Cafe ose shfrytëzon 

shërbimet anonime të komunikimit. 

 

 Analiza linguistike e sofistikuar mund të ndihmojë në përcaktimin nëse i dyshuari e 

shkroi tekstin përpara dhe e la informacionin që mund të ndihmojë në identifikimin e 

individit në këtë kontekst. 

 

 Ruajtja e integritetit të të dhënave. Siç u theksua më lart, mbrojtja e integritetit të provave 

digjitale është thelbësore për pranueshmërinë në gjykatë. Ekspertët e kriminalistikës 

mund të garantojnë mbrojtjen e integritetit të skedarëve gjatë mbledhjes së provave. Kjo 

iu mundëson autoriteteve të zbatimit të ligjit në disa raste të evitojnë sekuestrimin e 

pjesëve fizike kompjuterike dhe të bëjnë kopjimin e skedarëve përkatës duke mbrojtur 

integritetin e tyre kundër çdo lloj modifikimi gjatë procesit të hetimit. Kjo përfshin në 

veçanti krijimin e imazheve të pajisjes digjitale ku janë ruajtur të dhënat. 

 

 Gjurmimi i IP-së. Keqbërësit që përdorin Internetin për kryerjen e veprave penale (për 

shembull, shkarkimi i imazheve të pornografisë së të miturve ose sulmimi i sistemeve 

kompjuterike) lënë gjurmë. Analiza e të dhënave të trafikut, të tilla si ekzaminimi i 

skedarëve të regjistrimit të mbajtura nga serverët e Internetit, mund të çojë hetuesit në 

lidhjen e përdorur nga keqbërësit për tu futur në Internet. Hetime të tilla mund të jetë të 

vështira nëse keqbërësit përdorin teknologji Komunikimi anonime. Por edhe në ato raste 

hetimet nuk janë të pamundura. Një shembull është programi CIPAV (Computer and 

Internet Protocol Address Verifier10) që është përdorur në Shtetet e Bashkuara të 

Amerikës për identifikimin e një të dyshuari që përdorte shërbime Komunikimi 

anonime. 
 

 Analiza e postës elektronike. E-mail-i është bërë një formë shumë popullore e 

komunikimit dhe për rrjedhojë luan një rol të rëndësishëm në kriminalistikën digjitale. 

Meqë është relativisht e lehtë të identifikohet dërguesi i një email-i kërcënues ose me 

përmbajte të paligjshme bashkëngjitur, keqbërësit shumë shpesh përdorin adresa pa 

pagesë të postës elektronike të regjistruara me informacion të rremë. Edhe në ato raste, 

ekzaminimi   i   informacionit   të   kreut   të   mesazhit   dhe   skedarëve   regjistrues   të 
 

10 Verifikues i Adresave të Protokollit të Internetit dhe të Kompjuterit. Shën i Përkthyesit 
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shërbimofruesit të Internetit në disa raste mund të mundësojë identifikimin e të 

dyshuarit. 

 

 Gjurmimi i transaksioneve financiare. Një numër krimesh – duke përfshirë shitjen e 

pornografisë së fëmijëve – përfshijnë transaksione financiare. Duke përdorur të dhënat 

nga sistemet dhe institucionet tregtare të përfshira në transaksionet financiare është e 

mundur të identifikohet keqbërësi. Një shembull i tillë është një hetim në Gjermani ku 

keqbërësit, të cilët shkarkuan pornografi të miturisht nga një uebsajt tregtar, u 

identifikuan nga kompanitë e tyre të kartave të kreditit që analizuan të dhënat e 

klientëve të tyre për identifikimin e klientëve që përdorën kartat e tyre të kreditit për 

blerjen e pornografisë së miturve në uebsajtin specifik. Hetime të tilla janë më të 

vështira nëse keqbërësit shfrytëzojnë metoda pagese anonime. 

Mbledhja në kohë reale e të dhënave të trafikut dhe interceptimi i të dhënave të 

përmbajtjes. Hetimet financiare mund të përfshijnë monitorimin në kohë reale të të 

dhënave të transferuara që janë përpunuar. Ky Projekt i Këshillit të Evropës për Krimin 

Kibernetik www.coe.int/cybercrime i mundëson hetuesve të reagojnë për procese në 

kohën e veprimit të të dyshuarit të hetimit. 

 

 Aktivitetet e monitorimit në lidhje me shërbimet e disponueshme për publikun.  

Shërbimet e disponueshme publikisht mund të përdoren për shkëmbimin e materialit të 

mbrojtur nga e drejta e autorit ose e materialeve të paligjshme. Shërbime të tilla brenda 

një hetimi mund të monitorohen nga ekspertët e kriminalistikës. Kjo përfshin për 

shembull vëzhgimin e forumeve me shërbimin e Chat-it. 

 

 Mbledhja e të dhënave nga distanca. Aktualisht është diskutuar nevoja për 

instrumente/mjete të mbledhjes së provave në distancë, pa e marrë vesh i dyshuari për 

hetimin që po kryhet në sistemin e tij. 

 

Kryerja e hetimeve të tilla kërkon trajnim specifik dhe procedura të mirë përcaktuara që bazohen 

në metodologji dhe standarde të pranuara gjerësisht. 

 

Si kryhen ekzaminimet kriminalistike 

 

Ka dy mënyra në të cilat mund të kryhen hetimet për mbledhjen e provave: 

 

- Operacionet manuale. Pavarësisht nga disponueshmëria e teknologjisë për automatizimin e 

proceseve hetimore, kriminalistika digjitale mbetet në një shkallë të madhe punë manuale. 

Veçanërisht në ato hetime që kanë të bëjnë me sasi të mëdha të të dhënave, operacione të 

tilla manuale mund të ecin me vështirësi. 

- Mjetet e analizës. Disa prej proceseve – veçanërisht kërkimet me fjalë kyç, rindërtimi i 

skedarëve të fshirë ose ç’kodimi i materialeve të koduara – mund të automatizohet duke 

përdorur mjetet e sofistikuara të analizës kriminalistike. 

 

Shumica e hetimeve kombinojnë operacionet manuale me përdorimin e programeve 

kompjuterike që automatizojnë proceset. 

 

Paraqitja/prezantimi i provave në gjykatë. Në përgjithësi, ekspertët kriminalistë nuk paraqesin 

prova në gjykatë, megjithatë ata mund të luajnë një rol të rëndësishëm në procedimet penale. 

Ekspertët mund të dalin në gjykim si dëshmitarë që ndihmojnë njerëzit e përfshirë në procedimin 

gjyqësor për të kuptuar proceset sesi u krijuan provat, procedurat e përdorura për mbledhjen e 

provave dhe vlerësimin e tyre. 

http://www.coe.int/cybercrime
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3.9 Çështje specifike në lidhje me mbledhjen e provave digjitale 

 

Format moderne të kriminalitetit në rrjetet kompjuterike, kundër rrjeteve, ose brenda tyre kërkon 

mbështetjen e ekspertëve dhe oficerëve të specializuar për mbledhjen dhe analizimin e provave 

dhe realizimin e një paraqitjeje korrekte të tyre në gjykatë. Sigurisht kjo nuk është gjë e re: ka 

shumë shekuj që ekspertët ndihmojnë gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët të kuptojnë çështjet 

teknike. Për shembull, për shekuj me radhë, doktorët kanë qenë faktor thelbësor në përcaktimin, 

sqarimin dhe vlerësimin në gjykatë të shkakut të mundshëm të një vrasjeje me dashje nga aspekti 

mjekësor. Por çështja është se mjedisi dixhital nxjerr probleme të ndryshme dhe të vështira për  

tu zgjidhur. Në fakt, zhvillimi i vazhdueshëm i teknikës nuk pasohet gjithmonë nga një rishikim  

i vazhduar dhe azhornim i instrumenteve ligjore dhe jo gjithmonë mjetet ligjore procedurale i 

legjitimojnë teknikat e mbledhjes së provave elektronike. 

 

Nga ana tjetër, zakonisht, trajnimi fillestar dhe i vazhduar i agjentëve të zbatimit të ligjit, 

prokurorëve dhe gjyqtarëve, nuk ndjek evolucionin teknik pa vonesë. Në këtë skenar, ka një 

paraqitje në rritje të veprave të reja penale, kuptimi i të cilave varet nga njohuritë specifike. 

Ekspertiza teknike nuk nevojitet thjesht të provojë aktivitetin kriminal; ajo nevojitet për të 

kuptuar me saktësi se cila është vepra penale në fokus. Megjithëse të gjithë e kuptojmë se ç’do të 

thotë “murder”11, dhe mjekët ekspertë na nevojiten të përcaktojnë shkakun e vdekjes, “Denial of 

service”12 është një vepër penale që përcaktohet nga të kuptuarit teknik të rrjeteve  

kompjuterike. 

 

Në botë, shumica e vendeve nuk kanë rregulla specifike për provat elektronike. Disa prej tyre 

kanë rregulla të posaçme që rregullojnë, për shembull, interceptimin e komunikimeve. Por në 

përgjithësi, sistemet ligjore e bazojnë mbledhjen e provave elektronike në rregullat 

paraekzistuese, të aplikueshme në botën jashtë Internetit. Në disa raste, gjykata pranon realitetet 

e reja të provave, duke miratuar rregulla klasike; dhe në disa raste të tjera gjykata nuk i pranon. 

 

Në këto lloje situatash, duhet të shtohen dispozita të reja në kornizën ekzistuese ligjore. Shumica 

e vendeve Evropiane nuk e kanë futur akoma legjislacionin në lidhje me provat elektronike dhe 

kriteret që gjykatat duhet të përdorin në ekzaminimin dhe vlerësimin e provave elektronike. 

 

Mbledhja dhe vlerësimi i provave elektronike është aktivitet delikat, sepse zakonisht prek të 

drejtat themelore, të tilla si jeta private dhe fshehtësia e telekomunikimeve. Dhe nganjëherë nuk 

është e qartë për gjyqtarët nëse këto të drejta respektohen. Krimi kibernetik është global. Faktet 

kriminale mund të ndodhin njëkohësisht në më shumë se një shtet dhe juridiksion. Për vetë 

natyrën e tij, krimi kibernetik është transnacional. Veprat penale të kryera brenda rrjeteve të 

komunikimit dhe informacionit krijonin probleme serioze për të sqaruar vendin se ku u krye 

vepra, dhe autoritetin kompetent të zbatimit të ligjit për zgjidhjen e çështjes. Konventa e 

Budapestit për Krimin Kibernetik nuk mund të zgjidhte të gjitha problemet që lidhen me këtë, 

por u përpoq të gjente zgjidhje për disa situata të vështira. 

 

Palët në Konventë, si zakonisht dhe në çështjet e tjera, do të hetojnë veprat penale të kryera në 

territorin e tyre. Krahas kësaj, Konventa thotë se Palët duhet të deklarohen vetë kompetente për 

ndjekjen ligjore dhe gjykimin e çështjeve që kanë të bëjnë me qytetarët e tyre kur vepra penale 

është kryer jashtë vendit, me kusht që aktiviteti në fjalë të jetë i ndëshkueshëm sipas ligjit të 

brendshëm kur ndodhi vepra. Megjithatë, në shumë situata mund të jetë e vështirë të sqarohet se 

cila gjykatë ka juridiksion në përputhje me rregullat e përgjithshme. Për shembull, një vepër 

penale kompjuterike mund të kryhet në të njëjtën kohë në shumë vende mbi shumë viktima, ose 

mund të kryhet nga disa autorë nga vendndodhje të ndryshme. Përderisa rregullat   juridiksionale 
 

11 Vrasje me dashje. Shën i Përkthimit 
12 Mohimi i shërbimit. Shën i Përkthimit 
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penale nuk janë harmonizuar në të gjitha vendet, mund të ndodhë fare mirë që dy gjykata në 

vende të ndryshme, të pretendojnë se kanë juridiksionin mbi një vepër të vetme, pavarësisht nga 

rregullat e përmbajtura në Konventën për Krimin Kibernetik. 

 

Në nivelin e Bashkimit Evropian, është lëshuar një Direktivë e rëndësishme, në lidhje 

ekskluzivisht me mbledhjen e provave digjitale: Direktiva 2006/24/EC, e Parlamentit Evropian 

dhe e Këshillit, e 15 Marsit 2006 ishte dokumenti i parë detyrues brenda Bashkimit Evropian në 

lidhje me ruajtjen e të dhënave të gjeneruara ose të përpunuara në lidhje me ofrimin e 

shërbimeve të komunikimeve elektronike të disponueshme për publikun ose me rrjetet publike të 

komunikimit. 

 
 

3.10 Ushtrime 

 

Në fund të këtij prezantimi pjesëmarrësit do të kenë mundësi të ushtrojnë rastet e krimeve të 

rënda nëpërmjet rasteve praktike që do tu ofrohen. 

 
 

3.11 Përmbledhje 

 

Gjatë të këtij prezantimi trajnues, pjesëmarrësve u janë dhënë informacione të rëndësishme  

lidhur më atë së si te zbatojnë infrastrukturën ligjore lidhur me Trafikimin me njerëz, se si 

zbatojnë infrastrukturën ligjore lidhur me shpëlarjen e parave si dhe vështrim të përgjithshëm të 

aspekteve përkatëse të teknologjisë dhe lidhjes së saj me sistemin e drejtësisë penale. 

Nëpërmjet këtij trajnimi janë bërë përpjekje të ofrohen disa udhëzime në lidhje me llojin dhe 

nivelin e njohurive për provat elektronike që kërkohet nga prokurorët për përmbushjen e rolit të 

tyre me efektivitet. 
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Hyrja 

 

Tema që do të prezantohet në trajnimin e sotëm është tema që ka  të  bëjë  me institutin e 

parashkrimit të ndjekjes penale përkatësisht humbjen e të drejtës së organeve shtetërore për 

ndjekjen penale të kryesve të veprave penale si pasojë e kalimit të periudhës së caktuar kohore. 

Mendimet  përkitazi me natyrën juridike  të  parashkrimit,  ndërprerja,  ndalja dhe parashkrimi 

absolut. Afatet specifike tek vepra penale për shkak të natyrës tyre, dhe mos parashkrimi i 

kategorisë së caktuar të veprave penale. 

 

Cilat janë arsyet kryesore që justifikojnë ekzistimin e institutit të parashkrimit të ndjekjes, dhe 

çfarë është  roli dhe ndikimi i tij në sistemin e drejtësisë penale. 

 

Çështje  e  si  përmendura do të përmbajnë  shpjegim  nga  aspekti  teorik  dhe  praktik i këtij 

fenomeni, në mënyrë që të trajtohet sa më gjithanshëm. 

