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Hyrje 

 

Ky modul trajnues është  hartuar me qëllim të ofrimit të njohurive themelore për gjyqtarët e 

sapoemëruara në kuadër të Programit të Trajnimit Fillestar lidhur me zbatimin praktik të Kodit të 

Drejtësisë për të Mitur të Kosovës (KDM). 

  

Objektivat trajnuese 

 

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

 

- Aplikojnë parimet themelore të KDM-së; 

- Interpretojnë qëllimin, llojet e masave dhe dënimeve të zbatueshme ndaj të miturve; 

- Thellojnë njohurit për shqiptimin e masave dhe dënimeve madhoreve për veprat penale të 

kryera si të mitur; 

- Shqiptojnë masat e diversitetit çdo herë kur plotësohen kushtet; 

- Interpretojnë qëllimin, llojet dhe kohëzgjatjen e masave edukuese, 

- Njohin masat edukuese-institucionale; 

- Analizojnë masat alternative ndaj dënimit me burg për të mitur, dënimin me gjobë dhe urdhrin 

për punë në dobi të përgjithshme; 

- Vlerësojnë  kushtet për shqiptimin e burgimit për te mitur; 

- Kuptojnë pse madhorët gjykohen për vepra të caktuara penale të kryera ndaj të miturve. 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

Ky trajnim do të aplikojë një metodologji interaktive të mësuarit e cila përbëhet prej ligjëratave, 

ushtrimeve dhe diskutimeve. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të zhvillojnë dhe të zbatojnë ushtrime 

praktike, diskutojnë, simulojnë raste të çështjeve penale duke e përdorur raste hipotetike, skenar nga 

rastet e vërteta, do të përdoren në mënyrë që t’i lejojnë vijuesit të nxjerrin analiza dhe diskutime sa i 

përket neneve të ndryshme nga Kodi i drejtësisë për te mitur, të ngritura nga faktet e prezantuara në 

rastet e veçanta si dhe shembuj të ndryshëm. Për më tepër, njohuria e pjesëmarrësve do të testohet 

përmes kuizeve dhe pyetjeve të diskutimit. 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Roli i trajnuesit është të lehtësoi mësimin e pjesëmarrësve Nga ata pritet të kontribuojnë në diskutimet 

në grupe. Materialet e trajnimit të cilat u dorëzohen përmbajnë prezantimet për principet kryesore dhe 

rregullat e Kodit të Drejtësisë për të Mitur të Kosovës si dhe zbatimin praktik të këtij ligji. 

 

Mjetet e nevojshme 

 

Mjetet e nevojshme për këtë trajnim janë kompjuter, flipchart, letër dhe ligjet. 
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Burimet dhe literatura 

 

 Kodi i Drejtësisë për të mitur 

 Kodi penal i Kosovës 

 Kodi i Procedurës Penale të Kosovës 

 Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale i Kosovës 

 Kushtetuta e Republikës së Kosovës 

 Konventa për të Drejtat e Fëmijës 
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1. Hyrje në Kodin e Drejtësisë për të Mitur -Parimet udhëzuese, përkufizimet, masat dhe 

dënimet ndaj të miturve dhe zgjedhja e tyre 

 

1.1 Hyrje 

 

Ky sesion përshkruan një paraqitje hyrëse në pjesën e përgjithshme të Kodit të drejtësisë për të miturit 

(më tutje KDM) me shpjegimin e parimeve udhëzuese, përkufizimet dhe fushën e zbatimit, trajton 

masat dhe dënimet që mund tu shqiptohen të miturve dhe llojet e tyre. Gjithashtu shpjegon se cilat 

kritere nga gjykata merren me rastin e zgjedhjes së tyre si dhe rolin e Shërbimit Sprovues. 

 

 

1.2  Objektivat trajnuese 

 

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

 

- Njohin parimet udhëzuese të sistemit të drejtësisë për të mitur; 

- Aplikojnë se privimi i lirisë te fëmijët do të shqiptohet si mjet i fundit për një kohë sa më të 

shkurtër të mundshme; 

- Analizojnë përkufizimet e termave sipas KDM; 

- Përkufizojnë masat dhe dënimet e zbatueshme ndaj të miturve dhe të numërojnë llojet e tyre; 

- Identifikojnë kohëzgjatjen e këtyre masave dhe dënimeve; 

- Aplikojnë masat dhe dënimet e zbatueshme; 

- Analizojnë çfarë merr parasysh gjykata me rastin e shqiptimit të ndonjë mase apo dënimi, 

- Njohin rolin e Shërbimit Sprovues. 

 

1.3 Parimet udhëzuese 

 

Zhvillimet e përgjithshme pozitive shoqërore në Kosovën e pasluftës me theks të posaçëm ndaj të 

rinjve janë pasqyruar edhe në delikuencën ndaj të miturve. Kriminaliteti i personave të mitur ka disa 

veçori dhe karakteristika të përbashkëta me kriminalitetin e personave madhor por për shkak të shumë 

specifiteteve në aspektin sociologjiko-krimanlistik ndahet në kategori të posaçme. Specifiteti i 

kriminalitetit të të miturve në radhë të parë karakterizohet në vetitë e personalitetit të tyre si kryerës 

të veprave penale. Ky problem i delikuencës së të miturve si një prej qëllimeve të luftimit të të gjitha 

formave të aktivitetit kriminal ka kushtëzuar nxjerrjen e  Ligjit Penal për të Mitur i cili  është miratuar 

më 20 prill 2004. Ky ligj ka pësuar ndryshime si në emërtim ashtu edhe në përmbajtje, Kodi nr. 03/L-

193 i Drejtësisë për të Mitur, i datës 8 korrik 2010 është shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës 

së Kosovës. Kod është edhe konform trendëve moderne te drejtësisë për te mitur dhe kërkesave te 

instrumenteve juridike ndërkombëtare.  

  

Kriminaliteti i personave të mitur ka disa veçori dhe karakteristika të përbashkëta me kriminalitetin 

e personave madhor por për shkak të shumë specifiteteve në aspektin sociologjiko-kriminalistik 

ndahet në kategori të posaçme. Specifiteti  i kriminalitetit të të miturve në radhë të parë karakterizohet 

në vetitë e personalitetit të tyre si kryerës të veprave penale. Kodi i drejtësisë për të miturit përcakton 

procedura të veçanta për të miturit si kryes të veprave penale dhe prezanton koncepte dhe institucione 

të reja në legjislacionin dhe administrimin e drejtësisë për të mitur në Kosovë, duke përfshirë edhe 

gjykimin e madhorëve për vepra penale të caktuara ndaj fëmijëve.  
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Përderisa, ky Kod siguron mbrojtje më të madhe ligjore për të miturit në konflikt me ligjin, efikasiteti 

i tij varet në mënyrë të pashmangshme nga shkalla e implementimit nga institucionet relevante dhe 

profesionistëve.   

 

KDM ka përcaktuar në nenin 3 se sistemi i drejtësisë për të mitur udhëhiqet nga këto parime kryesore: 

 

o Mirëqenia e të miturit, 

o Interesi më i mirë i të miturit, 

o Çdo reagim duhet të jetë në proporcion me rrethanat e kryerësit dhe veprës penale, 

o Kryerësit të mitur sipas nevojës u shqiptohen masat e diversitetit dhe masat edukuese, 

o Privimi nga liria ndaj të miturit shqiptohet vetëm si mjet i fundit, 

o Koha e privimit nga liria duhet të  kufizohet në afatin sa më të shkurtër të mundshëm, 

o Fëmija që merr pjesë në procedure penale i ofrohet mundësia që të shprehet lirisht 

o E drejta e të miturit për privatësi (konfidencialiteti), 

o Ofrimi i edukimit, ndihmës psikologjike, ndihma mjekësore, 

o Trajtimi me humanizëm i çdo të mituri të privuar nga liria dhe përpos kur e kërkojnë 

interesat e të miturit, i mituri ndahet nga personat e tjerë që janë në vuajtje të dënimit, 

o Ka të drejtë të mbaj kontakte me familjen përmes korrespodencave dhe vizitave, 

o Ka të drejtë në ndihmë të menjëhershme ligjore. 

o Ka të drejtë për ta kundërshtuar ligjshmërinë e privimit te tij nga liria pranë një gjykate 

te pavarur dhe të paanshme, 

o Ka të drejtë procedure të menjëhershme (urgjente). 

 

Ka edhe shumë parime dhe standarde tjera që zbatohen në sistemin e drejtësisë penale, civile, 

administrative etj, në Republikën e Kosovës e që vlejnë edhe për sistemin e drejtësisë për të mitur. 

Meqenëse në fokus është sistemi i drejtësisë për të mitur atëherë do t’ju përmbahemi objektivave 

trajnuese.  

 

 Parimi i mirëqenies se të miturit është nocion/shprehje e gjerë dhe nuk ka definicion strikt se 

çka llogaritet mirëqenie e të miturit, por vlerësohet prej rastit në rast dhe varësisht prej 

rrethanave të kryerësit të mitur, p.sh. nëse mund të propozohet apo shqiptohet nga 

institucionet kompetente ndonjë masë e diversitetit apo ndonjë mase edukuese institucionale 

atëherë sigurisht se masa e diversitetit do të jetë më favorshme dhe me këtë do të arrihet ajo 

çka llogaritet mirëqenie e të miturit, sepse me shqiptimin e masës se diversitetit ndalet 

vazhdimi i mëtejmë i procedurës ndaj të miturit, i mituri nuk do të ndahet/largohet nga 

ambienti familjar dhe shoqëror etj. 

 Parimi interesi më i mirë i të miturit dhe mirëqenia e të mitur janë dy parime fondamentale të 

sistemit të drejtësisë për të mitur dhe se çdo herë duhet të vijnë në shprehje kur vlerësohen 

rrethanat dhe faktet për përcaktimin e propozimit apo shqiptimit te masave apo dënimit. Edhe 

interesi me i mire i te miturit si dhe mirëqenia e te miturit nuk kane ndonjë 

përkufizim/definicion te qarte por edhe ky parim por vlerësohet prej rastit ne rast dhe varësisht 

prej rrethanave te kryerësit te mitur, p.sh. nëse mund te propozohet apo shqiptohet nga 

institucionet kompetente ndonjëra prej masave te diversitetit, ndërsa sipas KDM kemi 8 masa 

te diversitetit dhe cila do të jetëmë e favorshme duhet te merret parasysh interesi me mire i te 

miturit, ne rastin konkret nëse e kemi një te mitur si kryerës te veprës penale i cili ka 

braktisur/lënë shkollimin – edukimin e mëtejmë, ndërsa prokurori/gjyqtari  ne mesin e shume 
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masave te diversitetit duhet te zgjedh njërën nga to, por duke marr parasysh interesin me te 

mire te te miturit mund te vendos për masën diversitetit edukim/ vijim i rregullte ne shkolle . 

 

 Parimi i reagimit duhet të jetë në proporcion me rrethanat e kryerësit dhe veprës penal, edhe 

ky parim është i ndërlidhur me parimet e lartpërmendura dhe se ka te bëjë me vlerësimin e 

prokurorit/gjyqtarit se cili do të jene reagimi – ndërmarrja e veprimeve të gjyqtarit/prokurorit 

pasi që ta pranon kallëzimin penale/aktin akuzues ndaj kryerësit te mitur, a do ta hedh, a do 

ta pushon procedurën përgatitore apo do ta procedoj rastin me tutje. Nëse kemi përpara rastin 

ne cilësinë e prokurorit, ne te cilin rast është evident kryerja e veprës penale, por është një 

vepër penale nen 3 vite e dënueshme, natyra e veprës penale, mungesa e demit te rende ose 

pasojave për te dëmtuarin si dhe te kaluarës dhe karakteristikave personale te miturit atëherë 

konform KDM –se mund te vendosni qe fare mos ta filloni procedurën përgatitore  dhe edhe 

pse formalisht rasti i plotëson kriteret ligjore për te filluar procedurën përgatitore dhe për te 

proceduar me tutje.  

 

  Parimi privimi nga liria ndaj te miturit shqiptohet vetëm si mjet i fundit, këtë parim përveç 

qe na udhëzon KDM, këtë parim udhëzojnë edhe shume instrumente juridike me karakter 

ndërkombëtar dhe shume mekanizma ndërkombëtar që monitorojnë Hyrje në pjesën e 

përgjithshme të KDM, masat dhe dënimet e zbatueshme ndaj të miturve sistemet e drejtësisë 

për te mitur apo te drejtat e njeriut. Një nga arsyet pse duhet ti iket propozimeve dhe shqiptimit 

te privimi te lirisë ndaj te miturit apo i njëjti të propozohet si dhe te shqiptohet vetëm si mjet 

i fundit është mundësia – fakti i ndikimit negativ te i mituri privimi nga liria ngase i mituri 

nuk mund ta perceptoj drejtën masën e privimit nga liria respektivisht të mos jetë formësuar 

për tu ballafaquar me ngjarje të tilla për shkak të pjekurisë së tij mendore, psikike, fizike etj, 

Pra, privimi nga liria e të miturit mund të len ndjenje te keqe dhe pasoja të pariparueshme në 

zhvillimin e tij mendor, intelektual dhe fizik. 

 

 Parimi që koha e privimit nga liria duhet të kufizohet ne afatin sa me të shkurtër 

të mundshëm, nëse veç është e  nevojshëm  të caktohet  privimi nga liria atëherë 

për shkak të ndikimeve të mundshme që mund t’i ketë kjo mase duhet që në afat 

sa më të shkurtër të mundshëm të ndërmerren masat e nevojshme ligjore që i mituri 

të mbrohet nga liria, si rezultat i këtij parimi edhe masa e ndalimit është 24 ore 

ndaj të miturit dhe brenda këtyre 24 orëve duhet të veprohet respektivisht të 

ndërmerren veprimet ligjore procedurale. 

 Parimi që fëmija që merr pjese në procedure penale  i ofrohet mundësia që të 

shprehet lirisht, konsiston që fëmija që merr pjese në procedure  qoftë si kryerës i 

veprës penale, dëshmitar apo viktime, nëse është gjithherë i aftë mendërisht të 

dëgjohet për rrethanat dhe faktet e çështjes. 

 Parimi i ofrimit të edukimit, ndihmës psikologjike, ndihma mjekësore, ky parim 

gjithnjë vie në shprehje kur kemi të bëjmë me privimin nga liria e të miturit dhe 

mase edukative institucionale, ngase edukimi, ndihma psikologjike dhe ndihma 

mjekësore janë kërkesa ligjore që gjithnjë duhen të respektohen, kryerësit të mitur 

gjatë ekzekutimit të masës së privimit nga liria dhe masës edukative institucionale 

duhet ti sigurohet edukim-shkollim, ndihmë psikologjike dhe ndihmë mjekësore 

ngase assesi nuk guxon që gjatë ekzekutimit të masave të lartpërmendura i mituri 

të pëson apo të dëmtohet pasi që para ka jetën dhe të ardhmen dhe vetëm qytetari 

i shëndosh do të jetë bazë për një shoqëri të sigurt dhe të shëndoshë.  

 Parimi i trajtimit me humanizëm i çdo te mituri te privuar nga liria dhe përpos kur 

e kërkojnë interesat e te miturit i mituri ndahet nga personat e tjerë qe janë ne 
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vuajtje te dënimit, ky parim është i ndërlidhur me parimin paraprak ngase çdo 

person ka dinjitetin e tij dhe se trajtimi me humanizëm ka për baze qe i mituri si 

kryerës i veprës penale të trajtohet në atë mënyrë që të ndikoj pozitivisht në të 

miturin, dhe se i mituri të kuptoj që shoqëria nuk ka qellim dënimin apo vuajtjet e 

të miturit por risocializim, rehabilitimin dhe kthimin e tij në shoqëri të shëndosh. 

 Parimi i të drejtës te mbaj kontakte me familjen përmes korrespodencave dhe 

vizitave, kjo e drejte për me tepër është e rregulluar edhe me Ligjin mbi 

Ekzekutimin e Sanksioneve Penale si me aktet nënligjore tjera qe i rregullojnë ne 

hollësi çështjen e mbajtjes se kontakteve përmes korrespodencave dhe vizitave 

gjate privimit nga liria e te miturit. 

 Parimi i drejtës në ndihme të menjëhershme ligjore, konsiston që të miturit 

menjëherë posa të bie në kontakt me autoritetet shtetërore si nga policia, prokuroria 

apo gjykata    (gjatë ndaljes, arrestimit apo marrjes në pyetje si dhe dhënies se 

deklaratës) duhet të udhëzohet për të drejtat e tij si dhe të i sigurohet mbrojtës 

(avokat). 

 Parimi i drejtës për ta kundërshtuar ligjshmërinë e privimit te tij nga liria pran një 

gjykate te pavarur dhe te paanshme, ky parim është parim universal dhe vlen për 

te gjitha procedurat si ndaj te miturit ashtu edhe personave madhor, për me tepër 

ky parim është e drejte kushtetuese  dhe i garantuar edhe me instrumentet 

ndërkombëtare  

 si me Konventën për Mbrojtjen e te Drejtave dhe Lirive te Njeriut (KEDNJ) e që 

njihet si “Habeus Corpus Act”. Garantimi i së drejtës për ta kundërshtuar një 

vendim të një institucioni shtetëror (gjykatës/prokurorisë) është mekanizëm i 

vlerësimit të sundimit te se drejtës ne një shtet.  

 Parimi i se drejtës ne procedure te menjëhershme (urgjente), konsiston qe 

procedura ndaj te miturve duhet te trajtohet si procedure natyrës urgjente për shkak 

te shume arsyeve, por njëra nga to është mosha e te miturit si dhe ndikimi qe mund 

te bëhet te i mituri i cili sapo ka filluar te kryej vepra te kundërligjshme. 

 Parimi i  se drejtës se te miturit për privatësi (konfidencialiteti), ky parim konsiston 

qe seancat dëgjimore- marrjet e deklaratave, marrja ne pyetje ne polici, prokurori 

dhe shqyrtimet gjyqësore duhet të jen konfidenciale në kuptimin e përjashtimit të 

publikut, që mos të transferohen/ barten të dhëna jashtë seancës kur ndaj të miturit 

zhvillohet procedura, dhe rrethanat dhe faktet që bëhen të dituri gjatë dëgjimit të 

miturit nuk duhet te bëhen publike. 

 

Të gjitha këto parime synojnë mirëqenien e të miturit dhe sigurojnë që çdo reagim ndaj kryesve 

të mitur  të jetë në proporcion me rrethanat e kryerësit dhe veprës penale, në interesin me të mire 

të miturit, sipas nevojës t’ju shqiptohen masat e diversitetit dhe ato edukative, t’ju iket sa më 

shume që e është e mundur propozimit/shqiptimit të privimit nga liria e të miturit dhe nëse vetëm 

shqiptohet masa e privimit nga liria ndaj të miturit të kufizohet në kohen sa me të shkurtet të 

mundshme dhe menjëherë të miturit ti garantohet ndihma ligjore duke e siguruar në mundësin e 

kundërshtimit të ligjshmërisë se privimit nga liria.  

 

Interesi më i mirë i të miturit është bazë kur çdoherë në procedure kemi të bëjmë me të mitur, e 

që si parim ne vete inkorporon edhe parimet e tjera te lartpërmendura dhe pa të cilat parime nuk 

mund te jete i garantuar dhe siguruar veprim adekuat i institucioneve shtetërore (policisë, 

prokurorisë dhe gjykatës) konform legjislacionit vendor dhe instrumenteve juridike 

ndërkombëtare 
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1.4 Përkufizimet që përdoren në KDM 

 

Termi “ fëmijë “ do të thotë personi i cili nuk ka mbushur moshën 18 vjet ; 

 

Termi “ i mitur “do te thotë personi ndërmjet moshës 14 vjet dhe 18 vjet; 

 

Termi “i mitur i ri “do te thotë personi ndërmjet moshës 14 vjet dhe 16 vjet; 

 

Termi “ i mitur i rritur “do te thotë personi ndërmjet moshës 16 vjet dhe 18 vjet; 

 

Termi “ i madhor i ri “do te thotë personi ndërmjet moshës 18 vjet dhe 21 vjet; 

 

Termi “ i ri “do të thotë fëmijë apo madhor i ri; 

 

Termi “ madhor “do të thotë personi që ka mbushur moshën 18 vjet; 

 

Termi “ edukim i specializuar“ program edukativ i specializuar sipas nevojave speciale të kryesit të 

veprës penale, i cili synon të ndihmoje zhvillimin e gjithëmbarshëm adekuat të tij dhetë zvogëloje 

mundësinë e recidivizmit ; 

 

Termi “Burgim për te mitur” dënim me burgim i shqiptuar ndaj kryerësit te mitur ose ndaj madhorit, 

qe është ne pajtim me Kreun IV të këtij Kodi; 

 

Termi “Objekt për kujdes te posaçëm“ institucion i cili siguron trajtim te personave me paaftësi 

mendore, psikologjike, sociale apo fizike ; 

 

Termi “organ i kujdestarisë “do te thotë organ përgjegjës që vepronte kuadër të Qendrës për Pune 

Sociale i cili është përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve; 

 

Termi “Gjyqtar për të Mitur ”- gjyqtar profesional i cili është ekspert në çështjet penale ku janë të 

përfshirë fëmijët dhe madhoret e rinj, dhe i cili është kompetent për ushtrimin e përgjegjësive të  

parapara në këtë Kod; 

 

Termi “Prokuror për të Mitur ” prokuror profesional i cili është ekspert në çështjet penale ku janë të 

përfshirë fëmijët dhe madhoret e rinj dhe i cili është kompetent për ushtrimin e përgjegjësive të 

parapara në këtë Kod; 

 

Termi “Trup gjykues për të mitur” trup gjykues-kolegj i themeluar në pajtim me Kreun X të këtij 

Kodi, i cili ka së paku një (1) gjyqtar për të mitur dhe është kompetent për ushtrimin  e përgjegjësive 

të parapara në këtë Kod; 

 

Termi “Shërbim Sprovues” institucioni i cili bën ekzekutimin e masave dhe dënimeve alternative. 

 

Dispozitat e Kodit të drejtësisë për të mitur (KDM) zbatohen ndaj cilit do person të akuzuar për vepër 

penale të kryer si i mitur pavarësisht nga mosha e tij në kohën e fillimit të procedurës. 

 

Edhe dispozitat e Kodit Penal (KPK) Kodi të Procedurës Penale të Kosovës (KPPK) dhe Ligji për 

Ekzekutimin e Sanksioneve Penale zbatohen për të miturit me përjashtim të rasteve kur me Kodin e 

drejtësisë për të mitur  është rregulluar ndryshe. 
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  1.5 Masat dhe dënimet e zbatueshme ndaj të miturve 

 
Kodi i Drejtësisë për të Mitur (KDM) në nenin 7 përcakton masat dhe dënimet e zbatueshme ne 

drejtësinë për te mitur ne vendin tone. KDM përveç qe përcakton procedurën e shqiptimit te masave 

dhe dënimeve për te mitur përcakton edhe masat dhe dënimet e zbatueshme ndaj te miturve.  

 

Me përcaktimin e këtyre masave dhe dënimeve për të mitur realizohet edhe parimi i ligjshmërisë, 

ngase kryerësve të mitur sikurse kryerësve madhor nuk mund t’i shqiptohen masa dhe dënime nëse 

nuk janë të përcaktuara paraprakisht në KDM. Shqiptimi i çfarëdo mase apo dënimi nga akterët e 

drejtësisë për të mitur (prokuror për të mitur dhe trup gjykues për të mitur)  duhet të këtë mbështetje 

në KDM, në të kundërtën do të kemi arbitraritet dhe jo ligjshmëri gjatë përcaktimit dhe shqiptimit të 

masave dhe dënimeve ndaj të miturve. 

 

Në KDM përveç çështjeve tjera është përcaktuar edhe qëllimi i masave dhe i dënimeve ndaj të 

miturve. Në këtë aspekt sipas nenit 16 të KDM qëllimi i masave të diversitetit është që të parandaloj 

kur është e mundur fillimi i procedurës ndaj kryerësit të mitur, të ndihmoj rehabilitimin pozitiv dhe 

riintegriminin e të miturit në bashkësinë e tij me qellim të parandalimit të sjelljeve recidiviste. Ndërsa 

sipas nenit 19 të KDM qëllimi i masës edukuese eshtë qe te kontribuoj ne rehabilitimin dhe zhvillimin 

adekuat te miturit, duke ofruar mbrojtje ndihme dhe mbikëqyrje duke siguruar edukimin dhe aftësim 

profesional, duke zhvilluar përgjegjësinë e tij personale dhe kështu duke ndaluar sjelljen recidiviste. 

Përveç këtyre, në nenin 32 te KDM është përcaktuar edhe qëllimi i dënimit te burgimit për te mitur. 

Sipas kësaj dispozite ligjore, qëllimi i burgimit për te mitur është që të kontribuohet në rehabilitimin 

dhe zhvillimin e kryerësit të mitur, veçanërisht në edukimin e të miturit, edukimin e specializuar, 

aftësitë profesionale dhe në zhvillimin e duhur personal. Përveç kësaj burgimi për të mitur duhet të 

ndikoj pozitivisht përmes mbrojtjes, ndihmës dhe mbikëqyrjes për të parandaluar recidivizmin. 

 

Sipas nenit 7 të KDM përcaktohet se ndaj të miturve mund të shqiptohen masat dhe dënimet. 

 

Masat që mund të shqiptohen ndaj të miturve janë: 

 

 masat e diversitetit dhe  

 masat edukative. 

 

 

Masat e diversitetit janë: 

 

- pajtimi në mes kryerësit të mitur dhe palës së dëmtuar duke përfshire kërkim faljen nga i 

mituri ndaj palës se dëmtuar,  

- pajtimi i të miturit me familjen e tij, 

- kompensimi i demit palës se dëmtuar në përputhje me situatën financiare të  miturit,  

- vijimi i rregullte në shkollë,  

- pranimi i punësimit apo aftësimi në një profesion adekuat me aftësitë dhe shkathtësitë e 

tij,  

- kryerja e punës pa pagese në dobi të përgjithshme në pajtim me aftësinë e të miturit, prej 

10 orëve deri ne 60 orë,  

- edukimi me rregullat e trafikut dhe 

- këshillimi psikologjik. 

Masat edukuese janë:  
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- masat disiplinore, 

- masat e mbikëqyrjes se shtuar,  

- masat institucionale edukative. 

 

 

Masat disiplinore janë: 

 

- qortimi gjyqësor, 

- dërgimi i te miturit ne qendër disiplinore. 

 

 Masat e mbikëqyrjes se shtuar janë: 

 

- mbikëqyrja e shtuar nga ana e prindërit, 

- mbikëqyrja e shtuar nga ana e familjes tjetër dhe 

- mbikëqyrja e shtuar nga ana e kujdestarisë. 

  

  Masat institucionale edukuese janë: 

 

- dërgimi i të miturit në institucionin edukues,  

- dërgimi i të miturit në institucionin edukues korrektues dhe 

- dërgimi i të miturit në institucionin e kujdesit të posaçëm. 

 

 Dënimet që mund t’u shqiptohen ndaj të miturve janë: 

 

- gjoba, 

- urdhri për punë me dobi të përgjithshme dhe  

- burgimi për të mitur. 

 

Siç u cek, të miturit si kryerës i veprës penale mund ti shqiptohen masa dhe dënime. Derisa dënimet 

mund t’i shqiptoj vetëm trupi gjykues për të mitur, masa mund të shqiptoj edhe prokurori për të mitur, 

siç janë masat e diversitetit. 

 

Masat që mund t’i shqiptohen kryerësve mitur të veprave penale nuk kane kufizim nga ana ligjore, 

pra masat mund ti shqiptohen çdo të mituri nga mosha 14 vjet e deri ne moshën 21 vjet (madhoreve 

te rinj), ndërsa për tu shqiptuar dënimi, e veçmas dënimi me privim nga liria- dënimi me burgim për 

të mitur duhet që i mituri në kohen e kryerjes së veprës penale duhet të këtë 16 vjet. 

 

Kohëzgjatja e këtyre masave apo dënimeve po ashtu duhet të këtë bazë ligjore në këtë Kod. Pra nuk 

mund ti shqiptohet nën minimumin apo maksimumin e përcaktuat me këtë Kod. Masat edukative të 

mbikëqyrjes së shtuar nuk mund të jenë me të shkurtër se tre (3) muaj  apo me të gjatë se dy (2) vite, 

dërgimi në institucionin edukativo-korrektues nuk mund të zgjasë me pak së një (1) vit ose me shume 

se pesë(5) vite. 

 

Dënimi me gjobe nuk mund të jetë me pak se 25 euro ose me shume se 5.000 euro, i cili dënim mund 

të paguhet edhe me këste, por jo më gjatë se 2 vite. 

 

Urdhrin për pune në dobi të përgjithshme gjykata mund ta caktoj prej 30 orëve deri 120 ore. 

Burgimi për të mitur nuk mund të shqiptohet në kohëzgjatje me pak se (6) muaj e as me shume së (5) 

vite dhe shqiptohet me muaj dhe vite të plota. Maksimumi i burgimit për të mitur është (10) vite për 
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vepra penale të dënueshme me burgim afatgjate, ose kur i mituri kryen se paku dy vepra penale në 

bashkim ku secila është e dënueshme prej me shume se (10) vite. 

 

Është me rëndësi të theksohet se edhe ndaj kryerësve të mitur të veprave penale mund të kushtëzohen 

si dënimi me burgim për të mitur, po ashtu edhe masa edukuese dërgimi në institucionin edukativo 

korrektues, dhe kur gjykata cakton dënim me burgim për të mitur deri ose masën dërgimi në 

institucionin edukativ apo edukativo korrektues deri në dy (2) vite mund të shqiptojë dënimin me 

kusht në pajtim me Kodin Penal të Kosoves. 

 

Konform KDM përveç masave dhe dënimit për të miturit, kryerësit të mitur  mund ti shqiptohen edhe 

masat e trajtimit të detyrueshëm dhe dënimet plotësuese. 

 

 

1.6 Zgjedhja e masave dhe dënimeve të zbatueshme 

 
Zgjedhja e masave dhe dënimeve te zbatueshme ndaj te miturve duhet te behet konform parimeve qe 

e përshkojnë KDM, siç janë parime udhëzuese dhe interesi me i mire  i te miturit. Para shqiptimit te 

masës apo dënimit, duhet te vlerësohen një sërë kriteresh qe duhet te shihen si mundësi qe duhet 

aplikuar kur kryerës i veprës penale është një i mitur. Përveç interesit me te mire të të miturit, 

parimeve udhëzuese gjate zgjedhjes se masave dhe dënimeve nga akteret e drejtësisë për te mitur 

duhet te merren parasysh edhe: 

 

- lloji dhe pesha e veprës penale, 

- mosha e të miturit, 

- niveli i zhvillimit psikologjik, 

- karakteri i tij dhe prirjet, 

- motivet që e nxitën te mituri të kryej vepër penale, 

- edukimi i tij në atë fazë, 

- mjedisi dhe rrethanat e jetës së tij, 

- nëse më herët i është shqiptuar dënim apo masë, 

- rrethanat tjera që mund të ndikojnë në shqiptimin masës apo dënimit. 

 

 

1.7 Roli i Shërbimit Sprovues 

 

- Statusi shoqëror dhe kushtet ekonomike të miturit dhe familjes së tij si dhe raportet në familje 

   të të miturit në të cilën formohet personaliteti i tij kanë rëndësi të posaçme në raportin e tij ndaj   

   vlerave shoqërore në të cilat jeton. Po ashtu edhe shoqëria dhe rrethi ku jeton i mituri ndikojnë  

   në formimin e personalitetit dhe sjelljeve të  miturit. 

 

-    Roli i Shërbimit Sprovues të Kosovës ka rëndësi të madhe në  zgjedhjen e masave dhe 

dënimeve ngase ky shërbim që nga fillimi i procedurës me kërkesë qoftë të prokurorit apo 

gjyqtarit për të mitur përgatitë anketë sociale për të miturin. Anketa sociale përfshin të dhëna 

për moshën e të miturit dhe zhvillimin psikologjik, biografin e familjes, biografinë dhe 

rrethanat nën të cilat jeton i mituri, nivelin shkollor, përvojën edukative, kushtet nën të cilat 

është kryer vepra penale e të ngjashme. Neni 8 i KDM parasheh se para zgjedhjes së masës 

apo dënimit gjykata mund të kërkoj nga Shërbimi Sprovues raportin para ndëshkues si dhe 

mendimin lidhur me zgjedhjen e masës apo dënimit. 
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-    Detyrë e Shërbimit Sprovues të Kosovës është që në bazë të ligjeve të aplikueshme të bëjë 

ekzekutimin, mbikëqyrjen, riintegrimin, rehabilitimin, risocializimin dhe korrektimin e 

personave që kanë kryer vepra penale të ndëshkueshme sipas ligjeve të aplikueshme në 

Kosovë. 

 

-    Në çështjet e të miturve Shërbimi Sprovues jo që bën përgatitjen e anketës sociale, jo që 

rekomandon masën apo dënimin por ka kompetencë të gjerë në ekzekutimin e sanksioneve 

penale të caktuara me KDM dhe bënë mbikëqyrjen e masave të diversitetit. 

 

 

1.8 Ushtrime 

 

 

1. Termi “Fëmijë” ka kuptim për personin qe nuk i mbushur moshën 18 vjet ? 

         

            A. Po                                                                        B. Jo 

 

2. Termi “ i mitur” përfshinë personat ne moshën ? 

 

A. 12-14 vjet                                                            B. 14-18vjet 

 

3. Shërbimi Sprovues bën ekzekutimin? 

 

A. Masave dhe dënimeve alternative                       B. Të gjitha sanksioneve penale 

 

4. Parim kryesor ne drejtësinë për te mitur është Interesi me i mire i te mitur? 

 

A. Po                                                                        B. Jo 

 

5. Privimi nga liria ndaj te miturit mund të shqiptohet çdo herë pa përjashtim ? 

 

A. Po                                                                        B. Jo 

 

6. Çdo i mitur i privuar nga liria ndahet nga madhoret? 

 

A. Jo                                                                         B. Po 

 

7. A lejohet publiciteti ne procedurën ndaj te miturve? 

 

A. Jo                                                                         B. Po 

 

8. Dispozitat e KDM zbatohen edhe ndaj personit te dyshuar për vepër penale te kryer si madhor 

i ri? 

 

A. Po                                                                        B. Jo 

9. A mund të zbatohet Ligji për ndërmjetësin në procedurën që zhvillohet ndaj te mitur? 

 

A. Jo                                                                         B .Po 
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10. Kodi i Drejtësisë për te Mitur ne sistemin e drejtësisë për të mitur është? 

 

      A. Ligj special                                                          B. ligj i përgjithshëm 

 

 

1.9 Përmbledhje  

 

Në këtë sesion kemi shqyrtuar - paraqitur Hyrjen në pjesën e përgjithshme të Kodit të Drejtësisë për 

të Mitur, me shpjegimin e parimeve udhëzuese, qëllimin e Kodit, përkufizimet dhe fushën e zbatimit, 

janë trajtuar masat dhe dënimet që mund t’u shqiptohen të miturve dhe llojet e tyre. Gjithashtu u 

shpjegua se cilat kritere i merr gjykata me rastin e zgjedhjes së tyre dhe rolin e Shërbimi Sprovues. 
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2. Shqiptimi i masave dhe dënimeve madhorëve për veprat penale të kryera si të mitur, 

efekti i dënimit në masën edukuese, masat e diversitetit dhe Ndërmjetësimi 

 

 

 2.1 Hyrje 

 

Ky sesion përshkruan rregullat të cilat duhet të merren parasysh nga gjykata në rastin e shqiptimit të 

masave dhe dënimeve ndaj madhorëve të cilët në kohën e kryerjes së veprave penale kanë qenë të 

mitur si dhe se çfarë i shqiptohet madhorit të ri për vepër penale të kryer si madhor i ri dhe efektin e 

dënimeve në masën edukative. Po ashtu trajton qëllimin, ndaj kujt dhe për çfarë vepre penale  mund 

të shqiptohen masat e diversitetit, cilat janë kushtet për shqiptimin e masave të diversitetit dhe llojet 

e tyre, dhe dispozitat ligjore për ndërmjetësim në procedurën e të miturve.   

 

2.2 Objektivat trajnuese 

 

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

 

- Vlerësojnë se çfarë mase dhe në çfarë kushtesh i shqiptohet madhorit të ri për vepër penale 

të kryer si i mitur i ri; 

- Identifikojnë se çfarë mase apo dënimi dhe në bazë të cilave kritere i shqiptohet madhorit 

për vepër penale të kryer si i mitur i rritur; 

- Vlerësojnë se çfarë i shqiptohet madhorit të ri për vepër penale të kryer si madhor i ri; 

- Analizojnë efektin e dënimit me masën edukative; 

- Njohin qëllimin e masave të diversitetit; 

- Identifikojnë ndaj kujt dhe për çfarë vepre shqiptohet masa e diversitetit; 

- Zgjerojnë njohuirit lidhur me kushtet për shqiptimin e masës së diversiteti dhe llojet e 

masave të diversitetit; 

- Identifikojnë organet të cilat i shqiptojnë masat e diversitetit; 

- Njohin ndërmjetësimin. 

 

2.3 Shqiptimi i masave dhe dënimeve madhorëve për veprat penale të kryera si të mitur 

 

Nocioni i të miturit të ri, të miturit të rritur dhe madhor 

 

Një person mund të kryej vepra penale si i mitur e po ashtu edhe si madhor. Para se të shtjellojmë 

temën duhet kuptuar se kur një person konsiderohet si madhor e kur si i mitur. 

 

KDM ka përkufizuar shprehjet e përdorura lidhur me moshën e personave të cilët kanë kryer vepra 

penale. Me ketë Kod janë qartësuar këto kuptime:  

 

- nënparagrafin 1.1 I mitur - emërtohet personi ndërmjet moshës katërmbëdhjetë (14) dhe 

tetëmbëdhjetë (18) vjet, ndërsa  

- nënparagrafi 1.7. Madhor – emërton personin i cili ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë (18) 

vjet. 

Nëse një person kryen vepër penale si madhor ai përgjigjet sipas dispozitave te KPK –ës, dhe ndaj tij 

zbatohen dispozitat e KPPK-ës.  Nëse kryen vepër penale si i mitur ligjdhënësi parasheh disa situata. 
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Nëse personi qe kryen vepër penale është nën moshën 14 vjeçare ndaj tij nuk fillon procedura 

gjyqësore. Në këtë rast organi i kujdestarisë njoftohet për rastin (neni 14 i KDM). 

 

Nëse personi ka kryer vepër penale kur ishte në mes të moshës 14 e 18 vjeçare fillon procedura 

gjyqësore dhe ndaj të miturit zbatohen dispozitat e KDM. Si person i dyshuar për vepra penale të 

kryera në mes të moshës katërmbëdhjetë (14) dhe gjashtëmbëdhjetë (16) me nenin 2 nënparagrafi 1.3 

i KDM emërtohen te mitur të ri. Ndërsa nënparagrafi 1.4 emërton i mitur i rritur personin i cili ka 

kryer vepër penale ndërmjet moshës gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet.  
 

Në praktikë ndodhë që shumë persona të cilët kanë kryer vepra penale si të mitur në ndërkohë të 

mbushin moshën madhore. 

 

 

2.4 Shqiptimi i masave dhe dënimeve madhorëve për vepra penale të kryera si të mitur 

 

KDM përcakton shqiptimin e masave dhe dënimeve ndaj madhorëve për vepra të kryera si të mitur  

në nenet 9 dhe 10, duke marrë parasysh se të miturit në kohën e kryerjes së veprave penale a kanë 

qenë të mitur të ri (14-16) apo të mitur të rritur (16-18). 

 

Shqiptimi i masave ose dënimit ndaj madhorit të ri për vepër penale të kryer si i mitur i ri: 

 

- Ndaj madhorit i cili ka mbushur moshën njëzetenjë (21) vjet për vepër penale të kryer si i 

mitur nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet nuk mund të zbatohet procedurë gjyqësore. 

  

- Procedura gjyqësore mund të zbatohet ndaj madhorit për vepër penale të kryer si i mitur i 

ri vetëm nëse vepra penale është e dënueshme me më shumë se pesë (5) vite burgim. Në 

procedurën e tillë gjyqësore, gjykata mund të shqiptojë vetëm masën edukative adekuate 

institucionale. 

 

Shqiptimi i masave dhe i dënimeve ndaj madhorit për vepra penale të kryera si i mitur i rritur 

 

Ndaj madhorit i cili ka kryer vepër penale si i mitur i rritur sipas Kodit te drejtësisë për  të mitur mund 

të shqiptohet: 

 

 Masë ose  

 Dënim 

 

Neni 10 në paragrafin 2 dhe 3 të KDM parasheh mundësinë që përjashtimisht personit i cili në kohën 

e procedurës gjyqësore ka mbushur moshën 21 respektivisht 23 vjeçare në vend të burgimit për të 

mitur t i shqiptohet burgu ose dënimi me kusht. 