 

Objektivat 

 

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij do të jenë në gjendje të: 

 
 Kuptojnë   drejtë   institutin  e  parashkrimit të   ndjekjes   penale   dhe ekzekutimin  e 

sanksioneve penale; 

 Dallojnë rolin dhe arsyeshmërinë  e parashkrimit; 

 Identifikojnë parashkrimin sipas natyrës së veprave penale; 

 Njohin problemet dhe vështirësitë praktike me rastin e trajtimit të rasteve që kanë të bëjnë 

me parashkrimin. 

 
 

Metodologjia e trajnimit 

 

Metodologjia që do të përdoret në këtë trajnim janë metoda të ndryshme dhe të cilat do të 

kombinohen me qëllim që trajnimi të jetë sa më atraktiv. 

 

Do të aplikohet metoda e prezantimit të temës nga ana e trajnuesit në Power Point, metoda 

interaktive që do të jetë e përshtatshme që t’i nxisë pjesëmarrësit të zhvillojnë diskutim, 

studimeve i rasteve dilematike në praktikë që kanë të bëjnë me parashkrimin. 

 

Kurse pjesa përfundimtare e trajnimit do të jetë e rezervuar që pjesëmarrësit përmes pyetjeve  

dhe diskutimit të paraqesin pikëpamjet nga këndvështrimi i tyre rreth temës së shtjelluar, 

implementimin në praktikë të njohurive të përfituara dhe rekomandimet që do të dalin nga ky 

trajnim. 
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1. Parashkrimi 

 

1.1 Hyrje 

 

Në këtë sesion do të trajtohen çështjet lidhur me natyrën juridike të parashkrimit, kohëzgjatja për 

parashkrimin e ndjekjes penale sipas Kodi Penal të Republikës së Kosovës dhe specifikat tjera që 

përmban ky institut. 

 

1.2 Objektivat 

 

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij do të jenë në gjendje të: 

 

 Zbatojnë drejtë institutin e parashkrimit si dhe 

 Njohin konceptet themelore të këtij instituti. 

 

1.3 Kuptimi i parashkrimit 

 

Parashkrimi është institut i përgjithshëm i drejtës penale dhe është i pranuar në shumicën e 

sistemeve bashkëkohore të ndjekjes penale, me të cilën shteti humb të drejtën për të ndëshkuar- 

ius puniendi. Kjo ndodh për shkak të kalimit të periudhës së caktuar kohore 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 deri te parashkrimi, ndjekja penale nuk mund të vazhdohet. 

 

Kodi penale kërkon në mënyrë imperativë që gjykatat dhe organet e ndjekjes penale të kujdesen 

ex lege për parashkrimin respektivisht nëse kemi bëjmë me parashkrimin. Obligimi i tillë 

përfshinë gjitha fazat e procedurës penale. 

 

1.4 Natyra juridike e parashkrimit 

 

Për natyrën juridike të parashkrimit të ndjekjes penale ekzistojnë mendime të ndara. Përderisa, 

mbështetësit e njërit mendim theksojnë se është i karakterit procedural, të tjerët i japin karakter 

material këtij instituti. Ekzistojnë edhe teoritë e përziera të cilat marrin parasysh edhe aspektin 

material dhe atë procedural të ndjekjes penale. Sipas teoricienëve, të cilët i japin përparësi 

karakterit procedural të parashkrimit, mendojnë se nuk bëhet fjalë për ndonjë bazë juridike - 

materiale për shuarjen e të drejtës për ndëshkim, por për pengesa procedurale. Argumentet 

kundër karakterit juridiko - material të parashkrimit flasin se vetëm me kalimin e kohës nuk 

mundet të mbetet diçka e pandëshkueshme, çfarë në esencë është ndëshkueshme, vështirësitë në 

të provuarit, rreziku nga vendimet gabuara, gjithashtu arsyet për siguri juridike përbëjnë bazën e 

cila justifikon parashkrimin. 13
 

 

Në anën tjetër ithtarët e koncepcionit të parashkrimit si institut juridiko- material potencojnë 

prioritetin e dispozitave juridiko materiale në raport me ato procedurale, fakti se nuk ka vend për 

ndjekje penale në esencë paraqet   shuarjen e  nevojës për ndëshkim. 

 

Mbi natyrën e dyanshme të këtij instituti flasin edhe dispozitat ligjore nga të cilat rezulton se 

instituti i parashkrimit nganjëherë i jepet karakter procedural, e në disa raste karakter juridiko- 

material. Kështu në dispozitën e 363 par. 1.3 të KPPK-së, ndër të tjera përcaktohet se gjykata 

merr  aktgjykim  refuzues  nëse  ka  kaluar  afati  i  parashkrimit,  e  cila  tregon  për    karakterin 
 

 
 

13 Komentar  Kaznenog Zakona Bosne  i  Hercegovine,  faqe 99,  Këshilli i  Evropës – Sarajevë 2005 
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procedural të këtij instituti. Ndërsa në dispozitat e nenit 363 par. 1.3 të KPPK-së përcaktohet si 

shkelje e ligjit penal nëse ka arritur afati i parashkrimit të ndjekjes penale. 

 

Arsyet të cilat justifikojnë institutin e parashkrimit për shkak të kalimit të kohës se caktuar pas 

kryerjes se veprës penal, ndëshkimi nuk justifikohet  nga aspekti i politikes kriminale, pasi që  

me kalimin e kohës qëllimi i dënimit humbë rëndësinë edhe në kuptimin e preventives gjeneralë 

(vepra dhe kryesi kalojnë në harresë). Në anën tjetër në favor të parashkrimit flasin edhe arsyet 

procedurale siç janë pas kalimit të kohës se caktuar paraqitja e disa provave shpesh është e 

pamundur ose e vështirësuar psh: disa dëshmitarë kane vdekur, kujtimet për ngjarjet zbehen dhe 

janë te paqarta, për shkak te ndryshimit të rrethanave rikonstruktimi i ngjarjeve nuk është i 

mundur, disa prova me kalimin e kohës zhduken ose është pamundur të administrohen. 

 

Përveç kësaj, arsyet e sigurisë juridike flasin se qytetarët nuk munden në mënyrë të pakufizuar të 

mbahen në pasiguri, në aspektin e fillimit të ndjekjes penale ose ekzekutimit të sanksionit penal. 

Sipas vet natyrës parashkrimi është institut publik, nuk rrjedh nga gëzimi i ndonjë të drejte 

themelore ose të konsiderohet si privilegj i individit, ashtu që personi ndaj të cilit zbatohet 

parashkrimi nuk mundet të insistoj që edhe pse përkundër kalimit të afatit të parashkrimit kundër 

tij të zhvillohet procedura penale dhe të gjykohet, respektivisht nuk mundet të kërkoj të 

ekzekutohet dënimi i cili tani më është parashkruar. 

 

1.5 Kohëzgjatja për parashkrimin e ndjekjes penale sipas Kodi Penal të Republikës së 

Kosovës 

 

Koha që duhet të kalojë për parashkrim, quhet afati i parashkrimit, i cili është përcaktuar  

varësisht prej lartësisë së dënimit të paraparë për veprën penale. Prandaj, 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. 

 

Rrjedhimisht, shteti humb të drejtën për ndjekje penale me kalimin e afateve kohore të 

përcaktuara në dispozitat ligjore penale. Kohëzgjatja e të cilave varet nga lartësia e dënimit, sa 

më i lartë të jetë dënimi aq më i gjatë do të jetë edhe afati i parashkrimit, përkatësisht veprat më 

pak serioze dhe me dënime më të ulëta. 

 

Sipas Nenit 106 të KPRK-së parashkrimi i ndjekjes, 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. 
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2. Mosparashkrimi i veprave penale që kanë të bëjnë me shkelje të rënda të së Drejtës 

Humanitare Ndërkombëtare. 

 

2.1 Hyrje 

 

Ky sesion trajton veprat penale që kanë të bëjnë me shkelje të rënda të së Drejtës Humanitare 

Ndërkombëtare të cilat nuk përfshihen në parashkrim si dhe çështje tjera të institutit të 

parashkrimit për veprat tjera penale që me ligj parashkruhen. 

 

2.2 Objektivat 

 

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij do të jenë në gjendje të: 

 

 Identifikojnë veprat penale që nuk i nënshtrohen institutit të parashkrimit si dhe 

 Njohin fillimin dhe ndërprerja e parashkrimit të ndjekjes penale te veprat penale që 

parashkruhen 

 
 

2.3 Veprat penale që kanë të bëjnë me shkelje të rënda të së Drejtës Humanitare 

Ndërkombëtare 

 

Disa vepra penale konsiderohen tepër të rënda dhe nuk përfshihen në parashkrim, respektivisht 

janë vepra që sjellin pasoja të rënda jo vetëm për vendin ku kryhen por konsiderohen si e keqe e 

përgjithshme e njerëzimit, andaj ekziston konsensus në nivel ndërkombëtar që të njëjtat të mos 

parashkruhen. Më 26 nëntor 1968 Kombet e Bashkuara aprovuan Konventën për mos 

parashkrimin e ndjekjes penale për veprat penale krime kundër njerëzimit dhe krimet e luftës, e 

cila ka hyrë në fuqi më 11 nëntor 1970 në pajtim me nenin VII të Kartës së OKB-së 

Këshilli i Evropës po ashtu më 25 janar 1974 aprovoi Konventën për mos parashkrimin e 

krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit. 

 

Periudha e mëhershme ishte në diskrecionin e shteteve për rregullimin autonom të çështjes së 

parashkrimit. Është interesant rasti i Gjermanisë në vitin 1965, ky shtet është ballafaquar me 

skadimin e afatit të parashkrimit të ndjekjes penale prej njëzet e dy vjet sipas ligjit të Gjermanisë 

për vrasjet që kishin ndodhur gjatë periudhës së Raihut të Tretë në periudhën 1933- 1945. 

Gjermania nuk do të kishte mundësi për t’i ndjekur penalisht kryesit e Holokaustit, edhe pse  

ende shumë prej autorëve të krimeve gëzonin pandëshkueshmëri. 
 

Disa muaj para datës vendimtare, Ernst Benda14 një parlamentar gjerman paraqiti projekt - ligjin 

për zgjatjen e afateve të parashkrimit. Në debatin e nxehtë të zhvilluar, disa parlamentar të etur 

për të “mbyllur” këtë kapitull të historisë, të cilët argumentonin se nevoja për siguri juridike dhe 

sundim të ligjit do të duhet të mbizotëronte në raport me krimet naziste, dhe duhet lejuar 

parashkrimin. 

 

Në fund, Benda në thirrjen e tij me plote pasion "se ndjenja e drejtësisë të një populli të tërë, do 

të prishet në mënyrë të pariparueshme nëse nuk do të ketë retribucion, për vrasjet hedhe pse 

ndëshkimi  do të jetë i mundur”.15  Ernst  Benda,  në fjalimin   në Dhomën e Ulët  të   Parlamentit 

 

14 Ernst Benda (15 January 1925 – 2 March 2009) was a German legal scholar, politician and judge. He served as 

the 4th president of the Federal Constitutional Court of Germany from 1971 to 1983. Benda  briefly served 

as Minister of the Interior of Germany (1968 to 1969). 
15 Justice Delayed, Not Denied: Statutory Limitations and Human Rights Crimes Jan Hessbruegge  Tufts University 
- The Fletcher School of Law and Diplomacy March 14, 2012 Georgetown Journal of International Law, Vol. 43, 

No. 4, 2012 

https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Constitutional_Court_of_Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Minister_of_the_Interior_of_Germany
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(Mar. 10, 1965), insistonte për të zgjatur afatin, pastaj të hiqen plotësisht kufizime ligjore për 

krimet e gjenocidit dhe vrasjeve.16
 

 

2.4 Fillimi dhe ndërprerja e parashkrimit të ndjekjes penale 

 

Parashkrimi në parim fillon të rrjedh nga dita kur është kryer vepra penale, nëse ndonjë e pasojë 

që përbën element të veprës penale shfaqet më vonë, afati i parashkrimit fillon të rrjedh nga kjo 

kohë. 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. 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. 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. 

 

Afati i fillimit të parashkrimit është specifik në rastet e veprës penale të vazhduar, të veprës  

penal kolektive dhe të veprës penale permanente. Në rastet e veprës penale të vazhduare në të 

cilën shumë vepra penale mund të jenë të kryera brena periudhës së caktuar kohore : dite. muaj, 

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 serinë e veprës penale të vazhduar. 

 

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. 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. 

 

Çështja e përcaktimit të fillimit të afatit të parashkrimit është më e komplikuar në rastet kur 

veprimi ndërmerret dhe përfundohet në një moment, në një kohë, ndërsa pasoja shkaktohet pas 

një periudhe. Në këso raste si ditë e fillimit të afatit të parashkrimit konsiderohet dita kur është 

shkaktuar pasoja. Kjo situatë zakonisht mund të vjen në shprehje në sektorin e ndërtimtarisë, kur 

për shkak të mosrespektimit të standardeve të ndërtimtarisë pas disa viteve mund të rrëndohet 

objekti , me ç’rast shkaktohen vdekja apo lëndimi i personave Zgjidhja e këtillë është edhe e 

logjikshme, nga fakti se nuk mund të vjetërsohet diç që akoma nuk është e ndëshkuar.17
 

 

Në rastet kur viktimat nga vepra penale janë nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjetë ligjvënësi ka 

përcaktuar se afati i parashkrimit në situatat e tilla fillon të rrjedh nga koha kur viktima mbushu 

moshën madhore respektivisht tetëmbëdhjetë ( 18) vjet. Me një zgjidhje të tillë është ofruar një 

mbrojtje më e lartë për kategorinë e viktimave të cilët janë fëmijë dhe të mitur, në mënyrë që 

kryesit e veprave penale ndaj kësaj kategorie të ju përcaktohet afat më i gjatë për ndjekje penale. 

Në këtë mënyrë do të vështirësohet për të ju shmangur drejtësisë si rezultat i kalimit të kohës. 
 

 
 

16Id. 
17 Ismet Salihu, Hilmi Zhitija, Fejzullah Hasani, Komentar i Kodit Penal të Republikës së Kosovës ,faqe 332 

(1Ed, 2014) 
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2.5 Ndalja  dhe ndërprerja e parashkrimit të ndjekjes penale 

 

Ekzistojnë rrethana të caktuara të cilat bëjnë që parashkrimi të ndalet dhe të mos rrjedhë. 

Dispozita e nenit 107 par. 3 i KPRK-së ka listuar një numër të rrethanave të cilat ndalojnë 

parashkrimin, por kjo nuk është shterruese që nënkupton se mund të ekzistojnë edhe rrethana të 

tjera të cilat mund të kenë për efekt ndaljen e parashkrimit. 