 

Në procedurën gjyqësore të zbatuar ndaj madhorit për vepër penale të kryer si i mitur i rritur, gjykata 

mund të shqiptojë ndonjë masë ose dënim në pajtim me nenin 7 të KDM.  
 

Kriteret e përgjithshme të përcaktuara në nenin 8 të KDM merren parasysh bashkë me kohën që ka 

kaluar nga kryerja e veprës penale.  
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Përjashtimisht, gjykata, në vend të burgimit për të mitur mund të shqiptojë burgim ose dënim me 

kusht ndaj madhorit i cili ka mbushur moshën njëzetenjë (21) vjet në kohën e procedurës gjyqësore.  

 

Përjashtimisht në vend të burgimit për të mitur, gjykata shqipton burgim ose dënim me kusht ndaj 

madhorit i cili ka mbushur moshën njëzetetre (23) vjet në kohën e procedurës gjyqësore. 
 

Shqiptimi i masave ose i dënimeve ndaj madhorit të ri për vepër penale të kryer si madhor i ri  

 

Kodi i drejtësisë për të mitur përcakton se në procedurën gjyqësore të zbatuar ndaj madhorit të ri i 

cili nuk ka arritur moshën njëzetenjë (21) vjet për vepër penale të kryer si madhor i ri, gjykata mund 

të shqiptojë masë ose dënim në pajtim me nenin 7 të KDM, nëse çmon se qëllimi që do të arrihej me 

shqiptimin e burgimit gjithashtu do të arrihej edhe me shqiptimin e masës ose dënimit, duke marrë 

parasysh rrethanat nën të cilat është kryer vepra penale, mendimin e ekspertit lidhur me zhvillimin 

psikologjik të madhorit të ri dhe interesin e tij më të mirë. Masa ose dënimi i shqiptuar mund të zgjasë 

derisa personi të arrij moshën njëzetetre (23) vjet.  
 

 

2.5 Efekti i dënimit në masën edukative 

 

Nëse ndaj të miturit i cili ka mbushur moshën 16 vjeçare ka filluar ekzekutimi i masës edukuese, kjo 

masë edukuese pushon kur ai fillon vuajtjen e dënimit me burg për të mitur të cilin gjykata ia ka 

shqiptuar. 

 

Nëse ndaj madhorit ndaj të cilit ka filluar ekzekutimi i masës edukuese i është shqiptuar burgu për të 

mitur apo ndonjë dënim së paku një vit burg, masa edukative pushon  kur kryerësi fillon vuajtjen e 

dënimit. 
 

Gjykata e cila i shqipton dënimin me burgim për të mitur ose burgimin me kohëzgjatje më pakë se 

një vit ndaj madhorit gjatë ekzekutimit të masës edukuese, në aktgjykim vendos për vazhdimin apo 

revokimin e masës edukuese pas vuajtjes së dënimit me burg për të mitur apo burgim. 

 

 

2.6 Masat e diversitetit  

 

Qëllimi i masave të diversitetit 

 

Sipas nenit 16 të KDM qëllimi i masave të diversitetit është: 

 

- të parandalojë kur është e mundur fillimin e procedurës ndaj kryesit të mitur. 

- të ndihmojë rehabilitimin pozitiv, riintegrimin e miturit në bashkësinë e tij me qëllim të 

parandalimit 

 

Ndaj cilit të mitur shqiptohet masa e diversitetit 

 

Masa e diversitetit shqiptohet ndaj të miturit i cili ka kryer vepër penale për të cilën është paraparë 

dënimi me gjobë apo burgimi me tri (3) vjet për vepër penale të kryer nga pakujdesia për të cilën 

është paraparë dënimi deri në pesë (5) vjet burgim me përjashtim të atyre të cilat sjellin si pasojë 

vdekjen.  
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Neni 83 i KDM, për ekzekutimin e masave të diversitetit cek se të gjitha informacionet për shqiptimin 

e masës së diversitetit dërgohen në Shërbimin sprovues për ekzekutimin e masës dhe organi i cili e 

ka shqiptuar masën e diversitetit e mbikëqyr këtë masë. 

 

Kushtet për shqiptimin e masës së diversitetit 

 

Kushtet për shqiptimin e masës së diversitetit janë: 

 

- pranimi i përgjegjësisë për veprën penale nga i mituri. 

- gatishmëria e shprehur nga i mituri që të pajtohet me palën e dëmtuar. 

- pëlqimi i të miturit ose i prindit, prindit adoptues ose kujdestarit në emër të të miturit për 

të zbatuar masën e shqiptuar të diversitetit, 

- prokurori kompetent menjëherë njoftohet për moskryerjen e detyrimeve të masës së 

diversitetit nga i mituri dhe mund të vendos për rifillimin e ndjekjes së rastit. 

 

2.6.1Llojet e masave të diversitetit 

 

Llojet e masave të diversitetit sipas KDM neni 18 që mund tu shqiptohet të miturve janë: 

 

- pajtimi në mes të kryesit të mitur dhe palës së dëmtuar ku përfshihet edhe kërkim falja 

nga i mituri ndaj palës së dëmtuar, 

- pajtimi ndërmjet të miturit dhe familjes së tij, 

- kompensimi i dëmit të dëmtuarit përmes marrëveshjes së ndërsjellë ndërmjet të dëmtuarit 

si viktimë, të miturit dhe përfaqësuesit të tij ligjor, në përputhje me situatën financiare të 

të miturit, 

- vijimi i rregullt i shkollimit, 

- pranimi i punësimit apo aftësimit të ndonjë profesioni adekuat me aftësitë dhe shkathtësitë 

e tij, 

- kryerja e punës pa pagesë në dobi të përgjithshme në pajtim me aftësitë e të miturit për 

kryerjen e punës së tillë, 

- edukimi në rregullat e trafikut dhe; 

- këshillimi psikologjik. 

Organet kompetente që mund të shqiptojnë masat e diversitetit. 

 

Sipas KDM kryesve të mitur u shqiptohen masa te diversitetit sipas nevojës dhe kur plotësohen 

kushtet ligjore për këtë. Masat e diversitetit përveç Prokurorit publik i shqipton edhe Gjyqtari për të 

mitur dhe trupi gjykues për të mitur. 

 

 

2.7 Ndërmjetësimi  

 

Çfarë është ndërmjetësimi? 
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Ndërmjetësimi është procedurë jashtëgjyqësore e cila zhvillohet nga personi i tretë, ndërmjetësuesi 

në pajtim me dispozitat e këtij kodi dhe ligjit për ndërmjetësim vjen në shprehje vetëm atëherë kur 

ekziston vullneti i lirë dhe pjesëmarrja e të dy palëve, kryesisht të mitur dhe palës së dëmtuar. 

 

Kush e propozon ndërmjetësimin? 

 

Prokurori, gjyqtari për të mitur apo kolegji për të mitur mund të propozojnë ndërmjetësimin nëse 

vlerëson se do të jetë më e përshtatshme duke pasur parasysh natyrën e veprës penale, rrethanat në të 

cilat është kryer vepra penale, historia e të miturit, mundësia e kthimit të raporteve normale në mes 

të miturit dhe palës së dëmtuar, mundësia e zvogëlimit të dëmit të palës së dëmtuar, mundësia e 

rehabilitimit të të miturit dhe riintegrimit të tij në shoqëri. 

 

Palëve në procedurë mund tu propozohet ndërmjetësimi në rast se ata kanë shprehur pëlqimin për 

ndërmjetësim. 

 

Kush është ndërmjetësuesi? 

 

Ndërmjetësuesi është person fizik, që i përmbush të gjitha kërkesat e përcaktuara me ligjin për 

ndërmjetësimin dhe është i regjistruar në regjistrin e ndërmjetësuesve. Ndërmjetësuesi ndihmon palët 

për të arritur marrëveshje. 

 

 

2.8 Ushtrime 

 

Gjatë këtij ushtrimi pjesëmarrësve do t u shpërndahen pyetjet, kuizi dhe nga ju kërkohet t’u 

përgjigjeni pyetjeve.  
 

USHTRIMI – KUIZI 

 

1. Termi “Fëmijë” ka kuptim për personin qe nuk i mbushur moshën 21 vjet ? 

 

                 A. Po                                                                        B. Jo 

 

2. Termi “ i mitur i ri” përfshinë personat ne moshën ? 

     

A. 12-14 vjet                                                            B. 14-18vjet 

 

3. Ardi është  22 vjeçar ka kryer vjedhje ne moshën 14 vjeçe a mund te zbatohet procedure 

gjyqësore ndaj tij?          

 

A. Po                                                                        B. Jo 

 

4. Nëse Agimi tani është i moshës 19 vjeçare e ka krye vepër penale te vrasjes si i mitur i ri 

a zbatohet procedure gjyqësore ndaj tij. 

 

 A. Po                                                                        B. Jo 

            5. Nëse i mituri tani është madhor ka mbush moshën 21 vjeçare e ka kryer si i mitur i rritur  

                vjedhje grabitqare a mund ti shqiptohet burgu për te mitur ? 
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A. Po                                                                        B. Jo 

 

1. Nëse ndaj Agronit ka filluar ekzekutimi i masës edukuese e ai duhet te vuaj dënimin me 

burg për te mitur a pushon masa edukuese 

 

A. Jo                                                                         B. Po 

 

2. Nëse i mituri i moshës 20 vjeçare ka kryer grabitje si i mitur i rritur a mund ti shqiptohet 

mase edukuese ? 

 

A. Jo                                                                         B. Po 

 

3. Dispozitat e KDM zbatohen edhe ndaj personit të dyshuar për vepër penale të kryer si 

person nën moshën 14 vjeçare? 

 

A. Po                                                                        B. Jo 

 

4. Kodi i Drejtësisë për të Mitur në sistemin e drejtësisë për të mitur është? 

 

         A. Ligj special                                                           B. ligj i përgjithshëm? 

 

    A. Jo                                                                          B .Po 

 

5. A mund ti shqiptohet dënim me burg për te mitur personit i cili ka kryer vepër penale 

të grabitjes ne moshën 19 vjeçare?       

               

             A. Jo                                                                            B. Po 

 

 

2.9 Përmbledhje 

 

Në këtë sesion janë trajtuar rregullat të cilat duhet të merren parasysh nga gjykata me rastin e 

shqiptimit të masave e dënimeve ndaj madhorëve të cilët në kohën e kryerjes së veprave penale kanë 

qenë të mitur. Gjithashtu është shpjeguar çfarë i shqiptohet madhorit të ri për vepër penale të kryer si 

madhor i ri si dhe është shqyrtuar efekti i dënimeve në masën edukative. Po ashtu është shqyrtuar 

qëllimi, ndaj kujt, për çfarë vepre penale dhe cilat janë kushtet për shqiptimin e masave të diversitetit. 

Gjithashtu keni mësuar të numëroni llojet e masave të diversitetit dhe kemi diskutuar për ekzekutimin 

e masave të diversitetit, është shqyrtuar për ndërmjetësimin dhe ndërmjetësit. 
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3. Masat edukuese dhe dënimet 

 

3.1 Hyrje  

 

Masat edukative sipas Kodit të drejtësisë për të mitur janë njëra nga masat që mund të iu shqiptohen 

të miturve. Në këtë modul trajnues do të shpjegohen qëllimi, llojet dhe kohëzgjatja e masave 

edukative si dhe kushtet për shqiptimin e tyre. Ky prezantim trajton qëllimin, llojet e masave 

edukative të mbikëqyrjes së shtuar. Gjithashtu shpjegon se si gjykata mund të shqiptojë detyrimet e 

veçanta për ekzekutimin e suksesshëm të masave. Ky prezantim përshkruan qëllimin, llojet, 

kohëzgjatjen dhe kriteret ligjore për propozimin/shqiptimin e masave edukative institucionale dhe 

ekzekutimin e tyre. 

 

Ky prezantim trajton, llojet dhe qëllimin e dënimeve ndaj të miturve, gjobën dhe urdhrin për punë në 

dobi të përgjithshme, numëron kushtet e shqiptimit të tyre dhe detyrimet që jepen me këto dënime, 

kriteret për shqiptimin e dënimit me gjobë, cili është minimumi dhe maksimumi i dënimit me gjobë, 

kur gjykata e zëvendëson dënimin ose gjobën me urdhrin në dobi të përgjithshme, kush e përcakton 

llojin e punës në dobi të përgjithshme dhe ekzekutimin e këtyre dënimeve, interpretimin e drejtë të 

dispozitave të kodit të drejtësisë për të mitur lidhur me shqiptimin e këtyre dënimeve. Po ashtu trajton 

qëllimin e burgimit për të mitur, numëron kushtet për shqiptimin e burgimit për të mitur, kohëzgjatjen 

e lirimit me kusht nga burgimi për të mitur  si dhe shpjegon kur parashkruhet ekzekutimi i burgimit 

për të mitur. 

 

Prania e delikuencës së të miturve në vëllimin dhe strukturën e kriminalitetit është sfide për autoritetet 

shtetërore, andaj për këtë arsye masat edukative institucionale janë mekanizëm rëndësishëm i 

autoriteteve shtetërore për luftimin dhe parandalimin e suksesshëm te delikuencës se te miturve. 

Andaj mu për këtë arsye KDM përmban dispozita te shumta qe u referohen masave edukative 

institucionale ndaj te miturve. Në vijim do të paraqiten dhe do të analizohet qëllimi, llojet, kohëzgjatja 

dhe kriteret ligjore për propozimin/shqiptimin e masave edukative institucionale dhe ekzekutimin e 

tyre.  

 

 

3.2 Objektivat trajnuese 

 

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

 

- Thellojnë njohurit lidhur me qëllimin e masave edukative dhe llojeve të masave edukative 

dhe kohëzgjatja e tyre; 

- Vlerësojnë kushtet për shqiptimin e masave edukative; 

- Njohin llojet e masave të mbikëqyrjes së shtuar, 

- Vlerësojnë kriteret që i merr gjykata për shqiptimin e masës edukuese të mbikëqyrjes së 

shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit, 

- Identifikojnë kriteret që i merr gjykata kur shqipton masën: mbikëqyrja e shtuar në 

familjen tjetër, 

- Vlerësojnë kriteret që i merr gjykata kur shqipton masën: mbikëqyrja e shtuar e organit 

të kujdestarisë, 

- Aplikojnë detyrimet e veçanta lidhur me masat e mbikëqyrjes së shtuar. 

- Dallojnë llojet dhe kohëzgjatjen e masave edukative institucionale; 
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- Aplikojnë për kushtet ligjore propozimin/ shqiptimin e masës edukative institucionale; 

- Dallojnë ekzekutimin e masave edukative institucionale; 

- Zbatojnë drejtë dispozitat e KDM për propozimin/shqiptimin e masave edukative 

institucionale;  

- Thellojnë njohurit për llojet dhe qëllimin e dënimeve ndaj të miturve; 

- Vlerësojnë kriteret për shqiptimin e dënimit me gjobë; 

- Identifikojnë çka shqyrton gjykata në rastin e shqiptimit të dënimit me gjobë,  

- Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore lidhur me minimumin dhe maksimumin e shumës së 

dënimit me gjobë ; 

- Vlerësojnë kur gjykata mundë të zëvendësoje dënimin ose gjobën me urdhër për punë me 

dobi të përgjithshme; 

- Zgjerojnë njohurit çka urdhëron gjykata të miturin kur shqipton urdhrin për punë në dobi 

të përgjithshme; 

- Identifikojnë kush përcakton llojin e punës në dobi të përgjithshme; 

- Thellojnë njohurit për ekzekutimin e këtyre dënimeve; 

- Vlerësojnë kriteret për shqiptimin e burgut për të mitur; 

- përshkruajnë kohëzgjatjen e burgut për të mitur, 

- të shpjegojnë se kur mund të lirohet me kusht personi i dënuar me burg për të mitur, 

- Analizojnë kur parashkruhet ekzekutimi i burgut për të mitur. 

 

 

3.3 Masat edukuese  

 

3.3.1 Qëllimi i masave edukative 

 

Kodi i Drejtësisë për të mitur në nenin 19 parasheh qëllimin e masave edukative e që është të 

kontribuojë në rehabilitimin dhe zhvillimin adekuat të kryesit të mitur: 

 

- duke ofruar mbrojtje, ndihmë dhe mbikëqyrje, 

- duke siguruar edukim dhe aftësim profesional, 

- duke zhvilluar përgjegjësinë e tij personale dhe  

- duke ndaluar sjelljen recidiviste. 

 

   3.3.1 Llojet dhe kohëzgjatja e masave edukative    

 

Llojet e masave edukative që mund të u shqiptohen të miturve janë:  

 

- Masat Disiplinore, 

- Masat e Mbikëqyrjes së shtuar, 

- Masat Institucionale 

 

Masat disiplinore janë: 

 

a. Qortimi gjyqësor dhe  

b. Dërgimi i të Miturit në Qendrën Disiplinore . 
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Qortimin gjyqësor si masë edukative Gjykata kompetente nuk e jep për një afat të caktuar për 

zbatimin e saj mirëpo me këtë masë të miturit i bëhet me dije se ai ka kryer një vepër të dëmshme 

e që përbën vepër penale dhe që i bëhet me dije se nëse i mituri i përsërit të njëjtat veprime apo 

në të ardhmen kryen vepër të tillë gjykata do t’i shqiptoj një masë apo dënim më të rëndë. Pra, 

me këtë  masë edukative që i shqiptohet të miturit Gjykata i jep një lloj vërejte të miturit për mos 

përsëritjen e veprave penale në të ardhmen. 

 

Gjykata mund ta dërgojë të miturin në qendrën disiplinore: 

 

 më së shumti një muaj, deri në katër orë në ditë, 

 më së shumti katër ditë gjatë festës shkollore apo publike deri në tetë orë në ditë. 

 

Kur shqiptohet kjo masë edukative duhet që Gjykata të kujdeset që ekzekutimi i masës të mos e 

pengoj shkollimin dhe punën e rregullt të të miturit. 

 

 

Masat e mbikëqyrjes së shtuar janë: 

 

a) mbikëqyrja e shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit,  

b) mbikëqyrja e shtuar nga familja tjetër, 

c) mbikëqyrja e shtuar nga ana e organit të kujdestarisë. 

 

Kohëzgjatja e masave edukative të mbikëqyrjes së shtuar nuk mund të jetë më e shkurtër se 3 (tre) 

muaj apo më e gjatë se 2 (dy) vite. 

 

 

Masat institucionale janë: 

 

a) dërgimi në institucionin Edukativ, 

b) dërgimi në institucionin edukativo-korrektues, 

c) dërgimi në institucionin për kujdes të posaçëm. 

Masa edukative e Dërgimit në institucionin Edukativ nuk mund të jetë më e shkurtër se 3 (tre) muaj 

apo më e gjatë së 2 (dy) vite. 

 

Kohëzgjatja e Masës edukative Dërgimi në Institucionin edukativo-korrektues nuk mund të zgjasë 

më pak së 1 (një) vit ose më shumë se 5 (pesë) vite. 

 

Masa edukative Dërgimi  të miturit në institucionin për kujdes të posaçëm shqiptohet vetëm në raste 

të veçanta kur i mituri vuan nga ndonjë çrregullim mendor apo të metave fizike dhe ka nevojë për 

trajtim të specializuar. Kohëzgjatja e kësaj  varet nga nevoja e qëndrimit të të miturit në këtë qendër 

ku Gjykata kompetente çdo 6 muaj e rishikon shqiptimin e kësaj mase.  

  

Masa edukative e Qortimit Gjyqësor si dhe e Dërgimit në institucionin edukativ mund të shqiptohen 

ndaj kryesit të mitur interesat e të cilit më së miri përfillen me një masë afatshkurtër dhe nëse vepra 

penale është kryer nga pakujdesia . 
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Masa edukative institucionale Dërgimi në Institucionin edukativo – korrektues mund të shqiptohet 

ndaj të miturit i cili ka kryer vepër penale të dënueshme me mbi 3 (tre) vite burgim si dhe në raste e 

kryerjes së veprave penale në bashkim.   

 

 

3.3.2 Masat edukuese të mbikëqyrjes së shtuar me detyrimet e veçanta 

 

Llojet e masave të mbikëqyrjes së shtuar: 

 

- Mbikëqyrja e shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit të të miturit, 

- Mbikëqyrja e shtuar në familjen tjetër, 

- Mbikëqyrja e shtuar nga organi i kujdestarisë, 

Këto masa shqiptohen ndaj të miturit i cili nuk izolohet nga mjedisi ku jeton. 

 

Kohëzgjatja e masave të mbikëqyrjes së shtuar nuk mund të jetë më e shkurtë se 3 muaj e as më e 

gjatë se 2 vjet. Gjatë kësaj kohë të miturit i ofrohet mundësia e edukimit, rehabilitimit apo trajtimit. 

 

 

3.3.3 Mbikëqyrja e shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit 

 

Gjykata shqipton masën e mbikëqyrjes së shtuar nga ana e prindit, prindit adoptues ose kujdestarit 

pas dëgjimit të të njëjtëve kur prindi është i aftë për mbikëqyrjen e të, miturit por është treguar i 

pakujdesshëm ndaj mbikëqyrjes së tillë dhe kur masa e tillë është në interesin më të mirë të të miturit. 

 

Kur shqiptohet kjo masë gjykata mund: 

 

- ti jep prindit udhëzimet e nevojshme dhe urdhërohet në përmbushjen e detyrave të 

caktuara me qëllim të përkujdesjes së të miturit dhe ndikimit pozitiv ndaj tij, 

 

- të urdhërojë shërbimin sprovues, të verifikojë ekzekutimin e masës dhe ti ofrojë ndihmën 

e nevojshme prindit. 

Ekzekutimi i masës edukative të mbikëqyrjes së shtuar nga prindi, prindi adoptues ose kujdestari 

fillon kur prindi, prindi adoptues ose kujdestari pranon aktvendimin e formës së prerë nga gjykata. 

 

 

3.3.4 Mbikëqyrja e shtuar nga familja tjetër 

 

Gjykata shqipton masën mbikëqyrja e shtuar nga familja tjetër kur prindi është i pa aftë për 

mbikëqyrje të shtuar dhe për interesin më të mirë të të miturit dhe përfundon kur prindi është në 

gjendje të ushtrojë mbikëqyrjen e shtuar. 

 

Gjykata urdhëron shërbimin sprovues të verifikojë ekzekutimin e masës dhe familjes që kryen 

mbikëqyrjen ti ofrojë ndihmën e nevojshme. 
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3.3.5 Mbikëqyrja e shtuar nga organi i kujdestarisë 

 

Gjykata shqipton: 

 

- mbikëqyrjen e shtuar nga ana e organit të kujdestarisë, kur prindi nuk është në gjendje të 

ushtrojë mbikëqyrjen e shtuar dhe kur një masë e tillë është në interesin më të mirë të të 

miturit; 

- i mituri mbetet të jetojë me prindin; 

- gjykata cakton detyrat organit të kujdestarisë duke përfshirë: 

- mbikëqyrjen e edukimit të  miturit, 

- sigurimin e largimit të  miturit nga çfarëdo ndikimi negative, 

- lehtësimin e qasjes në kujdes të nevojshëm mjekësor, 

- ofrimin e zgjedhjeve të mundshme për ndonjë problem që mund të shfaqet në jetën  e të 

miturit, 

- detyrat tjera kur gjykata çmon se do të ishin në interesin më të mire të të miturit. 

 

3.3.6 Detyrimet e veçanta lidhur me masat e mbikëqyrjes së shtuar 

 

Gjykata gjatë shqiptimit të njërës nga masat e mbikëqyrjes së shtuar mund të shqiptojë po ashtu një 

ose më shumë detyrime të veçanta po qese konstaton se është e domosdoshme për ekzekutimin e 

suksesshëm të masës. 

 

Gjykata ndaj të miturit mund të shqiptojë këto detyrime të veçanta: 

 

- personalisht ti kërkojë falje palës së dëmtuar, 

- palës së dëmtuar ti kompensojë dëmin varësisht nga gjendja financiare e të miturit, 

- të vijojë rregullisht shkollimin, 

- të pranojë punësimin ose të aftësohet për një profesion i cili i përshtatet shkathtësive dhe 

aftësive të tij, 

- të përmbahet nga çfarëdo kontakti me persona të cilët kanë ndikim negativ te i mituri, 

të pranojë këshilla psikologjike 

 

- të mos vizitojë vende apo mjedise që mund të kenë ndikim negativ në të, të përmbahet nga 

përdorimi i drogës dhe alkoolit. 

 

 

3.3.7 Masat edukative institucionale 

 

Prania e delikuencës së të miturve në vëllimin dhe strukturën e kriminalitetit është sfidë për autoritetet 

shtetërore, andaj për këtë arsye masat edukative institucionale janë mekanizëm rëndësishëm i 

autoriteteve shtetërore për luftimin dhe parandalimin e suksesshëm te delikuencës së të miturve. 

Andaj mu për këtë arsye KDM përmban dispozita të shumta që u referohen masave edukative 

institucionale ndaj të miturve. Në vijim do të paraqiten dhe do të analizohet qëllimi, llojet, kohëzgjatja 
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dhe kriteret ligjore për propozimin/shqiptimin e masave edukative institucionale dhe ekzekutimin e 

tyre.  

 

 Qëllimi i masave edukuese institucionale 

 
Meqenëse masat edukative institucionale bëjnë pjesë në grupin e masave edukative, atëherë qëllimi i 

masave edukative vlen edhe për masat edukative institucionale. Qëllim i masës edukative është që të 

kontribuojë në rehabilitimin dhe zhvillimin adekuat te kryesit te mitur, duke i ofruar mbrojtje, ndihme 

dhe mbikëqyrje, duke siguruar edukim dhe aftësim profesional, duke zhvilluar përgjegjësinë e tij 

personale dhe kështu duke ndaluar sjelljen recidiviste. Pra, qëllim i këtyre masave është: 

 

- Kontribuimi në rehabilitimin dhe zhvillimin adekuat të kryesit të mitur, 

- Ofrimi i mbrojtjes, ndihmës dhe mbikëqyrjes, 

- Sigurimi i edukimit dhe aftësimit profesional, 

- Zhvillimi i përgjegjësisë  personale, 

- Ndalimi i sjelljeve recidiviste. 

Këto masa si qellim kanë që të ndikojnë në rehabilitimin dhe zhvillimin adekuat të kryerësit të mitur 

duke ndaluar sjelljen recidiviste dhe propozohen/shqiptohen nga institucionet kompetente kur krahas 

qëllimeve që i kanë këto masa merret në konsiderate edhe interesi me i mire i të miturit. 

 

Llojet dhe kohëzgjatja e masave institucionale edukative 

 

Sipas KDM , masat institucionale edukative janë: 

 

- Dërgimi i të miturit në institucionin edukues, 

- Dërgimi i të miturit në institucionin edukues-korrektues, 

- Dërgimi i të miturit në institucionin e kujdesit të posaçëm, 

- Dërgimi i të miturit në institucionin edukues.   

 

3.3.8 Dërgimi i të miturit në institucionin edukues 

 

Këtë masë institucionale edukative e shqipton Gjykata kur të miturit i nevojitet mbikëqyrje e plotë 

nga edukatorët adekuat dhe kur masa e tillë është në interesin me të mirë të të miturit. Kohëzgjatja e 

kësaj mase nuk mund të jetë me shkurtër se 3 muaj apo më e gjatë se 2 vite 

 

Meqenëse mungojnë kapacitetet institucionale për zbatimin e kësaj mase edhe praktika nga sistemi i 

drejtësisë për të mitur është e varfër/e zbrazet. 

 

3.3.9 Dërgimi i të miturit në institucionin edukativo-korrektues  

 

Është një prej masave më të rënda edukative institucionale dhe e vetmja mase përveç që, është e 

përcaktuar me Kod, praktikohet në sistemin e drejtësie për të mitur. 

 

Kushtet ligjore për tu propozuar/shqiptuar kjo masë janë: 

 

- interesi më i mirë i të miturit, 
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- vepra penale duhet të jetë e dënueshme më shumë se 3 vite, 

- ka nevojë për edukim të specializuar duke përshirë edukimin, trajtimin apo rehabilitimin 

e te miturit, 

- veçimi nga mjedisi i mëparshëm, 

- pesha dhe natyra e veprës penale, 

- nëse më parë (përpara) i është shqiptuar masë edukative apo burgim për të mitur. 

Kohëzgjatja e masës Dërgimi i të miturit në institucionin edukativo-korrektues 

 

Dërgimi i të miturit në institucionin edukativo-korrektues, nuk mund të zgjat më pak se 1 vit ose më 

shumë se 5 vite. 

 

 

3.3.10 Dërgimi i të miturit në institucionin e kujdesit të posaçëm  
 

Këtë mase mund ta shqipton Gjykata në vend të masave dërgimi në institucionin edukativ ose në 

institucionin edukativo- korrektues me rekomandimin e ekspertit të mjekësisë kur të miturit i nevojitet 

përkujdesje e posaçme për shkak të çrregullimit mendor ose të metave fizike dhe kur kjo është në 

interesin me të mire të të miturit. Gjykata që e ka shqiptuar masën çdo 6 muaj e rishikon nevojën për 

qëndrim te mëtejmë në institucionin e kujdesit të posaçëm si dhe kur i mituri e arrin moshën 18 vjet. 

Meqenëse mungojnë kapacitetet institucionale për zbatimin e kësaj mase edhe praktika nga sistemi i 

drejtësisë për të mitur është e varfër/e zbrazët. 

 

 

3.3.11 Ekzekutimi i masave edukuese institucionale 

 

Masat edukative institucionale ekzekutohen pas vendimit të formës së prerë të gjykatës dhe kur nuk 

ka pengesa ligjore për ekzekutimin e tyre . Ekzekutimin e masave edukative e mbikëqyre gjykata qe 

e ka shqiptuar masën edukative, ndërsa shërbimi sprovues është përgjegjës lidhur me ekzekutimin e 

masës edukuese. Edhe këtë fazë, ekzekutimin e masave edukative e përshkruajnë një mori parimeve:  

 

 Respektimi i personalitetit dhe dinjitetit i të miturit; 

 Mbrojtja e shëndetit fizik dhe mendor; 

 Zhvillimi fizik, moral dhe intelektual;  

Program individual 

 

Këto parime duhet garantuar dhe siguruar dhe janë duke u zbatuar me përpikëri sepse kemi të bëjmë 

me të mitur dhe se mosrespektimi i personalitetit dhe dinjitetit te tij mund të lë pasoja të 

pariparueshme gjatë jetës së tij- ardhmërisë së tij. Të gjitha këto parime të lartpërmendura janë me 

rëndësi te veçantë ngase kanë ndikim të veçantë në personalitetin e të miturit duke pasur parasysh 

zhvillimin e tij fizik -zhvillimit e pjekurisë shpirtërore, emocionale, mendore dhe intelektuale të të 

miturit. Programi individual  që zbatohet gjatë ekzekutimit të masës edukative institucionale – 

dërgimi i të miturit në institucionin edukativo-korrektues është i një rëndësi te veçantë ngase i njëjti 

program iu adaptohet karakteristikave personale të miturit, që përfshin regjistrimin e te miturit ne 

shkolle dhe aftësim profesional, aktivitete të kohës së lire dhe mënyrë të tjera të ndikimit ndaj të 

miturit. 

 

Shpenzimet për ekzekutimin e masës edukative paguhen nga buxheti i Kosovës . 
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Gjykata mban evidencë të masave të shqiptuara ndaj të miturit, ndërsa Shërbimi Sprovues duhet të 

mbaje kopje të këtyre shënimeve. Të dhënat mbi masat ndaj të miturve janë konfidenciale  

 

I mituri ndaj të cilit ekzekutohet masa institucionale, krahas të drejtave të parashikuara me këtë Kod, 

gëzon të njëjtat të drejta sikurse madhori i dënuar me burgim .  

 

Me kërkesën e të miturit dhe persona tjerë të autorizuar ekzekutimi i masës edukative institucionale 

mund të shtyhet për shkaqe të arsyeshme . 

 

Dispozitat e Ligjit mbi Ekzekutimin e Sanksioneve Penale mbi shtyrjen e ekzekutimit të dënimet me 

burgim zbatohen përshtatshmërish për shtyrjen e ekzekutimit të masës edukative institucionale , 

pezullimin e masës edukative institucionale , pushimin ditor, javor dhe pushimeve te tjera , për 

procedurat disiplinore  dhe për ankesat dhe lutjet  . 

 

Gjykata kompetente ka kompetencë ta shqyrtoj ekzekutimin e masës edukative çdo 6 muaj dhe me 

këtë rast mund ta vazhdoje apo ta pushoj ekzekutimin e masës edukative apo edhe ta zëvendësoj me 

një masë më të lehtë edukative .  

 

Kur ndaj të miturit ekzekutohet masa, prokurori mund të vendosë së mos fillojë procedurën 

përgatitore për një vepër tjetër penale te kryer nga i mituri, nëse duke pasur parasysh peshën e asaj 

vepre si dhe masën e cila është duke u ekzekutuar, zbatimi i procedurës dhe shqiptimi i masës për 

vepër penale nuk do t’i shërbente ndonjë qëllimi 

 

3.4 Dënimi me gjobë 

 

Ndaj kryesve të mitur të veprave penale në të shumtën e rasteve shqiptohen masat e diversitetit dhe 

masat edukative, të cilat konsiderohen si masa kryesore, por ndaj kësaj kategorie të kryesve të veprave 

penale në disa raste mundë të shqiptohen edhe dënimet. 

  

Në kodin e drejtësisë për të mitur (KDM) neni 7, paragrafi 2, janë paraparë këto lloje të dënimeve 

ndaj kryesve të mitur të veprave penale: 

 

- Gjoba, 

- Urdhri për punë në dobi të përgjithshme dhe  

- Burgimi për të mitur. 

 

 Kushtet për shqiptimin e dënimit me gjobë 

 

Gjykata mund ta shqiptoj dënimin me gjobë ndaj të miturit të rritur i cili është penalisht përgjegjës, 

nëse i mituri ka mjete për ta paguar gjobën (neni 30 , Par 1 i KDM). 

 

Gjykata me rastin e shqiptimit të këtij dënimi ndaj të miturit shqyrton gjendjen financiare të të miturit 

e në veçanti lartësinë e të  ardhurave të tij personale, të ardhurat tjera, pasurinë dhe detyrimet.  

 

Me rastin e shqiptimit të dënimit me gjobë, gjykata duhet ta merr parasysh gjendjen financiare të të 

miturit dhe në veçanti lartësinë e të ardhurave të tij personale dhe të ardhurave të tjera (p.sh. të 

ardhurat nga puna ose ndonjë objekt i lëshuar me qira që është i tij) Por me rastin e shqiptimit të 
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dënimit me gjobë ndaj të miturit duhet të merren në konsideratë edhe detyrimet eventuale që i ka i 

mituri borxhet paraprake ndaj shtetit ose individëve të caktuar etj. 

 

Dënimi i shqiptuar me gjobë për të mitur nuk mund të jetë më pak se 25 euro ose më shumë se 5.000 

euro. 

 

Siç rezulton nga paragrafi dy i  nenit 30 të KDM,  lartësia e mundësisë së shqiptimit të dënimit me 

gjobë ndaj personave të mitur është më e ulët se sa tek të rriturit, gjë që është e kuptueshme. 

 

Me aktgjykim përcaktohet afati i pagesës së gjobës, i cili nuk mundë të jetë më i shkurtër  se  

pesëmbëdhjetë (15) ditë e as më  i gjatë se tre (3) muaj nga koha e plotfuqishmërisë së aktgjykimit 

(neni 30, Par 3) KDM-së, por në rrethana të arsyeshme gjykata mundë të lejoj pagesën e gjobës me 

këste por jo më gjatë se dy (2) vjet.  

 

Në ekzekutimin e këtij dënimi në praktikën gjyqësore nuk ka probleme nëse i mituri i dënuar në 

mënyrë vullnetare e paguan gjobën. Por problemet paraqiten në rastet kur edhe pas vendimit të 

plotfuqishëm të gjykatës i mituri nuk e paguan në mënyrë vullnetare gjobën (rastet kur i mituri nuk 

dëshiron apo nuk mundë ta paguaj gjobën në rastet e tilla, gjykata mundë ta lejoj që gjoba të paguaj 

me këste por jo më gjatë se  dy (2) vjet.  (neni 30.3 KDM).  

 

Sipas kodit të drejtësisë për të mitur (neni 131) është caktuar se dispozitat e ligjit mbi ekzekutimin e 

sanksioneve penale lidhur me ekzekutimin e gjobës zbatohen përshtatshmërish për ekzekutimin e 

gjobës së shqiptuar për të miturin. 

 

Por sipas paragrafit 2 të këtij neni është caktuar se gjoba e shqiptuar ndaj të miturit e cila nuk është 

paguar nuk mundë të zëvendësohet me burgim, por në këto raste me pëlqimin e të miturit, gjykata 

mundë ta zëvendësojë gjobën me urdhër për punë në dobi të përgjithshme (neni 30 par 4 KDM-së,) e 

me rastin e këtij zëvendësimi duhet pasur parasysh që mos të pengohet i mituri në vijimin e rregullte 

të shkollimit dhe aktiviteteve të tjera të punës.  

 

Në praktikë mund të paraqiten edhe raste kur i mituri nuk e paguan gjobën si dhe nuk e jep pëlqimin 

për zëvendësimin e gjobës me urdhër në dobi të përgjithshme në raste të tilla gjykata mundë të 

zëvendësojë dënimin me gjobë me ndonjë masë edukative jo institucionale (neni 30. par 5 KDM).  
                   

 

3.5 Urdhri për punë në dobi të përgjithshme 

 

Urdhri për punë në dobi të përgjithshme është lloj i dënimit alternativ që mund të shqiptohet ndaj 

kryesve të rritur mitur veprave penale. 

 

Gjykata e shqipton këtë lloj të dënimit me pëlqimin e të miturit si zëvendësim për masën edukative 

deri në 3 vjet , burgimin e të miturit deri në 2 vjet ose gjobën. 

 

Qëllimi i Urdhrit për pune në dobi të përgjithshme 

 

Qëllimi i këtij dënimi është që kryesi i veprës penale, në vend që të dënohet me burgim, gjobë apo të 

ballafaqohet me ndonjë masë edukative, i caktohet detyrimi që brenda afatit të caktuar të kryejë një 

punë në interes të përgjithshëm, pa pagesë. 
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Kushtet për shqiptimin e urdhrit për pune në dobi të përgjithshme 

 

Që gjykata të mund të shqiptojë urdhrin për punë në dobi të përgjithshme duhet të plotësohen këto 

kushte: 

 

- duhet që për veprën penale të kryer gjykata të miturit ti ketë caktuar masën edukative 

institucionale deri në tre vjet, burgimin për të mitur deri në dy vjet apo dënimin me gjobë, 

- që i mituri të japë pëlqimin, 

Sipas dispozitave të KDM, në rastet kur shqiptohet urdhri me punë në dobi të përgjithshme, Gjykata 

e urdhëron të miturin që të kryejë punë në dobi të përgjithshme pa pagesë për një afat të caktuar prej 

tridhjetë (30)  deri në njëqind e njëzet (120) orëve (neni 31, par 2 i KDM). 

 

Gjatë përcaktimit të numrit të orëve për të cilat i mituri delikuent do të urdhërohet ti kryej në interes 

të përgjithshëm gjykata merr parasysh llojin dhe peshën e veprës penale të kryer dhe rrethanat e tjera 

objektive e subjektive që e karakterizojnë rastin e tillë. 

 

Po ashtu Gjykata cakton edhe periudhën kohore brenda së cilës duhet të kryhen orët e që nuk mundë 

të zgjasë më shumë një vit, (neni 31, Par 3 KDM).  

 

Lënia në dispozicion e periudhës prej një viti brenda së cilës duhet të kryhet puna në dobi të 

përgjithshme shoqërore arsyetohet me faktin se  i mituri delikuent mund të jetë nxënës, student, në 

marrëdhënie pune apo edhe me obligime të tjera. Kështu që shërbimi sprovues mund të vendosë që 

ajo punë të kryhet gjatë ditëve të vikendit ose gjatë ditëve të festës, për çka vlerësohet e nevojshme 

që në këtë proces të ketë edhe mendimin e të miturit. 

 

Puna në dobi të përgjithshme është në interes të kryesit të mitur të veprës penale dhe të shoqërisë. 

Është në interes të të miturit sepse ai e ka më të lehtë të punojë se sa të privohet nga liria me burgim 

për të mitur apo me masë institucionale, nga ana tjetër të miturit i shtohen shprehitë për punë dhe 

aftësitë profesionale. 

 

Puna në dobi të përgjithshme është edhe në dobi të shoqërisë ngase kështu kryhet një punë që është 

në interes të përgjithshëm dhe njëherë kursehen shpenzime të cilat shkaktohen gjatë mbajtjes së 

dënimit apo masës edukative institucionale. 

 

Sipas dispozitave të këtij kodi, shërbimi sprovues e përcakton llojin e punës në dobi të përgjithshme 

të cilën duhet ta kryejë personi i dënuar, cakton organizatën ku duhet të kryejë punë i dënuari në dobi 

të përgjithshme dhe vendosë për ditët e javës kur duhet të kryhet puna.  

 

Gjatë caktimit të orëve dhe ditëve në të cilat duhet të kryhet puna në interes të përgjithshëm duhet 

pasur kujdes që kryerja e kësaj pune të mos pengoj vijimin e rregullt të shkollës apo aktiviteteve të 

tjera të  miturit (neni 132. par 3) KDM.  

 

Urdhri për punë në dobi të përgjithshme ekzekutohet nga shërbimi sprovues në bashkëpunim me 

gjykatën e cila e ka shqiptuar këtë dënim me qëllim të ë ekzekutimit me sukses të këtij dënimi 

alternativ dhe kur kjo është në interes të miturit, shërbimi sprovues mundë të kërkoj ndihmë apo 

bashkëpunim në organin e kujdestarisë apo përfaqësuesin ligjor të  miturit (neni 132, par 2) KDM .  
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Gjatë ekzekutimit të urdhrit për punë me dobi të përgjithshme Zyrtarët e shërbimit sprovues në 

periudha të caktuara i dorëzojnë raport me shkrim gjykatës dhe e njoftojnë atë për çfarëdo pengese 

eventuale që mundë të paraqitet gjatë ekzekutimit të këtij dënimi (neni 133, par 1 KDM). 

 

Nëse i mituri nuk mundë të kryej punën në dobi të përgjithshme për shkak të ndryshimit të rrethanave 

për të cilat ai nuk është përgjegjës, shërbimi sprovues mundë të kërkoj nga gjykata që ta rishqyrtoj 

vendimin me të cilin është shqiptuar ky lloj i dënimit alternativ ( neni 133, par 2) KDM. Po ashtu 

varësisht nga rezultatet e arritura gjatë ekzekutimit të këtij dënimi gjykata mundë ta ndryshoj urdhrin 

dhe të caktoj masën më të letë , apo edhe ta pushoj ekzekutimin e mëtejmë të këtij dënimi (neni 133, 

par 3) KDM.  

 

Meqenëse në praktikë mundë të paraqiten raste kur i mituri nuk e kryen punën në dobi të përgjithshme 

ose atë e kryen vetëm pjesërisht gjykata mundë të urdhëroj ekzekutimin e masës institucionale 

edukative ose burgimin për të mitur, në kohëzgjatje proporcionale duke marrë parasysh kohëzgjatjen 

e punës në dobi të përgjithshme që është kryer. Ndërkaq në rastin e gjobës gjykata urdhëron pagesën 

e gjobës në përpjesëtim me kohëzgjatjen e punës në dobi të përgjithshme e cila është kryer .  

 

Nga kjo që u tha më lartë kuptohet se urdhri për punë me dobi të përgjithshme si dënim i ri alternativ 

që mundë të shqiptohet ndaj të miturit është në interes të kryesit të mitur të veprës penale dhe të 

shoqërisë në tërësi.  

 

Gjatë ekzekutimit të këtij të dënimi i mituri krijon dhe i shton shprehi të punës dhe aftësitë 

profesionale si dhe kursehen edhe shpenzimet të cilat do të shkaktoheshin në ekzekutimin e dënimeve 

të tjera. Po ashtu me këtë dënim i mituri nuk i ekspozohet elementeve represive të burgimit si dhe 

ndikohet më fuqishëm në procesin e riedukimit dhe aftësimit të tij. Së këndejmi duke marrë parasysh 

efektet e shumta pozitive të këtij dënimi edhe në praktiken kosovare ky lloj i dënimi po gjen zbatim. 

 

 

3.6 Burgimi për të mitur 

 

Qëllimi i burgimit për të mitur 

 

Qëllimi i burgimit për të mitur parashihet në kreun e VII te KDM-se, saktësisht në nenin 32, të KDM: 

 

 Të kontribuohet në rehabilitimin dhe në zhvillimin e kryerësit të mitur, 

 Veçanërisht në edukimin e të miturit,  

 Edukimin e specializuar, 

 Aftësitë profesionale dhe  

 Zhvillimin e duhur personal. 

 

Burgimi për të mitur duhet të ndikojë pozitivisht në të miturin përmes: 

 

 Mbrojtjes, 

 Ndihmës dhe  

 Mbikëqyrjes për të parandaluar recidivizmin. 

 
Shqiptimi dhe kushtet për shqiptimin e burgimit për të mitur 
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Shqiptimi i burgimit për të mitur parashihet në nenin 33 të KDM, dhe kushtet për shqiptimin e burgut 

për te mitur janë:  

 

 Kur i mituri në kohën e kryerjes së veprës penale ka arritur moshën 16 vjeçare 

 Ka krye vepër penale të dënueshme me burgim prej më shumë se 5 vitesh dhe 

 Kur shqiptimi i masës edukative nuk do të ishte adekuate për shkak të peshës së 

veprës penale, pasojave të saj dhe nivelit të përgjegjësisë. 

 

Kohëzgjatja e burgimit për të mitur 

 
Kohëzgjatja e burgimit për të mitur është e paraparë në nenin 34, paragrafi 1, 2 dhe 3 të KDM-së.  

 

Kohëzgjatja e burgimit për të mitur nuk mund të kaloi maksimumin e burgimit të paraparë për veprën 

penale por mund të jetë më i ulët se minimumi i burgimit të paraparë për veprën penale. 

 

 Burgimi për të mitur nuk mund të shqiptohet me më pakë se 6 muaj e as më shumë 

se 5 vjet, 

 Nëse i mituri kryen vepër penale për të cilën është paraparë dënimi me burgim 

afatgjatë ose kur i mituri kryen se paku dy vepra penale në bashkim ku secila është 

e dënueshme me burgim prej më shumë se 10 vjet, atëherë dënimi me burgim për 

të mitur mund të shqiptohet deri në 10 vjet. 

 

Dënimi me burg për të mitur shqiptohet me muaj dhe vite të plota. 

 

Kur gjykata vendos për kohëzgjatjen e burgimit për të mitur, merr parasysh të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese të parapara me nenin 64 par. 1 dhe 2 të KPK dhe nenin 8 të KDM. 

 

Lirimi me kusht nga burgimi për të mitur  

 

Lirimi me kusht nga burgimi për të mitur është i paraparë në nenin 35 te KDM-se, paragrafi 1, 2 dhe 

3.  

 

Personi i dënuar me burgim për të mitur mund të lirohet me kusht 

 

- nëse ka vuajtur së paku 1/3 e dënimit që i është shqiptuar, 

- Kur gjykata lejon lirimin me kusht mund të shqiptoi masën e mbikëqyrjes së shtuar nga 

prindi, prindi adoptues ose kujdestari apo masën e organit të kujdestarisë i cili mund të 

zgjasë deri në përfundim të dënimit të shqiptuar, 

- Gjykata mund të revokoi lirimin me kusht nëse gjatë kohës së lirimit me kusht i mituri 

kryen vepër penale për të cilën shqiptohet burgimi ose burgimi për të mitur prej së paku 6 

muajve. 

 
Parashkrimi i ekzekutimit të burgimit për të mitur 

  

Parashkrimi i ekzekutimit të burgimit për të mitur është i parapare në nenin tridhjetë e gjashtë (36) të 

KDM-së, dënimi me burgim për të mitur nuk mund të ekzekutohet pasi që të këtë kaluar periudha 

kohore si në vijim:  
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- pesë (5) vjet nga vendimi i formës së prerë me të cilin është shqiptuar burgim për të mitur 

për më shumë se pese (5) vjet, 

- tri (3) vjet nga vendimi i formës së prerë me të cilin është shqiptuar burgim për të mitur 

për më shumë se tri (3) vjet, 

- dy (2) vjet nga vendimi i formës së prerë me të cilin është shqiptuar burgimi për të mitur 

deri në tri (3) vjet. 

 

3.7 Ushtrime 

 

Mini kuiz 

 

1. Qëllimi i masave edukative është izolimi i të miturit? 

            A. Po                                                                    B. Jo 

 

2. A mund të propozohet masa dërgimi në institucionin edukativo – korrektues për veprën 

penale qe parashihet dënimi nen tri vite ? 

 

A. Jo                                                                     B. Po 

 

3. A mund të shqiptohet masa dërgimi në institucionin edukativo – korrektues për veprën 

penale qe parashihet dënimi nen tri vite? 

 

A. Po                                                                    B. Jo 

 

4. Kohëzgjatja e masës edukative dërgimi në institucionin edukativo – korrektues është qe 

mund ta shqiptoj gjykata? 

 

A. Jo me pak se 6 muaj                                        B. Jo më pak se 1 vit 

 

5. Kohëzgjatja e masës edukative dërgimi në institucionin edukativo – korrektues është që 

mund ta shqiptoj gjykata? 

 

A. Deri ne 5 vite                                                   B. Më shume se 5 vite 

 

6. A merret parasysh interesi më i mire i të miturit kur propozohet/shqiptohet masa dërgimi 

në institucionin edukativo – korrektues? 

A. Jo                                                                      B. Po 
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Ushtrime - kuizi 

 

 

1. A mund të caktohet dënimi me gjobë ndaj të miturit? 

 A  Po                                                          B  Jo 

 

2. Dënimi me gjobë a mund të jetë më pak se 25 euro? 

  A  Po                                                           B  Jo 

 

3. A mund të paguhet gjoba me këste? 

  A  Po                                                           B  Jo 

 

4. Nëse i mituri nuk e paguan gjobën, a mund të zëvendësohet me burgim? 

   

A  Po                                                           B  Jo 

 

5. A mund gjykata ta zëvendësoj dënimin me gjobe me ndonjë masë edukative joinstitucionale, 

nëse i mituri nuk pajtohet me zëvendësimin e dënimit me urdhër për punë të përgjithshme? 

       

  A  Po                                                     B  Jo 

 

6. A mund gjykata pa pajtimin e të miturit ta caktojë dënimin urdhrin për punë në dobi të 

përgjithshme? 

      A  Po                                                       B  Jo 

 

7. A mund të shqiptohet si masë e diversitetit urdhri për punë në dobi të përgjithshme? 

      A  Po                                                       B  Jo 

 

8. Sa është kohëzgjatja e urdhrit në dobi të përgjithshme? 

      A  10-60 ore                                            B  30-120 orë 

 

9. Nëse i mituri është nën moshën 16 vjeçare ,a mund ti caktohet dënimi urdhri për punë në dobi 

të përgjithshme? 

     A  Po                                                        B  Jo 

 

10. Kush e bën mbikëqyrjen e urdhrit për punë në dobi të përgjithshme? 

     A  gjykata                                                 B  Shërbimi sprovues. 
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3.8  Përmbledhje 

 

Në këtë sesion janë dhënë shpjegime lidhur me qëllimin, llojet dhe kohëzgjatjen e masave edukative 

si dhe kushtet për shqiptimin e tyre. Është shqyrtuar qëllimi, llojet, kohëzgjatja kriteret ligjore qe i 

merr gjykata kur shqipton  masa edukative institucionale. Në këtë prezantim po ashtu kemi shqyrtuar 

masat alternative, gjobën dhe urdhrin për punë në dobi të përgjithshme, janë numëruar kushtet për 

shqiptimin e tyre dhe detyrimet që u janë dhënë me këto dënime. Janë trajtuar rregullat të cilat duhet 

të merren parasysh nga gjykata me rastin e shqiptimit te dënimit me burg për te mitur, gjithashtu është 

shpjeguar qëllimi, kohëzgjatja, lirimi me kusht nga burgimi për të mitur, parashkrimi i ekzekutimit të 

burgimit për të mitur. 
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Hyrje  

 
Duke pasur parasysh që vepra e Kundërvajtjes është vepër që kryhet në shumë lëmi, dhe rrëndësin e 

tyre, kohën e kufizuar për trajnim, gjatë këtij sesioni do të synoj që pjesëmarrësit të njoftohen me 

veprën e Kundërvajtjes, dallimin me veprat e tjera, parimet e veprës dhe përcaktueshmërinë e veprës 

Kundërvajtës me dispozita në fuqi. 

 

Pjesëmarrësit gjatë trajnimit do të njoftohen me veprën e Kundërvajtjes, çka e dallon nga veprat tjera, 

dhe cilat janë elementet e përbashkëta me veprat tjera  

(vepra penale, delikti ekonomik etj.). 

 

Gjithashtu pjesëmarrësit do të njoftohen me parimin e ligjshmërisë, dhe rëndësinë e tij në 

përkufizimin e veprës së Kundërvajtjes. 

 

Objektivat trajnuese           

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

 

- Njoftohen me veprën e kundërvajtjes; 

- Dallimin në mes veprës kundërvajtëse dhe asaj penale; 

- Analizojnë aktet ligjore dhe nënligjore, në të cilat mund të përcaktohet vepra e kundërvajtjes; 

- Zbatojnë drejtë  procedurën e kundërvajtjes; 

- Identifikojnë organet për paraqitje te kërkesës për zhvillim të procedurës kundërvajtëse; 

- Dallojnë llojet e aktgjykimeve të kundërvajtjes. 

 

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 

çka është vepra e kundërvajtjes, cilat janë elementet e veprës kundërvajtëse. 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 i Republikës së Kosovës  

- Ligji për Kundërvajtje Nr.05/L087, Dispozitat materiale-juridike dhe Procedura e 

kundërvajtjes 

- Ligji mbi Kundërvajtjet KSAK- 1979 

- Aviani.D Kundërvajtjet, Split 2009 

- LexLegis, përmledhja e ligjeve mbi Kundërvajtjet, Prishtinë 2012  

- Dr. A.Ristov. N.Vujinovic. E drejta e Kundërvajtjes, Prishtinë 1963  

- Interneti 

 

Përmbledhje  

 
Në këtë modul diskutimi qendrorë 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 Ligji mbi 

Kundërvajtjet. 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. Vepra e Kundërvajtjes, procedura e kundërvajtjes dhe aktgjykimi mbi kundërvajtjet 

 

1.1 Hyrje  
 
Në këtë sesion trajnimi do të trajtohet e drejta e kundërvajtjes, përkufizimi i se drejtës së kundërvajtës 

dhe së drejtës penale, procedura për ekzekutimin e aktvendimit, vepra e kundërvajtjes, elementet e 

veprës së kundërvajtjes, elementet e karakterit objektiv dhe subjektiv, vepra penale dhe parimi i 

ligjshmërisë në kundërvajtje (Nulum Crime Sine Lege) 

 
 

1.2 Objektivat trajnuese           

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

 

- Thellojnë njohurit lidhur me të drejtën kundërvatjëse, dhe procedurën për ekzekutimin e 

aktvendimit; 

- Njohin elementet objektive dhe subjektive  e veprës kundërvajtëse, 

- Interpretojnë drejtë parimin e ligjshmërisë në kundërvajtje (Nulum Crime Sine Lege) 

 
 

1.3  E drejta e kundërvajtjes 

 
E drejta e kundërvajtjes nënkupton tërësi normash te rregullave juridike me te cilat përcaktohen 

kundërvajtjet dhe sanksionet për këto kundërvajtje. E drejta e kundërvajtjes është pjese e së drejtës 

publike te shtetit te caktuar (JUS PUBLIKUM) e qe ai shtet paraqet te drejtën e tij për dënimin e 

kundërvajtjes (JUS PUNIENDI). 

 

Shteti Kroat me një përkushtime të veçanta studion të drejtën e kundërvajtjes, bazuar në shume 

analistë e një prej tyre Prof. Dr. Damin Avijani të drejtën e kundërvajtjes e ka trajtuar ne kuadër te se 

drejtës administrative, duke i përcaktuar kundërvajtjes si cenim i rendit publik, disiplinës shoqërore, 

pra vlerave shoqërore që nuk përcaktohen në kodin penal, ose ligjet e tjera ku përcaktohen veprimet 

e dënuara. 

 

Dhe nëse këto vlera shoqërore (Rendi publik, disiplina etj.) nuk janë të mbrojtura me kodin penal ku 

janë të përcaktuara veprat penale, atëherë as çështjet e kundërvajtës nuk mund te jene pjesë e veprave 

penale ne kuptim te ngushte, bazuar ne ketë teori kundërvajtjet përcaktohen si cenim i atyre ligjeve 

ose dispozitave te tjera nen ligjore, mbrojtja e te cilave është ne kompetencë te organeve 

administrative. Kuptimi i „rendit publik“ si pjese përbërëse e kundërvajtjes sipas  përfshin 

disiplinimin e personin fizik dhe juridik në lëmine tatimore, sigurisë se qarkullimit, shëndetësisë, 

veprimtarisë komunale, doganës etj, ku administrata ka shtrirje në lëmin e kundërvajtjes ose, bazuar 

në zhvillimin e procedurës kundërvajtës dhe duke nxjerr aktvendim mbi kundërvajtje, ose vetëm duke 

i kryer disa veprime procedurale kundërvajtës në divizionet e kundërvajtjes. 

 
 

1.4 Përkufizimi i se drejtës së kundërvajtës dhe së drejtës penale 

 
E drejta e kundërvajtjes përkufizohet si rregulla juridike me të cilën përcaktohen: 
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- Kundërvajtjet; 

- Bazat për përgjegjësinë kundërvajtje; 

- Sanksionet për kundërvajtje; 

- Kushtet për përcaktimin dhe shqiptimin e sanksioneve për kundërvajtje, 

- Procedura e kundërvajtjes 

 
 

1.4 Procedura për ekzekutimin e aktgjykimit 

 
Me përkufizimin e së drejtës së kundërvajtës është përcaktuar objekti i së drejtës së kundërvajtës, e 

që përmbajtja gjendet ne pjesën materiale të së drejtës së kundërvajtës, procedurën e kundërvajtës 

dhe ne procedurën e ekzekutimit të vendimeve. Kundërvajtja ne lëmin penal në disa sisteme te se 

drejtës, konsiderohet pjesë e së drejtës penale, dhe ndahet në tri pjesë, pjesën: materiale, procedurale 

dhe ekzekutuese. Si formë e veprimeve kriminele, kundërvajtjet në teori definohen si veprim i 

dëmshëm shoqëror i kundërligjshëm i orientuar kundër interesit publik ose rendit publik, dhe 

disiplinës së përgjithshme shoqërore. 

 

Andaj duke folur për raportin në mes të drejtës penale dhe drejtës së kundërvajtës  mund të 

konkludojmë se:  

 

E drejta penale përmban norma që kanë te bëjnë me veprën penale, kryesit e veprës penale, 

përgjegjësinë e kryesit, sanksionet penale dhe mënyrën e ekzekutimit e këtyre normave. 

 

E drejta e kundërvajtjes si shkencë e pavarur juridike aplikon parimet, institutet dhe kushtet me 

prejardhje ne te drejtën penale. 

 

Dallimi në aspektin kuantitativ në mes të këtyre dy të drejtave është se: e drejta penale studion dhe 

rregullon deliktet e formës më të rend (veprën penale), ndërsa e drejta e kundërvajtjes studion dhe 

rregullon deliktet e formës më të lehtë (kundërvajtjet). 

 

Dallimi kualitativ konsiston në formën dhe përmbajtjen e deliktit që e rregullojnë këto të drejta, por 

ekzistojnë edhe raste kufitare të përafërta. 

 

 

1.5 Vepra e kundërvajtjes 

 
Çështje themelore e se drejtës kundërvajtës është edhe vepra kundërvajtës. Varësisht nga kënd 

vështrimi kundërvajtjet  definohen në disa aspekte, dhe atë në aspektin social, si akt të njeriut, në 

aspektin juridik-formal, vepra kundërvajtës në kuptim objektiv-subjektiv si dukuri historike, etj.  

 

Duke e vështruar veprën e  kundërvajtjes si dukuri historike vlerësohet se kjo vepër e ka përcjell 

shoqërinë njerëzorë gjate gjithë historikut te saj deri me sot. Ashtu siç është zhvilluar shoqëria është 

zhvilluar edhe vepra kundërvajtës me te gjitha elementet qe i ka sot, por me ndryshim vetëm ne 

emërtimin e saj.  
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1.6 Elementet e veprës së kundërvajtjes 

 
Elementet e veprës kundërvajtjes  janë:  

 

- Veprimi – mosveprimi i njeriut me pasojë; 

- Përcaktueshmëria e veprës kundërvajtës me ligj ose akte nën ligjore; 

- Kundërligjshmëria e veprës kundërvajtës; 

- Rrezikshmëria shoqërore; 

- Fajësia 

 

Të gjitha këto elemente janë te natyrës  themelore dhe mos ekzistimi i cilit do prej tyre pamundëson 

ekzistimin e veprës kundërvajtës. 

 

Këto janë elementet e përgjithshme te veprës së kundërvajtës, por çdo vepër e kundërvajtës posedon 

elementet e posaçme e që nënkuptohet tërësia e elementeve te veçanta te çdo vepre të kundërvajtës 

qe e karakterizon qenien e veprës, format e veprimit ose mos veprimit. Elementet e veçanta 

përcaktohen me normat e veçanta juridike - kundërvajtës dhe këto elemente e formojnë figurën e 

veprës së kundërvajtës, dhe janë te karakterit objektiv dhe subjektiv. 

 

 

1.6.1 Elementet e karakterit objektiv  

 
- Mënyra e kryerjes së veprës së kundërvajtës; 

- Mjeti me të cilin kryhet vepra kundërvajtës; 

- Vendi i kryerjes së veprës kundërvajtës; 

- Koha e kryerjes se veprës kundërvajtës; 

- Cilësitë personale të kryerësit dhe viktimës; 

- Marrëdhëniet personale të kryerësit me viktimën; 

- Rrethanat personale të kryerësit të veprës. 

 
 

1.6.2 Elementet e karakterit subjektiv 

 
- Fajësia; 

- Motivet e veprës së kundërvajtës. 

 
 

1.7 Vepra penale  

 
Nocioni i veprës penale në teorinë e së drejtës penale ballafaqohet me mendime  të ndryshme. 

Gjithashtu sikur edhe vepra kundërvajtës varësisht nga kënde vështrimi vepra penale, mund të 

kuptohet si fenomen social  e që është sjellje e njeriut (veprim apo mos veprim) e cila është në 

kundërshtim me interesat e shoqërisë, me që sulmohen vlerat  ma vitale të njeriut me të cilat trazohet 

harmonia e raporteve shoqërore. Ndërsa vepra kundërvajtës shikuar si sjellje e individit qe është në 

kundërshtim me ekzistencën e harmonisë shoqërore, kryesisht drejtohet në cenim e rendit dhe qetësisë 

publik. Nga definicioni i të dy veprave shikuar në aspektin social mundë të konkludoim se vepra 

penale sulmon vlerat ma vitale të njeriut, pa mbrojtjen e të cilave nuk mund të funksionojë raportet 

shoqërore si duhet. Ndërresa, vepra e kundërvajtjes  cenon rendin dhe qetësinë publike. 
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Si veprim i njeriut vepra penale dhe vepra kundërvajtës definohet si mos pajtim i personave të caktuar 

me normat në fuqi, e që shprehin vetitë e tyre, temperamentin e tyre etj. Si dukuri historike, kanë 

prejardhje të përbashkët qysh nga e drejta Romake. Në aspektin formal juridik  nënkuptonin dukuri 

negative që shkaktoni pasoja juridike në botën e jashtme, nga të dy veprimet kundërligjorë. Bazuar 

në të lartcekurën teoritë e vjetra Gjermane duke bërë dallimin në aspektin material ne mes të veprës 

penale dhe veprës kundërvajtës ne lëmin penal theksojnë, se me veprën penale nënkuptojmë cenim 

te rendit juridik ndërsa me kundërvajtje delikte për mos dëgjueshmëri. Kundërvajtjet si cenim i lehtë 

i të mirave materiale ballafaqohen me sanksione te buta të shoqërisë, ndaj kryesve, ndërsa kryesit e 

veprës penale ballafaqohen me sanksione rigoroze. Andaj dallimi në mes të këtyre dy veprave bëhet 

ne rregulla me te cilat përcaktohen, veprat penale dhe vepra kundërvajtës në lëmin penal, ne trupa 

gjykues që e zhvillojnë procedurën ne rregullat procedurale, ne mënyrën e ekzekutimit te 

sanksioneve. etj.  

 

Praktikisht, ligjvënësi e bene përcaktimin se cilat veprime janë kundërvajtje  dhe cilat veprime janë 

vepra penale, dhe nga kjo konkludohet se ligjvënësi përcakton se cilat vlera shoqërore mbrohen me 

kundërvajtje cilat me vepër penale. Kundërvajtja kryhet me veprim dhe mos veprim. Është e mjaftuar 

pakujdesia qe kryesi te jetë përgjegjës për kundërvajtje, për pos nëse kërkohet vetëdija e kryesit për 

ekzistime te veprës. Këto parime janë te përbashkëta. Te tentativa ekziston dallimi me që të vepra e 

kundërvajtës tentativa për kryerjen e ndonjë vepre kundërvajtës  nuk është kundërvajtje. 

 
Vepra Penale 

 

- Dallimi në objektin e së drejtës; 

- Ligji penal; 

- Forma me e rëndë e delikteve; 

- Vendimet nxjerrën ekskluzivisht nga organet gjyqësore; 

- Sanksionet me rigoroze dhe të llojeve të ndryshme. 

 

Kundërvajtjet  

 

Objekt studimi kundërvajtja; 

 

- Ligji mbi kundërvajtjet; 

- Forma e lehtë e delikteve; 

- Përcaktohen me ligje dhe akte të tjera nën ligjore; 

- Vendimin e nxjerr gjyqtari për kundërvajtje, e për disa vepra organi i autorizuar me ligj; 

- Sanksionet janë më të buta si nga lloji ashtu edhe nga qëllimi. 

 

Duke analizuar dallimet e paraqitura konkludojm se kundërvajtjet paraqesin veprimet e dënueshme 

me të cilat dënohet rendi publik, disiplina shoqërore ose vlerat tjera te imta shoqërore, e që nuk 

mbrohen me ligjin penal dhe ligjet e tjera.  

 

Kundërvajtjet përmbajnë tri elemente kryqësore: 

 

- Përcaktohet me ligj ose akt e tjera nën ligjore; 

- Dënimet dhe sanksionet tjera mund të aplikohen vetëm nëse janë të parapara me ligj apo 

dispozita tjetër të bazuar ne ligj;  

- Kundërvajtja dhe sanksioni kundërvajtës duhet të jenë të përcaktuara para se kryesi ti ketë kryer.  
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Ekzekutimi i sanksioneve kundërvajtës nuk e rrezikojnë zhvillimin ekonomik dhe politik të sistemit 

shoqëror - juridik, por dëmi i cili shkaktohet me kundërvajtje pasqyrohet në:  

 

- Prishjen e rendit dhe qetësisë publik; 

- Cenimin e disiplinës shoqërisë; 

- Pengimi ne kryerjen e funksioneve shtetërore. 

 

Teorikisht kundërvajtjet janë: 

 

- Shoqërisht të dëmshme;  

- Të kundërligjshme; 

- Veprim i gabuar; 

- Drejtuar kundër interesit publik të shoqërisë dhe shkeljes së rendit publik; 

- Nuk e rrezikojnë drejt për së drejti bazën ekonomike dhe politike të shoqërish dhe sistemin politik;  

- Rrezikojnë rendin publik në aspektin e prishjes së rendit dhe qetësisë publik, cenojnë disiplinën 

shoqërore, dhe pengojnë në kryerjen e funksionit të organeve të ndryshme; 

- Cenojnë rregullat konkrete; 

- Procedura fillon sipas detyrës zyrtare ose bazuar në kërkesën e personit të dëmtuar.  

 

Definicioni ligjore  

 

Kundërvajtja  është veprim i kundër ligjshëm i përcaktuar: 

 

- Veprim i kundërligjshme; 

- I rëndësishëm veprimi dhe jo pasoja; 

 

Çdo kundërvajtje ka karakteristikat e saja të veçanta. 

 

Elementet bazike konstituive: 

 

- Veprimi kundërvajtës; 

- Përcaktimi ne dispozita ligjore, nën ligjore; 

- Kundërligjshmëria; 

- Fajësia. 

 

Secili nga këto elemente e ka rëndësinë e vet dhe nëse njeri nuk ekziston nuk ka vepër kundërvajtës. 

Kundërvajtjet e veçanta i kane edhe elementet e veçanta qe i dallojnë kundërvajtjet. 

 

Veprimi 

 

Veprimi apo mos veprimi i kundërligjshëm me te cilin cenohet rendi juridik, dhe i cili si i pa lejuar 

është i sanksionuar me sanksione kundërvajtës. 

 

 

Mënyra e kryerjes 

 

- Veprimi- Çdo veprim i përshkruar aktiv; 

- Mosveprimi - dështim që të ndermirët ndonjë veprim, qe kryesi ka qene i obliguar ta ndërmerr 

e qe si i tillë është përcaktuar si vepër kundërvajtës. 
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Veprimi gjithnjë është sjellje e njeriut dhe manifestim i vullnetit të kryesit, (nuk ka vepër kundërvajtës  

nëse nuk ekziston pasoja e jashtme). 

 

Pasoja 

 

Ndryshim në boten e jashtme, që krijohet për shkak të ndërmarrjes së veprimit ose mos veprimit. 

 

Lidhur me paraqitjen ose jo te pasojës kemi dy lloje të kundërvajtjes:  

 

- Materiale - behet cenimi i ndonjë të mire; 

- Formale - manifestohet ne mos zbatimin e ndonjë norme. 

 

Për shkak të ngjashmërisë se pa mohuese ne mes te veprës penale dhe veprës kundërvajtës ne lëmine 

penal, ne praktiken gjyqësore ndodh qe gjykatat vendore ta cenojnë parimin „NE BIS IN IDEM“, 

duke shpall përgjegjës dhe ndëshkuar personin i cili për te njëjtën vepër është dënuar me akt vendim 

ose akt gjykim te plotfuqishëm qoftë ne procedurën penale ose ne atë të kundërvajtës.  

 

Ky cenim i parimit të çështjes së gjykuar është prezent edhe në gjykatat e territorit të me pashme të 

Jugosllavisë, dhe duke e hulumtuar ketë çështje kam hasur ne një vendim te nxjerr nga gjykata 

evropianë për te drejtat e njeriut ne Strasburg me dt 23.07.2009. Ne lenden Armand Marestia, kundër 

shtetit Kroat, i cili duke i shfrytëzuar te gjitha mjetet juridike dhe ato te jashtëzakonshme ne shtetin e 

tij Republikën e Kroacisë, dhe pas vendimit negativ te lëshuar nga gjykata Kushtetuese e Kroacisë ka 

akuzuar shtetin Kroat për cenim te dispozitave te Konventës evropianë mbi mbrojtjen e te drejtave te 

njeriut, e cila konventë kishe fuqi veprimi ne Republikën e Kroacisë.  

 

Të drejtën e paraqitjes së ankesës në Gjykatën Evropianë për të Drejtat e Njeriut në Strasburg, e kanë 

shtetasit e shtetit i cili ka nënshkruar ketë konventë, dhe i cili shtetas ne vendin e vet i ka shfrytëzuar 

te gjitha mjetet e rregullta juridike dhe te jashtë zakonshme ne Gjykatën vendore, dhe gjithashtu, e ka 

shfrytëzuar edhe mundësin e ankimit ne Gjykatën Kushtetuese te vendit . 

 

Procedura kundër shtetit Kroat në çështjen e cekur është iniciuar në nëntor të vitit 2007 bazuar ne 

nenin 34 te Konventës Evropiane për mbrojtjen e te drejtave dhe lirive të njerëzve. Nga rasti 

konkludohet që z. Maresti është gjykuar me aktvendim të plotfuqishëm në procedurën e 

kundërvajtjes, për prishje të rendit dhe qetësisë publik, ndërsa në procedurën penale me aktgjykim të 

plotfuqishëm është gjykuar për shkaktim të lëndimit të rënd trupor. 

 

Rasti ka ndodhur në qershor të vitit 2005 rreth orës 19:00 në stacionin e autobusëve në qytetin e 

Pazinit. Qeveria e shtetit Kroat e cila para gjykatës se të drejtave dhe lirive të njerëzve ka përfaqësuar 

interesat e Republikës se Kroacisë, në deklarata e tyre ka theksuar se në rastin konkret bëhet fjalë për 

dy çështje të ndryshme, dhe se z. Maresti është akuzuar për dy vepra të ndryshme, prishje të rendit 

dhe qetësisë publik në procedurën kundërvajtës e që është gjykuar nga gjykatat për Kundërvajtje, 

meqë siç është cekur në aktvendimin e gjykatës: „ Në ndikimin e alkoolit ka ofenduar personat në 

mënyre veçanërisht arrogante, duke prishur në këtë mënyrë rendin dhe qetësinë publik në vendin 

publik“. Qëllimi i sanksionit ne rastin konkret ka qenë rruajtja e rendit dhe qetësisë publik në kuptim 

të gjerë. Ndërkaq në procedurën penale të udhëhequr në gjykatën Komunale në qytetin e Pazines, i 

akuzuari D.R është dënuar për shkak të shkaktimit të lëndimit të rëndë trupor. Sipas shtetit Kroat ky 

veprim nuk munde të konsiderohet kundërvajtje por vepër penale.  
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Shkaktimi i lëndimit trupor nuk mund të konsiderohet me peshë të njëjte me prishje të rendit dhe 

qetësisë publik, e për të cilën vepër D.R është shpallur përgjegjës dhe është gjykuar në procedurën e 

kundërvajtës. 

 

Në kundërshtim me argumentet e qeverise së Republikës së Kroacisë D.R ka pohuar që është shpallur 

përgjegjës në procedurën kundërvajtës por edhe në atë penale për të njëjtën çështja, për të njëjtin rast, 

për të njëjtat fakt dhe pa marë parasysh dallimin në mes të dy veprave ka konsideruar që në rastin e 

tij është shkelur parimi „NEBIS IN IDEM“, sipas të cilit askujt nuk mund ti gjykohet dy herë për të 

njëjtën çështje dhe as që mundë ti shqiptohen dy sanksione njëkohësisht. 

 

Gjykata Evropianë për të drejtat e njeriut në rastin konkret ka vendos që ka ardhur deri te cenimi i 

parimit „ NEBIS IN IDEM “ në rastin konkret. Gjykata konstaton që D.R për të njëjtat veprime në të 

njëjtën kohë, në të njëjtin vend është shpallur përgjegjës dhe gjykuar. Në vendimin e nxjerre nga 

gjykata për Kundërvajtje D.R përpos prishjes së rendit dhe qetësisë publik në diapozitiv të njëjtit 

vendim është cekur se „ i akuzuari D.R te dëmtuarit i ka shkaktuar lëndim trupor duke i meshuar me 

grusht dhe këmbë në pjese të trupit “. Sulmi fizik është cekur edhe në aktgjykimin e gjykatës 

Komunale për të cilin D.R është shpallur fajtor dhe gjykuar. Rasti në të dyja vendimet ceket se ka 

ndodhur ne stacionin e autobusëve në qytetin e Pazines me dt. 15 qershor 2006, rreth orës 19:00, dhe 

nga kjo kolaudohet që të dyja vendimet kanë të bëjnë për të njëjtën çështje dhe veprime të njëjta. 

Gjykata kolaudon që fakt dhe rrethanat për të dy veprat janë të njëjta, prandaj D.R për të njëjtën 

çështje është gjykuar dy here. Në rastin konkret gjykata në Strasburg ka gjykuar Republikën e 

Kroacisë për cenim të nenit 4 Protokolli nr.7 të Konventës. Duke e interpretuar këtë nen Gjykata 

Evropianë për të Drejtat e Njeriut thekson që ndalohet ndëshkimi për të njëjtën vepër, e ndodhur në 

të njëjtën kohë, vend dhe me të gjitha fakt e njëjta. 

 

 

1.8 Parimi i ligjshmërisë në kundërvajtje (Nulum Crime Sine Lege) 

 
Nullum Crime Sine Lege, Nulla Paene Sine Lege, konsiston në sigurinë juridike të të drejtave të 

njeriut. Që një veprim ose mos veprim Kundërvajtës të cilësohet si vepër kundërvajtës në lëmin penal, 

ai paraprakisht me ligj apo dispozitë tjetër nënligjore duhet të jetë i përcaktuar si i tillë. Ky është 

element esencial i veprës kundërvajtës, element i lidhur me qenien e veprës kundërvajtës dhe kusht i 

ndëshkimit. Ky parim është esencial edhe për ekzistimin e veprës penale. 

 

Parimi përbehet nga tre elemente kryesore:  

 

- Kundërvajtja  munde te përcaktohet vetëm me ligje dhe akte  nënligjore; 

- Dënimet dhe sanksionet tjera, munde te aplikohen vetëm nëse janë te përcaktuara me ligj apo 

me akt te tjera nënligjore; 

- Kundërvajtjet dhe sanksionet kundërvajtës duhet te jen te përcaktuara me ligj, para kryerjes se 

veprës. 

 

Rëndësia juridike e parimit te legalitetit konsiston në:  

 

- Që vetëm norma të jete burim i së drejtës të kundërvajtjes;  

- Që të ndalohet aplikimi i analogjisë; 

- Që të ndalohet veprimi retroaktiv i ligjit apo dispozitave të tjera  nënligjore;  

- Që me rastin e përcaktimit të veprës kundërvajtës, ligjvënësi duhet të sherbet me terma dhe 

shprehje të qarta dhe precize, duke evituar çdo arbitrarizëm. 



53 

 

Parimi eliminon aplikimin e analogjisë, sipas se cilës për veprën kundërvajtës ne lëmin penal, nuk 

munde te shpallet përgjegjës dhe te dënohet kryesi për shkak te ngjashmërish se veprimit te tij, me 

veprimin inkriminues qe është përcaktuar me ligj ose me dispozitat tjetër nënligjore si kundërvajtje, 

d.m.th. për tu shpallur përgjegjës dhe për t’iu shqiptuar dënimi, kryesi, duhet te kryej vepër qe është 

përcaktuar si kundërvajtje ne lëmin penal dhe për te cilën parashihet dënimi kundërvajtës pse masa 

mbrojtëse. Parimisht këtij parimi ligjet dhe akt e tjera nënligjore duhet te jene te qarta, te përcaktuara, 

nuk mund te kenë veprim retroaktiv, përpos te aplikimit te ligjit me te favorshëm. Te vepra penale 

parimi i legalitetit shprehet përmes përcaktueshmërisë se veprës penale dhe sanksionit penal ne ligj. 

Kjo përcaktohet në ligjin penal, ku thuhet: “ vepra penale, sanksioni penal dhe masat e trajtimit te 

detyrueshëm përcaktohen vetëm me ligj”. Ky parim ka rendësi shoqërore por edhe juridike. Rëndësia 

shoqërore e këtij parimi i jep mbrojtje dhe siguri qytetarit, nga arbitrariteti dhe keqpërdorimi i 

organeve te represionit ne pikëpamje te ndjekjes dhe ndëshkimit, me çka mbrohen te drejtat dhe lirit 

e tyre. Gjithashtu me ketë parim sigurohet barazia e qytetarit para ligjit dhe dispozitave te tjera nen 

ligjore. Parimi i legalitetit rivendos sundimin e se drejtës, dhe paraqet një prej postulateve themelore 

te shtetit juridik. Shkeljen e ndëshkueshme e përcakton ligj vënësi përmes elementeve te veprës se 

përshkruar me ligj. Rëndësia juridike e parimit nuk i përket veprës kundërvajtëse  meqë sipas këtij 

parimi vepra penale mund te përcaktohet vetëm me ligj, ndërsa vepra e kundërvajtës  edhe me akt te 

tjera nënligjore. 

 

Përcaktimi i veprës Kundërvajtës me: 

 

- Ligje; 

- Rregullore; 

- Udhëzime administrative; 

- Vendime komunale dhe urdhëresa.  

 

Ligjet - LEX 

 

Ligji është akt formal te cilin e nxjerr organi legjislative i shtetit (Parlamenti), dhe përmban tërësinë 

e normave me te cilat rregullohet një fushe e caktuar e jetës ne shoqëri. Ligji është pjesa e teorisë se 

sistemit politike e kushtetues te një vendi. Sipas nenit 65 par.1 të Kushtetutës se Republikës se 

Kosovës, Kuvendi i Republikës se Kosovës miraton ligjin, për lëmi të caktuara, dispozitat e te cilave 

janë te vlefshme për tere territorin e Republikës së Kosovës.   

 

Procedura kundërvajtës para gjykatës se shkalles se pare iniciohet bazuar ne kërkesën e organit 

kompetent, kjo d.m.th. se gjykata sipas detyrës zyrtare nuk e ka te drejtën e fillimit te procedurës së 

kundërvajtës (Nemo Index Sine Actore). Meqë veprat e kundërvajtjes në lëmin penal janë nga natyra 

te ndryshme, dhe kryhen ne tere territorin e Republikës se Kosovës, për ruajtjen  e rendit publik dhe 

shoqërisë nga këto veprime te dëmshme, përcaktimi dhe sanksionimi i tyre kryesisht është i rregulluar 

me ligje te cilat fuqinë e veprimit e kane ne tere territorin e Kosovës. Pas konstituimit te Kuvendit te 

Kosovës janë miratuar mase 100 ligje ne te cilat përkufizohet vepra e kundërvajtjes ne lëmin penal 

por edhe ne lëmi te tjera kundërvajtës, përcaktohen edhe sanksione kundërvajtës.  