 

Rrjedhimisht, afati i parashkrimit nuk rrjedh: kur kryesi është jashtë Republikës së Kosovës 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; 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 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. 

 

Gjithashtu  si pengese ligjore për fillimin e ndjekjes penale e nëse ka filluar ndalet janë  imuniteti 

i deputetit të parlamentit apo i ndonjë zyrtari të lartë; nevoja e zgjidhjes së ndonjë çështje 

procedurale, koha deri sa nuk vendoset lidhur me kërkesën për ekstradim, sëmundja psikike e të 

pandehurit gjatë procedurës penale etj. 

 
 

2.6 Ndërprerja e parashkrimit të ndjekjes penale 

 

Afati i parashkrimit ndërpritet me çdo veprim i cili ndërmerret për qëllime të ndjekjes penale të 

veprës penale të kryer. 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. 

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 

e policisë të cilat ndërmerren me kërkesën e prokurorit të shtetit apo të gjykatës etj. 

 

Veprimi i organeve kompetente duhet të jetë i ligjshëm, i lejuar me ligj dhe duhet të ndërmerret 

kundër personit të caktuar si kryes i veprës penale (ndaj kryesit, bashkë kryesit, bashkëpunëtorit). 

Andaj parashkrimin nuk e ndërprenë veprimet të cilat ndërmerren ndaj kryesit të panjohur të 

veprës penale. Veprimet duhet të ndërmerren lidhur me veprën penale të caktuar. 

 

Çështje dilematike në praktikën e gjykatave është nëse paraqitja e kallëzimit penal nga ana e 

autoriteteve ekzekutive dhe administrative ( Ministritë e ndryshme, agjensionet e pavarura, 

inspeksionet, doganat, autoritet tatimore etj) për veprat penale në kuadër të fushë veprimtarisë së 

tyre e ndërprenë parashkrimin. Janë dy mendime që karakterizohen, e para është se vetëm me 

veprimet e organeve kompetente në kuptimin e ngushtë për luftimin e kriminalitetit si policia, 

prokuroria, gjykatat  ndërpritet parashkrimi. 

 

Ndërsa mendimi i dytë, është se edhe me veprimet e organeve të tjera përveç gjykatave, 

prokurorisë, policisë, të cilat ushtrojnë veprimtarinë në kuadër të autorizimeve të tyre ligjore. Me 
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argumentimin se në këtë aspekt bëjnë luftimin dhe paraqitjen e veprave penale në fushat të cilat 

mbulojnë. 

 

Për më tepër, disa nga këto organe siç janë p.sh: doganat kane të drejtë ligjore që edhe të 

zhvillojnë hetime penal. Gjithashtu një pikëpamje e tillë mbështet edhe në faktin se luftimi i i 

kriminaliteti është detyrë dhe obligim më i gjerë edhe i organeve tjera të cilat nuk kanë funksion 

primar luftimi e krimit, dhe jo vetëm i organeve që funksion primar kanë luftimin e  

kriminalitetit. 

 
 

2.7 Ushtrime 

 

Gjatë këtij sesioni pjesëmarrësve do tu ofrohen shembuj praktik të cilët do të përdoren për raste 

studimi gjatë trajnimit, ku pas punës në grupe do të prezantohen dhe diskutohen zgjidhjet 

adekuate. 
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3. Ndërprerja e parashkrimit për shkak të kryerjes së veprës tjetër penale 

 

3.1 Hyrje 

 

Në këtë sesion do të trajtohet ndërprerja e parashkrimit për shkak të kryerjes së veprës penale të 

re si dhe parashkrimi absolut i ndjekjes penale. 

 

3.2 Objektivat 

 

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij do të jenë në gjendje të: 

 

 Identifikojnë rastet e këtij lloji të parashkrimit si dhe 

 Njohin parashkrimin absolut të ndjekjes penale. 

 

3.3 Kuptimi i ndërprerjes së parashkrimit në rastet e kryerjes së veprës së re penale 

 

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 sesa vepra penale e mëparshme.  

Kryerja e veprës penale të re gjatë afatit të parashkrimit është shkak i dytë që shpie në 

ndërprerjen e afatit të parashkrimit të ndjekjes penale. 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, vendimtare është dënimi i 

paraparë në ligj për atë vepër. Në këso raste, parashkrimi nuk shprehet derisa edhe për atë vepër 

penale të re  nuk skadon afati i parashkrimit. 

 

Dispozita e nenit 107 paragrafi 6 të KPRK-së  nuk përcakton se kur konsiderohet se një person  

ka kryer vepër penale. Andaj me të drejtë ngritet nevoja për interpretim të kësaj dispozite. A 

mjafton ekzistimi i aktvendimit për fillimin e hetimit, ngritja e aktakuzës, aktakuza të jetë e 

formës së prerë, të jetë shpallur fajtor për veprën penale me aktgjykim të gjykatës së shkallës 

parë  (i formës jo të prerë) apo duhet të ekzistoj vendimi i formës së prerë. 

 

Përkitazi me këtë çështje nuk kam hasur ndonjë vendim nga praktika e gjykatave me të larta si 

Gjykata Supreme dhe ajo Apelit, se cili momentum procedural duhet të merret si fakt i kryerjes  

së veprës penale për nevoja të parashkrimit të ndjekjes penale. Në parim logjika juridike na 

dërgon se për të konsideruar se kryerësi ka kryer vepër të re penale, duhet të ekzistoj vendimi 

gjyqësor i formës së prerë. Pasi vetëm atëherë një personi me siguri të lartë dhe të pa kontestuar 

mundet t’i atribuohet se ka kryer një vepër penale. Mirëpo, cili ka qenë qëllimi i vërtet ligjvënësit 

me rastin e ndërtimit të kësaj norme, duke pasur parasysh se në aspektin kohor vepra penale  

tjetër kryhet gjate periudhës para skadimit të afatit parashkrimit. Në aspektin praktik si të 

veprohet, a duhet pritur që për veprën e re penale procesi të përfundoj me vendim të formës së 

prerë, dhe kjo natyrisht se do të zgjaste marrjen e vendimit aktual për parashkrim pasi që është 

varur nga vendimi që do të merret. 

 

Praktika gjyqësore në rajon ka treguar se nuk qenë unike në interpretimin e dispozitës me 

përmbajtje të njëjtë që ekziston në kodet e tyre penale. Në praktikën gjyqësore të Republikës së 

Kroacisë, është përqafuar pikëpamja se nuk ka nevojë që i pandehuri të jetë shpallur fajtor me 

vendim të formës prerë. Këtë pikpamje e përqafon edhe vendimi i Gjykatës së Qarkut Zagreb 

(Zupanijski Sud Zagreb) Kz-785-/03 të ...“ Pasi që ndaj të pandehurit zhvillohet procedurë 

penale për veprën penale nga neni 194 të KP, ”për të cilën është paraparë dënim i njëjtë si për 

veprën konkrete penale nga neni 196 par. 1 të KP-së, e cila është më e rëndë se vepra konkrete 

penale,   të dy veprat penale janë kryer në vjeshtën e vitit 1998, përkatësisht pas kryerjes se 
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veprës konkrete penale, kjo paraqet rrethanë në kuptim te nenit 20. par.4 të KP-së, mjafton të 

konstatohet se është ndërmarrë veprimi procedural kundër personit te caktuar për veprën penale 

te caktuar penale, veprim të cilin e kërkon Kodi i Procedurës Penale ( ZKP), andaj janë 

plotësuar kushtet ligjore për ndërprerjen e parashkrimit relativ të ndjekjes penale.18
 

 

3.4 Parashkrimi absolut i ndjekjes penale 

 

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. Përkatësisht neni 107 par. 7 i KPRK-së ka 

përcaktuar në mënyrë të qartë se ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i 

kohës së afatit të parashkrimit. 

 
 

3.5 Përmbledhje 

 

Në përfundim të punimit është e rëndësishme të theksohet se parashkrimi paraqet një sfide për 

organet e drejtësisë, njëkohësisht vlerësohet si një kërcënim për sundimin e ligjit, besueshmërinë 

ne organet e drejtësisë dhe administrimin në drejtësisë ne përgjithësi. 

 

Instituti i parashkrimit obligon institucionet e ndjekjes penale që t’i ndërmarrin të gjitha veprimet 

e nevojshme ligjore në kohën sa më të shkurtë, ngase kalimi i kohës vështirëson të provuarit, 

dëshmitarët nuk janë të disponueshëm, kujtesa e tyre zbehet, provat e tjera mund të zhduken, 

rikonstruktimi i ngjarjeve mund të jetë i pamundur ose i vështirësuar, vepra penale ikë nga 

aktualiteti, arsyet për qëllimin e dënimit dobësohen përkatësisht nevoja për preventivën gjeneralë 

dhe atë speciale, duke i përjashtuar veprat te cilat nuk parashkruhen. Prandaj të gjitha këto arsye 

në unitetin e tyre tregojnë domosdoshmërinë e veprimit pa vonesa të gjithë akterëve të sistemit të 

drejtësisë penale, në mënyrë që të sigurohet një administrim i drejtësisë brenda periudhave 

kohore të arsyeshme. 

 

Megjithëse prima facie duket si një institut i cili është sqaruar mjaftueshëm, praktika gjyqësore 

ka shfaq disa dilema rreth aplikimit të dispozitave të caktuara, të cilat i kemi aktualizuar në këtë 

punim. Gjithashtu besojmë në të ardhmen praktika gjyqësore të konsolidohet më tepër në 

funksion të interpretimit të dispozitave, të ju ofrojnë qartësi më të madhe për gjykatat, 

prokurorinë dhe gjithë komunitetin e juristëve por edhe opinionit në përgjithësi për këtë institut 

shumë të rëndësishëm,  për shkak të peshës dhe efektit që ka në drejtësinë penale. 

 
 

3.6 Ushtrime 

 

Gjatë këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësve do tu ofrohen shembuj praktik të cilët do të përdoren 

për raste studimi gjatë trajnimit, ku pas punës në grupe do të prezantohen dhe diskutohen 

zgjidhjet adekuate. 
 

 

 

 

 
18S.Katušić-Jergović: Zastara Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 13, broj 2/2006, str. 523- 

549. 
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Hyrje 

 

Korrupsioni është fenomen i vjetër, i cili gjithmonë ka paraqitur problem serioz shoqërorë. Gjatë 

historisë, vende të shumta janë përpjekur për gjetjen e mënyrave për të luftuar këtë dukuri të 

rrezikshme. Me problemin e korrupsionit sot janë të ballafaquar pothuajse të gjitha vendet e 

botës. Korrupsioni është prezent në vendet e pasura dhe të varfra, e në veçanti janë të goditura 

vendet në tranzicion. Edhe pse, ende nuk ekziston një definicion unik për korrupsionin, shumë 

shtete të  botës kanë përcaktuar në legjislacionet e tyre veprat penale të korrupsionit. 

 

Në Ligjin për Agjencinë Kundër Korrupsionit, korrupsioni është përkufizuar si: “çdo 

keqpërdorim i pushtetit apo çdo sjellje tjetër të personit zyrtar, personit përgjegjës apo personit 

tjetër, me qëllim të arritjes së një përparësie apo përftimi të kundërligjshëm për veten apo për 

tjetrin”. Nga pikëpamja ligjore, korrupsioni nuk paraqet një vepër penale të vetme. Në  

kontekstin ligjor, korrupsioni paraqet një grup të përgjithshëm të veprave specifike penale. 

 

Nga kjo del se përkufizimi ligjor i korrupsionit, mund të definohet si grup i veprave të ndryshme 

penale të përfshira në një kapitull nën titullin e përbashkët “korrupsioni”. Grupimi i veprave 

penale të korrupsionit është esencial për ti identifikuar veprat e ndryshme që bien nën 

klasifikimin e përgjithshëm të korrupsionit. 

 

Kodi Penal i Republikës së Kosovës ka përmbledhë veprat penale të korrupsionit në kapitullin 

XXXIV me titull: Korrupsioni zyrtarë dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare. Ky kapitull 

përmban gjashtëmbëdhjetë vepra penale: Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 

422, Keqpërdorimi i informatës zyrtare nga neni 423, Konflikti i interesit nga neni 424, 

Përvetësimi në detyrë nga neni 425, Mashtrimi në detyrë nga neni 426, Përdorimi i paautorizuar  

i pasurisë nga neni 427, Marrja e ryshfetit nga neni 428, Dhënia e ryshfetit nga neni 429, Dhënia 

e ryshfetit zyrtarit publik të huaj nga neni 430, Ushtrimi i ndikimit nga neni 431, Nxjerrja e 

kundërligjshme e vendimeve gjyqësore nga neni 432, Zbulimi i fshehtësisë zyrtare nga neni 433, 

Falsifikimi i dokumentit zyrtar nga neni 434, Arkëtimi dhe pagesa e kundërligjshme nga neni 

435, Përvetësimi i kundërligjshëm i pasurisë me rastin e bastisjes apo ekzekutimit të vendimit 

nga neni 436, dhe Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, dhuratave, 

dobisë tjetër materiale ose  detyrimeve financiare nga neni 437. 

 

Pjesëmarrësit gjatë trajnimit do të njoftohen me veprat penale të korrupsionit veç e veç, 

elementet  veprave penale dhe kush mund të jetë kryes i këtyre veprave penale. 

 

Objektivat Trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Shpjegojnë përkufizimet e nocionit të korrupsionit; 

- Njoftohen me veprat penale të korrupsionit nga kapitulli XXXIV; 

- Dallojnë elementet të veprave penale për çdo vepër veç e veç; 

- Identifikojnë se kush mund të jetë kryes i këtyre veprave penale; 

- Zbatojnë drejtë ligjin në praktikë për veprat penale të korrupsionit. 

 

 

 

Metodat e të shpjeguarit 



260  

Gjatë këtij programi do të përdoren metoda të kombinuara të shpjegimit duke përfshirë 

shpjegime teorike dhe praktike të përcjella me shembuj praktik. Pjesëmarrësve do t’iu jepen 

shembuj praktik, ashtu që pasi që ata të ndahen në grupe, ta studiojnë rastin, të japin mendimin e 

tyre lidhur me atë se për cilën vepër penale bëhet fjalë, cilat janë elementet e asaj vepre penale. 

Në këtë mënyrë secili nga pjesëmarrësit do të jetë i familjarizuar me temën e shpjeguar dhe do të 

jetë aktivë gjatë gjithë kohës, duke marr pjesë në diskutime me pjesëmarrësit tjerë dhe me vetë 

prezantuesin pas çdo prezantimi dhe ushtrimi. 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Nga pjesëmarrësit pritët që të jenë aktiv gjatë gjithë orës, duke dhënë kontributin e tyre në 

diskutime pa hezitim, në mënyrë që me pjesëmarrjen e tyre të ndihmojnë në arritjen e qëllimeve 

të këtij programi. Gjithashtu nga pjesëmarrësit pritet që të parashtrojnë pyetje, të ofrojnë zgjidhje 

dhe sugjerime gjatë gjithë kohës sa zgjatë programi. Ata do të angazhohen në aktivitete të 

ndryshme si diskutime, debate, punë në grupe, do të merren me raste për studim etj. 

 

Burimet 

 

Pjesëmarrësit e programit mund të shfrytëzojnë si burime për të mësuar përveç materialit të 

prezantuar nga Ligjëruesi edhe nga: 

 

- Burimet dhe literaturën e përdorur për hartimin e këtij moduli si dhe literature shtesë që  

mund të përdoret lidhur me këtë modul; 

- Kushtetuta e Republikës së Kosovës; 

- Kodi Penal i Republikës së Kosovës, Kodi nr. 04/L-82, Prishtinë, 20 prill 2012- 

- Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës, Kodi nr. 04/L-123,Prishtinë, 13 dhjetor 

2012; 

- Dr. Ismet Salihu, Mr. Hilmi Zhitija, dr. Fejzullah Hasani, KOMENTARI I KODIT PENAL I 

REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

- Ligji për Agjencinë Kundër Korrupsionit (Ligji nr. 03/L- 159) Prishtinë, 29 dhjetor 2009 

- Ligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë të zyrtarëve të lartë publikë dhe 

deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për të gjithë personat zyrtarë (Ligji Nr. 

04/L-050), Prishtinë, 31 gusht 2011; 

- Ligj për parandalimin   e konfliktit         të interesit në ushtrimin e funksionit publik (Ligji nr. 

04/L-051),  Prishtinë, 31 gusht 2011; 

- Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar ndërkombëtare dhe dy 

protokollet shtesë të saj- Palermo, 2000; 

- Rezoluta e Këshillit të Evropës mbi njëzet parimet udhëzuese për  luftën  kundër 

korrupsionit, 1997; 

- Konventa penale për korrupsion, Strasburg, 21.01.1999; 

- Plani Strategjik kundër korrupsionit 

 

Përmbledhje 

 

Në ketë modul diskutimi qendror bëhet rreth qëllimit të modulit, objektivat trajnuese, metodat e 

të shpjeguarit, pritjet nga pjesëmarrësit si dhe për burimet nga të cilat mund të mësohet nga pjesa 

e veçantë e Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe burimet e tjera të prezantuara si më lartë. 

 

Gjithashtu gjatë këtij moduli janë marr edhe sugjerime nga pjesëmarrësit lidhur me metodat e të 

shpjeguarit dhe shtjellimit të moduleve në përgjithësi në vazhdimësi. 
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1. Veprat penale të korrupsionit zyrtar dhe kundër detyrës zyrtare nga neni 422-427 

 

1.2 Hyrje 

 

Korrupsioni është një shprehje apo termë me kuptim shumë të gjerë dhe shpeshherë nuk është e 

qartë se çka në të vërtet hynë në përkufizimin e korrupsionit. Nëse shikohet struktura e 

definicioneve të ndryshme të korrupsionit mund të nxjerrët kuptimi i përgjithshëm i korrupsionit. 

Nga definicione të shumta mund të shihet se korrupsioni sot më së shumti identifikohet me 

shpërdorimin e detyrës zyrtare dhe autorizimeve të zyrtarëve publik për përfitime personale. 

 

Sipas Luan Gjonçës përcaktimi i korrupsionit është i lidhur me faktin se, korrupsioni ekziston 

gjithmonë, p.sh. kur ofiqari do të administroj për interes të tij burime të ardhurash që nuk i 

përkasin, nëpërmjet marrjes apo mos marrjes së vendimeve ose të kryerjes apo moskryerjes së 

detyrës funksionale. Te këto burime të ardhurash përfshihen mjetet buxhetore, pasuria  

shtetërore, porositë qeveritare, privilegjet e vendit të punës, vënia dhe grumbullimi i gjobave si 

dhe pagesave tjera të parashikuara me ligj, për të cilat ofiqari shtetërorë nuk zbaton ligjin apo e 

shfrytëzon atë për interesa përfitimi.19 

 

Sipas organizatës Transaprency International, korrupsioni si veprimtari është definuar si 

shpërdorim i pushtetit të besuar për përfitim privat. Korrupsioni nënkupton çdo veprim që nuk 

është dashur ta kryej apo mos veprim të cilin është dashur ta kryej personi zyrtar apo përgjegjës 

dhe çdo veprimtari e iniciatorëve apo përfituesve të kësaj sjellje, në mënyrë që këta persona të 

arrijnë deri të përfitimi i kundërligjshëm material apo ndonjë përfitim tjetër qoftë për vete, qoftë 

për tjetrin apo shkaktimin e dëmit për tjetrin. 

 

Ky kuptim kryesisht është theksuar në Ligjin për Agjencinë kundër Korrupsionit ku korrupsioni 

është përkufizuar si: “çdo keqpërdorim të pushtetit apo çdo sjellje tjetër të personit zyrtar, 

personit përgjegjës apo personit tjetër me qëllim të arritjes së një përparësie apo përftimi të 

kundërligjshëm për veten apo për tjetrin”. Korrupsioni është i lidhur ngushtë me krimin e 

organizuar. Për ta arritur qilimin për përfitime të mëdha financiare dhe shërbime ilegale krimi i 

organizuar depërton në të gjitha segmente e një shteti duke e shkaktuar rëndë ekonomin, 

sundimin e ligjit dhe zhvillimin demokratik. 

 

Qëllimi kryesor i krimit të organizuar është përfitimi i madh i dobisë pasurorë apo financiare,  

për realizimin e së cilit përdorën aktivitete të shumta kundërligjore, në mesin e të cilëve 

korrupsioni paraqitet si një nga mjetet më të rëndësishme dhe efikase për realizimin e qëllimeve 

kriminale. Me anë të korrupsionit krimi i organizuar krijon lidhjet me individët nga strukturat të 

rëndësishme politike dhe shtetërore, nëpërmes së cilëve legalizohen veprimet kriminale. Në këtë 

mënyrë, krimi i organizuar siguron mbrojtjen nga ata që në fakt kanë për detyrë luftimin e 

kriminalitetit. 

 

Si shembuj për lidhjet e krimit të organizuar me përfaqësuesit shtetëror autori Żeljko Cačiċ 

përmend huadhënien ose dhënien e parave në shuma të mëdha, dhënien e dhuratave, si për 

shembull automobilave të klasës së lartë, vikend shtëpive, angazhimin e avokatëve të cilët për 
shuma të mëdha të parave gjejnë mënyra për anulimin e pasojave negative për anëtarët e krimit 

të organizuar si për shembull afrimi i shumave të mëdha për dorëzani, ndikimi me anë të mitos, 

kërcënimin dhe frikësimin e dëshmitarëve, planifikimin dhe organizimin e ikjes nga burgu etj.20
 

 

 
 

19 Gjonça.L.,“Korrupsioni veprat penale përbërëse, krimi i organizuar”,Tiranë, 2004,fq.48 
20 

Cačiċ, Ż., “Organizovani kriminalitet u Hrvatskoj”, MUP R. Hrvatske, 1997, fq. 47 dhe 48 
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Për shkak të rrezikshmërisë së lartë shoqërore, krimi i organizuar dhe korrupsioni pa dyshim 

paraqitën si dy armiq të fortë që shkatërrojnë shoqërinë në përgjithësi. Andaj, reagimi i shtetit 

duhet të jetë i fuqishëm dhe pa kompromis për ta parandaluar dhe luftuar këtë dukuri. Me 

problemin e korrupsionit është ballafaquar edhe Kosova. Korrupsioni është bërë preokupim i 

qytetarëve dhe institucioneve të Kosovës, mediave dhe shoqërisë civile. Po ashtu, Kosova është 

ballafaquar me kërkesat e institucioneve të ndryshme evropiane për luftimin e korrupsionit, që 

paraqitet si parakusht për hyrjen e Kosovës në Unionin Evropian. 

 

Veprat penale të korrupsionit nuk janë veprat të qarta dhe nuk mund të identifikohen lehtë sikur 

për shembull veprat penale të vrasjes, vjedhjes, rrëmbimit, trafikimit apo falsifikimit. Në raste 

kur këto veprat penale zbulohen, procedimi i tyre është kompleks, kërkon grumbullimin e 

provave të shumta dhe analizimin e ligjeve të ndryshme. Sfida tjetër është konfiskimi i pasurisë 

së fituar me anë të kryerjes së këtyre veprave penale. Me shqiptimin e sanksionit penal adekuat 

dhe konfiskimin e pasurisë kryesit të veprave penale të këtij lloji goditën plotësisht dhe në këtë 

mënyrë parandalohet aktiviteti i tyre antiligjor në të ardhme. 

 
 

1.3 Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Njoftohen me veprat penale të korrupsionit nga neni 422-427; 

- Dallojnë elementet të veprave penale për çdo vepër veç e veç; 

- Identifikojnë se kush mund të jetë kryes i këtyre veprave penale; 

- Zbatojnë drejtë ligjin në praktikë për veprat penale nga neni 422-427. 

 
 

1.4 Veprat penale të korrupsionit sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

 

Në Kodin Penal të Republikës së Kosovës, kapitulli XXXIV- Korrupsioni zyrtar dhe veprat 

penale kundër detyrës zyrtare, janë përcaktuar gjithsej gjashtëmbëdhjetë vepra penale të natyrës 

korruptive. Pavarësisht nga lartësia e dënimit, pesëmbëdhjetë nga këto vepra penale, sipas Kodit 

të procedurës penale të Republikës së Kosovës (neni 22) konsiderohen si krime të rënda. Vepra 

penale që konsiderohet si krim i përgjithshëm ka mbetur vepra penale mos raportimi ose 

raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve 

financiare. 

 

Veprat penale kundër detyrës zyrtare paraqesin sjellje të kundërligjshme të drejtuara kundër 

funksionimit të rregullt të shërbimeve publike, të cilat i kryejnë personat e autorizuar apo 

personat zyrtarë gjatë ushtrimit të detyrës së tyre zyrtare apo lidhur me kryerjen e detyrës  

zyrtare. Kjo formë e kryerjes së veprës penale sot bie në kategorinë e kriminalitetit me shkallë të 

lartë të rrezikut për shoqërinë. Gjë që shprehet jo vetëm në pasojat materiale që rezultojnë nga 

kryerja e këtyre veprave penale, por veçanërisht në rrënimin dhe çrregullimin e rrjedhave 

themelore të jetës shoqërore, duke atakuar vlerat morale të shoqërisë. 

 

Nga vetë emërtimi i këtyre veprave penale rezulton se element esencial i këtyre veprave penale 

është cenimi i detyrës zyrtare nga ana e personave zyrtar përmes shfrytëzimit të kundërligjshëm 

të pozitës dhe autorizimeve zyrtare që rezultojnë prej saj. Bëhet fjalë për veprat penale të 

keqpërdorimit të pushtetit përmes shfrytëzimit të palejueshëm të pozitës dhe të autorizimeve 

zyrtare, të cilat ata i kanë në kryerjen e detyrës zyrtare. Rrezikshmëria e tyre qëndron veçanërisht 

në faktin se këto vepra penale i kryejnë personat që janë titullarë të autorizimeve zyrtare, gjë që 

paraqet sulm mbi integritetin e   detyrës nga brenda. Kjo njëkohësisht rrit mundësinë e   fshehjes 
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së kësaj forme të kriminalitetit. Kryerja e pandershme, e parregullt dhe e paligjshme e detyrës 

zyrtare, e autorizimeve publike dhe autorizimeve të tjera favorizon edhe zhvillimin e burokracisë 

dhe çon te korrupsioni i administratës. Nëse së bashku me të administrata, për shkak të 

korrupsionit,  është e lidhur edhe me kryerësit e disa veprave penale  apo me qëllim të kryerjes  

së këtyre veprave penale 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 

preventiv, parashikohen dhe aplikohen edhe forma të ndryshme të përgjegjësisë së personave 

zyrtarë, ku bie edhe përgjegjësia penale. Me më shumë ose më pak dallime, veprat penale  

kundër detyrës zyrtare sanksionohen në të gjitha legjislacionet penale bashkëkohore.21
 

 

1.5 Kryerësit e këtyre veprave 

 

Një nga elementet themelore të përbashkëta të veprave penale të këtij kapitulli është edhe ai që 

kryerës i saj, në numrin më të madhe të rasteve, mund të jetë vetëm personi zyrtar. Mirëpo 

personi zyrtar, si subjekt kryesor i këtyre veprave, vetvetiu nuk e përcakton 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 apo në ndonjë shërbim publik; kryerës i tyre mund të jetë edhe çdo person (përmes 

.ushtrimit të ndikimit, dhënies së ryshfetit etj.). Kryerësit e veprave penale të  korrupsionit 

rëndom nuk janë nga radhët e kriminalitetit klasik, por ata 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 kryerës më të shpeshtë të këtyre veprave penale janë personat zyrtarë që ushtrojnë një 

funksion të caktuar në organet shtetërore, në shërbimet publike, 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. 

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 organet e 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 elementë të  

huaj, në të cilat marrës i mitos është një nga personat e përmendur.22 

 
 

1.6 Keqpërdorimi i pozitës zyrtare apo autorizimit zyrtar (neni 422) i KPRK 

 

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 
 
 

21 Dr. Ismet Salihu, Mr. Hilmi Zhitija, dr. Fejzullah Hasani, Komentar  i Kodit penal i Republikës se Kosovës 
22 Dr. Ismet Salihu, Mr. Hilmi Zhitija, dr. Fejzullah Hasani, Komentar  i Kodit penal i Republikës se Kosovës 
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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 kryerjes        

së detyrës zyrtare, përveç nëse pranimi i dhuratës, tarifës apo përparësisë lejohet me 

ligj; 

 

Risi në nocionin e kësaj vepre penale paraqet elementi i përfitimit të çfarëdo dobie për veti apo 

tjetrin. Me Kodin e mëparshëm penal23 kjo vepër penale ka mundur të kryhet vetëm me 

përfitimin kundërligjorë të dobisë pasurore apo me shkaktimin e dëmit. Me përfshirjen e kryerjes 

së veprës me çfarëdo dobie është zgjeruar forma e kryerjes së kësaj vepre, që tani nuk kufizohet 

vetëm me dobi materiale apo shkaktimin e dëmit. Për më tepër, kjo vepër kryhet edhe me: 

shkeljen me dashje apo me dijeni të ligjit lidhur me detyrat apo punësimin e zyrtarit; moskryerja 

me dashje e ndonjë detyre të domosdoshme të përcaktuar me ligj; pranimi i dhuratës, tarifës apo 

përparësisë së çfarëdo lloji si rezultat i kryerjes së detyrës zyrtare, përveç nëse pranimi i 

dhuratës, tarifës apo përparësisë lejohet me ligj; 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; 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 ndalimi ose pengimi me dashje të tjetrit në ushtrimin 

apo gëzimin e ndonjë të drejte, privilegji, pushteti apo imuniteti ligjor. 