 

Do ti përmendi disa: 

 

1) Ligji mbi rendin dhe qetësin publik- qëllimi i te cilit është rregullimi i sjelljes personale ne mënyra 

që të rruhet rendi dhe qetësia publik, ndërsa fushëveprimi i ligjit është rruajtja e rendit dhe 

qetësisë, duke përcaktuar kundërvajtjet kundër rendit dhe qetësisë publik si dhe duke parapara 

ndëshkimet për kryerjen e kundërvajtjeve. 
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2) Ligji për sigurinë në komunikacion rrugor  i cili ligj përcakton bazat kryesore te marrëdhënieve 

dhe sjelljeve te pjesëmarrësve si dhe subjekteve të tjera në komunikacionin rrugor, në kuadër të 

fushëveprimit të këtij ligji zbatohet ligji në fuqi për kundërvajtje. 

Ligji për të huajt - i cili rregullon hyrjen, lëvizjen dhe qëndrimin e të huajve në Republikën e 

Kosovë. 

3) Ligji për letërnjoftimet - i cili përcakton rregullat ligjore të dhënies së letërnjoftimit, kompetencën 

si dhe procedurën e lëshuarës se letërnjoftimit për shtetasit e Republikës se Kosovës, i cili si 

kundërvajtje përcakton mos posedimin e letërnjoftimit valid, nëse personit zyrat nuk ja jep 

letërnjoftimin për identifikim, nëse posedon me shume se një letërnjoftim dhe dispozita te tjera 

ku përcaktohet vepra e kundërvajtjes.  

4) Ligji për deklarimin - prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë- i cili përcakton detyrimet e zyrtareve 

të lartë publik për ta deklaruar pasurinë, të hyrat dhe prejardhjen, detyrën e Agjencisë për ta 

kontrolluar deklarimin dhe kontrollin e pasurisë, si dhe detyrimet e të gjithë personave zyrtar për 

të deklaruar dhuratat dhe prejardhjen e tyre. Si kundërvajtje sipas këtij ligji përcaktohet veprimi i 

mos deklarimit te pasurisë i zyrtarit te larte publik dhe veprimet e tjera.  

5) Ligji mbi mbrojtjen e ajrit nga ndotja - i cili për qellim ka krijimin e një mjedisi te shëndetshëm 

qe përballon ndotjet, dhe për ketë qellim përcakton disa veprime inkriminuese si kundërvajtje dhe 

sanksione ndaj tyre me dënime kapitale deri ne 10.000€.   

 

6) Ligji mbi mbrojtjen e mjedisit- qëllimi i te cilit është krijimi i standardeve mjedisore ne Kosove 

ne harmoni me ato te Bashkimit Evropian, duke promovuar krijimin e mjedisit te shëndetshëm 

me popullin për popullin e Kosovës me sjelljen graduale te standardeve për  mjedis te Bashkimit 

Evropian. Sipas këtij ligji sanksioni për veprim kundërvajtës është i përcaktuar deri ne 50.000€. 

7) Ligji për ujerat e Kosovës I cili ligj rregullon çështjet ne fushën e ujerave dhe resurseve ujore, e 

qëllimi i te cilit është të siguroj zhvillimin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm te resurseve ujore te 

domosdoshme për shëndetin publik, mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin shoqëror-ekonomik te 

Kosovës, te siguroj mbrojtjen e resurseve ujore nga ndotja, tej shfrytëzimi dhe keqpërdorimi.  

8) Edhe pse parasheh gjoba për shkeljen e dispozitave te këtij ligji, ne mungesa te përcaktimit te 

shkeljeve si veprime kundërvajtës, gjykatat janë te obliguara qe kërkesat e organeve kompetente 

ti hedhin si jo te ligjshme. 

9) Ligji për pyjet e Kosovës Ligji Nr.2003/3 – i cili ligj e q fuqizon ligjin mbi pyjet ne vitin 1987, 

sipas te cilit ligj çdo dëmtim pyjor ne prerje te drunjtëve, transport ilegal, shitje apo blerje te 

drunjtëve pa leje dhe shenjat te domosdoshme, ishte i përcaktuar si vepër kundërvajtës dhe për 

secilën vepër parashihet sanksioni kundërvajtës, por me q fuqizimin e tij ligji i ri i lartcekur, nuk 

e përcakton dëmtimin e pyllit si veprim i dëmshëm dhe kundërvajtje, andaj fatkeqësisht pas shume 

reagimeve nga ana e gjykatës se larte për kundërvajtje, deri me plotësimin dhe ndryshimin e këtij 

ligji me 14 Tetor 2004, pyjet e Kosovës kanë pësuar dëme te mëdha, meqë dëmtimet e pyjeve u 

ballafaquan pa mbrojtje ligjore. Me plotësimin dhe ndryshimin e këtij ligji këto veprime u 

përcaktuan si veprime te kundërligjshme kundërvajtje dhe për te njëjtat u përcaktuan sanksionet 

kundërvajtës. 

Rregulloret 

         

Rregullorja është akt juridik normative, ose akt i përgjithshëm i organeve te administratës. Ky akt ka 

karakter normative, sepse përmban dispozita te përgjithshme te cilat duhet te zbatohen nga: Gjykatat, 

subjektet juridike, ne fushat përkatëse te administratës shtetërore.  
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Rregulloret Komunale 

 

Rregulloret Komunale paraqesin tërësinë e rregullave dhe normave qe shërbejnë për të siguruar 

mbarëvajtjen e punës ne një fushe të caktuar, tërësi rregullash sipas të cilave duhet të bëhet një pune 

a një veprimtari ose që përcaktojnë në hollësi se si duhet zbatuar një ligj. Rregulloret Komunale 

miratohen nga Kuvendi i Komunës, lidhur me çështjet të cilat janë kompetence dhe përgjegjësi e 

Komunave. P.sh. Rregullorja për kushtet dhe kriteret e dhënies se lejeve të ndërtimit për territorin e 

Komunës; Rregullorja për mbrojtjen e ajrit; Rregullorja për transportin rrugor në territorin e Komunës 

përkatëse; Rregullorja  për leje pune të shoqërive tregtare, etj.  

 

Urdhëresat 

 

Urdhëresat janë akt juridike normative ose akt të përgjithshme me të cilat bëhet zbatimi i dispozitave 

ligjore dhe i akteve të përgjithshme të kuvendeve të bashkësive shoqërore politike dhe të organeve 

ekzekutive të tyre. 

 

 

Udhëzime 

 

Udhëzimi është akt juridik normative ose akt i përgjithshëm i administratës dhe nxirret me qëllim të 

drejtimit, këshillimit ose dhënies se instruksioneve të ndryshme lidhur me zbatimin e ligjeve apo të 

dispozitave të tjera dhe të akteve të përgjithshme të kuvendeve dhe organeve ekzekutivë të tyre. Në 

të drejtën e kundërvajtjes udhëzimi administrativ kryesisht ka për qëllim dhënien e instruksionit ose 

drejtimin lidhur me zbatimin e ndonjë ligji, përkatësisht plotësimin e ndonjë dispozite ligjore. P.sh 

udhëzimi administrativ Nr.19/2009-MPB, për dispozitat ndëshkuese të ligjit për të huajt. Ligji për të 

huajt Nr.03/L-126 në nenin 53 par.1 ndalon qëndrimin e shtetasit të huaj në Republikën e Kosovës 

në mënyrë të paligjshme. Mirëpo ky ligj për mos respektimin e kësaj dispozite nuk ka parapara 

sanksion ndëshkues, andaj me udhëzimin e lartë cekur në nenin 3 të njëjtit parashihet gjoba për mos 

respektimin e nenit 53 të ligjit për të huajt. 

 

1.9 Përmbledhje  

 
Në këtë sesion janë dhënë shpjegime lidhur me të drejtën e kundërvajtjes, përkufizimi i se drejtës së 

kundërvajtës dhe së drejtës penale, procedura për ekzekutimin e aktvendimit, vepra e kundërvajtjes, 

elementet e veprës së kundërvajtjes, elementet e karakterit objektiv dhe subjektiv, vepra penale dhe 

parimi i ligjshmërisë në kundërvajtje (Nulum Crime Sine Lege). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 

2. Fillimi dhe zhvillimi i Procedurës së Kundërvajtës 

 
 

2.1 Hyrje  

 

Në këtë sesion trajnimi do të trajtohet fillimi dhe ndërprerja e procedurës së kundërvajtës, masat për 

sigurimin e të pandehurit në procedurë, marrja në pyetje e të pandehurit dhe marrja në pyetje e 

dëshmitarëve. Po ashtu objekt trajtimi do të jetë edhe Këqyrja e vendit, ekspertimi, marrja e 

përkohshme e sendeve, pasojat e objekteve dhe personave, seanca verbale si dhe shkelja e rendit të 

procedurës e kundërvajtë 

 

 

2.1 Objektivat trajnuese           

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

 

- Aplikojnë drejtë infrastrukturën ligjore lidhur me procedurën kundërvajtëse; 

- Zgjerojnë njohurit lidhur me këqyrjen e vendit, ekspertimin, marrja e përkohshme e sendeve 

etj 

 

2.3 Fillimi i procedurës kundërvajtëse  

 

 

Bazë për fillimin e procedurës së kundërvajtës është: Kërkesa për ngritjen e procedurës kundërvajtëse, 

e paraqitur nga Organet kompetente ose nga i dëmtuari. Pa, paraqitjen e kërkesës gjyqtari nuk mund 

të iniciojë procedurën. 

 

Barra e të provuarit të kundërvajtjes dhe të përgjegjësisë së kundërvajtjes është në paraqitësin e 

kërkesës për fillimin e procedurës së kundërvajtjes. 

 

Gjykata  provat i nxjerr me propozimin e palëve. Pala  duhet t’i paraqesë provat të cilat i ka propozuar. 

 

Përjashtimisht, gjykata mundet sipas detyrës zyrtare t’i administrojë provat në dobi të të pandehurit, 

nëse nuk është në gjendje që atë vet t’a bëjë ose nëse ajo është e arsyeshme nga arsyet e 

përshtatshmërisë dhe efikasitetit të zhvillimit të procedurës 

 
I DËMTUARI ka të drejtë për paraqitje të kërkesës, nëse me kundërvajtje iu është cenuar një e drejtë 

e tij personale dhe pronësore. 
 
Përmbajtja e Kërkesës 

 

Kërkesa për fillimin e procedurës kundërvajtës paraqitet me shkrim dhe duhet pas këto elemente: 

 

1. Të dhënat themelore për të pandehurin: Emrin dhe mbiemrin, emrin dhe mbiemrin e njërit prind, 

vendlindjen dhe datëlindjen, vendbanimin dhe vendqëndrimin, vendin e inkuadrimit në punë, 

emrin dhe selinë e personit të pandehur juridik, kurse personin përgjegjës, në personin juridik, 

funksionin që e ushtron në atë person juridik. 
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2. Përshkrimin faktik të veprimeve nga të cilat rezultojnë tiparet juridike të kundërvajtjes. Kohën 

dhe vendin e kryerjes së kundërvajtjes dhe rrethanat të tjera të nevojshme që kundërvajtja të 

caktohet në mënyrë më të hollësishme. 

3. Cilësimin juridik të kundërvajtjes. 

4. Propozimi për provat që duhen të administrohen.  

 

Nëse Kërkesa për fillimin e procedurës së kundërvajtjes nuk i përmban të dhënat e cekura, ajo do ti 

kthehet paraqitësit që ti evitojë të metat brenda afatit të caktuar. Në rast se paraqitësi i kërkesës nuk i 

eviton të metat brenda afatit të caktuar, do të konsiderohet se ka hequr dorë nga kërkesa, dhe kërkesa 

e tillë do të HEDHET POSHTË me aktvendim. Afati për plotësim nuk mund të jetë më i gjatë se 15 

ditë. 

 

Kërkesa për kundërvajtje që paraqet i dëmtuari patjetër  përmban: Emrin dhe mbiemrin dhe adresën 

e banesës së të pandehurit si dhe shumën e dëmit që është shkaktuar nga i pandehuri. Pra, nëse kërkesa 

nuk i përmban të gjitha elementet e parapara ajo konsiderohet jo komplete, ashtu që gjyqtari nuk është 

në mundësi të filloi procedurën e kundërvajtës dhe për këtë arsye kërkesën e tillë e kthen në plotësim 

dhe kjo vlen edhe për kërkesat e paraqitura nga i dëmtuari. 

 

 

2.4  Vendimi sipas kërkesës për zhvillimi e procedurës së kundërvajtjes 

 
Nëse organi i kundërvajtjes vërteton se ekzistojnë kushtet ligjore për zbatimin e procedurës së 

kundërvajtjes, është i detyruar që t’a zbatojë dhe të nxjerrë vendim për kundërvajtje. 

 

Nëse procedura nuk është në kompetencë të organit të kundërvajtjes, organi i kundërvajtjes  

është i detyruar që gjykatës kompetente t’i paraqes kërkesë për zhvillimin e procedurës së 

kundërvajtjes. 

 

Kur gjyqtari për kundërvajtje konstaton se kërkesa për fillimin e procedurës së kundërvajtës nuk është 

e plotë të njëjtën e kthen në plotësim, por kërkesa për fillim të procedurës së  kundërvajtës me 

aktvendim do të HEDHET nëse nuk janë plotësuar kushtet ligjore e këto janë: 

 

1. Kur veprimi i përshkruar në kërkesë nuk paraqet kundërvajtje, 

2. Kur ekzistojnë kushtet për përjashtimin e përgjegjësisë së  kundërvajtës, 

3. Me rastin e parashkrimit të mundësisë për ngritjen e procedurës së kundërvajtës. 

4. Kur kërkesa është paraqitur nga organi i pa autorizuar. 

5. Dhe kur plotësohen kushtet tjera ligjore për të cilat procedura nuk mund të iniciohet. 

 

Më të arritur të kërkesës për fillim të procedurës  së kundërvajtës, gjyqtari është i obliguar të konstatoi 

se a ekzistojnë kushtet ligjore për fillimin e procedurës  së kundërvajtës. 

 

Nëse kërkesa për ngritjen e procedurës së  kundërvajtës Hedhet Poshtë, gjyqtari është i obliguar që 

kopjen e aktvendimit t’ia dërgoi paraqitësit të kërkesës. Paraqitësi i kërkesës e ka të drejtën e anekses 

në atë aktvendim. Nëse i dëmtuari në kërkesës ka paraqitur kërkesë pronësoro-juridike në aktvendim 

do të ceket që i dëmtuari ka të drejtë në realizimin e dëmit në kontest civil. 

 

Nëse kërkesa i përmbush të gjitha elementet e parapara me Ligj, gjyqtari merr vendim për fillimin e 

procedurës së kundërvajtjës që nuk është veprim procedural, nuk i dërgohet as paraqitësit të kërkesës 

e as të pandehuri dhe  nuk është e lejuar ANKESA. Pra procedura e kundërvajtës fillon pas marrjes 
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së vendimit. Vendimin gjyqtari për kundërvajtje e nxjerrë në bazë të kërkesës për ngritjen e 

procedurës së kundërvajtës të paraqitur nga organi kompetent, ose i dëmtuari me kusht të plotësimit 

të  gjitha kushteve ligjore. Pra, konsiderohet që procedura e kundërvajtës fillon kur të nxjerrët 

vendimi. 

 
 

2.5  Ndërprerja e Procedurës së Kundërvajtës 

 
Ndërprerja e procedurës së kundërvajtës nënkupton rrethanën, kur ekzistojnë pengesat për vazhdim 

të procedurës së kundërvajtës, edhe pse janë plotësuar kushtet ligjore për vazhdim të procedurës. 

 

Gjyqtari për kundërvajtje me aktvendim e ndërprenë procedurën e kundërvajtës në këto raste: 

 

- nëse nuk dihet vendqëndrimi i të pandehurit, nëse i pandehuri është në arrati, nëse i pandehuri 

është i paarritshëm, 

- nëse të pandehurit i ka lind sëmundja e përkohshme psikike -shpirtërore. 

 

Arsyet për ndërprerjen e procedurës së kundërvajtës duhet vërtetuar para ndërprerjes gjithmonë. Në 

shkresat e lëndës duhet ekzistuar provat për arsyesh mërinë e ndërprerjes së procedurës. Pra, gjyqtari 

është i obliguar para se të ndërpresë procedurën të nxjerrë të gjitha provat mbi kundërvajtjen dhe 

përgjegjësinë e të pandehurit siç janë marrja në pyetje e dëshmitarëve, ose prova të tjera. 

 

Ndërprerja e procedurës është veprim procedural e i cili nuk liron gjyqtarin nga ndjekja e të pandehurit 

meqë gjyqtari është i obliguar që ti gjurmoi rrethanat dhe ti evitojë të metat, për ti krijuar kushtet për 

vazhdimin e procedurës së kundërvajtës. 

 

 

2.6 Masat për sigurimin e të pandehurit në procedurë 

 

Masat për sigurimin e të pandehurit në procedurë, nuk janë sanksione, por ekskluzivisht veprime në 

procedurën e kundërvajtës e këto janë: 

 

- thirrja e të pandehurit; 

- sjellja me dhunë;  

- dorëzania; 

- ndalja. 

 
 

2.6.1 Thirrja e të pandehurit 

 
I pandehuri ftohet me ftesë e cila përmban: 

 

EMËRTIMIN E GJYKATËS PËR KUDNËRVAJTJE, EMRIN DHE MBIEMRIN E TË 

PANDHERUIT, KUDNËRVJATJEN E CILA I VIHET NË BARRË, DITËN, KOHËN DHE 

VENDIN KU I PANDHEURI DUHET TË LAJMËROHET, APOSTROFIMIN QË FTOHET NË 

CILËSI TË PANDEHURIT. 
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Në ftesë me të cilën ftohet i pandehuri do të apostrofohet a duhet personalisht të lajmërohet në 

Gjykatë, apo mbrojtjen mund ta paraqes me shkrim. 

 

Kur i pandehuri është obligator të lajmërohet personalisht meqë marrja e tij në pyetje është e 

domosdoshme, do ti tërhiqet vërejtja, që nëse nuk i përgjigjet ftesës do të kërkohet SJELLJA E TIJ 

ME DHUNË. Pra nëse marrja e të pandehurit nuk është e domosdoshme, në ftesë do të theksohet se 

nëse ai nuk i përgjigjet ftesës do të nxjerrët aktvendim pa marrjen e tij në pyetje. 

 

Kundër ftesës nuk është lejuar ankesa 

 

Ftesa dërgohet me shkrim. I pandehuri, mund të ftohet edhe me gojë, por nëse nuk i lajmërohet ftesës 

nuk ka pasoja ligjore. Ftesa e dërguar me shkrim është e mbyllur pa marrë parasysh mënyrën e 

dërgimit dhe njehe rit është veprim që e ndalon parashkrimin. 

 

Thirrja e dëshmitarëve 

 

Gjyqtari për kundërvajtje i cili e udhëheq procedurën e kundërvajtës vendos kënd do ta thërrasë në 

cilësi të dëshmitarit. Dëshmitari është i obliguar ti lajmërohet ftesës së gjyqtarit, dhe nëse ftesës së 

dorëzuar në mënyrë të rregullt nuk i përgjigjet mund të kërkohet sjellja e tij me dhunë, por mund edhe 

të ndëshkohet. Si dëshmitar ftohen peronat që kanë njohuri për kundërvajtjen e kryer dhe për kryesin 

e kundërvajtjes, si dhe për rrethanat tjera të rëndësishme. Edhe i dëmtuari mund të mirët në pyetje në 

cilësi të dëshmitarit. Dëshmitari ftohet me ftesë në të cilën ftesë ceket emri dhe mbiemri i tij, 

profesioni koha dhe vendi i paraqitjes, kundërvajtja për të cilën ftohet, e posaçërisht duhet cekur se 

është i ftuar në cilësi të dëshmitarit  dhe për pasojat nëse nuk i përgjigjet ftesës. Dëshmitari i cili për 

arsye të sëmundjes ose të metave fizike nuk mund ti përgjigjet ftesës, mirët në pyetje në vendbanimin 

e tij. Edhe i dëmtari nëse ftohet në cilësi të dëshmitarit gjithmonë në ftesë duhet ceket kjo rrethanë. 

Ftesa me gojë nuk është rregull por përjashtim, dhe të gjithë pjesëmarrësit në procedurën e 

kundërvajtës mund të ftohen me gojë, e në shkresat e lëndës do të konstatohet se janë ftuar me gojë. 

 
 
2.6.2  Sjellja  

 

Është masë e sigurimit të pandehurit në procedurë e cila mundëson përfundimin e suksesshëm të 

procedurës së kundërvajtës, dhe nxjerrjen e aktvendimit ligjor. Sjellja me dhunë është mundësi e jo 

obligim i gjyqtarit për kundërvajtje, meqë gjyqtari e ka të drejtën e përsëritjes së ftesës disa herë. 

 

Sjellja me dhunë kërkohet: 

 

Nëse personi i ftuar në mënyrë të rregullt nuk i përgjigjet ftesës e mungesën e vet nuk e arsyeton. Kjo 

vlen për të pandehurin, dëshmitarin dhe të dëmtuarin. 

 

Nëse, kërkohet sjellja me dhunë e të pandehurit, kusht për sjellje është që i pandehuri në ftesë të jetë 

paralajmëruar që mund të kërkohet sjellja e tij me dhunë, nëse nuk i përgjigjet ftesës. I dëmtari mund 

të sillet me dhunë nëse ftohet në cilësi të dëshmitarit. 

 

Urdhëresa për sjellje ipet me shkrim, nga gjyqtari i cili e udhëheq procedurën e kundërvajtës. 

Urdhëresën e ekzekuton Policia e Kosovës. Urdhëresa ekzekutohet menjëherë nëse gjyqtari nuk ka 

vendosur ndryshe. Në urdhëresë për sjellje me dhunë nuk është e lejuar ankesa, andaj personave 

ushtarak të FSK-së, dhe Policisë nuk i epet urdhëresa për sjellje, por nga eprorët e tyre do të kërkohet 
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sjellja. Pra, nëse ushtaraket e FSK-së dhe pjesëtarët e policisë ftohen në mënyrë të rregullt, e ftesës 

së pranuar nuk i përgjigjen, ndërkaq marrja e tyre në pyetje është e domosdoshme vërtetimin e 

gjendjes faktike në procedurën e kundërvajtës, mund të kërkohet sjellja e tyre me dhunë. Por për 

shkaqe të autorizimeve të tyre të posaçme, gjyqtari nuk lëshon urdhëresë për sjellje me dhunë, por 

me shkresë do të kërkoi nga eprorët e tyre që personat e kërkuar të lajmërohen në gjykatë. Shpenzimet 

e sjelljes i bartë personi i sjellur meqë ai shpenzimet e bartjes dhe udhëtimit të personave që e 

ekzekutojnë urdhëresën e sjelljes me dhunë, si dhe shpenzimet e të sjellurit. Nëse sillet dëshmitari ai 

vetë i barët shpenzimet e sjelljes meqë ka qenë i ftuar në mënyrë të rregullt e nuk iu ka përgjigjur 

ftesës.  

 

Shumën e shpenzimeve e cakton gjyqtari i cili ka kërkuar sjellje, dhe atë me vendim të posaçëm.  

 

2.6.2.1 Dorëzania 

 
Kur procedura e kundërvajtjes është iniciuar ndaj të pandehurit i cili nuk ka vendbanim të përhershëm 

në vendin tonë dhe kur ekziston rreziku që ai me arrati mund ti ik përgjegjësisë për kundërvajtje, 

mund të caktohet dorëzania. Dorëzania, nuk mund të caktohet para se i pandehuri të jetë marrë në 

pyetje si dhe pa pëlqimin e tij. Dorëzania është masë siguruese. Ndaj të pandehurit duhet të iniciohet 

procedura e kundërvajtës pra, nxjerrët konkluzioni, mirët në pyetje i pandehuri dhe ai duhet dhënë 

pëlqimin për aktivim të dorëzanisë pa pëlqimin e të cilit nuk mund të caktohet dorëzania. Kushti i 

dytë për caktimin e dorëzanisë është ekzistimi i rrezikut që  i pandehuri mund të arratiset dhe në atë 

mënyrë ti ik përgjegjësisë kundërvajtës për kundërvajtjen e kryer. Rreziku nga arratisja duhet të jetë 

real e jo abstrakt. Rreziku konsiston kur i pandehuri nuk ka vendqëndrim të përhershëm, e këtë 

rrethanë e vlerëson gjyqtari i cili zhvillon procedurën kundërvajtës. 

 

Dorëzaninë, me vendim e cakton gjyqtari i cili e udhëheqë procedurën e kundërvajtës. Në vend të 

pandehurit mund ta ofrojë edhe dikush tjetër. Dorëzania epet në para, lartësinë e dorëzanisë e cakton 

gjyqtari duke pas për bazë peshën e kundërvajtjes së kryer, rrethanat personale të pandehurit dhe 

bazën materiale të tij. Përpos në para dorëzania caktohet edhe në letrat me vlerë, gjërat e çmuara dhe 

gjërat të tjera të lëvizshme, të cilat lehtë mund të shndërrohen në para dhe të ruhen. Gjithashtu, kur 

një ose më shumë qytetar japin premtim që në rast të ikjes nga përgjegjësia e të pandehurit ata mund 

të paguajnë për te, e ky lloj i dorëzanisë quhet dorëzani personale, meqë nuk dorëzohet shuma e 

dorëzanisë para përfundimit të procedurës. Ekziston edhe dorëzania reale kur parat epen të gatshme 

apo caktohet hipoteka në patundshmëri.  

 

Nëse i pandehuri arratiset me vendim do të caktohet, që vlera e dorëzuar në dorëzania ti ipet Shtetit. 

Sipas rregullit dorëzania mbahet deri në nxjerrjen e aktvendimit të plotfuqishëm mbi kundërvajtje. 

Nëse me aktvendim pezullohet procedura, dorëzania kthehet. Nëse i pandehuri nuk e paguan dënimin 

ose shpenzimet e procedurës shuma e caktuar nga gjykata paguhet nga dorëzania. Nëse shuma e 

dorëzanisë nuk është e mjaftuar së pari paguhet dëmi i shkaktuar ose vlera e caktuar e fitimit pronësor 

pastaj shpenzimet e procedurës dhe në fund paguhet dënimi. Nëse i pandehuri i cili e ka dhënë 

dorëzaninë e mban dënimin kompozon dëmin, paguan shpenzimet tjera dorëzania të njëjtit i kthehet. 

 

2.6.2.2 Ndalja 

 
Ndalja është masë me të cilën sigurohet prania e të pandehurit në procedurë. Është masë siguruese 

me të cilën kufizohet liria e lëvizjes e të pandehurit, gjatë zhvillimit të procedurës së kundërvajtës. 
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Nuk është burgosje dhe koha e ndaljes llogaritet në dënim të shqiptuar. Ndalja urdhërohet deri në 

nxjerrjen e aktvendimit por jo më shumë se 24 orë. 

 

Gjyqtari për kundërvajtje është i obliguar që në afat prej 24 orëve të merr në pyetje të pandehurin dhe 

të nxjerrë aktvendimin mbi kundërvajtje. Me rastin e caktimit të ndaljes, duhet të bihet urdhëresa e 

cila me nënshkrim i jepet të pandehurit. Urdhëresën mbi ndalje e nxjerrë gjyqtari i cili e udhëheqë 

procedurën. Aty duhet cekur dita dhe ora kur duhet ndalet i pandehuri dhe baza e ndaljes. Urdhëresa 

mbi ndalje i dorëzohet të pandehurit me nënshkrim. 

 

Gjyqtari ka të drejtë të urdhërojë edhe mbajtjen e të pandehurit kur ai takohet në kryerjen e 

kundërvajtjes nën ndikim të alkoolit, gjerë sa i kalon alkoolit, nëse ekziston rreziku që ai mund të 

vazhdoi në kryerjen e kundërvajtjeve, më së shumti deri në 12 orë. Kjo urdhëresë gjithashtu, bihet 

me shkrim dhe i dorëzohet palës dhe nëse ai refuzon ta nënshkruaj urdhëresën, kjo konstatohet në 

urdhëresë. Pas kalimit të 12 orëve pala duhet liruar. 

 
 

2.7  Marrja në pyetje e të pandehurit 

 
I pandehuri është person ndaj të cilit udhëhiqet procedua e kundërvajtës. Me marrjen në pyetje të 

pandehurit i jepet mundësia që të mbrohet. Që të mbrohet ai duhet të njoftohet çfarë kundërvajtje i 

vihet në barrë, për këtë arsye gjyqtari pas marrjes së gjeneralëve të përgjithshme, i deklaron të 

pandehurit se çka i vihet në barrë dhe ia mundëson mbrojtjen. 

 

I pandehuri nuk është i obliguar të deklarohet, ajo është e drejtë e tij që të përgjigjet në pyetjet të cilat 

ja parashtron gjyqtari. Nëse ai nuk përgjigjet në pyetjet e bëra mund të vështirësohet mbrojtja e tij, 

dhe për këtë arsye gjyqtari duhet me këtë rrethanë ta njoftoi të pandehurin. Nëse i pandehuri nuk 

përgjigjet në pyetjet rreth gjenialeve të tij pra, emrit mbiemrit, adresës etj., pason ndalja e tij që të 

vërtetohet identiteti. I pandehuri deklaratën e jep me gojë, por në procedurën e kundërvajtës mund të 

prononcohet edhe me shkrim, kur gjykata gjen se marrja e tij në pyetje me gojë nuk është e 

domosdoshme. Gjyqtari i cili e merë në pyetje të pandehurin duhet pasur parasysh që edhe pse ai e 

ka cilësinë e të pandehurit, është qytetar i vendit me të gjitha të drejtat, përpos atyre të drejtave të cilat 

ia kufizon Ligji. I pandehuri nuk guxon të ofendohet ose të mall tretohet, deklaratat e dhëna të 

pandehurit nuk bënë të nxirren nën përdorim të dhunës, të forcës dhe kanosjes dhe këto deklarata nuk 

kanë efekt juridik si dhe vlerë të provave. I pandehuri mund ta jap mbrojtjen edhe me shkrim. 

 

I pandehuri, mund të ballafaqohet me dëshmitar, ose të pandehur të tjerë, nëse deklaratat e tyre nuk 

përputhen në rrethanat e rëndësishme. Në rrethana me rëndësi më të vogël për vërtetim të gjendjes 

faktike nuk mund të bëhet ballafaqimi. Qëllimi i ballafaqimit është që të eliminohen deklarimet 

kontradiktore, pra ajo që nuk është reale të tërhiqet. Nëse nuk është i nevojshëm ballafaqimi nuk është 

obligator dhe i pandehuri nuk mund të obligohet në procedurë të ballafaqimit. Në të njëjtën kohë 

mund të ballafaqohen vetëm dy persona. Nëse i pandehuri është i shurdhër do ti parashtrohen pyetjet 

me shkrim. Nëse është memec do të deklarohet me shkrim. Por nëse në këtë mënyrë nuk mund të 

nxirren deklarata do të ftohet interpretuesi i cili është një lloj eksperti. 

 

2.8  Marrja në pyetje e dëshmitarëve 

 
Obligim i përgjithshëm i të gjithë qytetarëve pa marrë parasysh a janë shtetas tanë apo të huaj dhe pa 

marrë parasysh pozitën e tyre është të paraqitën në procedurë si dëshmitar, nëse bëhet një thirrje e 
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tillë. Për ti ftuar personat në cilësi të dëshmitarëve mjafton vetëm indikacioni se ata mund të ofrojnë 

dëshminë lidhur me rastin për të cilin ftohen. 

 

Obligim i dëshmitarëve është në lajmërim të ftesës, dhënies së deklaratës, ballafaqim, njohjen e 

personave dhe gjërave. Çdo person i ftuar si dëshmitar duhet ti përgjigjet ftesës, por dëshmojnë 

personat që nuk janë të liruar nga dëshmia sipas Ligjit dhe rrethanave të tjera. Personat që nuk iu 

përgjigjen ftesës iu nënshtrohen sanksioneve. Mosha për të qenë dëshmitar nuk është e kufizuar, e as 

zhvillimi i tyre psikofizik.  

 

Në cilësi të dëshmitarit nuk mund të ftohet i pandehuri e as pjesëmarrësi në kryerjen e kundërvajtjes. 

Si dëshmitar gjithashtu nuk mund të ftohen personat që gëzojnë imunitet diplomatik, e këta persona 

gjithmonë luten në vijën diplomatike që të deklarohen lidhur me rastin që të japin kontributin e tyre 

për vendosjen sa më të drejtë të çështjes së kundërvajtës. Si dëshmitar nuk mund të ftohen personat 

të cilët me dëshminë e tyre do të cenon obligimin e ruajtjes së fshehtësisë së detyrës zyrtare ose 

fshehtësisë ushtarake. Organi kompetent këta persona mund ti lirojë nga mbajtja e fshehtësisë e çka 

llogaritet fshehtësi zyrtare gjithmonë përfshihet me aktet e brendshme të organeve ushtarake dhe të 

shtetit p.sh. fshehtësi ushtarake të paraparë me Ligjin penal nënkuptojmë faktet të cilat me Ligj ose 

aktet të tjera janë të përcaktuara si të tilla. 

 

Si dëshmitar nuk mund të merret në pyetje mbrojtësi i të pandehurit në rrethanën që ai iu ka deklaruar 

atij si mbrojtjes, e këtu kemi të bëjmë me fshehtësi profesionale që rregullohet me Ligjin mbi 

avokaturën. 

 

Janë të liruar nga dëshmia 

 

1. Bashkëshorti i të pandehurit, 

2. Të afërmit në vijë të drejtë të gjakut, në vijë të tërthortë deri në shkallën e tretë dhe me vijë të 

krushqisë deri në shkallën e dytë. 

3. I adaptuari ose adaptuesi. 

4. predikuesi fetar për çka i pandehuri iu ka referuar atij. 

 

Gjyqtari këta persona është i obliguar ti njoftoi se janë të liruar nga dëshmia dhe këtë rrethanë do ta 

konstaton në procesverbal. Nëse nuk veprohet kështu dëshmia e tyre nuk mund të merret si provë në 

procedurë. Një person i cili është i liruar të dëshmoi për një të pandehur do të lirohet edhe për të 

pandehurit tjerë, nëse deklarata e tij nuk mund të kufizohet vetëm për të pandehurit e tjerë. Personat 

e lartcekur mund të merren në pyetje në cilësi të dëshmitarëve, por ata nuk kanë obligim për të 

dëshmuar, pra varet nga vullneti i tyre a do të dëshmojnë apo jo për rastin konkret. Llogaritet, që 

dëshmia e tyre duke pas parasysh raportin me të pandehurin nuk do të ketë vlerë të madhe, dhe 

detyrimi i  tyre në dëshmi do të paraqiste trysni dhe të njëjtit e kanë mundësinë e dhënies të dëshmisë 

të rrejshme. Nëse dëshmitari i cili është i liruar nga dëshmia dhe vendos të dëshmoi ai është plotësisht 

i barabartë nga aspekti i obligimit dhe përgjegjësisë ëme të gjithë dëshmitarët e tjerë. 

 

Dëshmitari gjithashtu, mund t mos përgjigjet në pyetjet të cilat pyetje atë ose të afërmin e tij do ta 

dëmtonin, por këtë mos përgjegjëse ai duhet ta arsyetoi. Dëshmitarët mirën në pyetje një nga një. 

Nëse për një çështje mirën në pyetje më shumë dëshmitarë, dëshmitari është i obliguar të përgjigjet 

me gojë në ato pyetje që ia parashtron gjyqtari. Dëshmitari është i obliguar ta flasë të vërtetën. Nëse 

nuk e flet të vërtetën dëshmia e rrejshme bartë pasoja. Gjithmonë do të pyetet se nga është i njoftuar 

për rastin. Nëse është i shurdhër pyetjet i bëhen me shkrim, nëse është memec dëshmitari pyetjet i jep 
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me shkrim dhe gjithmonë sikur në procedurën me të pandehurin, nëse nuk din shkrim dhe lexim iu 

caktohet interpreti. 

 

Dëshmitarët mund të ballafaqohen nëse deklaratat e tyre nuk përputhen me rrethanat e rëndësishme. 

Në të njëjtën kohë mund të ballafaqohen vetëm dy dëshmitarë. Nëse kërkohet të dihet a e njeh 

dëshmitari personin ose sendin, do të kërkohet nga ai ti parashkruan. 

 

Nëse dëshmitari i ftuar në mënyrë të rregullt nuk paraqitet dhe mungesën e vet nuk e arsyeton mund 

të ndëshkohet me gjobë. Gjithashtu, edhe dëshmitari i cili i përgjigjet ftesës por nuk dëshmon mund 

të ndëshkohet. Vendimi mbi gjobën e shqiptuar konstatohet në procesverbal. Ankesa në vendim nuk 

e shtyn ekzekutimin. Nëse pas kësaj dëshmitari pranon të dëshmoi, pra pas shqiptimit të gjobës ky 

vendim s’fuqizohet. 

 

 

Pra, dëshmitari gjobitet nëse:  

 

- Nuk i përgjigjet ftesës; 

- Nëse largohet nga vendi ku duhet dëshmuar dhe; 

- Nëse refuzon të dëshmoi. 

Kusht për aplikimin e gjobës ndaj dëshmitarit është nëse ai nuk paraqitet në gjegj, e është ftuar në 

mënyrë të rregullt të cilën ftesë e ka pranuar në mënyrë të rregullt, ndërkaq mungesën e vet nuk e 

arsyeton. Arsyetimin e mungesës e vlerëson gjykata.   

 

Bazë për ndëshkimin e dëshmitarit për largim nga gjykata është: 

 

- që dëshmitari të jetë larguar nga gjykata para marrjes së tij në pyetje, 

- pa lejen e gjyqtarit. 

 

Ndërsa bazë për gjobitje për refuzim të dëshmisë është: 

 

- që refuzimi të jetë bërë pa bazë ligjore, 

- që dëshmitari më herët të jetë paralajmëruar për pasoja. 

 

            Ndalimi i dëshmimit 

 

  Nuk mund të merret në pyetje si dëshmitar: 

 

 I. Personi i cili me thënien e vet do ta shkelte detyrën e ruajtjes së sekretit zyrtar ose  

ushtarak, derisa organi kompetent mos ta liroj nga ajo detyrë; 

 

 II. Mbrojtësi i të pandehurit lidhur me atë që ia ka besuar i pandehuri si mbrojtësit të vet,  

përveç nëse vetë i pandehuri e kërkon këtë gjë. 
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2.9 Këqyrja e vendit  

 
Vende shikimi nënkupton, kur për vërtetimin e ndonjë rrethane të rëndësishme në procedurë është i 

nevojshëm shikimi personal. Këtë e vendos gjyqtari. Zakonisht gjërat për shikim sillen në gjykatë, 

por mund të bëhet edhe aty ku gjendet sendi. Gjyqtari i cili kryen këtë proces është i obliguar ta 

formulon procesverbalin mbi vend shikim dhe në te të cekë të gjitha rrethanat e rëndësishme të 

konstatuara në vend shikim. Këqyrja e vendit mund të bëhet edhe me pjesëmarrjen e expertit. 

 
 

2.10 Ekspertimi 

 
Nëse për vërtetimin dhe sqarimin e rrethanave të rëndësishme nevojitet njohje profesionale që nuk e 

posedon gjyqtari kërkohet ekspertim. Ekspertimi mund të jetë individual ose kolektiv, meqë mund ti 

besohet institucionit kompetent. Lidhur me ekspertimin vendos gjyqtari i cili e udhëheq procedurën 

me iniciativë vetjake, ose me propozim të palës. Eksperti është i obliguar ti përgjigjet ftesës dhe të 

jap mendimin e vet. Që të dy obligimet i nënshtrohen sanksionit pra, kompensimit të shpenzimeve të 

krijuara me mosparaqitjen e tij në gjegj. Sanksioni, nuk është obligator por kjo varet nga vlerësimi i 

gjyqtarit.  

 

Eksperti, duhet të ftohet në mënyrë të rregullt.  

 

Për ekspert nuk mund të merret personi: i cili nuk mund të merret si dëshmitar në procedurë, e këta 

janë: personat të cilët me deklarata të tyre do ti cenonin fshehtësitë ushtarake dhe zyrtare dhe 

mbrojtësi i të pandehurit. 

 

- Personi i cili është i larguar nga dëshmia. E ata janë: bashkëshorti i të pandehurit, të afërmit në 

vijë të gjakut të drejtë, i adaptuari, adaptuesi etj. 

- Personi i cili në të njëjtën çështje merret në pyetje si dëshmitar. 

- Personi ndaj të cilit është kryer kundërvajtja. 

 

Në të gjitha këto raste në mendimin e ekspertit nuk mund të bazohet vendimi i gjyqtarit. 