 

Kjo vepër penale paraqet keqpërdorim të pozitës zyrtare, apo autorizimin i cili rezulton prej saj. 

Kryerësi i veprës penale shfrytëzon shërbimin, autorizimet e tij publike në mënyrë të 

kundërligjshme dhe në kundërshtim me interesat dhe qëllimet e shërbimit. Ai në mënyrë të 

kundërligjshme shfrytëzon mundësitë e lidhura me pozitën e tij zyrtare apo me autorizimet. 

Vepra penale e keqpërdorimit të pozitës zyrtare ka karakter të veprës së përgjithshme kundër 

detyrës zyrtare, bazuara në atë se shumica e veprave të tjera paraqesin 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 kryerësit nuk do të  

mund të cilësoheshin sipas ndonjërës prej atyre vepra, (vepra të posaçme). Për këtë arsye 

bashkimi ideal mes këtyre veprave është i përjashtuar. Vepra penale ekziston kur personi zyrtar 

apo personi përgjegjës, duke shfrytëzuar pozitën e vet zyrtare apo autorizimet, me tejkalimin e 

kufijve të autorizimeve të tij apo duke mos i kryer detyrat e veta zyrtare, përfiton për vete apo  

për  tjetrin “ose organizatën e biznesit”  dobi pasurore, (do të duhej të ishte çfarëdo përfitimi)  

ose i shkakton dëm tjetrit. Këtu bëhet fjalë për keqpërdorimet në detyrë, përkatësisht lidhur me 

detyrën; kryerësi i kësaj vepre penale, përmes veprimeve juridike në fushëveprimin e tij zyrtar, 

përdor autorizimet e tij në mënyrë të kundërligjshme, përkatësisht kryerësi i kësaj vepre penale 

në mënyrë të kundërligjshme shfrytëzon mundësitë reale dhe juridike të lidhura me pozitën 

zyrtare, duke kryer veprime të cilat, për nga karakteri i tyre, nuk janë zyrtare, por veprime të 

rëndomta deliktore. 

 

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 mos përmbushja e detyrave zyrtare, (moskryerja e detyrimeve zyrtare). 
 

 
 

23Kodi Penal i Republikes se Kosovës, Ligji nr. 2003/25, Prishtinë, 6 korrik 2003 
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Shfrytëzimi i detyrës zyrtare apo autorizimeve ekziston kur personi zyrtar ndërmerr veprime të 

cilat formalisht janë në kuadër të autorizimeve të tij, por ato janë të kundërligjshme në aspektin 

material, ngase janë në kundërshtim me interesat dhe detyrat e shërbimit. 

 

Me veprimin e tij kryerësi 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 e 

shfrytëzon për t’i sjellë vetes a tjetrit dobi pasurore ose për t’u shkaktuar dëm tjetrit. Shembull 

tipik i keqpërdorimit të këtillë të detyrës zyrtare është keqpërdorimet lidhur me të ashtuquajturat 

autorizime diskrecionale, kur personi zyrtar, me rastin e nxjerrjes së ndonjë akti ose 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, por vendimin 

e bazon në ndonjë interes të vetin apo interes 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 shpërblyer atë për shërbimin që i ka kryer atij ose rasti tjetër, kur personi zyrtar i 

ka besuar përpilimin e elaboratit funksionarit të komunës jo për atë që ai është person 

profesionist për hartimin e elaborateve të tilla, por për shkakun se ai më herët i kishte kryer 

shërbime, por edhe për t’i imponuar atij kryerjen e shërbimeve në të ardhmen. 

 

Kjo formë e veprës penale ekziston kur personi zyrtar ndërmerr veprimin zyrtar nga  

fushëveprimi i autorizimeve të veta. Mirëpo vepra ekziston edhe kur veprimi i ndërmarrë nuk ka 

karakterin e veprimeve zyrtare, por është ndërmarrë me keqpërdorimin e detyrës zyrtare, p.sh., 

kur përfaqësuesi diplomatik me veturë zyrtare ka nxjerrë jashtë kufirit shtetasit e huaj . 

 

Tejkalimi i autorizimeve zyrtare ekziston kur personi zyrtar vepron jashtë autorizimeve zyrtare 

jashtë kompetencave të tij reale. Kryerësi i veprës penale i tejkalon kufijtë e autorizimeve të veta 

zyrtare, ngase ndërmerr veprime zyrtare të cilat janë në kompetencë të një personi tjetër zyrtar, 

(të një instance më të lart a më të ulët) ose i përket një shërbimit 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 e ka plotësuar fletëpagesën për vete, 

ndonëse atë është dashur ta plotësojë një person tjetër dhe në bazë të kësaj ka përfituar pagesën 

për punë jashtë orarit të punës etj. 

 

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 veprimi e bën ashtu që   

të mos mund të arrihet qëllimi, i cilin me ndërmarrjen e tij do të realizohej, (kryerja formale ose 

lëshimi material i detyrës zyrtare); personi zyrtar nuk e bën atë që i përket kompetencave të tij e 

qe është i detyruar ta bëj; ai refuzon ta kryejë atë që është i detyruar ta kryejë apo zvarrit 

ndërmarrjen ose 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 të cilën ai e kërkon 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, por, për shkak të mënyrës dhe 

kohës kur ndërmerret, ajo nuk mund të prodhojë efektet e pritura; në këtë situatë ekziston 
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moskryerja materiale e detyrës zyrtare, p.sh., personi zyrtar nxjerr me vonesë të madhe aktin e 

pritur zyrtar, i cili më nuk mund të prodhojë efekt juridik.24
 

 

Vepra penale kryhet vetëm me dashje direkte, e cila përfshin edhe dijeninë e kryerësit se po e 

shfrytëzon pozitën e tij zyrtare, po i tejkalon kompetencat e tij ose nuk po e kryen detyrën e tij, si 

dhe atë se me këtë ai po përfiton dobi pasurore për vete apo për tjetrin ose po i shkakton çfarëdo 

dëmi tjetrit. 

 

Forma e fajit - Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje, madje vetëm me dashje direkte, 

ngase për ekzistimin e veprës penale është i nevojshëm sigurimi për vete apo për tjetrin i 

përfitimit material ose shkaktimi i dëmit një personi tjetër, çka do të thotë se çdo keqpërdorim i 

detyrës zyrtare nuk nënkupton edhe konsumimin e kësaj vepre penale, (ajo mund të tërheq 

përgjegjësi disiplinore, por jo edhe përgjegjësi penale, pa u vërtetuara dashja direket e të 

pandehurit për të realizuar ndonjërën nga alternativat që kërkohen me ligj - përfitimin ose 

dëmin). 

 
 

1.7 Keqpërdorimi i informatës zyrtare (Neni 423) i KPRK 

 

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. 

 

Vepra penale Keqpërdorimi i informatës zyrtare është vepër specifike nga grupi i veprave penale 

të keqpërdorimit të pozitës dhe autorizimeve zyrtare. Karakteristikë e kësaj vepre penale është 

cenimi i informatës zyrtare. Nga pozita zyrtare rezulton detyra zyrtare për ruajtjen e informatave 

zyrtare në përputhje me ligjin dhe rregullat të detyrës. Për ekzistimin e kësaj vepre penale 

nevojitet të vërtetohet përfitimi i ndonjë përparësie për vete apo tjetrin që nuk i takon. Bazuar në 

faktin se përfitime të mëdha mund të realizohen në procedurat e prokurimit dhe ankande publike 

keqpërdorimi i informatave zyrtare në këtë fushë paraqesin formën e kualifikuar të kësaj vepre. 

 

Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje. Kjo rezulton nga natyra e kësaj vepre penale,  

nga se bëhet fjalë për veprimin e vullnetshëm dhe të pandërgjegjshëm gjatë ushtrimit të detyrës 

zyrtare, me qëllim të përfitimi të dobisë së caktuar.25
 

 

 

24 Dr. Ismet Salihu, Mr. Hilmi Zhitija, dr. Fejzullah Hasani, Komentar  i Kodit penal i Republikës se Kosovës 

 
25 Dr. Ismet Salihu, Mr. Hilmi Zhitija, dr. Fejzullah Hasani, Komentar i Kodit Penal i Republikës se Kosovës 
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1.8 Konflikti i interesit (neni 424) të KPRK 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Sipas Ligjit për parandalimin e konflikt interesi në ushtrimin e funksionit publik,  konflikt 

interesi është gjendja e mospajtimit ndërmjet detyrës publike dhe interesave private të zyrtarit të 

lartë kur ai ka interesa private të drejtpërdrejta ose të tërthorta,personale ose pasurore, të cilat 

ndikojnë ose mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në ligjshmërinë, transparencën, 

objektivitetin dhe paanësinë  e tij gjatë ushtrimit të funksionit publik. 

 

Kjo vepër penale është risi në KPRK. Sikurse edhe dy vepra penale tjera të mëparshme edhe  

këtë vepër penale mund ta kryej vetëm personi zyrtarë. Me sanksionimin e konflikt interesit si 

vepër penale sigurohet marrja e vendimeve të ligjshme, në mënyrë të pavarur dhe të paanshme. 

 

Për ekzistimin e kësaj vepre penale duhet të vërtetohet ndikimi për një çështje zyrtare i cili ka 

rezultuar me interes financiar. 
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1.9 Përvetësimi në detyrë (Neni 425) i KPRK 

 

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. 

 

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. 

 

Sipas definicionit ligjor, përvetësimi në detyrë (shpërdorimi) paraqet përvetësim të parave, 

letrave me vlerë apo sende të tjera të luajtshme nga ana e personit të cilit 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 atë slloven kjo edhe 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. Kryerësi është i autorizuar që të disponojë sende të tilla, të 

punojë me to, që ato t’i japë për shfrytëzim etj. Të gjitha këto autorizime janë të lidhura me 

pozicionin që ai ka në organin publik. Prandaj, kryerës i kësaj vepre penale (shpërdorimit në 

detyrë) është personi të cilit një send i caktuar i është besuar në detyrë në organin publik. 

 

Paragrafi 1 

 

Sipas paragrafit 1, forma themelore e veprës qëndron në përvetësimin e parave, letrave me vlerë 

dhe sendeve të tjera të luajtshme, të cilat kryerësit i janë besuar në detyrë a në pozitë në kuadër  

të organin publik, me qëllim që ashtu t’i sjellë vetes apo dikujt tjetër përfitim pasuror. Veprimi i 

kryerjes së veprës është përcaktuar si përvetësim i sendeve të theksuara. Shprehja përvetësim 

nënkupton sjelljen e kryerësit ndaj sendit sikurse ai të ishte pronë e tij. Përvetësimi mund të 

shfaqet në mënyra të ndryshme, si: shpenzim, shitje,  dhurim etj. 

 

Objekt i veprës penale – përvetësimit, mund të jenë paratë, letrat me vlerë dhe sendet e tjera të 

luajtshme, të cilat kryerësit të veprës penale i janë besuar në punë te organi publik. Kjo 

njëkohësisht paraqet edhe element 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 për kryerjen e detyrave të caktuara në 

punë e që janë të lidhura funksionalisht me kryerjen e obligimeve zyrtare. 

 

Bëhet fjalë për një raport të tillë në të cilin ai person, 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 tj  

në raport me të janë dytësore. Për këtë arsye këtë vepër penale nuk e kryen korrieri apo 

letërshpërndarësi në një institucion të Kosovës, i cili përvetëson paranë të cilën e dërgon në  

postë apo roja e natës, e cila nga depoja, derisa   ruan objektin, natën merr ndonjë send   apo 
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postieri, i cili hap paketën dhe merr ndonjë send. Përvetësimi në detyrë (shpërdorimi) do të 

ekzistonte, nëse përvetësimin i 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, shoqata 

etj. Ai mund të jetë edhe personi të cilit sendet nuk i janë besuar 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, 

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-Jugosllavi, 

që herë pa herë trajtoheshin  si përvetësim -shpërdorim). Ky qëndrim bazohet në faktin se në  

këso rastesh nuk bëhet fjalë për sende të besuara, ngase funksioni në të cilin vihet një person ka 

të bëjë me pozicionin e një raporti fizik me sendin e caktuar (ruajtje, bartje etj.) pa asnjë 

autorizimi, nuk 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, por 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. Është e mjaftueshme edhe vetëm 

shmangia e sendit në një vend të caktuar, prej ku të merret pastaj. Vepra penale ekziston në 

formën e përfunduar edhe kur dobia pasurore nuk është realizuar, ngase, p.sh., kryerësi është 

penguar. Kthimi i sendeve të përvetësuara nuk e përjashton veprën penale të përvetësimi në 

detyrë, por kjo mund të merret parasysh me rastin e matjes së dënimit. Kryerës i veprës penale 

mund të jetë vetëm personi zyrtar, i cili është i autorizuar që, në rastet e caktuara me ligj, kryen 

veprime të caktuara zyrtare. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte. 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.26 

 

Paragrafi 2 dhe 3 

 

Kjo vepër i ka dy forma të rënda: kur përfitimi pasuror tejkalon 5.000 € (par. 2) dhe 50.00 €  

(par. 3). 

 

Në praktikë është problematik dhe kontestues raporti mes përvetësimit (shpërdorimit ) dhe 

veprës penale të përdorimit të paautorizuar të pasurisë (huapërdorja). Kuptohet se për të bërë 

diferencimin mes këtyre veprave penale është relevant kriteri subjektiv – nëse kryerësi  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 kryerësit që t’i kthejë sendet e 

caktuara  dhe sa ishin reale parashikimet e tij se ato do t’i kthente. 

 

Duhet të merret se ekziston vepra penale e përvetësimit, nëse kryerësi përvetëson sende të një 

vlere të tillë që nuk ka mundësi fare t’i 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, për raportet e kësaj vepre penale me veprat tjera do bëhet 

fjalë në vijim.27
 

 

 

 

 

26Dr. Ismet Salihu, Mr. Hilmi Zhitija, dr. Fejzullah Hasani, Komentar  i Kodit penal i Republikës se Kosovës 
27 Dr. Ismet Salihu, Mr. Hilmi Zhitija, dr. Fejzullah Hasani, Komentar  i Kodit penal i Republikës se Kosovës 
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1.10 Mashtrimi në detyrë (Neni 426) të KPRK 

 

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. 

 

Veprimi i kryerjes është përcaktuar si sjellje në lajthim 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 lajthim e 

personit zyrtar mund të kryhet edhe në çdo mënyrë tjetër, me të cilën te personi tjetër mund të 

krijohet një pasqyrë e gabuara për faktet që janë relevante për pagesë: p.sh., shënimi i të  

dhënave të rreme për kohën e kaluar në rrugë, me qëllimin për të marr 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 apo 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 me ndonjë qëllim tjetër dhe jo me qëllim të një pagese të 

kundërligjshme. Personi që vihet në lajthim duhet të jetë i autorizuar që të lejojë apo të kryejë 

pagesën. Element esencial i kësaj vepre penale paraqet fakti që personi zyrtar të mashtrojë gjatë 

kryerjes së detyrës zyrtare. Ky është elementi që e bën këtë mashtrim 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 

përkitazi me këtë vepër penale, që të përcaktohet se kur vepra penale është kryer gjatë kryerjes 

së detyrës zyrtare. Në këtë drejtim nuk ekziston një qëndrim unik as në teorinë penale-juridike, 

as në praktikën gjyqësore. Mashtrimi në detyrë është kryer gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, nëse 

llogari të rreme prezanton personi zyrtar i cili, bazuar në detyrën zyrtare që e kryen, është i 

detyruar që atë ta paraqesë, por si të vërtetë. 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 atë e bën në mënyrë të kundërligjshme, ashtu 

edhe në rastet kur veprimi i ndërmarr nuk është i përfshirë në autorizimet e tij, por është në 

kuadër të veprimtarisë së shërbimit në të cilin një personi i tillë zyrtar punon. 

 

Mashtrimi në detyrë duhet të kryhet me qëllim të përvetësimit për vete apo për tjetrin  të 

përfitimit pasuror të kundërligjshëm. Një përfitim i tillë më së shpeshti qëndron në arkëtimin e 

paligjshëm të parave, por është e mundur edhe ndonjë vlerë tjetër materiale. 

 

Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte, ndërsa është i domosdoshëm edhe qëllimi 

i përfitimit të përfitimit pasuror të kundërligjshëm. Kryerës i kësaj vepre penale është personi 

zyrtar dhe personi përgjegjës. 
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Sikurse edhe vepra penale e shpërdorimit të detyrës zyrtare dhe përvetësimit gjatë ushtrimit të 

detyrës, edhe kjo vepër penale i ka dy forma të rënda – kur përfitim pasuror tejkalon 2500€ (par. 

2) dhe 5000€ (par. 3).28 

 
 

1.11 Përdorimi i paautorizuar i pasurisë (neni 427) KPRK 

 

Kush do 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. 

 

Kjo vepër penale ka ngjashmëri me veprën penale të përvetësimit gjatë ushtrimit të detyrës 425, 

dallohet nga kjo vepër penale për faktin se te vepra e parashikuar nga neni 425, dashja e  

kryerësit është e orientuar në drejtim të përvetësimit, ndërsa te vepra penale e përdorimit të 

paautorizuar të pasurisë dashja e kryerësit 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 ai 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 që përgjithmonë t’i pamundësohet pronësia mbi sendin e përvetësuar. 

 

Për të tërhequr një paralele mes këtyre veprave penale, paraprakisht është e nevojshme që të 

vërtetohet në mënyrë të sigurt se me çfarë qëllimi ka vepruar kryerësi. Nëse nga të gjitha faktet  

e vërtetuara në shqyrtimin gjyqësor rezulton se kryerësi nuk kishte për qëllim që, në një afat të 

arsyeshëm, t’i kthejë përsëri sendet e tjera të luajtshme dhe objektivisht nuk kanë ekzistuar 

kushte për kthimin e e tyre në atë afat, atëherë do bëhej fjalë për përvetësimin gjatë ushtrimit të 

detyrës dhe jo për vepër penale të përdorimit të paautorizuar. 

 

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 kryerësit të veprës penale i janë besuar në  

shërbim apo përgjithësisht në punë ose në dhënien e paautorizuar hua të këtyre sendeve. Pra, 

këtu kryerësi sendet i merr me qëllim që të shërbehet me to, (që ai apo dikush tjetër t’i shfrytëzoj 

ato përkohësisht) dhe pas kësaj t’i kthejë. Pamë se te përvetësimi, kryerësi i veprës penale i merr 

sendet për t’i përvetësuar, pa qëllim 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 konkret gjykata 

duhet të vlerësojë një mori rrethanash, të cilat mund të tregojnë se me çfarë qëllimi ishte 

udhëhequr kryerësi, siç janë, p.sh., mundësia e kryerësit që t’i kthej sendet e luajtshme, të cilat i 

ka marr, vlera e këtyre sendeve, koha e kaluar nga marrja e tyre etj. Mund të përfundohet se 

ekziston vepra penale e përvetësimit gjatë ushtrimit të detyrës dhe jo vepra penale e përdorimit  

të paautorizuar vetëm atëherë kur, me prova të sigurta, vërtetohet qartë se kryerësi nuk kishte për 

qëllim  t’i kthente sendet e përvetësuara. 

 

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 mundet, vetëm me lejen 

apo urdhrin e organit kompetent, t’i japë për shërbim sendet që i janë besuar personit tjetër fizik 

apo juridik. Vepra penale quhet e kryer me ndërmarrjen e  veprimit të përdorimit. Për ekzistimin 

e veprës nuk është me rëndësi motivimi dhe as qëllimi i kryerësit për përdorim të paautorizuar. 

Kryerës i veprës penale mund të jetë vetëm personi në detyrë  apo në punë. Vepra mund të  

kryhet vetëm me dashje që përfshin edhe vetëdijen e kryerësit se po i përdor sendet e caktuar  pa 
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autorizim. Objekt i mbrojtjes së kësaj vepre penale është pasuria e besuar në detyrë për ta 

siguruar përdorimin e saj në mënyrë të autorizuar dhe të ligjshme.29
 

 

1.12 Ushtrime 

 

Gjatë këtij sesioni do të prezantohen raste studimi, që do t’iu shpërndahen pjesëmarrësve, të cilët 

pas punës në grupe do të bëjnë prezantimin duke dhënë mendimin e tyre. Këtu pjesëmarrësit do 

të japin komentet e tyre, lidhur me kualifikimin juridik të veprës penale dhe elementeve të saj. 

 
 

1.13 Përmbledhje 

 

Në këtë sesion janë dhënë shpjegime lidhur me veprat penale të korrupsionit nga neni 422 e deri 

te neni 427 duke i zbërthyer elementet veç e veç për secilën nga këto vepra, si dhe duke e 

elaboruar me raste praktike, ku përfituesit me rastin e studimit të rasteve dhe gjatë prezantimit do 

të kenë mundësinë të shtrojnë pyetje dhe të japin komentet e tyre. 
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2. Veprat penale të korrupsionit zyrtar dhe kundër detyrës zyrtare nga neni 428-437 

 

2.1 Hyrje 

 

Në këtë sesion do të jepen shpjegime për veprat penale të korrupsionit dhe kundër detyrës zyrtare 

nga neni Marrja e ryshfetit, Dhënia e ryshfetit, Dhënia e ryshfetit zyrtarit publik të huaj dhe 

Ushtrimi i ndikimit. Do të shpjegohen elemente e çdo vepre penale veç e veç, dallimet dhe 

ngjashmëritë e këtyre veprave penale dhe elementet kualifikuese. Pastaj, mos raportimi ose 

raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve 

financiare neni 437 i KPRK; dhe Ligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë të 

zyrtarëve të lartë publikë dhe deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për të gjithë 

personat zyrtarë (Ligji Nr. 04/L-050). 

 
 

2.2 Objektivat trajnuese 

 

Pas përfundimit të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 

- Identifikojnë elementet e veprës penale Marrja e ryshfetit; 

- Shpjegojnë veprën penale Dhënia e ryshfetit; 

- Shpjegojnë veprën penale Dhënia e ryshfetit zyrtarit publik të huaj; 

- Identifikojnë elementet e veprës penale Ushtrimi i ndikimit. 

- Identifikojnë elementet e veprës penale mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i  

të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare neni 437 i 

KPRK, 

- Njihen me përmbajtjen e dispozitave të Ligjit për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin  

e pasurisë të zyrtarëve të lartë publikë dhe deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e 

dhuratave për të gjithë personat zyrtarë (Ligji Nr. 04/L-050), 31 gusht 2011. 

 
 

2.3 Marrja e ryshfetit (neni 428) i KPRK 

 

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. 

 

Vepra penale e marrjes së ryshfetit apo përfitimeve të tjera paraqet një vepër themelore dhe më të 

rëndësishmen nga kategoria e veprave penale me objekt korrupsionin. Kjo është e qartë, 

meqenëse kjo formë e kriminalitetit, pas terrorizmit, pastrimit të parasë, formave të ndryshme të 

trafikimit të njerëzve, kontrabandës së drogës dhe formave të tjera të krimit të organizuar 

transnacional, paraqet kërcënimin më të madh për shoqërinë dhe funksionimin e saj normal. 

Legjislacioni penal zakonisht nuk përmban një definicion të posaçëm për korrupsionin. Të gjitha 
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definicionet e përkufizojnë korrupsionin si keqpërdorim të autorizimeve publike me qëllim të 

realizimit të përfitimit  të kundërligjshëm për personin që ushtron këtë funksion. 

 

Në dispozitat e këtij neni është përcaktuar vepra themelore nga sfera e delikteve korruptive, e  

cila tani emërtohet si marrje e ryshfetit që është sinonim i marrjes së mitos i cili është një  

emërtim 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 

apo merr dhuratë ose ndonjë përfitim tjetër ose pranon premtim për dhuratë ose ndonjë përfitim 

tjetër në mënyrë që, në kuadër të autorizimeve të tij, ta kryejë një veprim të cilin nuk do të duhej 

ta kryente ose të mos e kryejë një veprim të cilin ai do të duhej apo do të mund ta kryente (par.  

1); ta kryejë një veprim të cilin ai është dashur ta kryente ose të mos e kryejë një veprim të cilin 

ai nuk do të duhej ta kryente (par.2.); dhe, pas kryerjes ose moskryerjes sipas paragrafit 1 2, dhe 

për atë që ka bërë ose nuk  ka bërë kërkon apo pranon dhuratë apo çfarëdo përfitimi tjetër (par.  

3). Bëhet fjalë për delikte të imponimit të ndonjë përfitimi (crimen concussionis-delikt i 

detyrimit, të marrjes së mitos). 

 

Nga ajo që u tha rezulton kjo vepër penale, e cila te ne quhet korruptimi pasiv dhe ka tri forma: 

 

Paragrafi 1 përfshin veprën penale të korruptimit të drejtë pasiv që paraqet  formën  më të rëndë 

të  veprës penale të mitomarrjes; 

Paragrafi 2 përfshin të ashtuquajturin korruptim jo të drejt pasiv (të rëndomtë) dhe 

Paragrafi 3 përfshin të ashtuquajturin korruptim të mëvonshëm.30
 

 

Paragrafi 1 

 

Kërkimi apo pranimi i ryshfetit duhet të jetë i lidhur 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, ta kryejë apo të mos e kryejë një veprim të cilin nuk duhej ta 

kryente, përkatësisht të cilin do duhej ta kryente. Pra, fjala është për veprime të paligjshme, të 

palejueshme. Këtu kryerësi, 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 ryshfeti apo 

premtimi për ryshfet që të kryhet apo mos të kryhet ndonjë veprim. 

 

Kjo vepër penale është e kryer me vetëm kërkimin e ryshfetit apo pranimin e ryshfetit apo 

premtimin e tij. Vetë kryerja apo 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 veprimi i paligjshëm për të cilin është marrë ryshfeti. Nëse edhe  

është ndërmarr një veprim i tillë, atëherë mund të bëhet fjalë për tiparet e ndonjë vepre tjetër 

penale dhe atëherë do të ekzistonte bashkimi mes kësaj dhe një vepre tjetër penale (p.sh., nëse 

personi zyrtar apo ai përgjegjës, përpos 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 ryshfet, pastaj pas një kohe edhe e pranon ryshfetin, 

atëherë do të ekzistonte vetëm një vepër penale e marrjes së ryshfetit. 

 

Nga kjo që u tha rezulton se tentativa e kësaj vepre penale nuk është e mundur, ngase vepra 

penale është kryer në momentin kur kërkohet dhuratë apo ndonjë përfitim tjetër apo pranon 

premtimin  për dhuratë ose premtimin  për  përfitim  tjetër, pavarësisht  se  a është  kryer apo nuk 
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është kryer veprimi zyrtar për të cilën ryshfeti është marrë, (p.sh personi zyrtar fare nuk e ka 

favorizuar dhënësin e ryshfetit me rastin e llogaritjes së tatimit, edhe pse për atë i ka pranuar 

paratë etj.). Ekzistimi i veprës penale nuk varet nga përmasat përkatësisht 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 për një dhuratë të tillë, 

përkatësisht nëse  ka lidhje  shkakësore ndërmjet dhuratës së marrë  dhe veprimit të paligjshëm. 

 

Paragrafi 2 

 

Korruptimi jo i drejtë pasiv (par. 2) ekziston kur personi zyrtar kërkon apo merr ryshfet apo 

premtimin për ryshfet për të kryer veprimin zyrtar të cilin duhet ta kryente, përkatësisht të mos e 

kryejë veprimin zyrtar të cilin nuk do të duhej ta kryente. Kjo formë e veprës penale të marrjes së 

ryshfetit, për nga veprimi i kryerjes, nuk dallon nga paragrafi 1, por dallon vetëm për nga  

veprimi zyrtar për të cilin kërkohet apo merret ryshfeti. Siç u tha, te forma e parë e veprës penale 

bëhet fjalë për veprim të palejueshëm, të paligjshëm të personit zyrtar, ndërsa te forma e dytë e 

kësaj vepre penale ryshfeti merret që të veprohet në kuadër të kufijve të autorizimeve zyrtare dhe 

ndërmerret veprimi i ligjshëm, pra duhet të ndërmerret apo të mos ndërmerret veprimi zyrtar që 

edhe ashtu nuk ka mundur të ndërmerrej, (d.m.th., te forma e dytë veprimi zyrtar është dashur të 

ndërmerrej 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, mes  këtyre veprave penale nuk ka dallime. 