 

I pandehuri, paraqitësi i kërkesës dhe i dëmtuari ka të drejtën e kërkimit në përjashtim të ekspertit. 

Lidhur me këtë kërkesë vendos gjyqtari i cili ka filluar procedurën. Ankesa në vendim me të cilin 

refuzohet kërkesa për përjashtim të ekspertit e shtyn procedurën e ekspertimit nëse nuk paraqitet 

rreziku. Emri i ekspertit iu komunikohet palëve pra kryerjes së ekspertizës dhe për këtë arsye palët 

janë të obliguara që menjëherë të bëjnë kërkesë për përjashtim nëse kanë arsye për këtë. Më vonë 

kërkesën mund ta paraqesin nëse për arsye të përjashtimit kanë kuptuar me vonesë. Nëse pala arsyen 

për përjashtimin e ka kuptuar pas kryerjes së ekspertizës ka të drejtë të paraqitjes së kundërshtimit në 

ekspertizë. Gjyqtari do të kërkoi ekspertizë të re, nëse kundërshtimi është i arsyeshëm, ose nëse pala 

në procedurën e kundërvajtës e lejon këtë.  

 

Para fillimit të ekspertimit, eksperti njoftohet me lëndën për të cilën duhet dhënë mendimin, që të 

ketë kohë të organizoi veprimin. Gjatë caktimit të pyetjeve-gjyqtari duhet të ketë parasysh edhe 

thëniet e palëve në procedurë. Që ekspertiza të kryhet me sukses, eksperti mund ti nënshtrohet 

shikimit në kërkesa të lëndës. Ai e ka të drejtën ta kërkoi këtë, si dhe ka të drejtën e nxjerrjes së 

provave tjera që ekspertizën ta kryej në mënyrë sa më kualitative. Këto janë mundësi që i ka eksperti 

dhe gjithmonë mund ti kërkoi por meqë në ekspertizë vendos dhe udhëheq gjyqtari, fjala e tij është 
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përfundimtare. Gjithashtu, eksperti e ka të drejtën e parashtrimit të pyetjeve të pandehurit, dëshmitarit 

ose të dëmtuari e krejt lidhur me objektin e ekspertimit. Objektin e ekspertimit, eksperti është parim 

ta kontrolloi në prani të gjyqtarit dhe procesmbajtësit, por nëse ekspertimi duhet bërë në institucion, 

ose ndonjë interes tjetër e kërkon këtë, ekspertimi duhet të bëhet pa praninë e gjyqtari dhe kjo 

theksohet në procesverbal.  

 

Nëse ekspertimi bëhet në praninë e gjyqtarit i cili e udhëheq procedurën mendimi i dhënë i ekspertit 

ceket në procesverbal dhe nga ky parim mund të abstenohet vetëm në rastet e arsyeshme p.sh. (kur 

ekspertimi bëhet në tere, në kushte të vështira atmosferike). Nëse ekspertimi bëhet pa praninë e 

gjyqtarit mendimi i ekspertit epet me shkrim. Gjithashtu nëse lind dyshimi i bazuar se i pandehuri 

lëngon nga ndonjë sëmundje psikiatrike do të urdhërohet ekspertimi psikiatrik. Gjyqtari nga rasti në 

rast vendos a ka nevojë për enje ekspertim psikiatrik. Këtë rrethanë mund ta theksoi i pandehuri ose 

lind dyshimi te gjyqtari me vrojtim gjatë udhëheqjes së procedurës së  kundërvajtës se a ka nevojë të 

bëhet ekspertimi psikiatrik ndaj të pandehurit. Eksperti mund të dënohet deri në 50 euro nëse nuk i 

përgjigjet thirrjes. 

 

 

2.11 Urdhër kontrolli i lokaleve dhe i personave 

 
Gjyqtari për kundërvajtje mund të urdhëroi bastisjen e objekteve personave, në këto raste: 

 

- Nëse është në pyetje kryerja e kundërvajtjes dhe  nëse dyshohet që me bastisje do të gjendet 

objekti i kundërvajtjes, ose gjurmët e kryerjes së kundërvajtjes. 

- Nëse dyshohet që në atë vend mund të zihet kryesi i kundërvajtjes, i cili është në arrati.  

 

Bastisja urdhërohet me shkrim nga gjyqtari i kundërvajtjes i cili e udhëheq procedurën e kundërvajtës. 

Para fillimit të bastisjes urdhëresa i dorëzohet personit që i dedikohet. Ai do të ftohet që vullnetarisht 

ta dorëzoi atë që kërkohet. Bastisja bëhet gjatë ditës, në orët e vona shumë rrallë kur duhet vazhduar 

ajo që ka filluar gjatë ditës. Bastisja personale të femrës i kryen femra, person zyrtar, ose femra që i 

besohet kjo. 

 

Për secilën bastisje duhet nxjerrë urdhëresa me shkrim, dhe pa marrë parasysh a bëhet bastisja e 

personave apo e banesave. Në këtë urdhëresë nuk është e lejuar ankesa. Bastisjen e bënë gjyqtari i 

cili ka urdhëruar bastisjen e në rastet e zakonshme edhe policia, posaçërisht kur duhet nxënë kryesi i 

kundërvajtjes. Aktit të bastisjes duhet qenë i pranishëm pronari i banesës, banuesi. Nëse nuk janë të 

pranishëm urdhëresa i epet anëtarit të rritur të familjes ose fqiut. Nëse këta nuk pranojnë të jenë 

pjesëmarrës në bastisje ndaj tyre nuk mund të mirën masa.  

 

Në bastisje patjetër duhet me qenë të pranishëm dy persona të rritur në cilësi të dëshmitarëve, që ta 

përcjellin rrjedhën e bastisjes dhe rregullsinë e saj. Procesin e bastisjes e nënshkruajnë edhe gjithashtu 

këta persona a kanë vërejtje në rrjedhat e bastisjes, këtë vërejtje kanë të drejtë ta cekin në proces. Ata 

që e bëjnë bastisjen e kanë të drejtën e vendosjes kenë do ta marrin për dëshmitar, por kusht është që 

personat të jenë madhorë. Nuk mund të mirën personat që nuk e kanë të drejtën e dhënies së dëshmisë. 

Dhe gjithmonë personave që iu bëhet bastisja iu ipet një kopje e procesverbalit mbi bastisje. 

 

 Pra të gjitha veprimet nga zyrtari që zbaton urdhërkontrollin e që përshin: kufizimet në 

ekzekutimin e urdhërkontrollit, procedurën para fillimit të kontrollit dhe kufizimet nkontroll, bëhen 

nëpërputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Penale të Kosovës 
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2.12 Marrja e përkohshme e sendeve 

 
Sendet të cilat janë përdorë për kryerjen e kundërvajtjes ose janë të destinuara për kryerje si dhe 

sendet që janë paraqitur me kryerjen e kundërvajtjes, sendet që mund të paraqitën si provë në 

procedurë të kundërvajtës përkohësisht do të mirën edhe para nxjerrjes së aktvendimit. Këtë e cakton 

me urdhëresë me shkrim gjyqtari për kundërvajtje. Kopja i epet personit nga i cili merret sendi, 

ndërkaq nëse sendi merret përgjithmonë kjo vendoset vetëm me aktvendim mbi kundërvajtje. Marrja 

e sendit bëhet si nga i pandehuri ashtu edhe nga çdo person tjetër. Nëse personi me vullnet nuk e sjell 

sendin do ti urdhërohet bastisja e objektit apo personave. Kundër kësaj urdhërese mbi marrjen e 

përkohshme të sendeve nuk është e lejuar ankesa.  Kur organi i punëve të brendshme dhe inspektorët 

e gjejnë kryesin e kundërvajtjes në vend të kryerjes, e përkohësisht kanë të drejtën e marrjes së sendit, 

por ata menjëherë sendin duhet dorëzuar në Gjykatë. Nëse nuk janë në gjendje që sendin ta sjellin në 

gjykatë janë të obliguar që për këtë ta njoftojnë gjyqtarin, dhe sendin ta vendosin në vet të sigurt. 

Gjyqtari, pasi të vendos lidhur me kërkesë të organit, nëse gjene se nuk ka vend por shqiptim të 

urdhëresës për marrjen e sendit, urdhëron kthimin e tij personit të cilit iu ka marrë.  

 

Nëse sendet janë të karakterit që prishën, dhe që ruajtja e tyre konsideron me shpenzime të mëdha, 

gjyqtari urdhëron që të shiten ato. Vlera e parave depozitohet deri në nxjerrjen e aktvendimit. Nëse 

te i pandehuri gjendet sendi i huaj, pra nuk dihet se i kujt është, gjyqtari në tabelat shpalljeve të 

kuvendit të komunës në territorin e të cilit është kryer kundërvajtja bënë përshkrimin e sendit. Afati 

për lajmërim të pronarit është një vit e pas kësaj nëse pronari nuk lajmërohet sendi shitet. Nëse vlera 

e sendit është shumë e madhe, gjyqtari ka të drejtë që pronarin ta kërkoi edhe me mjete të informimit. 

 
 
 

2.13 Shkelja e rendit të procedurës e kundërvajtës 

 
Obligim i gjyqtarit i cili udhëheqë procedurën e kundërvajtës është të mbajë rendin gjatë zhvillimit 

të procedurës, dhe të ndërmarrë masa ndaj personave të cilët me sjellje të pahijshme ose me ndonjë 

mënyrë tjetër shkelet rendi në procedurën e kundërvajtës. Masa e parë e shqiptuar kundër personit i 

cili sillet në mënyrë të pahijshme është vërejtja e nëse kjo masë nuk ndikon atëherë personit me 

aktvendim i shqiptohet gjoba me 50 euro.  

 

 

 2.14  Caktimi i shqyrtimit gjyqësor 

 
Gjyqtari i cili zhvillon procedurën e shkallës së parë, do t’a caktoj shqyrtimin gjyqësor kur një gjë e 

tillë është e nevojshme për sqarimin më të mirë të çështjes. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor thirren i pandehuri dhe mbrojtësi i tij, e sipas nevoje edhe paraqitësi i 

kërkesës, dëshmitarët dhe ekspertët. Nëse i pandehuri është person juridik, në shqyrtim  

thirret përfaqësuesi i personit juridik. 

 

Për datën, orën dhe vendin e mbajtjes së shqyrtimit informohet  edhe i dëmtuari. 

 

 I. Gjyqtari i cili zhvillon procedurën mund të vendos që shqyrtimi të mbahet në mungesën e të 

pandehurit i cili është thirr në mënyrë të rregullt, nëse ai më parë është marrë në pyetje, kurse gjyqtari 

konstaton se prezenca e tij nuk është e domosdoshme për konstatimin e drejtë të gjendjes faktike. Në 
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kushtet e njëjta shqyrtimi gjyqësor mund të mbahet edhe në mungesën e mbrojtësit i cili është thirr 

në mënyrë të rregullt, respektivisht të përfaqësuesit të personit të pandehur juridik. 

 

II.  Shqyrtimi gjyqësor do të mbahet edhe nëse nuk vjen mbrojtësi i të pandehurit i cili është thirr në 

mënyrë të rregullt. 

 

Publiciteti i shqyrtimit publik dhe përjashtimi i publikut 

 

Shqyrtimi gjyqësor është publik. 

 

Gjyqtari i cili zhvillon procedurën mund të vendosë që nga shqyrtimi ose nga një pjesë e saj të 

përjashtohet publiku, nëse këtë gjë e kërkojnë interesat e përgjithshme ose arsyet e moralit. 

 

Nëse procedura zhvillohet vetëm kundër të miturit, shqyrtimi gjyqësor gjithmonë do të mbahet pa 

prezencën e publiku. 

 

 

  2.15 Aktgjykimi për kundërvajtje 

 

Nxjerrja e aktgjykimit 

 

Procedura e kundërvajtjes përfundon me marrjen e aktgjykimit dënues ose lirues, të aktvendimit me 

të cilin pezullohet procedura ose të aktvendimit me të cilin kryesit të mitur të kundërvajtjes i 

shqiptohet masa edukuese.  

 

Aktgjykimi ose aktvendimi për kundërvajtjen, mbështetet në provat dhe faktet e administruara që janë 

konstatuar në procedurë. 

Aktgjykimi ose aktvendimi për kundërvajtjen, nxjerrët menjëherë pas përfundimit të të gjitha 

veprimeve në procedurën e kundërvajtjes, të cilat i paraprijnë nxjerrjes së aktgjykimit apo të 

aktvendimit. 

 

Aktgjykimi për kundërvajtjen me të cilin i pandehuri shpallet përgjegjës për kundërvajtjen do të 

merret kur në procedurën e kundërvajtjes, në bazë të kërkesës së paraqitur, konstatohet ekzistimi i 

kundërvajtjes dhe përgjegjësia e të pandehuri 

 
 

2.16 Aktvendimi për përfundimin e procedurës së kundërvajtjes 

 
1. Procedura e kundërvajtjes do të përfundoj me aktvendim kur konstatohet se: 

 

1.1 fjala është për veprimin që nuk është përcaktuar si kundërvajtje; 

 

1.2 ekzistojnë rrethanat që e përjashtojnë përgjegjësinë për kundërvajtjen; 

 

1.3 procedura është zhvilluar pa kërkesën e personit, përkatësisht organit të autorizuar;. 

 

1.4 i pandehuri për shkak të kundërvajtjes së njëjtë është ndëshkuar me formën e prerë në procedurën 

e kundërvajtjes ose në procedura e kundërvajtjes është përfunduar me formë të prerë, po jo për shkak 

të inkompetencës. 
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1.5  i pandehuri në procedurën penale është shpallur fajtor me formë të prerë për veprën e njëjtë që i 

përfshin edhe tiparet e kundërvajtjes; 

 

1.6 i pandehuri e gëzon imunitetin diplomatik; 

 

1.7 është shkaktuar parashkrimi për zhvillimin e procedurës së kundërvajtjes; 

 

1.8 nuk ka prova që i pandehuri e ka bërë kundërvajtjen; 

 

1,9  I pandehuri ka vdekur gjatë procedurës së kundërvajtjes, respektivisht ka pushuar të ekzistojë 

personi i pandehur juridik; 

 

1.10 paraqitësi ka hequr dorë nga kërkesa para se të merr formën e prerë aktgjykimi mbi 

kundërvajtjen. 

 

 

Nxjerrja e aktgjykimit mbi kundërvajtjet paraqet fazën kryesore të procedurës së kundërvajtës meqë, 

procedura e kundërvajtës përfundon me nxjerrjen e aktgjykimit -aktvendimit mbi kundërvajtjet.  

 

Kur gjyqtari për kundërvajtje bijën vendim për fillimin e procedurës ai procedurën duhet përfunduar 

me nxjerrjen e aktgjykimit -  me të cilin  i pandehuri shpallet përgjegjës dhe dënohet për kundërvajtjen 

e kryer. Aktgjykimi mbi kundërvajtjen mund të nxirret vetëm në emër të pandehurit ndaj të cilit është 

paraqitur kërkesa për fillimin e procedurës së kundërvajtës dhe për kundërvajtje e cila është objekt i 

kërkesës, e që gjyqtari për kundërvajtje ka marr vendim për fillimin e procedurës së kundërvajtës 

kundër tij. Pra në mes të kërkesës për fillimin e procedurës së kundërvajtës dhe aktgjykimit mbi 

kundërvajtje, duhet ekzistuar ngjashmëri e caktuar në identitetin e të pandehurit dhe veprimit kryes 

të kundërvajtjes.  

 

Nëse gjyqtari për kundërvajtje gjatë procedurës vërteton se i pandehuri nuk ka bërë kundërvajtje pra, 

personi ndaj të cilit është paraqitur kërkesa, por kundërvajtjen e ka kryer një person tjetër, gjyqtari  

nuk mund të nxjerrë aktgjykim dënues ndaj të pandehurit që nuk është i përfshirë në kërkesën e 

organit edhe pse është kryes i kundërvajtjes, në një rast të këtillë gjyqtari i kundërvajtjes ka 

kompetencë ta njoftoi organin i cili është kompetent për paraqitje e kërkesës. Kërkesa duhet të jenë e 

shkruar e kurrsesi verbale. Gjyqtari është i lidhur me përshkrimin faktik të kundërvajtjes me veprimin 

kryes respektivisht ngjarjen në rastin konkret, e të cekur në kërkesën e organit kompetent.  

 

Aktgjykimi mbi kundërvajtjet duhet patjetër të ketë për bazë përshkrimin e kundërvajtjes të paraparë 

në kërkesën e organit dhe nuk mund të dalë nga korniza respektivisht ngjarja e përshkruar në kërkesë. 

Mirëpo gjyqtari për kundërvajtje nuk është i lidhur me propozimet e paraqitur në kërkesë, në aspektin 

e nxjerrjes së provave, cilësimi juridik të kundërvajtjes. Deri te ndryshimi i cilësimit juridik të 

kundërvajtjes vjen nëse gjyqtari i kundërvajtjes nga të njëjtat fakte nxjerrë konkludim tjetër ligjor, e 

që kualifikimi ligjor nga ana e paraqitësit të kërkesës mund të jetë i gabuar. Nëse gjyqtari për 

kundërvajtje nuk e pranon kualifikimin ligjor të përcaktuar në kërkesën e organit në aktgjykim mbi 

kundërvajtje me të cilin të pandehurin e shpall përgjegjës e përcakton cilësimin juridik të 

kundërvajtjes që ai e konsideron si ligjor. 

 

Gjyqtari për kundërvajtje aktgjykimin e bazon vetëm në faktet e nxjerra gjatë zhvillimit të procedurës. 

Rregulli mbi vlerësimin e provave për ekzistimin ose mos ekzistimin e kundërvajtjes e të vlerësuar 
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nga bindja e lirë e gjyqtarit ka mbështetje ligjore, sipas parimit mbi vlerësimin e lirë të provave.  

Gjyqtari i kundërvajtjes është i obliguar të theksoi se në çfarë baze ka krijuar bindjen, ti analizoi 

provat, gjithashtu në aktgjykim duhet cekur cilat prova e kanë bindur mbi ekzistimin ose mos 

ekzistimin e fakteve. Duke i vlerësuar provat sipas bindjes së lirë gjyqtari i kundërvajtjes nuk mund 

të vendos me bindje të përgjithshme e as të pranoi provat me vlerësim diskrecional, por ato duhet 

vlerësuar me profesionalizëm, ndërgjegjeje dhe atë çdo provë veç e veç dhe në tërësi në raport me 

prova tjera.  

 

Nëse i pandehuri përgjigjet për disa kundërvajtje (sipas një kërkese ose më shumë kërkesave të 

bashkuara në një procedurë unike), i njëjti aktgjykim në disa pjesë mund të jetë aktvendim me të cilin 

pezullohet procedura e kundërvajtës, e në pjesë të tjera i pandehuri mund të shpallet përgjegjës dhe 

të dënohet. 

 

Gjyqtari i kundërvajtjes e liron nga përgjegjësia të pandehurin në rastet:  

 

I. Nëse është fjala për veprim që nuk është përcaktuar si kundërvajtje. Kjo dispozitë Bazohet në 

parimin e legalitetit sipas të cilit parim askush nuk mund të jetë përgjegjës për kundërvajtje nëse para 

se të kryhet nuk ka qenë e paraparë me Ligj apo dispozitë tjetër si kundërvajtje.  

 

II. Nëse ekzistojnë rrethanat që e përjashtojnë përgjegjësinë për kundërvajtje. Meqë nuk është 

përgjegjës për kundërvajtje kryesi i cili është psiqikisht i sëmurë, nëse kundërvajtja është kryer me 

ndikim të forcës, dhunës, kërcënimit, nëse kryesi është fëmija. 

  

 

III. Nëse nuk ka prova që i pandehuri ka kryer kundërvajtje. 

 

 

2.16 Komunikimi, përpilimi dhe dorëzimi i aktgjykimit-aktvendimit mbi kundërvajtjet 

 
Aktgjykimi  mbi kundërvajtjet shpallet gojarisht nëse i pandehuri është i pranishëm, nëse jo 

aktgjykimi mbi kundërvajtjet do të nxjerrët me shkrim në afat prej tetë ditësh nga dita e përfundimit 

të procedurës. Sipas rregullit aktgjykimi mbi kundërvajtje i komunikohet të pandehurit pasi që 

gjyqtari të nxjerrë të gjitha provat dhe nëse i pandehuri është i pranishëm. Komunikimi i aktgjykimit 

bëhet nga gjyqtari i cili ka udhëheqë procedurën e kundërvajtës. Ky komunikim do të ceket në shkresa 

të lëndës ndërkaq i pandehuri me nënshkrim personal vërteton komunikimin e aktgjykimit. Nëse i 

pandehuri nuk është i pranishëm, komunikimi i aktgjykimit të pandehurit i bëhet me aktgjykim me 

shkrim. Gjyqtari për kundërvajtje në afat prej 8 ditësh duhet të nxjerrë aktgjykimin e përpiluar me 

shkrim nga dita e përfundimit të procedurës. 

 

Aktgjykimi i përpiluar me shkrim përmban: hyrjen, dispozitivin, arsyetimin, këshillën juridike, 

numrin, nënshkrimin e gjyqtarit dhe vulën. 

 

Hyrja duhet të përmbajë emërtimin e gjykatës për kundërvajtje, emrin e mbiemrin, vendbanimin, vend 

punësimin e të pandehurit, ose emërtimin dhe selinë e personit juridik, kundërvajtja e cila është objekt 

i procedurës baza juridike e nxjerrjes së aktvendimit dhe data e nxjerrjes së aktvendimit.  

 

Dispozitivi i aktgjykimit për kundërvajtjen me të cilin i pandehuri shpallet përgjegjës duhet 

medoemos të përmbajë: 
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- kundërvajtjen për të cilën i pandehuri shpallet përgjegjës duke i shënuar faktet dhe rrethanat 

të cilat e formojnë tiparin e kundërvajtjes, si dhe ato prej të cilave varet aplikimi i dispozitës 

së caktuar ligjore ose i dispozitës tjetër; 

- dispozitat e ligjit ose të dispozitës tjetër me të cilën është përcaktuar kundërvajtja;  

- ndëshkimi i cili jepet; 

- masën mbrojtëse e cila jepet dhe në bazë të cilës dispozitë; 

- vendimin mbi shpenzimet e procedurës së kundërvajtjes; 

- vendimi mbi kërkesën pasurore juridike. 

 

Nëse të pandehurit i është dhënë gjoba në dizpozitivin e aktgjykimit për kundërvajtjen, do të theksohet 

brenda cilit afat i pandehuri duhet ta paguajë gjobën, respektivisht theksimin se gjoba në raste të 

mospagimit do të arkëtohet me dhunë në pajtim me dispozitat e këtij ligj 

 

Në arsyetim të aktvendimit ceken shkurtimisht arsyet kryesore mbi vërtetimin e gjendjes faktike, duke 

i analizuar provat në bazë të cilave fakte konsiderohen si prova, si dhe baza juridike. Këshilla mbi 

mjetin juridik udhëzon në atë se kush ka të drejtë në ankesë kundër aktvendimit mbi kundërvajtjet, 

në cilin afat mund të paraqitet ankesa, kujt i dorëzohet dhe kush vendos lidhur me te. Zakonisht 

aktgjykimet mbi kundërvajtje nxirren në formë të shkruar.  

 

Aktgjykimet e shkallës së dytë i përmbajnë të gjitha elementet e lartcekura, por disa pjesë duhet ti 

përshtaten vendosjes në shkallë të dytë, si p.sh. te këshilla juridike pala duhet të informohet se nuk 

ka të drejtën e ankimit..  

 

Dispozitivi i aktgjykimit  paraqet atë pjesë të aktgjykimit nga i cili shihet se ka vendosur gjyqtari i 

kundërvajtjes për çështje konkrete e cila ka qenë objekt shqyrtimi në procedurën e kundërvajtës. 

Dispozitivi i aktgjykimit duhet të jetë i shkurt, i qartë, ashtu që të mund të kuptohet se çfarë është 

vendosur dhe si.  

 

Në kundërvajtjet mund të përcaktohet me Ligj, dekret Ligj dhe vendime komunale. Në dispozitiv të 

aktgjykimit duhet të ceket dispozita ligjore ku parashihet kundërvajtja për të cilën i pandehuri shpallet 

përgjegjës. Pra duhet të bëhet emërtimi i dispozitës ligjore. Duhet të ceket dënimi i shqiptuar nëse 

është shqiptuar gjoba lartësia e saj. Nëse janë cekur disa kundërvajtje duhet të ceket dënimi veç e veç 

për secilën kundërvajtje e pastaj të pandehurit duhet ti shqiptohet një dënim unik.  Masat mbrojtëse 

të cilat mund të shqiptohen për kundërvajtje. 

 

 Shpenzimet e procedurës e kundërvajtës që janë: shpenzimet e bëra gjatë procedurës kundërvajtëse 

nga fillimi e në mbarim duhet të ceken në dispozitiv. Ceket shuma e tyre kush i paguan dhe mënyra 

e pagimit, dhe gjithashtu në dispozitiv ceket se si është vendosur lidhur me kërkesat pronësoro-

juridike. Në arsyetimin e aktgjykimit  mbi kundërvajtjet me të cilin i pandehuri shpallet përgjegjës, 

paraqitën arsyet për çdo vendim të dispozitivit. Pra çdo aktgjykim i kundërvajtje duhet të ketë 

arsyetimin. Gabimet e bëra në emra dhe numra dhe gabimet e tjera të bëra në aktgjykim, përmirësohen 

sipas detyrës zyrtare ose me propozim t pandehurit dhe paraqitësit të kërkesës ose të dëmtuarit. 

 

Përmirësimet bëhen me aktvendim të posaçëm dhe ato duhet të ceken në dispozitiv të aktgjykimit. 

Për përmirësim e gabimeve të bëra në aktgjykim mbi kundërvajtje nuk është i paraparë afati dhe ato 

mund të përmirësohen në çdo kohë. Rrjedhja e afatit për ankesë është nga dita e marrjes së kopjes së 

përmisuar.  
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Kur të pandehurit aktgjykimi i komunikohet gojarisht, aktgjykimi me shkrim i dërgohet nëse ai këtë 

e kërkon. Ky aktgjykim i dërgohet të pandehurit në afat prej 8 ditësh, e nëse është  caktuar ekzekutimi 

para marrjes së formës së prerë  të pandehurit aktvendimi duhet ti dërgohet brenda 24 orësh. 

Aktvendimi mbi kundërvajtjet i dërgohet të pandehurit dhe paraqitësit të kërkesës. Nëse i  pandehuri 

dhe paraqitësi i kërkesës deklarohen në procesverbal se nuk do të paraqesin ankesë aktvendimi me 

shkrim nuk do t’iu dërgohen.  

 
 

2.17 Ushtrime 

 

Gjatë këtij sesioni pjesëmarrësit do të punojnë në grupe punuese dhe pastaj në prezantimet e tyre do 

të diskutohet lidhur me elementet e veprës së Kundërvajtës dhe elementet e veprës penale, duke bërë 

identifikimin e elementeve të përbashkëta dhe elementeve specifike të veprave, do të zhvillojnë një 

procedurë të Kundërvajtjes, duke i përpiluar së pari kërkesat për zhvillimin e procedurës si dhe do të 

përpilojnë aktvendime në procedurë të rregullt dhe në procedurë të shkurtë. 

 
 

2.18 Përmbledhje  

 
Në këtë sesion janë dhënë shpjegime lidhur me veprën e Kundërvajtjes. Gjatë këtij prezantimi 

kandidatët kanë mësuar për veprën e Kundërvajtjes, elementet e përbashkëta dhe elementet dalluese 

me veprën penale dhe veprat e tjera siç është delikti ekonomik etj. 

 

Gjithashtu në këtë modul është shpjeguar procedura e Kundërvajtjes, forma dhe përmbajtja e kërkesës 

paraqitur nga organi kompetent, i pandehuri dhe i dëmtuari në procedurën e Kundërvajtjes si dhe 

mënyra e sigurimit  të pandehurit dhe të dëmtuarit në procedurë të Kundërvajtjes si dhe në prezantim 

janë dhënë shpjegime për llojet e aktvendimeve të nxjerra në procedurën e Kundërvajtjes, pjesë 

përbërëse të aktgjykimit dhe dallimi i aktgjykimeve dhe aktvendimeve. 
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3. Mjetet e rregullta juridike dhe të jashtëzakonshme juridike 

 
 

3.1 Hyrje  

 
Në këtë sesion trajnim do të trajtohen mjete e rregullta juridike dhe mjete e jashtëzakonshëm juridike. 

 

 

3.2 Objektivat trajnuese 

 

Në përfundimi të këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: 

 

- Thellojnë njohurit lidhur me mjetet e rregullta dhe jashtëzakonshme juridike 

 

3.3 Mjete e rregullta juridike 

 
- Kundër aktgjykimit dhe aktvendimit për kundërvajtjen të marrë në shkallën e parë mund t’i 

paraqitet ANKESA Gjykatës së Apelit (më tej: gjykata e shkallës së dytë) .  

 

- Kundër aktgjykimit për kundërvajtjen me të cilin i pandehuri shpallet përgjegjës, ankesën 

mund ta paraqet i pandehuri ose paraqitësi i kërkesës. 

 

- Në favor të të pandehurit ankesën mund ta paraqesin edhe bashkëshorti i tij, personi me gjininë 

e gjakut në vijën e drejtpërdrejtë, mbrojtësi, përfaqësuesi ligjor, adoptuesi dhe i adoptuari. 

 

- Nëse është dhenë masa mbrojtëse e marrjes së sendit pronari i të cilit nuk është i pandehur, 

pronari i sendit mund t’a paraqet ankesën vetëm në pikëpamje të vendimit lidhur me atë masë. 

 

- Ankesa paraqitet brenda afatit prej tetë (8) ditësh nga data e komunikimit verbal të 

aktgjykimit, respektivisht nga data e dërgimit të aktgjykimit për kundërvajtjen.  

 

- Ankesa e personit të autorizuar, respektivisht të organit të autorizuar e paraqitu në afat, e shtyn 

ekzekutimin aktgjykimit dhe të aktvendimit për kundërvajtjen, përveç nërastet kur me këtë 

ligj është caktuar ndryshe 

 

- Ankesa duhet të përmbajë shënimin e aktgjykimit për kundërvajtjen kundër të cilit paraqitet 

dhe nënshkrimin e paraqitësit të ankesës. 

 

- Ankesa nuk është e domosdoshme të arsyetohet, por mjafton të shënohet për çka ankuesi është 

i pakënaqur me aktgjykimin. 
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- Në ankesë mund të paraqiten fakte të reja dhe prova të reja. Duke u thirr në faktet e reja  

- ankuesi është i obliguar që t’i shënojë provat me të cilat do të argumentoheshin këto fakte. 

 

- Nëse ankuesi në ankesë i paraqet edhe provat e reja është i obliguar t’i arsyetojë për çfarë 

arsye këto prova nuk i ka paraqitur më parë, si dhe t’i shënojë faktet të cilat me anë të provave 

të reja dëshiron t’i argumentojë 

 

Aktgjykimi dhe aktvendimi mund të kundërshtohet për shkak të: 

 

- shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës së kundërvajtjes;  

- aplikimit të gabueshëm të ligjit material, me të cilin është paraparë kundërvajtja; 

- vërtetimit të gabueshëm ose të vërtetimit jo të plotë të gjendjes faktike; 

- vendimit për sanksioneve të kundërvajtjes, konfiskimit të dobisë pasurore,  

- shpenzimeve të procedurës së kundërvajtjes dhe kërkesës pasure juridike. 

 

 3.3.1 Procedura sipas Ankesës 

 
Ankesën, respektivisht prapësimin e paraqitur jo në kohën e duhur dhe të palejuar do ta hedhë poshtë 

me aktgjykim gjyqtari. Nëse gjyqtari lëshon që ta hedhë poshtë ankesën e cila është paraqitur jo në 

kohën e duhur është e palejuar, ankesën do ta hedhë poshtë gjykata e shkallës së dyte.-Kur gjyqtari i 

cili e ka marrë aktgjykimin për kundërvajtjen lidhur me ankesën gjen se procedura nuk është e plotë, 

e kjo gjë ka mundur të ndikojë në rregullsinë dhe ligjshmërinë e aktgjykimit për kundërvajtjen, para 

se t’ia dërgojë gjykatës së shkallës së dytë do ta plotësojë procedurën brenda kufijve të thënieve në 

ankesë. Nëse gjyqtari konstaton se ankesa e cila është paraqitur në favor të të pandehurit, është e 

bazuar, aktgjykimi i mëparshëm për kundërvajtjen do të shfuqizohet dhe do të merret aktgjykimi i ri 

për kundërvajtjen, me kusht që aktgjykimi i ri për kundërvajtjen nuk mund të jetë më i disfavorshëm 

për të pandehurin. 

 

Gjyqtari aktgjykimin e mëparshëm për kundërvajtjen gjithmonë do ta shfuqizojë dhe me aktgjykim 

do ta pezullojë procedurën e kundërvajtjes, nëse lidhur me ankesën e të pandehurit konstaton se 

ekziston ndonjëra prej arsyeve për pezullim e përcaktuar me ligji. 

 

Ankesën bashkë me shkresën e lëndës, gjyqtari ia dërgon gjykatës së shkallës së dytë, jo më  

vonë se brenda afatit prej tri (3) ditësh pasi të konstatojë se kanë kaluar afatet për  

paraqitjen e ankesës personave, respektivisht organeve të cilët në bazë të këtij ligji janë autorizuar të 

paraqesin ankesën, respektivisht nga data kur është plotësuar procedura 

 

 

3.4 Mjetet e jashtëzakonshme juridike 

 
Procedura e kundërvajtjes e përfunduar me aktvendim, e formës së prerë për kundërvajtjen, mund të 

përsëritet:  
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- nëse argumentohet se vendimi është mbështetur në dokumentin e rrejshëm ose në dëshminë e 

rrejshme të dëshmitarit ose të ekspertit; 

 

- nëse argumentohet se vendimi është marrë për arsye se gjyqtari për kundërvajtje ose  

- personi tjetër zyrtar i cili ka marrë pjesë në procedurë, kanë kryer veprën penale; 

- nëse konstatohet se i ndëshkuari për veprimin e njëjtë tashmë është ndëshkuar me  

- procedurën e kundërvajtjes ose për veprimin e njëjtë para se të merret vendimi për 

kundërvajtjen është shpallur fajtor në procedurën penale; 

- nëse paraqiten fakte të reja ose paraqiten prova të reja, të cilat do të ndikojnë që të  

- merret vendim tjetër, sikur të ishin të njohura në procedurën e mëparshme. 

 

3.4.1 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe vendosja sipas kërkesës 

 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë mund të ngritët kundër aktgjykimit të formës së prerë për 

kundërvajtjen me të cilën është shkelur ligji ose dispozita tjetër për kundërvajtjen. Kërkesën për 

mbrojtjen e ligjshmërisë e ngritë prokurori i shtetit brenda afatit prej tre (muajsh nga data kur 

aktgjykimi për kundërvajtjen ka marrë formën e prerë). 

 
 

3.5  Përmbledhje  

 
Në këtë sesion janë dhënë shpjegime lidhur me mjete e rregullta dhe të jashtëzakonshme juridike. 

Gjatë këtij sesioni pjesëmarrësit kanë mësuar për procedurën e ankesës, kërkesën për mbrojtën e 

ligjshmërisë dhe vendosja sipas kërkesës.  
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Hyrje 

 
Dinamika e shpejtë e zhvillimit ekonomik dhe ndryshimeve shoqërore, në botën bashkëkohore, e edhe 

në vendin tonë, në këto vitet e fundit është e karakterizuar me rritjen e numrit të madh të 

mosmarrëveshjeve dhe konflikteve të shumta ndër njerëzore. 

 

Pjesa më e madhe e tyre janë të determinuara nga rrjedhat impulsive të jetës të shkaktuara pas 

ndryshimeve të mëdha në shoqërinë bashkëkohore, sidomos nga dhjetëvjetëshi i fundit të shekullit të 

kaluar e tutje. Padyshim, zhvillimi i këtyre rrjedhave shoqërore, shkakton edhe mospajtime, konteste 

dhe konflikte në mes të palëve të ndryshme. Në një kuptim të përgjithshëm mund të themi se konflikti 

përkufizohet si situatë në të cilën individët nuk pajtohen apo kanë nevoja, interesa apo vlera të 

ndryshme, të cilat rezultojnë me mospajtim, mosbesim dhe tensione në mes tyre. Më konkretisht 

“konflikti është fakti, ajo që ndodh dhe që nuk perceptohet njësoj nga të dyja palët1. 

 

Forma më themelore e zgjidhjes së kontestit është ajo negocimit, që kryesisht përfshinë diskutimet në 

mes të palëve të interesuara me qëllim të pajtimit të mendimeve të ndryshme, apo së paku të kuptojnë 

qëndrimet e ndryshme të cilat ata i kanë. Kështu, në një kuptim të përgjithshëm, ndërmjetësimi mund 

të përkufizohet si “negocim i kryer me ndihmën e palës së tretë”, apo “një formë e ndihmës nga pala 

e tretë për të zgjidhur një kontest”. Me fjalë tjera, “ndërmjetësimi është një veprimtari 

jashtëgjyqësore qe realizohet nga një person i tretë (ndërmjetësi) për zgjidhje të mosmarrëveshjeve 

ndërmjet subjekteve të së drejtës në pajtim me kushtet e parashikuara me ligj.2 

 

Që prej miratimit të Kodit te ri të Procedurës Penale në vitin 2013, prokurorët në Kosovë kanë pasur 

në dispozicion procedurat alternative nga kapitulli XIV ose diversionin nga neni 184 i këtij Kodi kur 

procedura e tillë apo diversioni është në pajtim me detyrat dhe kompetencat e prokurorit të shtetit nga 

neni 49 i këtij Kodi, e këtu hyn edhe ndërmjetësimi. 

 

Dihet se përveç gjykatës dhe organeve tjera shtetërore konflikte mund të zgjidhen edhe me procedura 

alternative siç është ndërmjetësimi. Ndërmjetësimi për pajtim ka rëndësi të madhe morale, politike - 

kulturore, politiko – shoqërore e së fundi, juridike e praktike.3 

 

“Origjina e Ndërmjetësimit për zgjidhjen e konflikteve në mënyrë paqësore në Kosovë është një 

institut i ri juridik, ndërsa në të kaluarën është praktikuar edhe në të drejtën Zakonore shqiptare si në 

Kanunin e Leke Dukagjinit, Kanunin e Arbrit (Kanuni i Skënderbeut) Kanunin e Labit dhe në të 

drejtën Zakonore Islame” (Sheriatit).4 

 

Qëllimi i këtij moduli ka për bazë zhvillimin e njohurive për prokurorët e ri në fushën e 

ndërmjetësimit si një procedure alternative e zgjidhjes së lëndëve penale. Ndërmjetësimi është 

veprimtari jashtëgjyqësore që realizohet nga një person i tretë (ndërmjetësi) për zgjidhje të 

mosmarrëveshjeve ndërmjet subjekteve të së drejtës në pajtim me kushtet e parashikuara me ligj.  

 

Zbatimi i ndërmjetësimit në trajtimin e mosmarrëveshjeve në çështjet penale përbënë një alternativ 

konstruktive jashtëgjyqësore për arritjen e një zgjidhje të kënaqshme për palët e përfshira në 

mosmarrëveshje.  

                                                 
1 Revistë shkencore juridike, Opinio Juris, nr.1/2015, faqe 86. 
2 Ligji numër 03/L- 57 Për Ndërmjetësimin: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.41 e date: 1 Nëntor 2008  
3 Prof. Dr. Ismet ELEZI, “Ndërmjetësimi përPajtim në Konfliktet Penale“, Tiranë 2004, Fq. 17   
4 http//www.md.ks.net//Ndërmjetësimi si Alternative e Zgjedhjes së Kontesteve në Kosovë :Tryezë Shkencore, 

Prishtine, 9 mars 2011. 
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Përfshirja e ndërmjetësimit si institucion juridik dhe aplikimi i saj në procedurat gjyqësore është një 

mundësi relevante dhe shumë e rëndësishme në zgjidhjen e shumë lëndëve me të cilat gjykatat janë 

të stërngarkuara dhe do të arrihej efikasiteti i gjykatave duke u liruar nga lëndët e mundshme për 

zgjidhje me marrëveshje, kurse gjyqtaret të kenë kohë të mjaftueshme të merren me lënde me të 

komplikuara që t'i kryejnë në një afat me të arsyeshëm dhe me kualitative. 

 

 

Objektivat trajnuese 

 

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

 

 zbërthejnë nocionin e “konfliktit” dhe llojet e ndryshme të tij; 

 zbatojnë “zgjidhjet alternative të kontesteve” dhe format e ndryshme të tyre;  

 njohin përparësitë dhe mangësitë e ndërmjetësimit;  

 kuptojnë mirë “ndërmjetësimin” dhe llojet e ndryshme të ndërmjetësimit.  

 kuptojnë dhe zbatojnë rregullat e konfidencialitetit ashtu siç është parashikuar në Ligjin 

për Ndërmjetësim duke krahasuar këto me dispozitat e ngjashme të përcaktuara në Ligjin 

model të UNCITRAL-it dhe në Direktivën 2008/52 EC.  