 

Paragrafi 3 

 

Korruptimi i mëvonshëm pasiv (par. 3) ekziston kur personi zyrtar apo personi përgjegjës kërkon 

apo merr ryshfet pas kryerjes apo moskryerjes së veprimit zyrtar, ndërsa ryshfeti është marrë 

lidhur me atë veprim. Ryshfeti këtu kërkohet apo merret për atë veprim zyrtar i cili tashmë është 

kryer apo nuk është kryer, qoftë ai i ligjshëm apo i pa paligjshëm. Kjo vepër përfshin veprimet 

zyrtare si nga paragrafi 1, ashtu edhe nga paragrafi 2. Raporti kohor mes  veprimit zyrtar të  

kryer, kërkimit dhe marrjes së ryshfetit është irelevant për ekzistimin e kësaj vepre. E 

rëndësishme është që ndërmjet korruptimit të mëvonshëm dhe veprimit të mëhershëm të personit 

zyrtar të ekzistojë lidhja shkakësore. Mirëpo, nëse ryshfeti ka qenë i premtuar para se personi 

zyrtar të vepronte, atëherë do të ekzistonte ndonjëra nga dy format e mëparshme të veprës penale 

të marrjes së ryshfetit. Kemi të bëjmë me këtë inkriminim kur personi zyrtar keqpërdor detyrën e 

tij zyrtare me qëllim të një përfitimi të caktuar i cili atij nuk i takon. Për dallim nga kjo, nuk 

ekziston korruptimi i mëvonshëm aktiv, d.m.th, nëse dikush personit zyrtar i jep dhuratë lidhur 

me kryerjen apo moskryerjen e një veprimi e atë më parë nuk e ka premtuar; me këtë ai nuk ka 

kryer vepër penale. 

 

Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte. U tha më sipër se te kjo vepër penale 

tentativa nuk është e mundur.31
 

 

2.4 Dhënia e ryshfetit (Neni 429) i KPRK 

 

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. 
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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. 

 

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 apo një përfitimi tjetër, e kryen personi i cili nuk e ka 

cilësinë e personit zyrtar dhe kur atë e kryen personi zyrtar, ai atë nuk e kryen gjatë kryerjes së 

detyrës. Prandaj me këtë vepër zyrtare detyra rrezikohet nga jashtë e jo nga brenda, sikundër 

ngjan me veprat tjera të këtij grupi. Edhe pse bëhet fjalë për vepër penale jozyrtare, ajo me të 

drejtë është radhitur në këtë grup të veprave penale, ngase është e lidhur me kryerjen apo 

moskryerjen e detyrës zyrtare, përkatësisht me pranimin e dhuratave apo formave të tjera të 

përfitimeve. 

 

Sikurse edhe te pranimi i dhuratave, ashtu edhe te këto vepra penale ligji dallon rastet kur  

dhurata jepet për kryerjen e detyrës së kundërligjshme apo 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 edhe pa dhuratë nuk do të lejohej të kryhej. Përpos kësaj, ligji posaçërisht 

parashikon edhe ndërmjetësimin në njërën apo tjetrën formë të korrupsionit të personave zyrtarë 

apo përgjegjës. Për dallim nga pranimi i ryshfetit, 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. 

 

Forma tjetër kryerjes së kësaj vepre penale është përcaktuar në paragrafin 2. Këtë vepër e kryen 

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. Në paragrafin 2 parashikohet i ashtuquajturi korrupsion jo i 

drejtë aktiv dhe ai qëndron në dhënien apo premtimin e dhuratës personit zyrtar a personit 

përgjegjës që ai, në kuadër të autorizimeve të veta, të kryejë detyrën zyrtare të cilën ka qenë i 

detyruar ta kryejë apo të mos e kryejë detyrën zyrtare të cilën nuk do t’i lejohej ta kryente apo 

kush ndërmjetëson në rastin e korruptimit të këtillë të personit zyrtar ose personit përgjegjës. 

 

Veprimi i kryerjes te kjo formë e veprës është dhënia apo premtimi i ryshfetit të cilin duhet 

interpretuar në kuptimin siç është përcaktuar te vepra penale e marrjes së ryshfetit. Në të njëjtin 

mënyrë duhet vepruar edhe kur bëhet fjalë për veprimin zyrtar me të cilin jepet ryshfeti. Dallimi 

mes veprave të parashikuara nga paragrafi 1 dhe 2 qëndron, siç u tha më sipër, në atë se dhënia e 

ryshfetit në rastin e parë kryhet me qëllim që të ndërmerret veprimi i kundërligjshëm apo të mos 

ndërmerret veprimi i detyrueshëm, ndërsa në rastin e dytë që të      ndërmerret veprimi i ligjshëm 
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apo të mos ndërmerrte veprimi të cilin nuk do t’i lejohej ta ndërmerrte. Vepra penale është e 

kryer me vetë dhënin e ryshfetit apo premtimin për dhënie të ryshfetit Vepra penale ekziston 

pavarësisht nga fakti nëse personi zyrtar e ka pranuar 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. 

 

Kryerës i veprës penale mund të jetë çdo person. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje. 

 

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.32
 

 

2.5 Dhënia e ryshfetit  zyrtarit publik të huaj (Neni 430) i KPRK 

 

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. 

 

Kryerja e veprës penale Dhënia e ryshfetit zyrtarit publik të huaj ndëshkon personin që jep 

ryshfet personit zyrtarë të huaj, por jo edhe zyrtarin e huaj që pranon ryshfet. Një inkriminim i 

tillë është pasojë e prezencës të një numri të madh të zyrtarëve të huaj në Kosovë, të cilët mund  

të implikohen në korrupsion. Meqenëse ata gëzojnë imunitet ndaj ndjekjes penale në Kosovë,  

nuk është e mundur ndjekja penale e tyre. Në anën tjetër inkriminohet personi që jap ryshfet 

personit zyrtarë të huaj, kështu që në këtë rast raportuesi i rastit do të jetë i vetmi person që do të 

ndëshkohet. Për më tepër, për kryesin e kësaj vepre penale nuk parashikohet mundësia e lirimit 

nga gjykata, siç është parashikuar për kryesin nga neni 429 të KPRK. 

 
 

2.6 Ushtrimi i ndikimit neni 431 

 

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 

ndikimi i supozuar shpie deri te rezultati i synuar, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tetë 

(8) vjet. 
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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. 

 

Meqenëse kjo vepër penale është e radhitur në Kreun e korrupsionit zyrtar dhe veprave penale 

kundër detyrës zyrtare, atëherë me këtë vepër penale do duhej të keqpërdorej apo 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 apo të mos kryhet ndonjë veprim i  

ligjshëm (i paligjshëm), me anë të marrjes së njëkohshme të dhuratës a 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 duhej të emërtohej si ndikim i kundërligjshëm, ngase çdo ndikim, siç do komentohet  

në vijim, nuk është veprim i inkriminuar. Me këtë vepër penale inkriminohet intervenimi te 

personi zyrtar kompetent për interes të personit të tretë. 

 

Këtu bëhet fjalë për ndërmjetësim-për ndikim te personi zyrtar apo personi përgjegjës lidhur me 

punën nga fushëveprim i tij zyrtar e për llogari të personit të tretë, i cili është i interesuar që një 

veprim i tillë të kryhet apo 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 kryerësit të pozitës zyrtare a shoqërore apo ndikimi mbi një autorit të 

tillë të bazuar në pozitën e kryerësit në detyrë ose në shoqëri, në parti politike etj. 

 

Ekzistojnë forma të ndryshme të ndikimit, si: shtytja, bindja miqësore dhe kolegjiale, “kthimi i 

borxhit”, premtimi i dhuratës etj. Ajo 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, por 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 apo të afërmi, me lutjen që të kryejë një veprim të ligjshëm zyrtar. 

 

Sikurse u tha më sipër, për ekzistim e kësaj vepre penale kërkohet që kryerësi të marrë dhuratë a 

çfarëdo përfitimi tjetër për të ndikuar (ndërmjetësuar). Një dhuratë e tillë apo 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). 

 

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 apo 

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 premtohet dhuratë 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 dhuratat apo përfitime të tjera për t’u kryer një veprim i paligjshëm 

zyrtar, edhe pse, siç u tha edhe me rastin e komentit të lidhur me paragrafin 1, rrezikshmëria 
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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.33
 

 

2.9 Nxjerrja e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore (neni 432) i KPRK 

 

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. 

 

Veprën penale e kryen gjyqtari, duke i 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 se përse nuk është dashur të përdoret shprehja “sigurimi i përfitimit 

pasuror për vete apo për tjetrin”). 

 

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, (dispozitave 

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). 

 

Vepra penale mund të kryhet me veprim dhe me 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 me qëllim nuk i ka 

futur në procesverbal faktet relevante, 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 ta 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 te përfitimi material, ngase, siç u tha më lart, vendimi i 

kundërligjshëm mund të merret edhe atëherë kur gjyqtari nuk ka marrë përfitime materiale, por 

përfitime të tjera, ndonjë favor çfarëdo qoftë ai.  Shkelja e ligjit mund të jetë qoftë  shkelje e  

ligjit material, qoftë shkelje e ligjit procedural. Nuk është relevante se në cilin lloj të procedurës 

bëhet shkelja - në procedurën kontestimore, penale a në një procedurë tjetër. 

 

Për ekzistimin e kësaj vepre penale është irelevante 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. 
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Gjithashtu, si rregull, pasojat janë më të rënda, nëse deri shkelja e ligjit bëhet me rastin e marrjes 

së vendimeve të plotfuqishme, kur mundësitë e mënjanimit të paligjshmërive janë fare të 

pamundshme apo ato janë të kufizuara. 

 

Për këtë vepër penale bëhet fjalë edhe në 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.). 

 

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, në rast se gjyqtari, i bindur se po vepron 

në përputhje me ligjin , nëse nuk kishte për qëllim shkeljen e ligjit, nuk konsumon këtë vepër 

penale, edhe pse ajo që është bërë, objektivisht është shmangie, nga teksti dhe kuptimi i ligjit.34
 

 

3.2 Zbulimi i fshehtësisë zyrtare (Neni 433) i KPRK-së 

 

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 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 – 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 ato interesa 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 
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paanshmërinë e shërbimit, që është gjithnjë parakusht për funksionimin normal të shërbimit dhe 

institucionit. 

 

Interesi i shërbimit, përkatësisht trajtimi i fshehtë i ndonjë të dhëne apo fakti, imponojnë nevojën 

që të sigurohet dhe të ruhet fshehtësia e të dhënave të caktuara, të mësuara nga personi zyrtar 

gjatë ushtrimin e detyrës. Në të kundërtën, zbulimi apo kumtimi (vënia në dispozicioni tjetrit) do 

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 këto të dhëna, përpos formave të tjera mbrojtëse, u është 

siguruar edhe mbrojtja penalo-juridike, gjë që paraqet edhe ratio leges i këtij inkriminimi. 

 

Paragrafi 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. 

 

Subjekti i veprës - Vepra penale kryhet nga personi zyrtar, d.m.th., subjekt i veprës është personi 

zyrtar, mirëpo, sipas paragrafit 4, kryerës i kësaj vepre mund të jetë edhe personi, të cilit 

ndërkohë i ka pushuar statusi i personit zyrtar, i cili ia kumton ndonjë personi tjetër të dhënat që 

paraqesin fshehtësi, për të cilat ka marrë dijeni në kohën kur e kishte statusin e personit zyrtar. 

 

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. 

ëto të dhëna duhet t’i kumtohen tjetrit. e shprehjen “tjetrit “ në kuptim të kësaj vepre penale  

duhet kuptuar çdo person fizik  apo juridik  i cili nuk është i thirrur që të dijë për të dhëna të  tilla 

.Personi tjetër mund të jetë edhe personi i cili nuk është i autorizuar të mëson për përmbajtjen e  

të dhënave të tilla. 

 

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 do të thonë informacionet ose 

dokumentet e shpallura me ligj, 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 të cilat formalisht nuk janë shpallur fshehtësi, 

pavarësisht nga rëndësia e tyre, nuk mund të trajtohen si fshehtësi në kuptim të kësaj vepre 

penale. 

 

Paragrafi 2 

 

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. 

 

Forma e dytë e cilësuar e veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1 ekziston kur kryerësi ka 

për qëllim që të dhënat e tilla t’i publikojë apo t’i shfrytëzojë jashtë territorit të Kosovës, (në 

shtetet e 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. 
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Paragrafi 3 

 

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 të cilat i kumton, edhe pse, sipas rrethanave dhe vetive personale, ai ka 

mundur dhe është dashur të ketë dijeni për natyrën e të dhënave që po i kumton. Nëse të dhënat e 

tilla ( kur kryerësi ka dijeni për natyrën e të dhënave që paraqesin fshehtësi zyrtare) sigurohen  

me qëllim që ato t’i dorëzohen një personi të paautorizuar, atëherë është e qartë se vepra është 

kryer me dashje. 

 
 

Paragrafi 4 

 

Sipas paragrafit 4, veprat penale të parashikuara nga paragrafi 1-3, i kryen edhe ai të cilit i ka 

pushuar statusi i personit zyrtar, d.m.th ai. edhe pas pushimit të këtij statusi. E ka për obligim ta 

ruajë fshehtësinë zyrtare të cilën e ka mësuar gjersa kishte statusin e personit zyrtar a të personit 

përgjegjës. 

 

Sipas këtij paragrafi, do duhej të përgjigjej vetëm ai që me ligji ka qenë i detyruar ta ruajë 

fshehtësinë zyrtare për një kohë të caktuar, pasi që ka shkëputur marrëdhënien e punës me 

institucionin ku ka mësuar për këtë fshehtësi dhe brenda afatit të detyrimit për ruajtjen e 

fshehtësisë ai këto fshehtësi ua komunikon personave të paautorizuar.35 

 

Paragrafi 5 

 

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. 

 
 

3.3 Falsifikimi i dokumentit zyrtar (Neni 434) i KPRK 

 

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. 

 

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. 
 