 

 

Metodologjia trajnuese 
 

Gjatë trajtimit të këtij moduli do të përdorën metodat dhe kombinime të ndryshme të shpjegimit duke 

përfshirë pjesën teorike, praktike, shembuj dhe diskutime interaktive.   

 

 

Burimet 

 

Drejtësia Restauruese dhe Ndërmjetësimi në Zgjidhjen e Konflikteve Penale: Manual Për Gjyqtar 

dhe Prokuror: Botim nga UNICEF, Komisioni Evropian dhe SidaTirane 2007, 

Gullive.P.H:.Disputes and Negotiation- Across Cultural Prospective. 

Disertacion,  Për mbrojtjen e gradës shkencore “Doktor i shkencave” Ma. Besnik Qerekja 

Revistë shkencore juridike, Opinio Juris, nr.1/2015 

Direktiva e Bashkimit Europian 2008/52 për obligimin e shteteve anëtare për rregullimin ligjor të 

ndërmjetësimit në aspektin civil dhe komercial 

Udhëzimi i Komisionit Europian për Efikasitet në Drejtësi 

NCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) 

 

 

Aktet juridike:  

 

Ligji numër 03/L- 57 Për Ndërmjetësimin: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr.41 e datës:1 

Nëntor 2008.  

Kodi  i Procedurës Penale  Nr. 04/L-123 

Kushtetuta e Kosovës 

Ligji i Procedurës Kontestimore 

Kommentari i ligjit të Procedurës Kontestimore 
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Faqet elektronike: 

 

http//www.md.ks.net// Ndërmjetësimi si Alternative e Zgjedhjes se Kontesteve ne Kosove: Tryeze 

Shkencore, Prishtine, 9 mars 2011. 

 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/criminaljustice/mediationsurvey.authche

ckdam.pdf.  

 

http://voma.org/docs/VORP%20for%20sex%20crimes.pdf 

 

http://www.criminaljusticeprograms.com/specialty/mediator/ 

 

https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=mediation%20in%20european%20union 

 

https://e-justice.europa.eu/content_criminal_law-255-en.do#n04 

 

http://www.ugb.ro/Juridica/Issue5EN/9_Medierea_in_cauzele_penale.Petronela_Stogrin_EN.pdf 

 

https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=Committee+of+Experts+on+Mediation+in+Penal+Matters 

 

Statistikat e Ndërmjetësimit marrë nga web-faqja e Ministrisë së Drejtësisë së Kosovës www.md-

ks.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/criminaljustice/mediationsurvey.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/criminaljustice/mediationsurvey.authcheckdam.pdf
http://voma.org/docs/VORP%20for%20sex%20crimes.pdf
http://www.criminaljusticeprograms.com/specialty/mediator/
https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=mediation%20in%20european%20union
https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=mediation%20in%20european%20union
https://e-justice.europa.eu/content_criminal_law-255-en.do#n04
http://www.ugb.ro/Juridica/Issue5EN/9_Medierea_in_cauzele_penale.Petronela_Stogrin_EN.pdf
https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Committee+of+Experts+on+Mediation+in+Penal+Matters
https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Committee+of+Experts+on+Mediation+in+Penal+Matters
http://www.md-ks.org/
http://www.md-ks.org/
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1. Ndërmjetësimi 
 

1.1 Hyrje  

 

Në këtë sesion trajnim do të trajtohen qëllimi, prioritet dhe përfitimet e ndërmjetësimit, rëndësia e tij 

si dhe procedura e ndërmjetësimit sipas Kodit Penal të Kosovës. 

 

 

1.2 Objektivat trajnues 

 

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

 

 Analizojnë prioritete dhe përfitimet e ndërmjetësimit 

 Zbatojnë drejtë procedurën e ndërmjetësimit 

 Zbatojnë drejtë procedurën e ndërmjetësimit në çështjet penale; 

 Vlerësojnë efektet pozitive të ndërmjetësimit. 

 

 

1.3 Prioritetet dhe përfitimet e ndërmjetësimit 

 

 Zgjidhja arrihet shpejt dhe pa humbur shumë kohë; 

 Për fillimin e procedurës së ndërmjetësimit duhet të ekzistoj vullnet i plotë i palëve dhe 

procedura fillon në momentin kur palët pajtohen për fillimin e saj; 

 Kosto e shpenzimeve procedurale është shume e vogël krahasuar me mënyrat e tjera; 

 Çështja gjithherë mbahet nën kontroll, ngase palët nën ndërmjetësim kanë plotësisht nën 

kontroll rezultatin; 

 Gjatë ndërmjetësimit, palët edukohen me situatën reale dhe ligjore; 

 Zhvillohet komunikim aktiv dhe shume negociata gjate një procesi; 

 Procedura e Ndërmjetësimit zgjate deri në 90 ditë5. 

 Procedura e ndërmjetësimit është e natyrës konfidenciale, pasi qe deklaratat dhe të gjitha 

informacionet tjera lidhur me procedurën e ndërmjetësimit nuk mund të përdoren si dëshmi 

në ndonjë procedure tjetër, pa miratimin e palëve6. 

 

 

1. Ç’është ndërmjetësimi 
 

Ndërmjetësimi është një sistem alternativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet dy ose më 

shumë palëve pa iu drejtuar Gjykatës. Avantazhet e  ndërmjetësimit janë shpejtësia dhe kostoja më 

e ulët se ajo e një procesi. Rezultati përfundimtar i ndërmjetësimit dhe pajtimit mes palëve është 

hartimin i një marrëveshjeje me shkrim. 

 

 

                                                 
5 Ligji Nr.03/L-057- Ligji Mbi Ndërmjetësimin, Neni-13 
6 Mediation in the Criminal System: an Improved Model for Justice, faqe 2. 
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1.4 Qëllimi i ndërmjetësimit 

 

Qëllimi i ndërmjetësimit është që të lejojë palët për të gjetur një zgjidhje për konfliktin e tyre në një 

mënyrë të qëndrueshme. Procedura është konstruktive dhe përfshin mundësinë për zhvillim personal 

dhe rritjen sociale për palët e konfliktit7. Çdo zgjidhje e cila ofrohet nga gjykata për njërën pale çdo 

here është e dhimbshme. Me qëllim që të dy palët në konflikt të ndahen të kënaqura aplikohet çdo 

here ndërmjetësimi, si procedure alternative e zgjidhjes se kontestit.  

 

 

1.5 Procedura e ndërmjetësimit sipas Kodit të Procedurës Penale  

 

1. Prokurori i shtetit mund ta dërgojë kallëzimin penal për një vepër penale të dënueshme me gjobë 

ose me burgim deri në tre (3) vjet për ndërmjetësim. Para se të veprojë kështu, prokurori i shtetit merr 

parasysh llojin dhe natyrën e veprës, rrethanat në të cilat ajo është kryer, personalitetin e kryerësit 

dhe dënimet e mëparshme të tij për të njëjtën vepër penale apo për vepra penale të ndryshme, si dhe 

nivelin e përgjegjësisë penale të tij. 

 

2.. Ndërmjetësimi bëhet nga ndërmjetësi i pavarur. Ndërmjetësi detyrohet ta pranojë çështjen e 

dërguar nga prokurori i shtetit dhe të ndërmarrë masa për të siguruar se përmbajtja e marrëveshjes 

është në proporcion me seriozitetin dhe pasojat e veprës. 

 

3. Marrëveshja mund të arrihet përmes ndërmjetësimit vetëm me pëlqimin e të pandehurit dhe të 

dëmtuarit. 

 

4. Me marrjen e njoftimit për arritjen e marrëveshjes, prokurori i shtetit e hedh  kallëzimin penal. 

Ndërmjetësi detyrohet të informojë prokurorin e shtetit për dështim në arritjen marrëveshjes dhe për 

arsyet e dështimit të tillë. Kohëzgjatja për arritje të marrëveshjes nuk mund të kalojë tre (3) muaj. 

 

                                                 
7 Mediation in the European Union: An Introduction, by Dr Felix Steffek LLM (Cambridge), June 2012. 
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5. Procedura mbi zbatimin e ndërmjetësimit zbatohet përshtatshmërish sipas dispozitave të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, dhe Ligjin për Ndërmjetësim. 

 

1.6 Ndërmjetësimi në çështjet penale 

 

Pasojat e veprimeve kriminale lënë gjurmë jo vetëm tek viktimat, por edhe tek shkelësit, ndaj lind e 

nevojshme të punohet mbi sjelljen e tyre devijante, për t’i korrigjuar dhe riedukuar. Për këtë arsye, 

ndërmjetësimi bëhet shtysë për rigjenerimin e viktimës dhe për rehabilitimin e të akuzuarit. Dhënia e 

një dënimi penal me burgim, për të akuzuarin shpesh sjell depersonalizimin e tyre dhe krijimin e një 

distance të pakapërcyeshme midis të dënuarit dhe komunitetit shoqëror të cilit i përket.8  

 

Ndërmjetësi ofron një hapësirë për të kryer negociata në fushën penale edhe pse për fat të keq fusha 

e zbatimit të ndërmjetësimit penal, jo vetëm në vendin tonë por edhe më gjerë, është e limituar në një 

numër të kufizuar dispozitash, referuar kryesisht kundërvajtjeve penale. Për shembull në Shqipëri 

ndërmjetësimi është i mundur në rastet e veprave penale që kanë të bëjnë me: lëndime trupore; 

plagosje nga pakujdesia; shkeljen e vendbanimit apo lokaleve etj., por më gjatë për këtë temë do të 

flasim në vijim, ndërsa do të analizohet legjislacioni shqiptar në fushën e ndërmjetësimit. Në të gjitha 

këto raste dhe karakteristikë shumë domethënëse e vetë këtij instituti, është fakti se ndërmjetësimi 

nuk është i detyrueshëm9.  

 

 
 

1.7  Rëndësia e ndërmjetësimit  

 

 

 Ndërmjetësimi është një institucion shumë i rëndësishëm i të drejtës së një shteti, pasi luan 

një rol të rëndësishëm në sistemin e së drejtës. Zgjidhja e konflikteve me ndërmjetësim dhe 

procedurat me të cilat ajo arrihet, sjellin uljen e kostove të punës së administratës gjyqësore 

në veçanti dhe të sistemit të drejtësisë në përgjithësi.10  

 

 Ekonomia gjyqësore që ajo mbart në vetvete, bën që në një plan afatgjatë të ardhurat e 

kursyera të jenë të konsiderueshme dhe të mund të përdoren të fusha të tjera të jetës së 

përditshme, njëra nga të cilat do të ishte pikërisht edukimi/ndërgjegjësimi i brezave rreth 

                                                 
8 http://www.ugb.ro/Juridica/Issue5EN/9_Medierea_in_cauzele_penale.Petronela_Stogrin_EN.pdf 
9 Disertacion, për mbrojtjen e gradës shkencore “Doktor i shkencave” Ma. Besnik Qerekja, fq.57 
10 Disertacion,  Për mbrojtjen e gradës shkencore “Doktor i shkencave” Ma. Besnik Qerekja, fq.58 
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vlerave të procesit ndërmjetësues dhe rritja e sensibilizimit të komunitetit shoqëror karshi këtij 

instituti kaq të rëndësishëm.  

 

 Ndërmjetësimi shërben si një absorbues i një sërë problemesh shoqërore, duke i zgjidhur 

konfliktet penale dhe ato civile në një kohë tepër të shkurtër dhe në një mënyrë shumë efikase, 

gjë që ndikon në rehabilitimin e shpejtë autorit të veprës penale dhe sidomos në rikuperimin 

e shpejtë të viktimës nga këndvështrimi psikologjik, duke rregulluar me marrëveshje 

konfliktet ndërmjet tyre.  

 

 Pikërisht në rehabilitimin e viktimës dëshiroj të vë theksin, pasi asnjëherë sistemi i drejtësisë 

nuk e ka mbajtur parasysh atë edhe pse në radhë të parë është viktima – apo personi i dëmtuar 

nga vepra penale – ai që më fort se kushdo tjetër vuan në mënyrë të drejtpërdrejtë pasojat e 

veprës penale.  

 

 Në radhë të dytë është komuniteti shoqëror ai që cenohet nga vepra penale. Vuajtjet e individit, 

si anëtar i një komuniteti të caktuar shoqëror, në një këndvështrim më të gjerë e në një 

perspektivë pak më të largët, përkthehen në “vuajtje” për komunitetin shoqëror në gjirin e të 

cilit ka ndodhur vepra penale, ndaj e konsideroj shumë të rëndësishme marrjen në konsideratë 

të “vuajtjeve të viktimës” dhe “rehabilitimin e tyre”, pasi janë pikërisht ato që ulin nivelin e 

cilësisë së jetës në një komunitet të caktuar shoqëror, duke rritur nivelin e ankthit tek individët 

dhe pasigurinë e jetesës tek këta të fundit dhe në komunitetin ku bëjnë pjesë.  

 

 Së treti cenohet shteti, i cili me reagimin e tij sanksionues ndaj autorit të veprës penale, kërkon 

të rivendosë paqen sociale nëpërmjet aplikimit të sanksionit penal, dënimit me burg apo 

gjobës, e përkthyer në vlerë monetare, vlerë e cila kalon në favor të buxhetit të shtetit, duke 

mos mbajtur parasysh dëmet që i janë shkaktuar viktimës apo personit të dëmtuar nga vepra 

penale. Është e vërtetë që legjislacioni procedural penal, nëpërmjet institutit të “padisë civile 

në procesin penal” i jep mundësinë personit të dëmtuar nga vepra penale11 që të kërkojë 

shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga vepra penale.  

 

Kjo mënyrë jo vetëm që nuk rehabiliton viktimën në planin psikologjik dhe social, por shton ndjeshëm 

konfliktin mes palëve, konflikt i cili do të ndizet më tej përgjatë zhvillimit të procesit penal, ku personi 

i dëmtuar ka interesin – dhe do të bëjë çmos – që i pandehuri të gjendet fajtor dhe të dënohet për 

kryerjen e veprimeve kriminale që dyshohet se ka kryer, pasi e sheh këtë si mënyrën e vetme për të 

provuar përgjegjësinë e të pandehurit, kusht themelor për të përfituar shpërblimin e dëmit. Kjo 

tendencë e “paditësit civil”, që shkon natyrshëm drejt dënimit të autorit të veprës penale, është 

krejtësisht në kundërshtim me parimet dhe qëllimin e drejtësisë restauruese, e cila kërkon të nxjerrë 

autorin menjëherë jashtë sistemit të drejtësisë penale e karakterizuar nga elementi 

ndëshkues/sanksionator, duke aplikuar pikërisht drejtësinë restauruese karshi tij. 12 

 

                                                 
11 Neni 463 i KPP-së, Vendimi mbi propozimin për realizimin e kërkesës pasurore juridike 
12 https://e-justice.europa.eu/content_criminal_law-255-en.do#n04 
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1.8 Palët dhe procesi i funksionimit të ndërmjetësimit në çështjet penale  

 
             
Kush merr pjesë në një Ndërmjetësim Penal? 

 

Palët e përfshira në një rast penale dhe ndërmjetësit janë pjesëmarrësit kryesorë në seancën e 

ndërmjetësimit penal.   

 

Nëse avokatët i shoqërojnë klientët e tyre në ndërmjetësim, ata zakonisht marrin një rol më pasiv në 

vetë procesin e ndërmjetësimit në krahasim me klientët e tyre.  

 

Prokurorët nuk marrin pjesë në seancën e ndërmjetësimit. Procesi i ndërmjetësimit është vullnetar  

për viktimën dhe të pandehurit. Secila palë mund të zgjedhë për të anashkaluar ndërmjetësimin dhe 

të vazhdojë për ndjekje penale. 

 

Si funksionon procesi i ndërmjetësimit penal? 

 

Kur një çështje penale është referuar programit të ndërmjetësimit, menaxheri i rastit-ndërmjetësuesi  

kryen funksionin fillestar të shqyrtimit. Programi i ndërmjetësimit ka akses në çdo informacion të 

hartuar nga ndërmjetësuesi, duke përfshirë shkresat e lëndës së avokatit, dokumente, shqyrtimin e të 

dhënave nga lënda, të dhënat paraprake, historinë kriminale, raporte të policisë, si dhe çdo 

informacion tjetër lidhur me çështjen në dosjes. Palët marrin një kopje të marrëveshjes së tyre 

ndërmjetësimit dhe ndërmjetësi ruan dokumentin origjinal të marrëveshjes. Me përjashtim të 

marrëveshjes me shkrim për ndërmjetësim, të gjitha komunikimet që lidhen me shfaqjen e 

ndërmjetësimit, planifikimin, dhe seancën e ndërmjetësimit janë konfidenciale. 

 

Ndërmjetësimi është një metodë alternative të gjykimit, kështu që është shume e nevojshme sot, për 

të zgjidhur lloje të ndryshme të konflikteve në shoqëri. Ai është opsioni i vetëm për të ndihmuar  

gjykatat te cilat janë të sterngarkuara me lëndë. 
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Ndërmjetësimi në çështjet penale është një fushë relativisht e re në sistemin ligjor Kosovar, ajo 

ngjallur një interes shumë më vonë se në vendet e tjera evropiane. Nuk është e njëjta gjë qe mund të 

thuhet në lidhje me këtë mjetet alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në Shtetet e Bashkuara 

të Amerikës, ku ndërmjetësimi është provuar te jete shume efikas së bashku me metodat tjera 

alternative të zgjidhjes së konfliktit (marrëveshja për pranimin e fajësisë, pajtimi, arbitrazhi). 

 

 

1.9  Parimet e drejtësisë restauruese 

 

Në këtë konceptim, programet e ndërmjetësimit janë të bazuara në parimet e mëposhtme13: 

 

Reagimi social në rastin e një vepre penale duhet të ketë për qëllim kryesisht  riparimin e dëmit sa 

më shumë të jetë e mundur dhe  të së keqes  te shkaktuar tek viktima; 

 

Tek i pandehuri duhet te thumbohet ne mendje  se kjo sjellje e paligjshme është e papranueshme 

dhe ka pasoja konkrete për të dy viktimës dhe komunitetit; 

 

Kriminelët mund dhe duhet të pranojnë përgjegjësinë e veprimeve të tyre; 

 

Viktimat duhet të kenë mundësinë për të shprehur nevojat e tyre; 

  

Komuniteti ka detyrimin për të marrë pjesë në këtë proces; 

 

Për të arritur një  lloj të tillë të procesit duhet të plotësohen katër kushte: 

 

a. një viktimë identifikuar; 

b. dëshira e  pa frenuar e viktimës për të marrë pjesë në zgjidhjen e këtij konflikti; 

c. një shkelës pranon përgjegjësinë për sjelljen e tij të paligjshme; 

d. pjesëmarrjen vullnetare të kryerësit në këtë proces me qellim restaurues; 

 

 

 

                                                 
13 Committee of Experts on Mediation in Penal Matters, see also European Commission for the Efficiency of Justice 

(CEPEJ), GUIDELINES FOR A BETTER IMPLEMENTATION OF THE EXISTING RECOMMENDATION 

CONCERNING MEDIATION IN PENAL MATTERS, CEPEJ/2007/13, 7 (Council of Europe, 7 December 2007); 

European Commission for the Efficiency of Justice, page 21. 
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1.10 Efektet Pozitive te Ndërmjetësimit në Republikën e Kosovës 

 

Sipas analizave dhe raporteve të marra, miratimi i Ligjit mbi Ndërmjetësimin në Republikën e 

Kosovës dha efekte pozitive në realitetin e Kosovës. Ky ligj qytetarëve iu dha një mundësi dhe një 

mekanizëm të zgjidhjes së mos marrëveshjeve përmes instrumenteve jashtë gjyqësore, mundësoi 

uljen e numrit potencial të lëndëve nëpër gjykatat e rregullta të Kosovës, nxiti qasjen më të madhe në 

drejtësi si dhe mundësinë për një sundim dhe funksionim më efikas të ligjit. Efektet dhe përfitimet e 

ndërmjetësimit në mes tjerash janë: 

 

• Efiçenca, (Shumica e rasteve janë zgjidhur brenda disa seancave) 

• Qëndrueshmëria, (Ndërmjetësimi ofron zgjidhje te qëndrueshme) 

• Konfidencialiteti, (Palët dhe ndërmjetësuesit ruajnë konfidencialitetin e procesit) dhe 

• Suksesi (Përqindja e rasteve të suksesshme është shumë e lartë dhe në ngritje e sipër) 

 

1.11 Paraqitja në mënyre tabelore e rasteve të kryera me ndërmjetësim 

 
Raport Statistikor pёr të gjitha veprat penale, pёr tё cilat janё aplikuar procedurat alternative - 

ndërmjetësimi  
Neni 232 

  

Viti 2015 Nëntëmujori  2016 

Raste Persona Raste Persona 
   9 10 11 12 

Gjithsej për të gjitha prokuroritë  
560 736 359 478 

1 Prokuroria Speciale 

0 0 0 0 
2 Prokuroria Themelore në Prizren 

4 9 0 0 
3 Prokuroria Themelore në Pejë 

61 72 4 4 
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4 Prokuroria Themelore në Gjilan 

14 23 29 31 
5 Prokuroria Themelore në Prishtine  

144 216 159 209 
6 Prokuroria Themelore në Ferizaj 

104 144 60 75 
7 Prokuroria Themelore në Gjakovë 

78 96 66 93 
8 Prokuroria Themelore në 

Mitrovice  155 176 41 66 

      

 
 1.12 Përfundim 
 

Ndërmjetësimi është veprimtari dhe alternativë e rëndësishme për zgjedhjen e konflikteve në mes 

palëve. Megjithatë procesi i ndërmjetësimit ka qëllime shumë më të mëdha se sa thjesht vetëm nxitjen 

e zgjedhjeve konsensuale, ndonëse kjo përmban edhe objektiven dhe qëllimin final. Duke elaboruar 

procesin e ndërmjetësimit, mundemi të shohim shume avantazhe, nga të cilat  do të përmendim vetëm 

disa nga ato: 

 

- Ndërmjetësimi nuk ofron vetëm një pajtim të thjesht të palëve. Ndërmjetësimi ka për qëllim 

të ndihmoj palët që të arrijnë një zgjedhje funksionale, e cila do të jetë në favorin e tyre, të 

përmirësoj komunikimin midis tyre, dhe të nxisë ndarjen e drejtë dhe racionale të 

përgjegjësive aktuale dhe në perspektive. 

 

- Ndërmjetësimi u ofron palëve të përfshira në konflikt zgjedhje afatgjatë dhe përmes një afati 

të shkurtër kohor. Zgjedhja e konflikteve në mes palëve, përmes procesit të ndërmjetësimit, 

mundësohet që të zgjidhet në një afat kohor te shkurtër dhe te shpejt, duke u dalluar nga çdo 

procedure tjetër. Ky proces padyshim, mundëson shmangiet nga zvarritjet e gjata pranë 

organeve të drejtësisë, duke minimizuar dukshëm kohen dhe kostot financiare14. 

 

 

                                                 
14 NDËRMJETËSIMI NË SISTEMIN E DREJTËSISË SË REPUBLIKËS SE KOSOVËS DHE EFEKTSHMERIA 

POZITIVE E TIJ, Mr.sc.Hajrullah Mustafa 
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2. Ndërmjetësimi në çështje civile 

 

2.1 Hyrje 

 

“Nuk është turp kur nuk e di, por është turp kur nuk dëshiron ta mësosh”. 

 

Zhvillimi i shoqërisë në përgjithësi në segmente të ndryshme përveç të mirave të shumta që ka 

sjell, me vete ka sjellë edhe anën tjetër të medales respektivisht anën e errët e që është 

prodhimi/shkaktimi i mosmarrëveshjeve të reja dhe të ndryshme. Prodhimi apo shtimi i këtyre 

mosmarrëveshjeve ka shtruar nevojën që për të njëjtat të shikohen modalitete apo metoda të 

ndryshme për zgjidhjen e tyre. Ajo që deri më tani njihet si metoda më e besueshme për zgjidhjen 

e mosmarrëveshjeve apo konflikteve në mes të dy apo më tepër personave është rruga gjyqësore, 

pastaj vie çështja e negocimit e arbitrazhit e krejt në fund përmendet ndërmjetësimi sepse në 

zgjidhjen e fundit niveli i besueshmërisë është më i ultë. 

 

Numri i madh i mosmarrëveshjeve, ka ndikuar që zgjidhja e tyre përmes rrugës gjyqësore të 

vështirësohet, dhe të marr kohë, krejt kjo qoftë për shkak të pamundësisë së gjykatave ta 

përballojnë fluksin e madh të këtyre lëndëve, pastaj për shkak të mungesës kadrovike e shumë e 

shumë faktorë të tjerë. Në vazhdimësi është hulumtuar që të gjinden zgjidhje më të shpeshta por 

edhe efikase drejt zgjidhjeve të mosmarrëveshjeve në mes të palëve të ndryshme andaj edhe njëra 

nga këto alternativa që tani njihet në botën demokratike dhe e cila është e rregulluar në pjesën 

dërmuese të shteteve me ligje të veçanta është ndërmjetësimi. 

 

Ndërmjetësimi është zgjidhje alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në mes të palëve me 

ndërmjetësimin e personit të tretë i cili ndihmon në lehtësimin e bisedës në mes të palëve për të 

gjetur zgjedhjen e duhur për zgjidhjen e problemit apo mosmarrëveshjes në mes te tyre. Në 

dispozitat e Ligjit të Procedurës Kontestimore përmendet çështja e pajtimit gjyqësorë dhe ajo e 

ndërmjetësimit që për nga natyra kanë shumë ngjashmëri sikurse edhe për nga vendimi që merret 

sepse në të dyja rastet vendimet janë të pa apelueshme, apo janë vendime që në momentin e 

nxjerrjes marrin formën e prerë dhe janë tituj ekzekutiv. 

 

Futja e ndërmjetësimit si formë e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve vetëm se e ka begatuar sistemin 

e drejtësisë në aspektin civil dhe është si ndihmës për sistemin. 

 

Dihet mirëfilli se secila formë e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve jashtë asaj gjyqësore ka sfidat e 

veta sidomos në aspektin e besueshmërisë, andaj ngritja e besueshmërisë në këtë institute juridik 

të njëjtin vetëm se do ta fuqizonte. 

 

2.2 Objektivat Trajnuese 

 

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

 

 Thellojnë njohurit për gjitha mënyrat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve; 

 Njohin ndërmjetësimin që nga nocioni deri tek procedura; 

 Njohin se në cilat raste nuk mund të aplikohet ndërmjetësimi. 
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2.3 Parimet e Ndërmjetësimit 

 

Ndërmjetësimi është veprimtari jashtëgjyqësore për zgjidhjen e kontesteve ndërmjet dy apo më 

tepër palëve, me ndihmën e një pale të tretë e cila është neutral, por e cila vetëm u ndihmon palëve 

që përmes bisedave të arrijnë te zgjidhja e duhur e cila është e përshtatshme për të dy palët, e cila 

zgjidhje mundësohet nga zgjidhjet e shumëfishta.  

 

Sa i përket rregullimit ligjor, ndërmjetësimi me ligj të veçantë në Kosovës është rregulluar në vitin 

2012 me Ligjin Ligji  Nr. 03/ L-057 datë: 18 Shtator  2008, ndërsa zbatimi i tij për here të pare në 

praktikë ka filluar në vitin  2012 kur janë licencuar ndërmjetësuesit e pare dhe janë hapur Qendrat 

e Ndërmjetësimit në disa qytete të Kosovës.   

 

Ndërmjetësimi si formë e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në mes të palëve ka zënë vend edhe në 

Ligjin e Procedurës Kontestimore gjegjësisht në nenin 411 në dy paragrafe të tij:  

 

411.1 Po që se gjykata e gjen të nevojshme një gjë të tillë, atëherë ajo më së voni në seancën 

përgatitore, duke marrë parasysh natyrën e kontestit dhe rrethanat tjera, u propozon palëve 

ndërgjyqëse që kontestin ta zgjidhin në procedurën e ndërmjetësimit të rregulluar me ligj të 

veçantë. 

 

411.2 Zgjidhjen e kontestit me anë të ndërmjetësimit mund ta propozojnë edhe vetë palët me 

marrëveshjen e tyre. Propozimin e këtillë palët mund ta bëjnë deri në përfundimin e seancës për 

shqyrtimin kryesor të çështjes.   

 

Në aspektin ndërkombëtar ndërmjetësimi është rregulluar me Ligjin Model apo UNCITRALIN, 

pastaj me Direktivën 2008/52/EC, e cila direktivë i ka obliguar shtetet anëtare të BE-së që të 

rregullojnë me ligje të veçanta çështjen e ndërmjetësimit, ku kjo tregon per rendësin e këtij 

instrumenti. 

Marrë parasysh faktin se ky trajnim iu dedikohet kandidatëve për gjyqtar gjyqtarë  në sistemin e 

drejtësisë në Kosovë, pra përmes këtij trajnimi synohet që të njëjtëve tu ofron mundësi që më për 

së afërmi të kuptojnë ndërmjetësimin si zgjidhje të kontesteve në mes të palëve, rëndësinë e të 

njëjtit si dhe motivimin që gjyqtarët ta shfrytëzojnë dhe mos ta neglizhojnë këtë mënyrë të 

zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Pra të njëjtëve do tu sqarohet gjendja aktuale se sa shfrytëzohet 

ky instrument juridik nga gjykatat në Kosovë, pse duhet të shfrytëzohet më tepër dhe në cilat 

aspekte duhet kushtuar kujdes më të madh aplikimit të kësaj metode. Të njëjtëve do tu ofrohen në 

mënyrë statistikore të dhëna rreth këtij instrumenti për zgjidhen e mosmarrëveshjeve në mes të 

palëve. 

 

Ndërmjetësimi në formën si tani ekziston mund të mendohet se është institut i ri, mirëpo shikuar 

nga aspekti historik kjo zgjidhje ka ekzistuar qysh në kohërat me të vjetra në Egjiptin e lashtë, 

Babiloni Asiri, pastaj kjo zgjidhje haset edhe tek Romakët e vjetër. Diqka të përafërt me 

ndërmjetësimin edhe në traditën tonë ka qenë i njohur insituti i “pleqërisë”, por që për dallim nga 

ndërmjetësimi ky institut më tepër ngjason me arbitrazhin, sepse pleqëria ka marrë vendim për 

dallim me ndërmjetësimin ku ndërmjetësuesi vetëm lehtëson zhvillimin e bisedës apo dialogut. 

 

Futja e ndërmjetësimit, si instrument juridik për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve vetëm sa e ka 

begatuar sistemin e drejtësisë, por në të njëjtën kohë edhe e ka mundësuar që ky sistem të lirohet 

nga një pjesë e lëndëve të caktuara. Ndërmjetësim zbatohet pothuajse në të gjitha procedurat apo 

natyrat e lëndëve: si tek ato familjare, ekonomike-komerciale, civile por edhe në procedurat 

penale. Fokusi ynë do të jetë në trajtimin e ndërmjetësimit në aspektin e procedurave apo rasteve 

civil 
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Parimet apo Karakteristikat e Ndërmjetësimit: 

 

1. Shprehja e Vullnetit të palëve 

2. Barazia e Palëve në Procedurë 

3. Paanshmëria 

4. Fshehtësia dhe Besueshmëria 

5. Urgjenca apo shpejtësia 

 

 

2.3.1 Shprehja e Vullnetit të palëve 

 

Parim kryesor apo fundamental për fillimin e procedurës së ndërmjetësimit është shprehja e 

vullnetit e i cili vullnet kërkon formën me shkrim, pra që të nënshkruajnë marrëveshjen për fillimin 

e ndërmjetësimit. Kjo pra është koha kur zyrtarisht konsiderohet fillimi i procedurës së 

ndërmjetësimit. Edhe në këtë aspekt vullneti duhet shprehët nga ana e të dy palëve në kontest. Kjo 

është njëra ndër pikat që e dallon nga ndjekja e procedurës gjyqësore, pasi procedura gjyqësore në 

rast kontesti fillon me padi, dhe se nuk kërkohet pëlqimi i palës tjetër për  të filluar. 

 

 

2.3.2 Barazia e Palëve në Procedurë 

 

Barazia e palëve në procedurë nënkupton se te dy palët që marrin pjesë në procedurën e 

ndërmjetësimit janë të barabarta në secilin aspekt, qoftë në aspektin e pretendimeve, pastaj në 

zgjedhjen e ndërmjetësuesit, në paraqitjen e provave eventuale. Parimi i Barazisë palëve në 

procedurë të ndërmjetësimit është i njëjtë sikurse në procedurën gjyqësore pasi palët trajtohen në 

mënyrë të barabartë nga ana e gjykatës. 

 

2.3.3 Paanshmëria 

 

Sa i përket paanshmërisë ky parim vlen për ndërmjetësuesin apo ndërmjetësueset, pasi të njëjtit 

duhet të punojnë me palët në kontest ne mënyrë të pavarur dhe nuk guxojnë t’i nënshtrohen 

kurrfarë ndikimi nga jashtë. Pra sipas këtij parimi ndërmjetësuesi në procedurë duhet të udhëhiqet 

nga objektiviteti i plotë, dhe përmes këtij objektiviteti ta udhëheq procedurën e ndërmjetësimit 

duke përdorur metoda apo mekanizma që lehtësojnë bisedimet e palëve në mes vete për të arritur 

tek zgjidhja e problemit. 

 

Ky parim do të thotë se ndërmjetësuesi në asnjë mënyrë apo me asnjë veprim nuk guxon të anojë 

nga ndonjëra pale, pra parimet në vete janë të ndërlidhura. 

 

 

2.3.4 Fshehtësia dhe Besueshmëria 

 

Ky parim i obligon palët në kontest por edhe ndërmjetësuesin se deklarimet e tyre të dhëna para 

ndërmjetësuesit duhet të mbahen të fshehta apo konfidenciale dhe të njëjtat nuk mund të 

shfrytëzohen në ndonjë procedurë tjetër pa pëlqimin e palëve. As palët vetë nuk mund të 

shfrytëzojnë deklarimet e njëra tjetrës gjatë kohës së ndërmjetësimit, por ato informata mund të 

përdoren me pëlqimin e te dy palëve, kjo e vërteton barazinë e palëve. 
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2.3.5 Urgjenca 

 

Ky është njëri ndër adutët kryesore që shfrytëzohet si nga ndërmjetësuesit, promovuesit e 

ndërmjetësimit, gjykata apo institucionet tjera me rastin e propozimit të palëve në kontest që 

procedurën ta ndjekin apo ta vazhdojnë (nëse ka filluar në gjykatë) tek ndërmjetësuesit. Për dallim 

kur në gjykata koha ideale për zgjidhjen e një kontesti do të ishte periudha 6 mujore e krejt kjo 

edhe në përputhje me Konventën Evropiane për Të Drejtat e Njeriut më konkretisht neni 6, ndërsa 

procedura e ndërmjetësimit duhet të përfundon brenda periudhës 90 ditore. Në sistemin e  

drejtësisë në Kosovës për shkaqe tashmë të njohura numrit të madh të lëndëve të grumbulluara në 

gjykatë, pastaj numrit të pamjaftueshëm të gjyqtarëve, duhet vite të tëra që një procedurë të 

përfundon, andaj ndërmjetësimi shihet si alternativë pothuajse e domosdoshme për zgjidhjen e 

kontestit në mes tyre. 

 

 

2.4 Përparësitë dhe të Metat e Ndërmjetësimit 

 

Secila metodë apo formë e zgjidhjes së kontestit në mes të palëve është sikurse medaljoni që ka të 

dy anët, pra aspektin pozitiv dhe të metat që vlerësohen si aspekt negativ.  

 

Ndërmjetësimi lirisht mund të thuhet se ka shumë më shumë përparësi se sa të meta e si përparësi 

të ndërmjetësimit janë por nuk kufizohet vetëm në to: 

 

 Inkurajon dhe ndihmon shkëmbimin e informatave në mjedis jo armiqësor;  

 Ndihmon në sigurimin e informatave të reja për palët që mund të ndihmojnë në zgjidhjen 

e dallimeve të tyre;  

 Ndihmon palët që të kuptojnë mendimet dhe vështirësitë e njëri-tjetrit;  

 Jep palëve mundësinë që të sigurojnë kuptimin e shqetësimeve të tyre nga homologët në 

kontest;  

 Ndihmon në promovimin e nivelit produktiv të shprehjes emocionale;  

 Merret me dallimet në perceptime dhe interesa në mes të palëve në konflikt;  

 Ndihmon palët që të vlerësojnë realisht alternativat e tyre në ujdi miqësore; 

 Inkurajon fleksibilitetin dhe ofron mundësi për zgjidhje kreative që nuk kufizohen nga 

mjetet ligjore të parashkruara me ligj;  

 Është i përshtatshëm kur palët duan që të ruajnë për vete autoritetin vendimmarrës e jo t’ia 

delegojnë dikujt tjetër: arbitrazhit apo gjykatës; 

 Ndihmon palët që të zhvillojnë aftësitë komunikuese për çështje të ndryshme; 

 Kalon përqendrimin e vëmendjes së palëve nga e koha e kaluar në të tashmen;  

 Ndihmon në zbulimin e interesave të cilat palët ngurrojnë t‟i shpalosin njëri-tjetrit, por që 

megjithatë mund të ndihmojnë në zgjidhjen e kontestit. 

 

Si të meta të ndërmjetësimit apo pengesa mund të kuptohen: 

 

 negociatat e pafunda 

 pandershmëria e palëve 

 mungesa e mirëbesimit të palëve 
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 çështje te komplikuara dhe kur janë të përfshirë shumë palë qoftë në njërën anë apo të dy 

anët 

 

2.5 Fillimi (inicimi) i procedurës së ndërmjetësimit 

 

Fillimi apo inicimi i procedurës së ndërmjetësimit mund të shikohet nga dy aspekte, në aspektin 

subjektiv se kush mund ta inicion apo referon rastin në procedurën e ndërmjetësimit si dhe kohën 

kur mund të iniciohet apo referohet një çështje e caktuar të zgjidhet në procedurën e 

ndërmjetësimit. Sa i përket aspektit të subjektit procedura e ndërmjetësimit mund të fillohet nga 

vetë subjektet apo siç njihet ndryshe me Vet Referim si dhe kur rasti referohet nga Gjykata.  

 

Rasti kur referohet nga Gjykata ndodhë atëherë kur gjykata sipas nenit 411 vlerëson se kontesti në 

mes të palëve në procedurë për shkak të rrethanave është i përshtatshëm të zgjidhet përmes 

ndërmjetësimit dhe këtë ua rekomandon palëve. 

 

Kosova nuk ka ndonjë përvojë të gjatë sa i përket shfrytëzimit të kësaj alternative pra 

ndërmjetësimin pasi rastet e para të referimit në procedurën e ndërmjetësimit fillojnë në vitin 2012. 

 

Ligji i Procedurës Kontestimore i vitit 2008 në nenin 411 e ka paraparë që Gjykata kur e gjen të 

arsyeshme se ka elemente që e bëjnë të përshtatshme që çështja e caktuar mund të zgjidhet në 

procedurën e ndërmjetësimit, kur çështja rregullohet me ligj të veçantë. Ndërsa pikërisht ligji për 

Ndërmjetësimin parasheh në mënyre më të detajuar se si fillon procedura e ndërmjetësimit. Është 

e qartë se me marrëveshje të palëve në kontest (mosmarrëveshje) zgjidhja e çështjes përmes 

ndërmjetësimit mund të kalon nga gjykata në çdo kohë, por edhe para fillimit të procedurës 

gjyqësore pra drejtpërsëdrejti. Pra sikurse është cek në fillim tek karakteristikat e ndërmjetësimit 

është fondamentale marrëveshja e palëve që çështjen ta provojnë me zgjidh me ndërmjetësim. 

Edhe pse flitet se edhe në të kaluarën ka pasur ndërmjetësim duke aluduar në “pleqnitë” e asaj 

kohe, mirëpo ekziston dallim midis pleqnisë dhe ndërmjetësimit, sepse tek pleqnia pleqnarët 

vendosin për zgjidhjen e problemit pasi t’i dëgjojnë te dy palët dhe se vendimi i pleqnisë merr 

formën e prerë atë ditë që merret, ndërsa tek ndërmjetësimi ndërmjetësuesi nuk vendos, por i njëjti 

vetëm e kontrollon dhe udhëheq procesin pra negocimin në mes të palëve dhe e lehtëson atë, 

mirëpo nuk bie vendim ai vendimi apo marrëveshja është ajo që palët janë marrë vesh e jo ajo që 

ndërmjetësuesi vendos. 

 

 

 

2.6  Roli dhe rëndësia e gjyqtarit në zhvillimin e ndërmjetësimit 

 

Gjykata si institucion dhe gjyqtari si përfaqësues apo si individ brenda sistemit gjyqësor ka rolë të 

rëndësishëm në zhvillimin dhe avancimin e zgjidhjeve alternative të mosmarrëveshjeve në 

përgjithësi e ndërmjetësimit në veçanti. Për rëndësinë e kësaj metode gjyqtari ka tagër apo 

autorizim t’iu jap shpjegime të hollësishme palëve, kur gjen se mosmarrëveshja e tyre ke elemente 

që e bëjnë të besueshëm dhe të përshtatshëm se të njëjtat këtë çështje mund ta zgjidhin me 

ndërmjetësim, madje ai duhet t’ua sugjeron një gjë të tillë sa herë që është e mundur. Pikërisht 

përmes referimit ex-officio të rasteve tek ndërmjetësimi ngritët ky instrument, fuqizohet dhe merr 

rolë të rëndësishëm dhe kredibil në shoqëri, dhe e kundërta injorimi i këtij instrumenti do të 

shkaktonte dështim të të njëjtit. 

 

Se sa i rëndësishëm është roli i gjykatës më konkretisht roli i gjyqtarit në referimin e rasteve tek 

ndërmjetësimit, në fuqizimin e të njëjtit e vërteton edhe Udhërrëfyesi apo Udhëzimi i Komisioni 



 

     

93 
 

Evropian për Efikasitet në Drejtësi i cili në pikën 1.2 në mënyrë shprehimore përmend rolin e 

gjyqtarit ku në fjalinë e parë thekson: “Gjyqtari ka rolë të rëndësishëm në zhvillimin e 

ndërmjetësimit”. Më tutje thekson se gjyqtari do të duhej të ishte në gjendje që përmes sesioneve 

këshilluese t’ua sqaronte çështjet që kanë të bëjnë me ndërmjetësimin palëve si dhe t’i inkurajoj 

palët që problemet e tyre t’i zgjidhin përmes ndërmjetësimit. 

 

Kjo vë në pah rolin pro aktiv të gjyqtarit në raport me ndërmjetësimin, i cili rol në Kosovë ende 

është në nivel të ultë apo për të dëshiruar, sepse statistikat e rasteve të referuara nga Gjykata 

tregojnë se në përgjithësi ende ky instrument nuk fuqizohet sa duhet nga gjykata, e I cili do të 

ndikonte dukshëm në zvogëlimin e lëndëve në gjykata, në ofrimin e drejtësisë në kohë dhe në 

mënyrë efikase, pastaj në fuqizimin e ndërmjetësve. Rol qenësor gjyqtari ka me rastin e 

ekzaminimit të zgjidhjes së rastit nga ana e ndërmjetësuesit pasi gjyqtari është personi i cili i jep 

dritën e gjelbër vendimit të ndërmjetësit nëse ka filluar edhe procedura në gjykatë, dhe është 

personi i cili kujdeset që ky vendim të jetë në përputhje me ligjin dhe me disponimet e palëve. 

 

 

2.7 Natyra e rasteve civile që mund të zgjidhen përmes ndërmjetësimit 

 

Gjatë hulumtimit me rastin e përgatitjes së këtij trajnimi nuk kam hasur në literaturë shkencore që 

në mënyrë specifike të cekët se cilat raste apriori nuk mund të zgjidhen përmes ndërmjetësimit, 

pra për cilat natyra të rasteve është fjala. Po ashtu as në Ligjin për ndërmjetësimin nuk cekët se 

cilat kategori të rasteve nuk mund të zgjidhen përmes ndërmjetësimit, e as Ligji i Procedurës 

Kontestimore nuk  e përcakton një gjë të tillë. Në literaturë shkencore përmenden se përmes kësaj 

metode mund të zgjidhen: rastet që hyjnë në kategorinë e kontesteve familjare, pronësore, të drejtës 

detyrimore, të punës, administrative ndërsa i vetmi përjashtim që kam has është përjashtimi tashmë 

i njohur botërisht e që vlen edhe te pajtimi gjyqësorë është se nuk është i vlefshëm vendimi i 

ndërmjetësimit në rastet kur pala nuk mund të disponon me të drejta të caktuara. Se cilat janë këto 

të drejta me të cilat palët nuk mund të disponojnë e ka përmend ligjdhënësi në nenin 3.3 të LPK-

së, pra për të drejta që janë në kundërshtim me dispozitat ligjore, rregullat e moralit publik dhe 

rendin juridik. 

 

 

2.8 Zhvillimi i Procedurës së Ndërmjetësimit 

 

Në Ligjin për ndërmjetësimin nuk jepen edhe aq detaje se si zhvillohet procedura e ndërmjetësimit, 

mirëpo ajo në bazë të interpretimit të dispozitave të këtij ligji i gjason seancës gjyqësore, ku pika 

e parë është nënshkrimi i marrëveshjes për fillimin e ndërmjetësimit, përzgjedhja e 

ndërmjetësuesit, e këto mund të konsiderohen edhe si faza paraprake para se të hapet procedura e 

ndërmjetësimit nga ana e ndërmjetësit. Palët mund të zgjidhin një ndërmjetësues apo secila pale të 

zgjedh ndërmjetësin e vet, pra këtu nuk është e paraparë qe numri I ndërmjetësve të jet tek, sepse 

autorizimet e ndërmjetësit konsistojnë në lehtësimin e bisedës e jo në ofrimin e solucioneve apo 

alternativave. Ndërmjetësuesi ka për obligim t’i njoftoj palët me rregullat dhe procedurat e 

ndërmjetësimit, pastaj ua jep fjalën palëve qoftë në seanca të ndara në fillim nëse palët ashtu 

kërkojnë apo drejtpërdrejtë në seanca të përbashkëta qysh me fillim, më pastaj palët japin 

pretendimet e tyre sikurse në seancë gjyqësore, madje i tregojnë faktet dhe provat se ku i 

mbështesin pretendimet e tyre, kanë të drejtë edhe të propozojnë dëgjimin e dëshmitarëve, 

ekspertëve të caktuar, dhe krejt në fund nëse qëndrimet e palëve përafrohen atëherë me ndihmën 

e ndërmjetësit përpilohet marrëveshja e palëve. 
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2.9 Marrëveshja e Ndërmjetësimit 

 

 
 

Kur flitet për marrëveshjen e ndërmjetësimit mendohet në marrëveshjen përfundimtare apo 

definitive me të cilin është zgjidhur kontesti, pasi marrëveshja palët bëjnë edhe kur e fillojnë 

procedurën e ndërmjetësimit. Marrëveshja e ndërmjetësimit përkah forma mund ta ketë formën 

sikurse të nja kontrate apo vendimi gjyqësorë, apo me elemente të përbashkëta por ajo ë është e 

rëndësishme është se  përmbajtja e saj duhet të jetë në pajtim të plotë qoftë me LPK-në dhe Ligjet 

tjera si ai për Detyrimet, ligjin e procedurës përmbarimore, pronësisë etj. Krejt kjo për shkak se në 

instancë të fundit marrëveshja e ndërmjetësimit nëse nuk mund të jetë titull ekzekutiv apo i 

përmbarueshëm atëherë një marrëveshje e tille nuk mund te aprovohet ne Gjykate dhe nuk mund 

te zbatohet ne praktik. 

 

 

Shtrohet pyetja se me çfarë vendimi gjykata e anulon një marrëveshje të ndërmjetësimit? 

 

Ligji i ndërmjetësimit nuk e trajton fare këtë aspekt, por as LPK-ja në mënyrë shpërthimore nuk e 

trajton. Meqenëse kemi të bëjmë me anulim të marrëveshjes dhe se rasti tani duhet të vazhdohet 

në procedurë gjyqësore nënkuptohet se marrëveshja duhet të anulohet me aktvendim, sepse me 

aktgjykim zgjidhet çështja kryesore dhe është vendim përfundimtar. Me rastin e ekzaminimit të 

Marrëveshjes së ndërmjetësimit gjykata duhet të ketë parasysh sidomos këto çështje: a është 

marrëveshja në kundërshtim me nenin 3.3 të LPK-së pra palët a kanë pas të drejtë të disponojnë 

me objektin e kontestit, marrëveshja a pasqyron vullnetin e palëve, marrëveshja a është në 

përputhje edhe me dispozitat e LMD-së në raste të caktuara, marrëveshja si e tillë a mund të jetë 

titull përmbarimor gjegjësisht a do të mund të përmbarohej. 
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2.10 Përfundimi i Procedurës së Ndërmjetësimit 

 

Objektiva: 

 

Ligji për ndërmjetësimin ka paraparë mënyrat se si përfundon procedura e ndërmjetësimit, pra 

rastet kur përfundon procedura e ndërmjetësimit janë: 

 

 
 

- arritjen e marrëveshjes në mes të palëve;   

- tërheqjen e cilësdo palë, në çfarëdo kohe gjatë zhvillimit të procedurës,  

- duke deklaruar se nuk ka interes për vazhdimin e procedurës së ndërmjetësimit; 

- konfirmimin nga ndërmjetësuesi, pas konsultimit me palët, kur vlerësohet se vazhdimi i 

procedurës nuk është i arsyeshëm;  

- kalimin e afatit ligjor për arritjen e marrëveshjes.  ( të bashkëngjitet neni 14.1 I ligjit te 

Ndërmjetësimit) 

 

Sa i përket mënyrës së parë kjo dihet përfundimi i tillë është përfundim substancial pasi palët me 

sukses e kanë zgjidhur kontestin e tyre dhe çështja e tyre tashmë është e mbyllur kuptohet nëse 

gjykata e aprovon marrëveshjen ku pas aprovimit kjo marrëveshje llogaritet si titull ekzekutiv për 

palët. Pikat tjera janë kur procedura e ndërmjetësimit përfundohet pa sukses për çështje 

procedurale, tërheqja e palës, mos interesimi i palës për vazhdimin e procedurës, vlerësimi apo 

konfirmimi nga ndërmjetësuesi se nuk ka mundësi të zgjidhjes së problemit pasi vazhdimi i 

mëtutjeshëm është i pa arsyeshëm si dhe krejt në fund me kalimin e afatit për arritjen e 

marrëveshjes. 

 

 

2.11 Statistikat e ndërmjetësimit në Kosovë 2012-2016 Analize e statistikave 

 

Më poshtë në mënyrë tabelore do të mund të shihni statistikat zyrtare të rasteve të referuara, të 

zgjidhura dhe të dështuara te ndërmjetësimit. Këto statistika në mënyrë të pakontestueshme do të 

na tregojnë se sa vërtet edhe ne si gjyqtar kemi ndikuar që kjo mënyrë e zgjidhjes së 

mosmarrëveshjeve të fuqizohet. 

 

Është parim: “ Aty ku faktet janë të pranishme fjalët janë të tepërta”. 

 

 

 

2012 Prishtinë Ferizaj Gjakovë Pejë Gjilan Total 

Raste të referuara 

nga Gjykata  

/ 14 14 57 70 155 
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Raste të referuara 

nga Prokuroria 

1 / / / / 1 

Raste me vet 

Referim  

6 6 10 / / 22 

Të referuara 

gjithsej për 

Ndërmjetësim 

7 20 24 57 70 178 

Të zgjidhura 

gjithsej 

3 6 16 22 36 83 

Të pazgjidhura 

gjithsej 

4 9 8 20 22 63 

Në proces (shifra 

e totalit varion) 

/ / / 15 1 16 

 

 

2013 Prishtinë Ferizaj Gjakovë Pejë Gjilan Mitrovice Total 

Raste të referuara 

nga Gjykata  
86 139 57 75 70 

4 
431 

Raste të referuara 

nga Prokuroria 
74 / 6 / / 

/ 
80 

Raste me vet 

Referim  
2 7 3 / / 

7 
19 

Të referuara gjithsej 

për Ndërmjetësim 
162 146 66 75 70 

11 
530 

Të zgjidhura 

gjithsej 
145 42 34 28 45 

11 
305 

Të pazgjidhura 

gjithsej 
3 21 26 19 17 

/ 
86 

Në proces (shifra e 

totalit varion) 
/ / / 48 9 

/ 
57 

 

2014 Prishtinë Ferizaj Gjakovë Pejë Gjilan Mitrovice Prizren Total 

Raste të referuara 

nga Gjykata  
360 20 52 75 133 74 24 738 

Raste të referuara 

nga Prokuroria 
88 79 67 / / 52 / 286 

Raste me vet 

Referim  
20 8 5 / / 19 / 52 

Të referuara gjithsej 

për Ndërmjetësim 
468 107 124 75 133 145 24 1076 

Të zgjidhura 

gjithsej 
346 81 101 35 114 109 6 792 

Të pazgjidhura 

gjithsej 
10 15 26 48 16 36 3 154 

Në proces (shifra e 

totalit varion) 
/ / / 45 14 / 7 66 
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2015 Prishtinë Ferizaj Gjakovë Pejë Gjilan Mitrovice Prizren Total 

Raste të 

referuara nga 

Gjykata  

164 18 28 98 203 36 94 641 

Raste të 

referuara nga 

Prokuroria 

267 102 129 56 16 77 122 769 

Raste me vet 

Referim  
3   3 4 18 73 3 104 

Të referuara 

gjithsej për 

Ndërmjetësim 

434 120 160 158 238 182 219 1511 

Të zgjidhura 

gjithsej 
515 103 129 139 213 165 18 1282 

Të pazgjidhura 

gjithsej 
11 6 19 40 7 20 15 118 

Në proces 

(shifra e totalit 

varion) 

  12 17 8 4 10 6 57 

 

Numri total                                    

2012-2013-

2014-2015 Prishtinë Ferizaj Gjakovë Pejë Gjilan Mitrovice Prizren Total 

Raste të 

referuara nga 

Gjykata  

610 191 151 305 476 114 118 1965 

Raste të 

referuara nga 

Prokuroria 

430 181 202 56 16 129 122 1136 

Raste me vet 

Referim  
31 21 21 4 18 99 3 197 

Të referuara 

gjithsej për 

Ndërmjetësim 

1071 393 374 365 511 338 243 3295 

Të zgjidhura 

gjithsej 
1009 232 280 224 408 285 24 2462 

Të pazgjidhura 

gjithsej 
28 51 79 127 62 56 18 421 

Në proces 

(shifra e totalit 

varion) 

                

 

Numri total                  

Janar - Prill 

2016 Prishtinë Ferizaj Gjakovë Pejë Gjilan Mitrovicë Prizren Total 

Raste të 

referuara nga 

Gjykata  

115   26 17 76 6 1 241 
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Raste të 

referuara nga 

Prokuroria 

236 22 46 4 25 18 18 369 

Raste me vet 

Referim  
3   1  1 11 1 17 

Të referuara 

gjithsej për 

Ndërmjetësim 

354 22 73 21 102 35 20 627 

Të zgjidhura 

gjithsej 
173 22 57 21 91 34 13 411 

Të pazgjidhura 

gjithsej 
5  5 4 8 1 2 25 

 

 

Në rubrikat tek qyteti apo Gjykatat Themelore aty ku nuk janë përfshirë 7 gjykatat themelore është 

për shkak se jo në të njëjtën kohë janë hapur të gjitha qendrat e ndërmjetësimit në këto qytet ku 

mungojnë. Në bazë të statistikave vërehen trendet e zbatimit të procedurës së Ndërmjetësimit në 

Kosovë, si dhe efikasiteti i ndërmjetësimit, ku si shihet efikasitet i lartë në zgjidhjen e kontesteve 

përmes kësaj zgjidhjeje alternative. Këto statistika duhet të shërbejnë si motivim për gjyqtarët që 

nëse deri më tani kanë hezituar në referimin e rasteve tek ndërmjetësimi, tani pa kurrfarë hezitimi 

ta shfrytëzojnë këtë mundësi sepse në instancë të fundit kjo do të ndikonte në shkarkimin e 

gjykatave nga grumbulli i madh i lëndëve që momentalisht ekzistojnë në gjykata të caktuara në 

Kosovë. 

 

Duke u nisur nga këto statistika konsideroj se gjykatat e stërngarkuara me numër të rasteve të 

grumbulluara duhet që t’ua sqarojnë palëve për mundësinë e shfrytëzimit të kësaj alternative, për 

arsye se afati përfundimtar kur duhet një rast të përfundohet është 90 ditor, dhe nëse nuk ka 

marrëveshje lënda prapë kthehet në Gjykatë, pra gjyqtarët me numër të madh të lëndëve nuk 

humbin asgjë, pasi numëri i madh i lëndëve as që mund të hapet për këtë periudhë kohore dhe 

pikërisht pritja e gjatë për procedimin e rastit të tyre mund të shërben tek ata si motivim ta 

shfrytëzojnë këtë mënyrë. 

 

Pothuajse në secilin shtet Evropian ka pasur hezitim për zgjidhjen e kontesteve të tyre përmes 

ndërmjetësimit, ku ky hezitim ka ardhur sidomos nga qytetarët apo palët sepse nuk kanë pasur 

besim apo ka pasur keqkuptim në zgjidhjet tjera sikurse në gjyqësorë, mirëpo me kalimin e kohës 

edhe qytetarët e atyre shteteve janë bindur se nuk humbin asgjë që të provojnë që kontestet e tyre 

t’i zgjidhin me ndërmjetësim, madje përmes ndërmjetësimit qytetarët do të përmirësojnë aftësitë e 

tyre komunikuese, kjo është më e pakta që mund të fitojnë nga kjo procedurë. 

 

 

2.12 Ushtrime praktike 

 

Ushtrimi 1 

 

Pala A është Komuna e Graqanicës ndërsa pala B është personi fizik. 

 

Palët janë pajtuar që mosmarrëveshjen e tyre ta zgjidhin me ndërmjetësim, dhe pasi kanë ndjekur 

procedurën e ndërmjetësimit, ndërmjetësuesi e ka njoftuar Gjykatën se palët në kët procedurë janë 

pajtuar si vijon: se pala B është pronar I parcelës kadastrale 3129-1 me kulturë tokë bujqësore, arë 

e klasës së I-rë, me sipërfaqe prej 1750 m2 e cila gjendet në Rr.. Mbreti Bardhyl Zona Kadastral 

Graqanice e cila në regjistra kadastral udhëhiqet në emër të palës A, në bazë të mbajtjes me 
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mirëbesim për më tepër se 20 vite. Ku pala A ka marrë obligim që t’ia lejoje palës B regjistrimin 

e kësaj të drejte në Regjistrat Kadastral. 

 

 

Ju si gjyqtar a do ta aprovoni një marrëveshje të tillë? 

 

Mendoj se në rastin konkret një marrëveshje e tillë nuk duhet të aprovohet për  shkak se palët 

kontestin në fjalë nuk duhet referuar për tu zgjidhur përmes procedurës së ndërmjetësimit, për 

shkak se një marrëveshje e tillë është në kundërshtim me nenin 3.3 të  Ligjit të Procedurës 

Kontestimore, sepse pala e paditur nuk mund ta pohon një fakt të tillë edhe para gjykatës e as në 

procedurë të ndërmjetësimit, pra përfaqësuesi i palës A nuk mund të disponojë me  një kërkesë të 

tillë.   

 

Ushtrim 2 

 

Pala A është person fizik pala B Komuna e Prishtinës 

Çështja është kompensim i dëmit për shfrytëzimin e parcelës së palës A. 

Pala b asnjëherë deri me tani nuk bërë kurrfarë pagese per shfrytëzimin e parcelës qe e ka ne baze 

të kontratës mbi dhënien në shfrytëzim. 

 

Palët në procedurën e ndërmjetësimit janë marr vesh si vijon: Ku pala A t’ia paguan palës B 

shumën prej 10 000 euro në emër të kompensimit të dëmit. 

 

A do ta aprovoni marrëveshjen në fjalë? 

 

1. Po do ta aprovoja 

2. Jo nuk do ta aprovoja sepse  nuk eshte e plote (e sakte) 

3. Nuk do ta aprovoja asesi sepse nuk lejohet negocimi ne kete rast 

 

 

Ushtrimi 3 

 

Pala A është person fizik, pala B Institucion Publik. Në procedurë pala A përfaqësohet 

personalisht, ndërsa pala B nga përfaqësuesi i saj. Çështja që është shtruar para ndërmjetësuesit 

është përmbushja e një kontrate që ka qenë më herët e lidhur pikërisht në mes të palës A dhe palës 

B. 

Meqenëse Pala A nuk i kishte përmbushur obligimet me kohë ndaj palës B, pala B e kishte iniciuar 

procedurën në Gjykatë. Pas inicimit të çështjes në gjykatë, palët janë pajtuar që rastin të provojnë 

me zgjidh përmes ndërmjetësuesit. 

Tek ndërmjetësuesi pala A dhe pala B kanë arritur këtë marrëveshje: ku pala A ka pranuar që palës 

B t’ia përmbush kontratën në shumë prej 10 000 euro të cilën shumë palët janë marrë vesh që të 

paguhet në 10 këste nga 1 000 euro kësti në muaj, në llogarinë e palës B. 

Tani marrëveshja e ndërmjetësimit ka ardhur tek ju a mendoni se kjo marrëveshje duhet të 

aprovohet ?   

 

Përgjigje: 

 

1. Po duhet te aprovohet 

2. Po duhet  te aprovohet  sepse është e plote 

3. Jo nuk duhet te aprovohet sepse nuk lejohet zgjidhja e rastit ne fjale përmes ndërmjetësimit 
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2.13 Përmbledhje 

 

Ndërmjetësimi definitivisht është alternativë që ia vlen të provohet, të promovohet dhe të fuqizohet 

nga ana e Gjykatave, pasi janë pikërisht Gjykatat si institucione, dhe gjyqtarët si bartës të 

funksioneve gjyqësore ata që më së shumti mund të përfitojnë për këto arsye: shkarkimi nga numri 

i madh i rasteve. Shkarkimi nga numri i madh i lendeve ne te ardhmen do të mund të garantonte 

gjyqtari për respektimin e neni 6 te Konventës Evropiane per te Drejtat e Njeriut, që nënkupton “ 

E drejtën për një gjykim të drejtë objektiv dhe në kohe të arsyeshme. 

 

Zbatimi apo aplikimi në mase më të madhe të kësaj alternative për zgjidhjen e rasteve gjyqësore 

po ashtu do të ndikonte në ngritjen e besimit të publikut në sistemin e drejtësisë në përgjithësi dhe 

në gjykata në veçanti. 

 

Aplikimi i kësaj procedure nuk do të krijonte shpenzime  të mëdha përkundrazi me sa me pak 

shpenzime do të mund të përfundonte dhe në të ardhmen do të mund të zvogëlonte numrin e rasteve 

në gjykata pasi palët apriori mosmarrëveshjen e tyre do të mund të tentonin ta zgjidhin në 

procedure të ndërmjetësimit pa u regjistruar fare në gjykatë.  

 

Andaj krejt në fund i rekomandoj gjyqtarëve që në masë sa më të madhe të aplikojnë apo referojnë 

sa më shume raste për tu zgjidhur tek zyra për ndërmjetësime dhe secilin rast që vie nga kjo zyre 

duhet të shikohet me kujdes sepse vetëm në këtë mënyrë mund të fuqizojmë ndërmjetësimin. 
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Hyrje  

 

Duke pasur parasysh ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale lidhur me marrjen në pyetje dhe 

udhëheqjen e shqyrtimit gjyqësor është e nevojshme që prokurorët e sapoemëruar të trajnohen 

lidhur me zhvillimin e shkathtësive gjyqësore në përputhje me këto ndryshime. Në mënyrë 

specifike ngritja e shkathtësive do bëhet për fjalën hyrëse, marrjen e drejtpërdrejtë dhe të tërthorët 

në pyetje, vënien në dyshim, rehabilitimin dhe fjalën përfundimtare. 

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

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

 
 Prezantimin e një fjale hyrëse duke përdorur teknikat adekuate; 

 Pasqyrimin e figurës e cila do të shfaqet gjatë gjykimit; 

 Njoftimin e gjykatës me provat të cilat do të paraqiten para saj; 

 Theksimin e fakteve të cilat do të zbardhen gjatë gjykimit; 

 Mbrojtjen e rastit duke filluar nga paraqitja e parë e tij; 

 Zhvillimin e teorisë së rastit; 

 Zbatimin e marrjes në pyetje të dëshmitarit të propozuar vet; 

 Tregimin e historisë së rastit tuaj përmes gojës së dëshmitarit që e keni thirrur ju; 

 Prezantimin e provave të cilat vërtetojnë faktet tuaja bindëse para gjykatës; 

         Prezantimin e provave materiale apo shkresore;  

 Ngritjen e besueshmërisë së dëshmitarëve të propozuar. 

 Zbatimin e marrjes në pyetje të dëshmitarit të propozuar nga pala e kundërt; 

 Zbatimin e përgjigjes ndaj palës së kundërt; 

 Zbatimin e kontrollit të përgjigjeve të dhëna nga dëshmitari i palës së kundërt; 

 Identifikimin e strukturës dhe parimeve për marrjen e tërthortë në pyetje; 

 Zbatimin e rregullave për marrjen e tërthortë në pyetje; 

 Identifikimin e kufizimeve që duhet bërë kur zbatohet marrja e tërthortë në pyetje; 

 Tregimin e historisë së rastit tuaj përmes gojës së dëshmitarit që e keni thirrur ju; 

 Dëmtimin e besueshmërisë së dëshmitarëve të propozuar nga pala e kundërt. 

 Zbatimi e teknikave për vënien në dyshim; 

 Diskreditimin e dëshmitarit të palës së kundërt; 

 Identifikimin e teknikave për vënien në dyshim; 

 Zbatimin e vënies në dyshim përmes hapave konkret (konfirmo, kredito, konfronto);  

 Vlerësimin e rasteve për të cilat mund të bëhet vënia në dyshim. 

 Zbatimin e kundërpërgjigjes në marrjen e tërthortë në pyetje; 

 Identifikimin e rrethanave/rasteve kur duhet bërë ri ekzaminimi (përmirësimi i gabimeve,             

             rehabilitimi i dëshmitarit); 

         Prezantimin e provave materiale apo shkresore;  

 Ngritjen e besueshmërisë së dëshmitarëve të propozuar (rehabilitimi) 

 Demonstrimin e riekzaminimit, a duhet dhe kur bëhet riekzaminimi; 

 Dallimin e formave të riekzaminimit dhe parimet 

 Prezantimin e fjalës përfundimtare duke përdorur teknika dhe parime adekuate; 

 Argumentimin pse duhet besuar teorisë së rastit tuaj; 

 Bindjen e gjykatës me prova të cilat janë prezantuar para sajë; 

 Përdorimin e temës dhe titullit gjatë fjalës përfundimtar; 

 Theksimin e fakteve të cilat mbështesin teorinë e rastit tuaj; 

 Ngritjen e kredibilitetit të dëshmitarëve tuaj; 

 Përmbledhjen e elementeve ligjore të cilat në rastin konkret zbatohen në favorin tuaj. 
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1. Fjala hyrëse  

 

1.1 Hyrje  

 

Gjatë këtij sesioni do të trajtohet fjala hyrëse, tërheqja e vëmendjes në fjalën hyrëse, konsideratat 

strategjike dhe ato të ndërlidhura me dëshmitë, shpjegimi për ngjarjet që pritet të ndodhin, 

struktura e fjalës hyrëse si dhe prezantimi i fjalës hyrëse nga prokurori dhe mbrojtësi.  

 

 

1.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

 Prezantimin e një fjale hyrëse duke përdorur teknikat adekuate; 

 Pasqyrimin e figurës e cila do të shfaqet gjatë gjykimit; 

 Njoftimin e gjykatës me provat të cilat do të paraqiten para sajë; 

 Theksimin e fakteve të cilat do të zbardhen gjatë gjykimit; 

 Mbrojtjen e rastit duke filluar nga paraqitja e parë e tij; 

 Zhvillimin e teorisë së rastit; 

 

 

1.3 Qëllimi i fjalës hyrëse  

 

Fjala hyrëse është mundësia e parë e palëve që të flasin para gjykatës lidhur me arsyet e rastit të 

tyre15. 

 

Një fjalë hyrëse e suksesshme është një hartë me të cilën është i mbështjellë një ditarë i cili 

parashikon se nga do të jetë rruga e gjykatës dhe vë në pah dëshmitë dhe provat të cilat do të 

prezantohen nga ana e dëshmitarëve.   

 

Tri qëllimet e përgjithshme të fjalës hyrëse janë: 

 Të tërheqë vëmendjen e gjykatës; 

 Të ndihmojë gjykatën të kuptojë ngjarjet që pritet të ndodhin në gjykatë; dhe 

 Të përkrahë pozicionin e klientit tuaj. 

 

 

1.4 Tërheqja e vëmendjes në fjalën hyrëse 

 

Konkurrenca në imagjinatën e gjykatës fillon për herë të parë kur ju dhe pala e kundërt flisni për 

herë të parë. Ky është një moment me rëndësi. Nëse arrini që në momentin e parë të vendosni 

imazhin e duhur në mendjen e gjyqtarit,  ju mund të ndikonin  mënyrën që ata do të interpretojnë 

provat në gjykatë. 

 

Nëse merret si shembull imazhet e ndryshme që mund të krijohen nga shprehjet “dhomë pritjeje” 

dhe “paradhomë” Për shumicën e njerëzve një dhomë pritjeje është e pajisur me kujdes në mënyrë 

formale dhe e rezervuar për pritje. Një paradhomë megjithatë është më shumë si kornizë e nxirë e 

errët e ndoshta pak e frikshme. Duke pasur një kontrast të imazheve, gjykata do të nxjerrë 

konkluzione të ndryshme rreth hapësirës ku ka ndodhur ngjarja në këto dy vende.  

 

                                                 
15  Steven Lubet dhe Jill Trumbull-Harris “Mock Trials-Preparing, Presenting, and Winning Your Case” Faq.199 
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Detyra juaj në fjalën hyrëse është që të tërhiqni imagjinatën e gjykatës, të ndihmoni atë që të 

mendojë rastin në mënyrë të njëjtë si edhe ju. Kjo është një detyrë e vështirë nga aspekti ligjor të 

cilin e ka paraqitja e fjalës hyrëse në gjykatë. 

 

 

1.5 Shpjegimi për ngjarjet që pritet të ndodhin 

 

Funksioni ligjor i fjalës hyrëse është që të ndihmojë eksperimentuesit të fakteve që të kuptojë 

provat të cilat do të prezantohen në gjykim. Derisa ne besojmë se provat do të jenë shpjeguese të 

vetvetes, ndodhë që edhe në gjykimet më të organizuara provat shpesh të prezantohen në mënyrë 

të pa kuptimtë. Me qëllim të reduktimit të këtij konfuzioni, gjykatat e kanë zhvilluar konceptin e 

fjalës hyrëse. 

 

Fjala hyrëse iu jep palëve mundësi që të prezantojnë një pasqyrë të rastit që në fillim të gjykimit 

në mënyrë që të pajisë trupin gjykues me njohuri rreth kuptimit të provave ashtu siç do të 

prezantohen gjatë gjykimit. Sidoqoftë kjo shans e dhënies së një pasqyrimi për dëshmitë e pritshme 

nuk është një mundësi për të argumentuar rreth tyre. 

 

Rregulli i mos argumentimit do të thotë se fjala hyrëse mund të përdoret vetëm për të informuar 

gjykatën për atë se çka do të tregojnë provat.  

 

 

1.6 Mbroje klientin/rastit tuaj 

 

Qëllimi juaj gjatë prezantimit të fjalës hyrëse duhet të jetë, përdorimi i sajë si një mundësi e 

mbrojtjes së teorisë së rastit tuaj. Kjo mundësi nuk është edhe aq e lehtë sa duket. Që në fillim 

duhet të kihen parasysh marrëdhëniet në mes provave të cilat priten të shfaqen dhe përfundimin të 

cilin ju dëshironi të arrij gjyqtari apo trupi gjykues.  

 

Një fjalë hyrëse mirë e përgatitur do të mbështetet në disa ose në të gjitha konceptet e mëposhtme: 

 

 Zgjedhja e fakteve. Në çdo fjalë hyrëse duhet të vendosni se cilat fakte do të përfshini e 

cilat jo. 

 Renditja e fakteve. Renditja e fakteve mund të jetë po aq e rëndësishme sa edhe natyra e 

tyre. 

 Qartësia e përshkrimit. Një fakt mund të theksohet, por është me rëndësi të përshkruhen 

detajet e mjaftueshme të cilat i krijojnë gjykatës portretin që ju dëshironi.   

 Kuptimi i përbashkët. Një fjalë hyrëse nuk mund të jetë e suksesshme nëse tregimi i sajë 

nuk përputhet me përvojën e përditshme. Llogaritni se sa ka kuptim një fjalë hyrëse nëse 

fillon kështu: ”I pandehuri ishte zgjuar vonë. Ai kishte për të shkuar në një takim shumë të 

rëndësishëm i cili do të mbahej larg nga shtëpia e tij. Ai nuk hëngri mëngjes fare dhe shkoj 

drejt në automjetin e tij me të cilin u nis për në takim”. 

 Tërheqja etike. Një fjalë hyrëse mund të bëhet më tërheqëse kur ajo tregon një storie të 

cilën njerëzit dëshirojnë ta pranojnë. Provat mund të përshkruhen të shkëmbimit të vlerave 

ose virtyteve në atë mënyrë që të shtojnë forcën e moralit në pozicionin e klientit tuaj. 

 

Në një analizë përfundimtare, një fjalë hyrëse e suksesshme është ajo e cila saktësisht e shpjegon 

se si ju dëshironi të fitoni rastin tuaj. 

 

Për të qenë e efektshme një fjalë hyrëse, ajo duhet t’i plotësojë disa parakushte themelore praktike 

dhe ligjore, të cilat po i prezantojmë si më poshtë:  
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 I theksoni faktet: Ndoshta gabimi më i zakonshëm bëhet nga avokatët e papërvojë të cilët 

gjatë fjalës hyrëse dështojnë të theksojnë se cilat do të jenë dëshmitë e tyre. Në vend të 

kësaj, ata thjeshtë i përmendin sipërfaqësisht në mënyrë përmbyllëse. Një fjalë hyrëse 

efektive duhet t’i  theksojë faktet që ju shpresoni se do të shfaqen gjatë gjykimit të cilat më 

vonë ju do t’ i përmendni dhe mbroni dhe e tëra kjo do t’ia mundësojë klientit tuaj një 

aktgjykim në favor të tij. Dështimi në theksimin e dëshmive në deklaratën hyrëse është një 

rast i humbur që të bindet gjykata (gjyqtari, trupi gjykues apo kolegji). 

 

Shembull: 

Ardita Kruja do të dëshmojë gjithashtu. Ajo ishte duke qëndruar në anën e djathtë në qoshe 

të rrugës Gjergj Kastrioti kur ndodhi ndeshja mes dy automjeteve. Ajo do të ju tregojë se 

klienti im Burim Sefaja ishte duke vozitur drejt veriut në rrugën Adem Jashari përmes 

udhëkryqit.  

Ai para vetes kishte dritën e gjelbër. Në të njëjtën kohë, i akuzuari,  që ishte duke vozitur 

drejt lindjes në Gjergj Kastrioti ka vozitur mes përmes dritës së kuqe, kurrë nuk e  kishte 

ulur shpejtësinë e vozitjes  dhe u ndesh me makinën e Burim Sefaja. Ardita Kruja do të 

dëshmojë se si klienti im ishte duke vozitur me kujdes dhe se si i akuzuari e ka shkaktuar 

aksidentin.  

 

 Të jeni të qartë, të fortë dhe pozitiv: Një fjalë hyrëse në mënyrë që të jetë bindëse duhet 

të jetë e qartë. Kjo do të thotë se struktura e fjalive tuaja duhet të jetë e thjeshtë dhe e 

drejtpërdrejtë si dhe përzgjedhja e fjalive tuaja duhet të jetë themelore në kuptimin që të 

jetë sa më e kuptueshme.  Organizimi i rastit tuaj duhet të jetë logjik dhe progresiv pra 

duke shkuar përpara hap pas hapi. Sigurohuni se dëshironi të prezantoni faktet dhe jo vetëm 

konkluzat. 

 

 Mos u bëni ai/ajo që vetëm arsyetohet dhe mos i theksoni mendimet personale: 
Argumentimi, si dëshmitë dhe pjesë e vet dëshmive, duhet të rezervohet për fjalën 

përfundimtare. Një gjë e tillë është e pavend në fjalën hyrëse. Një mënyrë e lehtë se si të 

bëni dallimin në mendjen tuaj  është që të  mbani në mend se në fjalën hyrëse ju do t’ i 

theksoni faktet. Në fjalën përfundimtare, përveç theksimit të dëshmive, ju gjithashtu mund 

të angazhoheni që t’i  theksoni dëshmitë, gjithashtu mund t’i  debatoni edhe dëshmitë, 

dallimet, kredibilitetin e dëshmitarit , arsyen e shëndoshë  dhe çështje tjera edhe përtej vet 

dëshmive. Një rregull që do të mund të pyesni veten tuaj është “ A kam unë një dëshmitar 

të tillë që do t’ i  theksojë faktet që i them unë para trupit gjykues në deklaratën time hyrëse 

? Nëse po a është e mirëfilltë. 

 

Shembull: 
Në këta shembuj, versioni i parë është i duhuri ndërsa i dyti zakonisht do të konsiderohet 

si argumentues. 

E para: Ai ngiste makinën e tij 50 km në orë në një rrugë ku duhej vozitur 30km/h. 

E dyta: Ai ngiste makinën si në gara, i frikësonte dhe rrezikonte fëmijët.  

E para: Ai e drejtoi makinën e tij jashtë rrugës në një ditë të thatë pa të reshura, të qartë 

dhe nga një rrugë e drejtë. 

E dyta: Ai ngiste makinë e tij në mënyrë të pa përgjegjshme derisa doli nga rruga fare. 

E para: Ajo do të dëshmojë se ajo ia mori nga dora pistoletën një futbollisti që peshonte 

100 kg. 

E dyta: Dëshmia e saj se si ajo e mori pistoletën nuk do të jetë as bindëse e as e besueshme. 
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 Mos bëni theksim të tepruar të fakteve:  Asgjë nuk dëmton më shumë se sa mbi 

theksimi i dëshmive në fjalën tuaj hyrëse. Kundërshtari juaj, apo pala kundërshtuese, 

gjatë fjalës përfundimtare sipas të gjitha gjasave do t’i  përmend secilën pikë që ju 

dështuat ta theksoni. Kur jeni në dyshim  atëherë theksimi më i vogël është gjithmonë 

rruga më e arsyeshme. Trupi gjykues do të befasohet për të mirë nëse prezantimi i lëndës 

suaj del të jetë më i mirë se që e ka pritur. 

 Ta personalizoni klientin tuaj: Një nga objektivat tuaj në çdo gjykim është që ta 

personalizoni palën tuaj në mënyrë që trupi gjykues ta shef atë si person dhe mund ta 

identifikojë atë. Rrjedhimisht, t’i  drejtoheni klientit tuaj në emër të tij personal sa herë 

që të keni mundësi. Ndërsa, t’i  drejtoheni kundërshtarit tuaj në mënyrë të 

depersonalizuar. Thirreni kundërshtarin tuaj “i/e akuzuari/a” , me fjalën “ata” , “pala 

tjetër”,  apo emra të tillë të përshtatshëm. 

 I përdorni dëshmitë proceduralisht të pranueshme dhe administrueshme gjatë deklaratës 

hyrëse.  

 

 

1.7 Konsideratat strategjike dhe ato të ndërlidhura me dëshmitë  

 

 Zhvillojeni teorinë e rastit: Deklarata juaj hyrëse është rasti juaj i parë që t’i tregoni 

trupit gjykues se çfarë është rasti juaj ose më saktësisht, cila është teoria juaj për rastin. 

Ju duhet të jepni një vështrim të përgjithshëm logjik, koherent dhe të integruar mbi 

dëshmitë tuaja. Nëse ju dështoni ta bëni një gjë të tillë, mund të prisni që pala 

kundërshtare gjatë fjalës përfundimtare të theksojë se ju kurrë nuk keni pasur teorinë e 

rastit tuaj, se keni qenë pasiv, keni pritur t’i dëgjoni dëshmitë e më pastaj i jeni 

përkushtuar njërës prej tyre. 

 

 Sa duhet të jetë gjithëpërfshirëse fjala hyrëse? Pasi që fjala hyrëse duhet të theksoj 

në mënyrë adekuate se cilat do të jenë dëshmitë tuaja, dihet qartë se ekzistojnë disa 

nivele të të pasurit të dëshmive në gjendje të kompletuar dhe shkallën që mund të arrijë 

fjala juaj hyrëse mbështetur në ato dëshmi dhe të qenit të kompletuar. Rishikimi i thuktë 

i dëshmive tuaja nuk do të thotë se është gjithherë qasja më e duhur në çdo rast.  

Se çka është më së miri do të varet shumë edhe nga karakteri i dëshmitarit tuaj. A 

përbëhet kryesisht lënda juaj nga një dëshmitar kyç apo i ka disa dëshmitarë që 

plotësojnë njëri tjetrin? Aty ku përbëhet rasti juaj nga dëshmitarë kryesorë ju zakonisht 

duhet dhënë një deklaratë hyrëse të plotë që do të jetë koherente me dëshminë e 

dëshmitarit. Kur dëshmon dëshmitari ai do të përsëris atë që tashmë turpi gjykues e ka 

dëgjuar. Kjo do të duhej të shtonte besueshmërinë e dëshmitarit si dhe të avokatit. 