35Dr. Ismet Salihu, Mr. Hilmi Zhitija, dr. Fejzullah Hasani, Komentar  i Kodit penal i Republikës se Kosovës 
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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 përditshme, nëse të gjitha dokumentet që 

përdoren në komunikime të tilla do të shqyrtoheshin (verifikoheshin). Besimi ndaj autencitetit të 

dokumentit ka rëndësi thelbësore kur kemi të bëjmë me ato dokumente të cilat i lëshojnë organet 

shtetërore dhe subjektet e tjera që ushtrojnë autorizime publike, të cilat, me autoritetin e tyre, 

garantojnë saktësinë e përmbajtjes dhe prejardhjen e dokumenteve të tilla. Prandaj, është në 

interesin e çdo shoqërie sigurimi i zhvillimit normal të komunikimit juridik, ndërsa 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 autoritetin e 

organit që jep dokumente publike, gjë që këtë formë të kriminalitetit e bën mjaft të rrezikshëm 

për shoqërinë. 

 

Ekzistojnë tri modalitete të falsifikimit të dokumentit: 1. futja e të dhënave të pavërteta apo mos 

futja e ndonjë të dhëne të rëndësishme; 2. vërtetimi i dokumentit, regjistrit apo shkresës së rreme; 

3. mundësimi i përpilimit të dokumentit, librit apo shkresës së pavërtetë, me përmbajtje të rreme. 

 

Paragrafi 1 

 

Sipas paragrafit 1 të këtij neni, vepra penale ekziston kur personi zyrtar në dokumentin zyrtar  

apo afarist, në regjistër apo shkresë shënon të dhëna të rreme ose nuk shënon të dhëna të 

rëndësishme ose me vulën zyrtare vërteton dokumentin zyrtar afarist, vërteton regjistrin zyrtar 

ose shkresën që përmban të dhëna të rreme ose mundëson përpilimin e dokumentit, regjistrit ose 

shkresës  së tillë me përmbajtje të rreme. 

 

Forma e parë e veprës penale qëndron në përpilimin e dokumentit, regjistrit apo shkresës zyrtar 

me përmbajtje rreme. Vepra është e kryer me shënimin në dokumentin e përmendur  të  të 

dhënave të rreme apo mos shënimin e të dhënave të rëndësishme. Për shkak të natyrës së 

veprimit kryerës, tentativa e veprës penale te kjo formë nuk është e mundur (derisa nuk është 

ndërmarr veprimi, nuk ka vepër penale). Statusi i kryerësit –personi zyrtar apo personi përgjegjës 

tregon se bëhet fjalë për delictum proprium. 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 apo afarist, 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 përgjigjej për 

veprën penale të falsifikimit të dokumentit. 

 

Forma e dytë e veprës qëndron në vërtetimin e dokumentit, regjistrit ose shënimit zyrtar me 

përmbajtje të rreme, duke e 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 përmbajtën 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. Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje - me vetëdijen se me nënshkrim 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. 

 

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 
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nënshkrimin vet, përkatësisht me vulë 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 dokumentin a regjistër të tillë do të shënoj të dhëna të pavërteta, (për 

shembull, personi zyrtar e nënshkruan dhe e vërteton formularin e paplotësuar të shtetësisë). 

Personi zyrtar te kjo formë veprës penale në një aspekt bashkëpunon, bashkëvepron me personin 

tjetër jozyrtar. 

 

Paragrafi 2 

 

Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 2 ekziston kur personi zyrtar a personi përgjegjës 

shfrytëzon në veprimtarinë e tij afariste dokumentin e rremë zyrtar apo afarist, regjistrin zyrtar 

ose shkresën zyrtare si të ishin të vërteta ose asgjëson, fsheh, dëmton apo në çfarëdo mënyre 

tjetër e bën të papërdorshëm dokumentin zyrtar ose afarist, regjistrin zyrtar ose shkresën zyrtare. 

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. Objekt i veprimi të kësaj vepre janë dokumentet zyrtare apo afariste, librat 

(regjistrat) ose shkresat zyrtare. 

 

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) të 

cilët 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 

dhënat që janë të rëndësishme për të provuar fakte të caktuara relevante 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 e cila krijohet lidhur me një lënde konkrete me rastin 

e ankesës, padisë, lutjes dhe shtojcat e 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). 

 

Kryerës i të gjitha formave të veprës mund të jetë vetëm personi zyrtar ose personi përgjegjës. 

Veprat penale mund të kryhen vetëm me dashje. 

Raporti i kësaj vepre penale me veprat tjera penale 

 

Nisur nga fakti se falsifikimi i dokumenteve zyrtare kryesisht shërben 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, 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 në kryerjen e detyrës zyrtare dhe paraqesin objekt të kryerjes së këtyre veprave 

penale, konsiderohet se kjo vepër penale mund të kryhet edhe në raport me dokumentin privat 
apo një dokument tjetër publik, nëse ato i janë bashkëngjitur dokumentit zyrtar, librit apo 

shkresës zyrtare.36
 

 

 

 

 

36 Dr. Ismet Salihu, Mr. Hilmi Zhitija, dr. Fejzullah Hasani, Komentar  i Kodit penal i Republikës se Kosovës 
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3.4 Arkëtimi dhe pagesa e kundërligjshme (Neni 435) i KPRK 

 

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. 

 

Për ekzistimin e kësaj vepre penale nuk është i nevojshëm ndonjë qëllim për përfitim të 

kundërligjshëm ose për ndonjë qëllim tjetër. Mirëpo, 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. 

 

Sipas përshkrimit ligjor, veprën e konsumon personi zyrtar apo personi përgjegjës i cili nga 

dikush arkëton diçka që ai nuk është i detyruar të paguajë apo arkëton më tepër sesa që 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. 

Sipas veprimit të kryerjes, vepra penale paraqitet në dy forma: 

Arkëtimi i kundërligjshëm dhe 

Pagesa e kundërligjshme. 

 

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 shumën e kërkuar. Andaj, vepra nuk do 

konsumohej, nëse personi zyrtar gabimisht arkëton më tepër. Për ekzistimin e veprës nuk është 

relevant as fakti se a ka qenë i vetëdijshëm ose jo personi ndaj të cilit kryhet arkëtimi, (pala e 

dëmtuar, e cila mund të jetë person fizik ose person juridik), se po paguan diçka që nuk do 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 edhe 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 422  i KPK. 

 

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. 

 

Kryerës 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 
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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 vepër tjetër penale, 

p.sh.,  për keqpërdorim të detyrës zyrtare. 

 

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 apo pagesa, por nga vetë natyra e 

veprës rezulton se kjo vepër penale ekziston vetëm në kushtet që arkëtimi i tërësishëm i pa 

detyruar apo mos pagesa të jenë regjistruar në mënyrë të rregullt për institucionin. Për ekzistimin 

e veprës penale është irelevante se a ka ekzistuar ose jo te personi i dëmtuar vetëdija se diçka e 

paligjshme i është arkëtuar apo se i është shkurtuar pagesa. Edhe pranimi eventual i dikujt që t’i 

paguhet më pak sesa që realisht i takon, nuk përjashton kundërligjshmërinë e kësaj vepre 

përkatësisht ekzistimin e saj. 

 
 

3.5 Përvetësimi i kundërligjshëm i pasurisë me rastin e bastisjes apo ekzekutimit të  

vendimit gjyqësor (Neni 436) i KPRK-së 

 

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. 

 

Konsiderojmë se si në emërtimin e veprës penale edhe në përshkrimin e veprës penale, në vend  

të fjalës “Pasuri” do duhej të përdorej “Send”. 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 saja qëndron “merr” e që është më e drejt. 

 

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 vetit apo tjetrit t’i sjell përfitim të kundërligjshëm. Fjala është për 

vjedhje në detyrë, në kryerjen e punëve zyrtare, duke e keqpërdor pozicionin zyrtar, ngase këtu 

nuk bëhet fjalë për sendet që i janë besuar personit zyrtar. 

 

Për ekzistimin e veprës është irelevante se në çfarë mënyre sendi është marr, mirëpo nëse është 

përdor p.sh. dhuna apo me atë rast i është shkaktuar lëndim trupor personit nga i cili është marr 

sendi, do bëhet fjalë për bashkimin me këto vepra penale. 

 

Për ekzistimin e veprës penale është e nevojshme që sendi është marr me rastin e kryerjes së 

veprimeve të ligjshme të theksuara më par nga personi zyrtar, e që paraqet element themelor të 

kësaj vepre penale në bazë të cilës ajo është radhitur në këtë grup të veprave. Nëse veprimet e 

theksuara nuk janë kryer në përputhje me autorizimet ligjore, nuk do konsumohej kjo vepër 

penale por ndonjë vepër tjetër penale kundër detyrës zyrtare siç është për shembull shpërdorimi i 

detyrës zyrtare apo autorizimeve, në bashkim me veprën penale të vjedhjes . 

 

Vepra penale është kryer me marrjen e sendit të luajtshëm. Tentativa e veprës penale është e 

dënueshme dhe ekziston kur marrja ka filluar mirëpo sendi nuk konsiderohet akoma i marrë 

përkatësisht kryerësi nuk ka siguruar pushtetin mbi sendin. 

 

Vepra penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte, e që përfshinë edhe qëllimin e përfitimit  

të dobisë pasurore të kundërligjshme. 
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Kryerës i veprës penale mund të jetë vetëm personi zyrtar. 

 
 

3.6 Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë 

tjetër materiale ose i detyrimeve financiare (Neni 437) 

 

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. 

 

Deklarimi i pasurisë është obligim që rrjedh nga Ligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin 

e pasurisë të zyrtarëve të lartë publikë dhe deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për 

të gjithë personat zyrtarë. 

 

Vepra themelore është mos deklarimi i pasurisë si dhe mos deklarimi brenda afatit të përcaktuar 

me ligj. Forma e kualifikuar e kësaj vepre paraqet falsifikimi ose mosparaqitja e të dhënave të 

kërkuara në deklaratë për deklarimin e pasurisë. 

 

Agjencia Kundër Korrupsionit bënë kontrollin e deklarimit të gjendjes së pasurisë të zyrtarëve të 

lartë publik si dhe mbajnë evidencën e emrave të zyrtarëve përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të 

dhuratave. Nëse Agjencia konstaton se personi zyrtar i ka shkelur dispozitat e këtij ligji lidhur  

me deklarimin e pasurisë apo dhuratën ushtron kallëzim penal prokurorisë përkatëse. Siç dihet 

deri në hyrjen në fuqi të KPRK më 1 Janar 2013 mos deklarimi i pasurisë ka qenë kundërvajtje, 

gjë që nuk ja jap shume sukses në kontrollimin e prejardhjes së pasurisë së zyrtarëve të lartë. 

Inkriminimi i msodeklarimit pa dyshim paraqet kontribut të rëndësishëm kundër pasurimit 

kundërligjshëm të zyrtarëve publik. 

 
 

3.7 Ligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë të zyrtarëve të lartë publikë 

dhe deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për të gjithë personat zyrtarë 

(Ligji Nr. 04/L-050), Prishtinë, 31 gusht 2011 

 

Ky ligj i përcakton detyrimet e zyrtarëve të lartë publikë për ta deklaruar pasurinë e tyre, të hyrat 

dhe prejardhjen e pasurisë edhe për anëtarët e familjes së tyre. 
 

 Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët e lartë publik mund të jetë; 

 Deklarimi me rastin e marrjes së detyrës së zyrtarit të lartë publik; 

 Me fillimin e funksionit, zyrtari i lartë publik deklaron pasurinë ekzistuese, burimin dhe 

detyrimet brenda afatit tridhjetë (30) ditor, 

 Deklarimi i rregullt vjetor; 

 Deklarimi i rregullt vjetor i pasurisë bëhet gjatë kohës së ushtrimit të funksionit publik 

nga data 1 Mars deri më 31 Mars të çdo viti kalendarik; 
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 Deklarimi sipas kërkesë së Agjencisë; 

 Deklarimi pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni; 

 Deklarimi i dhuratave për personat zyrtarë publik. 

 

Përveç detyrimin për deklarimin e pasurisë siç është përshkruar më sipër, ky ligj rregullon edhe 

çështjen e pranimit të dhuratave nga zyrtarët të lartë. Sipas katil ligji personi zyrtar nuk mund të 

kërkojë ose të pranojë dhurata ose favore të tjera për vete, as për anëtarët e familjes, që kanë të 

bëjnë me ushtrimin e detyrave zyrtare dhe të cilat ndikojnë, ose mund të ndikojnë në ushtrimin e 

detyrave zyrtare, përveç dhuratave protokollare dhe dhuratave të rastit. Dhuratat protokollare 

konsiderohen dhuratat e sjella nga përfaqësuesit e vendeve të huaja dhe të organizatave 

ndërkombëtare gjatë vizitave dhe rasteve të tjera dhe dhuratat e sjella në kushte të ngjashme. 

 

Zyrtari nuk mund të pranojë dhurata monetare e as nuk mund të marrë më shumë se një dhuratë 

në vit nga i njëjti person, apo institucion. Menjëherë pas pranimit, ose pas kthimit në vend, 

zyrtari duhet të paraqesë dhuratën. Personi zyrtar duhet ta informojë me shkrim eprorin e tij, nëse 

i është ofruar ose dhënë një dhuratë pa paralajmërim dhe në rrethana specifike. Në rast se personi 

zyrtar është drejtues institucioni, ai duhet ta informojë Agjencinë kundër Korrupsionit. 

Institucionet duhet t’i emërojnë zyrtarët përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të dhuratave dhe 

duhet ta informojnë Agjencinë për emrat dhe pozitat e personave përgjegjës. Nëse dhurata e  

rastit nuk është e karakterit personal, ajo menjëherë bëhet pronë e institucionit në të cilën personi 

zyrtar ushtron detyrën. Dhuratat protokollare bëhen pronë e institucionit në të cilin personi zyrtar 

ushtron detyrën. 

 
 

3.8 Ushtrime 

 

Gjatë këtij sesioni do tu ofrohen shembuj praktik të cilët do tu shpërndahen pjesëmarrësve, që 

pas punës në grupe do të japin prezantime lidhur me punën e bërë dhe diskutimet do të  

fokusohen tek elementet e këtyre veprave penale, duke dhënë komente për secilin element. 

 
 

3.9 Përmbledhje 

 

Në këtë sesion janë trajtuar veprat penale duke filluar nga neni 428 marrja ryshfetit, dhënia e 

veprat tjera në vijim e derit te neni 437 siq janë mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i 

të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare si dhe përmbajtja e 

Ligjit për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë të zyrtarëve të lartë publikë dhe 

deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për të gjithë personat zyrtarë. 

 

Janë shpjeguar, elementet e këtyre veprave penale ngjashmëritë dhe dallimet me veprat e tjera 

nga ky kapitull, si dhe janë studiuar rastet praktike. Në vazhdim janë njohur me përmbajtjen e 

Ligji Nr. 04/L-050, ashtu që përfituesit kanë pasur mundësi të japin komentet e tyre, lidhur me 

këto vepra penale dhe elementet e tyre. 
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