Megjithatë, atëherë kur rasti ka disa dëshmitarë dhe të gjithë ata e plotësojnë njëri tjetrin 

pa qenë asnjëri dëshmitar kyç, nuk sjell gjithaq dobi t’ i  thuhet trupit gjykues se çfarë 

do të thotë secili prej tyre. Në këto rrethana, do të jetë më efektive të thuhet se “çfarë ka 

ndodhur “ një herë dhe vetëm t’i përmendni dëshmitarët të cilët do ta plotësojnë këtë.  

 

 Dëshmia narrative (përshkruese) kundrejt dëshmisë klasike: Përshkrimi i dëshmisë 

suaj mund ti  ketë dy mënyra. Mënyrën narrative (përshkruese) ku ju prezantoni një 

përmbledhje të ngjarjes përmes syve tuaj si vëzhgues nga jashtë si dhe mënyrën e 

dëshmitarit me ç’rast e përshkruani ngjarjen nga sytë apo këndvështrimi i dëshmitarit. 

Dëshmia nga këndvështrimi i dëshmitarit zakonisht preferohet kur rasti juaj varet nga 

një dëshmitar i rëndësishëm dhe jo koherent pasi që kjo formë dot ë jetë më e përafërta 

e mundshme me dëshminë e dëshmitarit. Në anën tjetër, forma përshkruese zakonisht 

preferohet në rastet kur keni disa dëshmitarë të cilët plotësojnë njëri tjetrin.  
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 Shembull i një forme narrative të të përshkruarit kur disa persona janë dëshmitarë  

okularë  të një rasti vjedhjeje:  

 

Më 25 Prill 2009 në kafenenë e quajtur “Rugova” vendosur në Rrugën “Shkëmbi i 

Kavajes” nr.15. Në atë kafene rreth orës 19:00 ishin pronari, një kameriere dhe disa 

mysafirë. Çdo gjë ishte në rregull dhe normale. Papritmas, dy meshkuj të armatosur me 

revole hynë me vrull përmes derës kryesore që ta plaçkitnin kafenenë. Pronarët dhe 

mysafirët u urdhëruan që ti vendosnin të hollat e tyre mbi tavolinë ndërsa nga ana e pasme 

erdhi edhe një plaçkitës i cili i mblodhi ato dhe i futi në një thes të tekstilit, etj.  

 

 Shembull nga formulari kur i vetmi dëshmitar okular i tërë plaçkitjes ishte banakieri.  

 

Më datë 25 Prill, 2009 Fisnik Kruja shkoi në vendin e tij të punës në Kafenenë “Rugova” 

ku ai punonte si banakier. Në ora 16:00 kafeneja ishe ende e zbrazët. Ai u ul në një nga 

karriget e kafenesë që ishte më e largëta nga dera kryesore. Nga ai vend, ai mund të shihte 

përgjatë tërë kafenenë, derën kryesore, dritaren pikturë e cila shikon drejt rrugës dhe priste 

të arrijnë mysafirët të cilët sapo e përfundojnë orarin e tyre të punës. Papritmas rreth orës 

16:15  përderisa kafeneja ishte ende e zbrazët, Fisnik Kruja e pa një burrë të armatosur me 

revole se si hyn me vrull dhe ia drejton atij revolen. Ky mashkull kishte ngjyrë të bardhë, i 

kishte afër 25 vjet , ishte 1.80 cm i gjatë dhe i kishte afërsisht 78 kg. Ai kishte të veshura 

gjinse, një këmishë të thjeshtë dhe çizme. Ai kishte flokë të gjata deri te supet me ngjyrë 

kafe. Ai njeri, i akuzuari, eci në drejtim të Fisnikut derisa arriti distancën e të qenit ballë 

për ballë dhe e vendosi pushkën në fytin e Fisnikut, etj.  

 

 Si dhe kur ti shprehni dobësitë: Zakonisht një vendim shumë i vështirë për t’u marrë 

është rasti kur dhe si të vendoset që të shprehen dobësitë. Kjo gjë përfshin që t’i përcaktoni 

dobësitë tuaja dhe të parashikoni nëse kundërshtari juaj do t’i përdor ato në shqyrtim 

kryesor apo jo. Nëse dobësia është shumë e dukshme dhe e ditur për kundërshtarin tuaj ju 

duhet ta përmendni atë vullnetarisht sa më parë që është e mundur. Si ti shprehni 

vullnetarisht dobësitë tuaja? Çelësi është që ti përmendni ato pa i theksuar shumë  dhe ti 

shprehni ato në atë mënyrë dhe kuptim që paraqiten sa më pak të dëmshme që të jetë e 

mundur dhe më pastaj e tërë situata  mundet lirshëm të shkrihet në tregim.  

 

Shembull:  

Klienti juaj është paditës në një rast mbi lëndimet personale. Ai ishte i përfshirë në një rast 

të ndeshjes në mes dy automjeteve në një udhëkryq. Mbrojtja thotë se është fjala për 

përgjegjësinë e ndarë pjesërisht mbështetur në faktin se klienti juaj ka qenë nën ndikimin 

e pijeve alkoolike.   

Më 25 Prill, 2009 Jeton Gashi shkoi në punë si zakonisht. Në ora 16:00 kur edhe përfundoi 

orari i punës së tij ai dhe disa shokë të tij shkuan në kafenenë e Festimit, siç bënin 

zakonisht, me ç‘rast Jeton Gashi kishte pirë disa shishe me birrë dhe kishte biseduar me 

njerëz të tjerë që ishin aty. Pas pothuajse një ore, Jeton Gashi u largua që të shkonte me 

makinën e vet për darkë në shtëpi. Pikërisht atëherë duke shkuar për shtëpi ai u godit nga 

makina e të akuzuarit. 

 

 

1.8 Struktura e fjalës hyrëse  

 

Pikat udhëzuese në vijim do të duhej të ishin ndihmesë për ju që të përgatisni fjalën tuaj hyrëse. 

Përcjellja e udhëzimeve duhet të bëhet në mënyrë shumë të përpiktë ngase një gjë e tillë do të ju 

bëjë që të përgatiteni, organizoheni, dhe të bëni një fjalë hyrëse e cila do ti prezantoj dëshmitë 
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tuaja në një mënyrë shumë të logjikshme dhe me progresion shumë të qartë të cilin gjykatësi dhe 

gjykatësit porotë mund te përcjellin lehtë dhe mund ta mbajnë në mend. Struktura e fjalës hyrëse 

përbëhet nga: 

 

o Hyrja;  

o Palët;  

o Vendi i ngjarjes;  

o Mjetet e veprës (corpora delicti);  

o Data, ora dhe kushtet atmosferike;  

o Çështjet;  

o Çfarë ka ndodhur;  

o Baza për përgjegjësi, jo përgjegjësi, fajësi – pafajësi;  

o Parashikimi dhe hudhja poshtë e mbrojtjes ( vetëm paditësi);  

o Dëmtimet (rastet civile);  

o Konkluzat. 

 

Është shumë mirë të përdoret kjo strukturë, edhe pse natyrisht që nuk është e vetmja mënyrë për 

të e prezantuar fjalën hyrëse. Kjo strukturë mundet dhe duhet të modifikohet në mënyrë që ti  

përshtatet fakteve të secilit rast veç e veç, personalitetit tuaj, stilit tuaj si dhe po ashtu edhe të palës 

së kundërt. Sikurse edhe çdo fazë e shqyrtimit gjyqësor, edhe fjala hyrëse duhet të organizohet me 

kujdes, të planifikohet dhe të zbatohet. Në rast kur fjala hyrëse bëhet pa përgatitje paraprake kjo 

gjë zakonisht është rrugë e hapur për dështim.  

 

o Hyrja: Në hyrjen tuaj ju duhet të prezantoni përmbledhjen e rastit tuaj përmes një      

periudhe. Shumë avokatë të ditëve të sotme i shmangen rutinave të zakonshme të       

prezantimit të rastit dhe menjëherë hyjnë në faktet që kanë të bëjnë me rastin.  

 

Shembuj:  

I nderuari turp gjykues, përfaqësues i autorizuar i palës ndërgjygjëse, emri im është Alban 

Doda. Unë përfaqësoj paditësin Ardit Kamza. Më datë 25 Prill 2009, në udhëkryqin e 

rrugëve Gjergj Kastrioti dhe Adem Jashari, z.Ardit pësoi një aksident me ç’rast atij iu thye 

këmba. Ai  ishte duke ecur përgjatë rrugës Gjergj Kastrioti pasi që kishte dritën e gjelbër 

dhe u godit nga një automjet të cilin e drejtonte i akuzuari dhe nga kjo goditje  paditësi u 

hodh përtokë. Ardit Kamza parashtron këtë padi për kompensim dëmi për këmbën e tij të 

thyer si dhe dëmtimet tjera, të shkaktuara nga i padituri, të cilat do të t’ju prezantohen më 

tutje gjatë seancave gjyqësore.  

 

Apo  

I nderuari trupi gjykues, përfaqësues i autorizuar i palës ndërgjyqëse të paditurit, emri im 

është Astrit Dajti dhe unë përfaqësoj të paditurin Flamur Shpati. Si edhe e dini tashmë 

gjithmonë ekzistojnë dy anë të medaljes dhe ky rast nuk paraqet kurrfarë përjashtimi.  

Dëshmitë para jush do të tregojnë se me të vërtetë ekzistojnë dy anë të këtij tregimi. Me të 

vërtetë, edhe ne jemi të bindur ashtu, se dëshmitë do të tregojnë se paditësi është i lënduar 

pasi që ai kishte tentuar ta kalonte udhëkryqin kur ishte e ndezur drita “mos kalo”. Tërë 

ajo që kërkojmë ne është që të keni durim dhe të prisni derisa të gjitha dëshmitë të jenë para 

jus,  para se të merrni vendimin tuaj dhe të shpallni aktgjykimin nëse barra e provave me 

të vërtetë drejtësisht rëndon mbi të paditurin në këtë rast.  

 

Apo  
I nderuari trup gjykues, përfaqësues të autorizuar, avokati i paditësit ju tregoi vetëm një 

pjesë të tregimit  dhe atë në mënyrë mjaft interesante. Megjithatë, po të ishte çdo gjë aq e 
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qartë sa thotë avokati i paditësit se gjërat na qenkan atëherë nuk do të kishte nevojë për ne 

që të jemi këtu. Tërë kjo pak a shumë i ngjan parathënies së një libri interesant në kopertinën 

e tij. Zakonisht, ajo parathënie nuk është i tërë tregimi dhe tregon vetëm një pjesë të tregimit. 

Më lejoni që t’ju tregoj edhe unë  pjesën tjetër të këtij tregimi.  

 

 

o Palët: Seksioni tjetër duhet të bëjë fjalë për prezantimin e palëve, më saktësisht 

prezantimin e dëshmitarëve kyç. P.sh: përshkrimi nga ju i klientit tuaj duhet ti  përfshijë 

edhe aktivitetet e tij në punë, në shtëpi dhe në argëtim. Tregoni një tregim lidhur më 

klientin tuaj. Mbajeni në mend se kredibiliteti i dëshmitarëve tuaj kyç përcaktohet jo 

vetëm me atë se çfarë thoni dhe si e thoni porse nga ajo se kush janë dëshmitarët tuaj. 

Si zakonisht sigurohuni që çfarëdo që shfaqni për dëshmitarët tuaj kjo edhe me të vërtetë 

të shfaqet gjatë shqyrtimeve.  

 

Shembull:  

Ekziston një numër emrash që do të përmenden shpeshherë në këtë lëndë dhe kam dëshirë 

t’ju them diçka më shumë lidhur me ta. Së pari, paditësi Jetmir Lumi i cili është kontabilist. 

Ai ka punuar për 15 vite si kontabilist në firmën XYZ, dhe me këtë aktivitet ai ka qenë 

mbajtës i familjes të përbërë nga gruaja e tij dhe 3 fëmijë. Ai ka marrë pjesë në një numër 

të konsiderueshëm të aktiviteteve atletike përfshirë edhe vrapimin dhe tenisin. Përgjatë 

gjithë kohës sa ishte i angazhuar në këto aktivitete ai kurrë nuk kishte  pasur problem me 

shpinë. 

 

o Vendi i ngjarjes: Në shumicën e lëndëve më lëndime trupore dhe ato penale, vendi i 

ngjarjes është zakonisht shumë i rëndësishëm. Në këto lëndë duhet që me kujdes ta 

përshkruani vendin e ngjarjes në mënyrë që trupi gjykues mund të paramendojnë 

saktësisht. Ta keni parasysh se çelësi i përshkrimit të vendeve të ngjarjes është që me 

fjalë të përshkruani fotografi dhe pamje ashtu që edhe nëse i mbyllni sytë dhe e dëgjoni 

të njëjtën, ju do të mundeni me lehtësi të imagjinoni atë vend. 

 

o Mjetet e veprës (corpora delicti): Në shumë raste veçanërisht në rastet me lëndime 

trupore dhe përgjegjësisë së shkaktuar nga prodhimet, mjetet e veprës janë diçka shume 

e rëndësishme. Kjo zakonisht ka të bëjë me veturën, pajisjet dhe prodhimet tjera. Në 

raste të tilla mjetet e veprës duhet të përshkruhen plotësisht.  

 

o Data, ora dhe kushtet atmosferike: Në rastet kur data dhe ora e saktë e një ngjarjeje 

janë shumë të rëndësishme apo edhe kushtet atmosferike, atëherë ato duhet ti 

përshkruani në mënyrë të detajuar.  

 

Shembull:  

Kjo plaçkitje ndodhi në ora 23:30 më 25 Prill 2009. Megjithëqë ishte kohë nate, udhëkryqi 

ishte i ndriçuar mjaft mirë. Pikërisht mbi vendin se ku u plaçkit Zt.Sokol Guri ishte një dritë 

e ndriçimit publik. Atje kishte edhe drita tjera të ndriçimit publik përgjatë rrugës në secilin 

drejtim. Për më tepër kishte edhe dritë që vinte nga reklamat e shitoreve të cilat e ndriçonin 

të njëjtin vend.   

 

 

o   Çështjet:  Si i paditur, përshkrimi i asaj se çfarë ka ndodhur, kur ju e bëni atë, duhet  të 

jetë i tillë që të paraprihet nga mohimi i asaj se çfarë ka thënë paditësi dhe me 

kontestimin e dëshmive për të cilat sapo u njoftua trupi gjykues. Si e bëni ju mohimin e 

versionit të paditësit? Një gjë e tillë duhet të bëhet në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në 



 

     

112 
 

mënyrë të bindshme. Në një mënyrë ju duhet ta detyroni trupin gjykues që të “ikë” nga 

versioni i fakteve që sapo ka dëgjuar dhe ta mbajë mendjen e hapur lidhur me ato tuajat. 

  

Shembull:  

Avokati i paditësit, ju ka thënë se ai do t’ju tregojë dhe dëshmojë se ky aksident u shkaktua 

nga pakujdesia e z. Agim Guri. Por, kjo nuk është ajo se çfarë do të thonë dëshmitë sot këtu. 

Çfarë ndodhi me të vërtetë atë ditë? Ne do t’ju dëshmojmë përmes dëshmitarëve se ajo çfarë 

ka ndodhur është se i padituri nuk ka qenë i pakujdesshëm dhe nëse është dikush që e ka 

shkaktuar aksidentit është vet paditësi me fajin dhe pakujdesinë e vet.  

 

1. Çfarë ka ndodhur: Pasi që ta keni dhënë të gjithë prapavijën tani keni mundësi që në 

mënyrë të rrjedhshme dhe të papenguar ta bëni përshkrimin e tërë asaj se çfarë ka ndodhur, 

në mënyrë të tillë dhe me dinamikë të tillë që i tërë tregimi juaj të jetësohet. Ta keni në 

mëndje se ju po garoni me palën ndërgjygjëse në të se kush e krijon më mirë tregimin më të 

besueshëm se si ka ndodhur ngjarja me të vërtetë. Si i paditur që jeni, ju duhet ta mohoni 

ngjarjen ashtu si e ka prezantuar paditësi e veçanërisht nëse i keni edhe dëshmitë e tilla që 

do ta kundërshtojnë versionin e palës tjetër. Nëse nuk i keni dëshmitë e tilla ju mund të 

deklaroni se dëshmitë e palës tjetër janë jo bindëse dhe nuk e plotësojnë parimin e barrës së 

provave (onus probandi).   

 

Shembull:  

(Paditësi)  

Papritmas në ora  9:05, tre meshkuj me armë dhe maska hynë me vrull përmes derës hyrëse. 

Dy nga ata meshkuj vrapuan drejt arkës së banakut. Njëri nga ata u zgjat mbi banak dhe i 

dërgoi banakierët drejt një qosheje ndërsa ai që qëndronte përballë banakut  tha: ”Kjo është 

plaçkitje dhe mas provoni asgjë“.  

 

(I akuzuari) Në ora 23:30, përderisa dikush po i  plaçkiste viktimat e pafat , klienti im, Fatmir 

Krasniqi, ishte tre rrugë më tutje duke ecur për në shtëpi nga kinemaja. Papritmas, policia 

u ndal me makinën e tyre tek qoshja e rrugës mu afër Fatmirit. Të dy zyrtarët e policisë, me 

pistoletat e nxjerra nga këllëfi, e urdhëruan Fatmirin të mbështetej për muri. Fatmiri 

vazhdimisht i pyeste: “Çfarë po ngjet” ndërsa njëri nga zyrtarët e policisë i thotë ”Jeni i 

arrestuar për shkak të një plaçkitjeje” Kjo ishte hera e parë që Fatmiri mori vesh se diku 

kishte ndodhur një plaçkitje.   

 

o Baza për përgjegjësi, jo përgjegjësi, fajësi – pafajësi: 

   Shembuj: 

(Prokurori )  

Dëshmitë, shkurtimisht, do të provojnë se më 25 Prill 2009, ky i akuzuar përderisa ishte i 

armatosur me një pistoletë që ishte edhe e mbushur i plaçkiti 60 Euro dhe dokumentet 

personale nga viktima Rinor Hoti.  

(I akuzuari) 

Ne do të dëshmojmë atëherë se pikërisht ky Rinor Hoti, larg qoftë të të plaçkiturit të dikujt, 

më 25 Prill 2009 në kohën e ngjarjes ishte duke punuar në punën e tij si punëtor porti detar 

për kompaninë ABC Trimi Company.  

 Apo   

Dëshmitë, të cilat i  takojnë prokurorisë që ti  prezantojë, do të provojnë vetëm një gjë. Do 

të provojnë se prokuroria dështoi që ta dëshmojë, më shumë se dyshimin e themeltë, se 

klienti im qenka plaçkitës. Nëse veç duhet t’iu bind për diçka atëherë ajo diçka do të jetë se 

policia ka arrestuar njeriun e gabuar. 
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o Parashikimi dhe hudhja poshtë e mbrojtjes (vetëm paditësi): Ju duhet të merrni në 

konsideratë një deklaratë të shkurtër përmes së cilës duhet të mundohesh të parashikosh 

mbrojtjen e mundshme dhe ta mohosh atë. Mbajeni mend se të parashikuarit e mbrojtjes 

mund të jetë përplot me kurthe veçanërisht në lëndët penale. Ju nuk mund të aludoni në 

mënyrë të drejtpërdrejtë dëshminë të cilat prisni që mbrojtja ti  shfaq porse mbrojtja 

është ajo që nuk e ka mbi vete parimin e barrës së provave edhe te fundi fare nuk ka 

nevojë t’i prezantojë ato. Megjithatë, ju mund t’i referoheni dëshmive që ju do i 

prezantoni dhe në mënyrë indirekte të deklaroni megjithatë në mënyrë pozitive dhe të 

theksoni se mbrojtja në këtë lëndë nuk ekzistuaka fare. 

 

Shembull:  

Dëshmia do të tregojë se në asnjë çast viktima Shpetim Lala  nuk ka qenë i armatosur dhe 

nuk ka bërë asgjë që të shkaktojë apo provokojë sulmin nga ana e të akuzuarit.  

 

o Dëmtimet (rastet civile): 

 

o Konkluzat: Që të dyja, prokuroria dhe mbrojtja duhet që në fund të bëjnë përmbylljen 

e fjalës hyrëse thjesht duke theksuar drejtpërsëdrejti faktet e rastit që do të mbështesin 

tezën e tyre dhe mbi këtë të kërkojnë nga trupi gjykues të shpallë aktgjykim lirues apo 

dënues.  

 

Shembuj:  

(Prokuroria) 

Pasi që t’i keni dëgjuar dëshmitë ne kemi besim se ju do ta shpallni të akuzuarin fajtor për 

secilën pikë të aktakuzës. 

 (I akuzuari) 

Në përfundim të këtij shqyrtimi, ju fillimisht do të keni ca hamendje nëse klienti im Florim 

Topi ishte sadopak diku afër vendit të ngjarjes kur plaçkitja ndodhi. Sido që të jetë ju do të 

bindeni megjithatë se ishte dikush tjetër që e kishte bërë atë plaçkitje. Rrjedhimisht, Florim 

Topi nuk është fajtor. 

 

 Shembull i fjalës hyrëse të prezantuar nga prokurori  

 

Më poshtë po e prezantojmë një mënyrë se si do të prezantohej fjala hyrëse nga prokurori: 

I nderuari trup gjykues, unë quhem Barbara Berry, jam Zëvendës Prokurore e Shtetit dhe në këtë 

lëndë e përfaqësoj shtetin e Karolinës së Veriut. Jemi këtu në këtë shqyrtim kryesor sepse i 

akuzuari, Sylvester Strong, akuzohet se më 25 Prill 2009 qëllimisht ka shtjer për ta vrarë një njeri 

të pa armatosur, e ai është  Michael Williams.   

 

Janë disa persona emrat e të cilëve do të përmenden shumë shpesh gjatë gjithë gjykimit. Së pari 

është viktima, Micheal Williams, i cili kur u vra ishte 23 vjeçar. Nëna e tij Rosa Williams  dhe 

vëllai i tij Clarence Williams që të dy banorë të Karolinës së Veriut që nga lindja e tyre ishin të 

pranishëm kur ndodhën të shtënat me armë. Natyrisht, e kemi edhe të akuzuarin, Slyvester Strong, 

i cili si edhe do ta mësojmë më vonë ka shtënë dhe e ka vrarë viktimën me pistoletë. Atë pistoletë 

ai e mori nga George Howard, miku i tij.  

 

Të shtënat me armë ndodhën më 25 Prill 2009 rreth orës 15:30. Ishte një ditë e kthjellët. Ana tjetër 

- ana veriore e rrugës, ka një trotuar klasik dhe është vendbanim i përzier me objekte banimi dhe 

biznesi. Pjesa më e madhe asaj se çfarë ka ndodhur atë pasdite ka ndodhur në trotuar afër mesit të 

rrugës 2300 Bloomingsdale. 
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Ajo se çfarë më tutje është zhvilluar në këtë rrugë në pasditen e 25 Prillit janë dëshmitë që do t’i 

dëgjoni gjatë seancave gjyqësore dhe besojmë se do t’ju tregojnë si në vijim.  

 

Më parë atë pasdite, Rose Wiliams dhe Micheal Williams vendosën që të shkojnë me makinë tek 

shtëpia e motrës së Ros-it. Ata vozitën me dy makina. Rose në makinën e saj kishte afërsisht 7 

persona, përderisa Michael kishte vëllain e tij dhe disa shokë. Gjatë rrugëtimit për kthim ata 

vendosën të shkojnë te një motër tjetër e cila jeton në rrugën 2300 Bloomingsdale. Michaeli voziste 

e pari, i pasuar nga nëna e tij. Ata vozitën që nga Green Street derisa nuk arritën në qoshen e rrugës 

Bllomingsdale.  

 

Pasi që u kthyen në qoshe, makina e parë të cilën e ngiste Micheal, u ndal në një distancë pak më 

të largët nga të tjerat në rrugën Bloomingsdale pikërisht atëherë kur Micheal e pa të akuzuarin , 

Sylvester Strong, i cili ngiste biçikletën e vet përgjatë asaj rruge. I akuzuari e ndali biçikletën e vet 

disa metra larg makinës. Micheali doli nga makina, iu afrua të akuzuarit dhe i shkëmbeu disa fjalë 

me të. E tërë kjo shumë shpejt eskaloi në një përlarje. Përlarja ndërlidhej me një tjetër përlarje e 

cila kishte ndodhur para ca ditësh në mes të akuzuarit dhe Rosit.  

 

 

Përderisa vazhdonte kjo përlarje, Rose arriti në qoshen, ku ishte Micheali, dhe e parkoi makinën e 

saj disa metra më larg makinës së Michaelit. Ajo pa të birin e saj dhe të akuzuarin duke u fjalosur. 

Djali i saj iu drejtua asaj duke ia bërë me dorë, kështu që ajo doli nga makina dhe shkoi drejt atje 

ku ishte Micheali dhe i akuzuari. Micheali bëri me shenjë a është ky ai i cili të ka sharë ty? Rosa 

u përgjigj ”Po ky është ai”, atëherë Micheali kërkoi nga ai që t’i kërkonte falje.   

 

Në këtë moment, George Howard, kunati i të akuzuarit erdhi tek ajo qoshe dhe e pyeti vëllain e 

Michealit, Kalrensin, dhe njërin nga miqtë e tij se çfarë po ndodhte. Që të dy i thanë se ata nuk e 

dinin se për çfarë bëhej fjalë. Më pastaj George e nxori revolen e tij nga xhepi dhe shtiu me të 2 

herë në ajër. Askush nuk u lëndua. I akuzuari eci drejt vëllait të tij dhe tha ”Ti nuk mundesh që ta 

qëllosh atë, ma jep mua pistoletën. Atëherë i akuzuari e mori pistoletën nga kunati i vet dhe 

menjëherë e drejtoi drejt Michealit, me ç’rast shtiu në të një herë mespërmes krahut. Kur Micheali 

u kthye që të largohej, i akuzuari shtiu për herë të dytë dhe qëlloi në shpinë. Micheali ra përtokë 

me fytyrë. I akuzuari iu afrua dhe e qëlloi për herë të tretë në shpinë. Menjëherë pasi që u shkrep 

e shtëna e tretë, i akuzuari ia dha vrapit dhe u mundua të ikte. Vëllau i viktimës, Klarensi, pasi që 

e pa të akuzuarin se si ia vrau vëllanë, u hodh në makinën e vëllait  dhe voziti më tutje prej rrugës 

Bloomingsdale  dhe e bllokoi të akuzuarin që po mundohej të ikte. I akuzuari u përplas për makine 

dhe nga goditja u hodh përtokë. Klarensi doli nga makina dhe e goditi të akuzuarin në kokë duke 

u munduar ta mbante për toke deri sa të arrinte policia.  

 

I akuzuari u mundua disa herë që të ngrihej dhe Klarensi vazhdimisht mundohej ta mbante nën 

kontroll. Një i afërm i të akuzuarit e solli një shkop bejsbolli nga shtëpia, erdhi tek vendi i ngjarjes, 

por Rose ia mori atë nga dora. Më pastaj Rose e mori atë shkop dhe e goditi të akuzuarin në kokë 

që ta detyronte të rrinte shtrirë derisa të vinte policia.  

 

Kur arriti policia në vendin e ngjarjes e panë të akuzuarin se si mbahej i mbështetur për makine.  

Ai ishte rrahur porse mbahej aty gjersa të vinte policia. Policët gjithashtu e morën me vete edhe 

revolen e cila ishte dërguar në shtëpinë e Rosës për tu ruajtur. Me shpejtësi u thirr edhe ndihma e 

parë, por për kohën derisa Micheali u dërgua për në spital ai veç se kishte vdekur. Autopsia e 

mëvonshme tregoi se plumbi vdekjeprurës i cili hyri nga shpina e viktimës ishte ai i cili e shpoi 

zemrën dhe mushkëritë e tij.  
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Kjo, zonja dhe zotërinj, të trupit gjykues është ajo çfarë ne presim se dëshmitë do ta provojnë. Kjo 

do të dëshmojë se më 25 Prill 2009 i akuzuari, Sylvester Strong, e ka kryer veprën penale të vrasjes 

pasi që ai me qëllim e mori revolen dhe shtiu tre herë drejt një viktime të pa armatosur Micheal 

Williams. Por, e shtëna e tretë, e shtëna fatale, hyri në shpinën e viktimës  gjersa ai shtrihej i 

pafuqishëm në trotuar me fytyrë përtokë. Dëshmitë do të provojnë se i akuzuari nuk mundet në 

asnjë mënyrë t’i arsyetojë të shtënat drejt Michealit.  

 

Në përmbyllje të të gjitha dëshmive ne ju kërkojmë të akuzuarit dhe mbrojtjes së tij të mos ia falni 

besimin dhe të shpallni aktgjykim dënues për veprën penale të vrasjes siç edhe është përshkruar 

në aktakuzë.  

 

 

 Shembull i fjalës hyrëse të prezantuar nga mbrojtësi   

 

I nderuari trup gjykues, e nderuara palë paditëse, zonja dhe zotërinj, mirëmëngjesi. Emri im është 

Steven Cole dhe unë jam këtu si përfaqësues i autorizuar për të akuzuarin Sylvester Strong.  

 

Qëllimi i deklaratave hyrëse është që të japin për ju një pasqyrë të asaj se çfarë mund të prisni se 

do të shfaqet si dëshmi gjatë shqyrtimeve të lëndës që gjykohet. Menjëherë pas fjalës hyrëse 

prokuroria do të fillojë ti thërras dëshmitarët e vet. Pasi që secili dëshmitar të ketë përfunduar 

dëshminë e vet, unë si avokat mbrojtës, përfaqësues i autorizuar, do të kem mundësinë që të bëj 

një ekzaminim të këtyre dëshmitarëve. Me rëndësi të veçantë është që ju të prononcoheni lidhur 

me çështjen se dëshmia të cilën e dëgjoni gjatë ekzaminimit të tërthortë është po aq e rëndësishme 

sa edhe gjatë ekzaminimit të dëshmitarit nga prokuroria, në mënyrë që të vërtetohet se cila nga të 

gjitha të dhënat janë dëshmi e cilat janë fantazi.  

 

Do të kërkoja nga ju që ti dëgjoni dëshmitarët me vëmendje dhe ti përcillni lëvizjet e tyre . Ju 

lutem që pas një vlerësimi të vendosni pak vëmendjen tuaj edhe në atë se si janë veshur dhe 

besueshmërinë e tyre. Ju lutem ti shkruani përvojat tua jetësore përderisa e dëgjoni këtë dëshmi në 

mënyrë që të vendosni se çfarë është fakt i pakundërshtueshëm e çfarë është fals.  

 

Vetëm pasi që prokuroria e ka prezantuar rastin e vet, i akuzuari Sylveter Strong do të ketë 

mundësin të prezantojë rastin e tij. Ne ju lutemi secilit prej jush që të e mbani mendjen e hapur, 

derisa ti dëgjoni të gjitha dëshmitë, si ato të mbrojtjes por edhe të prokurorisë.  

 

Megjithatë, para se tu flas juve lidhur me atë se çfarë mendon mbrojtja se çfarë do të jenë dëshmitë, 

dëshiroj të gjithë juve t’ua sqaroj një fakt plotësisht. Ne nuk e kontestojmë faktin se z. Sylvester 

Strong e ka vrarë këtë njeri, ç’është e vërteta ai nuk është as thelbi i çështjes në këtë rast. Gjëja e 

vetme në këtë rast është nëse z. Sylvester Strong ishte duke e mbrojtur veten kur filluan të shtënat. 

Me fjalë të tjera, zonja dhe zotërinj, a ishte veprimi i z. Sylvester i arsyeshëm e për më tepër a e 

bën të pafajshëm lidhur me këtë krim.  

 

Çfarë ka ndodhur me të vërtetë para dhe pas incidentit? Një ditë para datës 24 prill 2009, ngjau një 

përlarje me ç’rast kjo gjë përfshiu familjen Michaelit me Sylvesterin që ishte duke ngarë biçikletën 

e tij në rrugën Bloomingsdale kur ai u konfrontua përballë me Michealin, familjen e tij dhe miq të 

tjerë të familjes së tij.  

 

Dëshmitë do të provojnë se Michaeli kishte grushtuar në fytyrë zt.Strong. Menjëherë pas kësaj do 

ta dëshmojmë se Michaeli dhe familja e tij e kanë sulmuar Silverstrin  me një shkop bejsbolli dhe 

copa të mëdha drunjësh. Silvestri ishte i pafuqishëm që ta mbrojë veten. Ai ishte i paarmatosur 

dhe mundohej të mbrohej nga njerëzit që po e sulmonin, por nuk pati sukses. Ai u godit 
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njëpasnjëshëm nëpër trupin e tij dhe në kokë. Në dëshpërim, Silvestri e mori pistoletën nga Georgi 

i cili në ndërkohë arriti në vendin e ngjarjes. Gjaku  rridhte nga fytyra e tij dhe ai pa ndalur qëllonte 

Michealin. Arsyeja e vetme pse Silvestri shtiu me pistoletë është që ta largonte nga vetja turmën e 

cila po e sulmonte me copa druri dhe shkopinj.  

 

Kur kjo turmë  e kuptoi se Silvestri kishe pistoletë tashmë të zbrazur ata e vazhduan sulmin e tyre 

me copa druri dhe shkopinj druri. Koka dhe fytyra e Silvestri ishin të lara në gjak. 

 

I vetëdijshëm se jeta e tij ishte në rrezik Silvestri u mundua të ikte duke tentuar të kalonte rrugën  

por ai u ndoq pas dhe u kap nga turma, u hodh për tokë dhe u rrah përsëri derisa nuk e humbi 

vetëdijen. Arsyeja e vetme përse iu kursye jeta ishte se policia arriti pas pak çastesh.  

 

Thënë shkurt, zonja dhe zotërinj të trupit gjykues, ne presim që dëshmitë të provojnë se nën këto 

kushte dhe rrethana Silvestri nuk bëri asgjë më shumë se çfarë do të kishte bërë cilido person i 

arsyeshëm. Ai thjeshtë u vetëmbrojt nga një turmë e armatosur. Prandaj, ai thjesht nuk është fajtor 

për këtë vrasje apo për çfarëdo krimi tjetër. 

 

Andaj, kërkoj nga ju trup gjykues, që klientit tim t’ia falni besimin tuaj dhe të përmbaheni nga 

çfarëdo mendimi tjetër që mund të keni për këtë lëndë. Ju lutem ti përmbani mendimet tuaja derisa 

nuk i keni dëgjuar të gjitha provat që do të administrohen lidhur me këtë lëndë nga të gjithë 

dëshmitarët dhe jam i bindur se pasi që ti keni dëgjuar të gjitha ju do të shpallni aktgjykim që do 

të jetë i drejtë, pra lirues.  

 

Mbrojtja konsideron se prokuroria nuk do të jetë në gjendje ta provojë, më tutje se dyshimin e 

themeltë, se Silvestri nuk ka vepruar në mbrojtje të nevojshme. Mbrojtja pret nga ju që pas 

shqyrtimit, pleqërimit dhe votimit ju do të shpallni të vetmin aktgjykim të mundshëm e ai është 

aktgjykimi lirues.  
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2. Marrja në pyetje e drejtpërdrejtë 

 

2.1 Hyrje  

 

Në këtë sesion do të trajtohet kuptimi i marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje, hedhja e themeleve për 

prezantimin e provave materiale apo shkresore, rregullat ligjore për marrjen e drejtpërdrejtë në 

pyetje, planifikimi i marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje, organizimi dhe struktura e marrjes së 

drejtpërdrejtë në pyetje dhe etika e marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje 

 

 

2.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

 Zbatimi i marrjes në pyetje të dëshmitarit të propozuar vet; 

 Tregimi i historisë së rastit tuaj përmes gojës së dëshmitarit që e keni thirrur ju; 

 Prezantimi i provave të cilat vërtetojnë faktet tuaja bindëse para gjykatës; 

 Prezantimin e provave materiale apo shkresore;  

 Ngritja e besueshmërisë së dëshmitarëve të propozuar. 

 

 

1.3 Kuptimi i marrjes së drejtpërdrejt në pyetje 

 

Marrja e drejtpërdrejtë në pyetje është mundësia për të prezantuar përmbajtjen e rastit tuaj, është 

momenti për të paraqitur provat e disponueshme për të provuar vërtetësinë e fakteve të cilat 

juve ju nevojiten që të triumfojnë. Marrja e drejtpërdrejtë në pyetje është zemra e rastit tuaj.  

 

Marrja e drejtpërdrejtë në pyetje duhet të projektohet me qëllim  të realizimit të një ose më tepër 

prej qëllimeve bazë të prezantuara më poshtë:   

 

 

2.3.1 Prezantimi i fakteve të pa kundërshtueshme   

 

Në shumicën e gjykimeve, ekzistojnë shumë fakte të rëndësishme të cilat nuk diskutohen nga 

palët. Megjithatë, fakte të tilla nuk mund të merren në konsideratë nga trupi gjykues dhe nuk 

do të jenë pjesë e dosjes së gjykimit në nivel apeli, për sa kohë këto fakte nuk janë pjesë e 

provave të marra si dëshmi e një dëshmitari.  Faktet e kundërshtuara shpesh janë të nevojshme 

për të provuar vërtetësinë e një elementi të rastit tuaj.  Kështu, mos përfshirja e tyre gjatë marrjes 

së drejtpërdrejtë në pyetje mund të çojë në një vendim të pafavorshëm apo një përmbysje të 

vendimit në apel.   

 

 

2.3.2 Rritja e probabilitetit të fakteve të kontestuara 

  

Faktet më të rëndësishme në një gjykim janë normalisht ato që kundërshtohen nga palët. Marrja 

e drejtpërdrejtë në pyetje është mundësia juaj për të parashtruar versionin e klientit tuaj mbi 

faktet e kundërshtuara. Për më të tepër, ju nuk duhet vetëm të paraqisni prova që mbështesin 

versionin tuaj mbi faktet e kundërshtuara, por ju duhet ta bëni një gjë të tillë në mënyrë bindëse.  

Arti i vërtetë i një marrje të drejtpërdrejtë në pyetje konsiston në një pjesë të madhe në 

vërtetimin e ekzistencës së sigurt të fakteve të cilat pala tjetër pretendon se nuk ka siguri që 

kanë ndodhur apo janë të pavërteta.   
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2.4 Hedhja e themeleve për prezantimin e provave materiale apo shkresore  

 

Dokumente, fotografi, shkresa, sende të prekshme, dhe forma të tjera të provave materiale (të 

përfshira në çështje) shpesh janë thelbësore për rastin tuaj. Me disa përjashtime, është e 

nevojshme të hidhen bazat për pranimin e një prove të tillë materiale apo shkresore me anë të 

dëshmisë direkte të një dëshmitari.  Kjo është e vërtetë pavarësisht nëse besueshmëria e provës 

material apo shkresore kundërshtohet apo jo. 

 

 

2.5 Reflektimi mbi besueshmërinë e dëshmitarit  

 

Besueshmëria e dëshmitarit është gjithmonë një çështje me rëndësi. Kështu çdo ekzaminim 

direkt çfarëdo që të jetë qëllimi i tij përfundimtar, duhet gjithashtu të kujdeset për 

besueshmërinë e dëshmisë së dëshmitarit.  Për këtë arsye, shumica e ekzaminimeve direkte 

fillojnë me informacion lidhur me formimin dhe kualifikimin e dëshmitarit. Me çfarë pune jeton 

ai?  Ku ka studiuar?  Për sa kohë ka jetuar në komunitet? Edhe nëse besueshmëria e dëshmitarit 

nuk do të kundërshtohet, ky lloj informacioni ndihmon për ta bërë dëshmitarin më njerëzor dhe 

për rrjedhojë i shton peshë asaj që ai ka për të thënë.   

 

Mundeni të prisni që besueshmëria e disa dëshmitarëve të atakohet gjatë marrjes së tërthortë në 

pyetje. Në situata të tilla, ju mund ta topisni mësymjen duke përkrahur besueshmërinë e 

dëshmitarit gjatë marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje.  Ju mundeni ta forconi një dëshmitar duke 

vënë në pah bazën e njohurive të tij, aftësinë e tij për të vërejtur ose mungesën e anshmërisë së 

apo interesit të tij në mënyrën e përfundimit të çështjes. 

   

Ju mundeni gjithashtu të thërrisni një dëshmitar për të reflektuar negativisht mbi besueshmërinë 

e dëshmisë së një dëshmitari tjetër.  Për shembull, marrja e drejtpërdrejtë në pyetje mund të 

përdoret për të prezantuar prova që vërtetojnë një karakter apo reputacion negativ të një 

dëshmitari tjetër. Në mënyrë alternative ju mundeni të thërrisni një dëshmitar për të dhënë provë 

direkte për njëanshmëri apo motive, për të hedhur themelet për një dokument i cili shërben për 

të kundërshtuar dëshminë, apo thjesht për të kundërshtuar dëshmi të tjera. 

 

 

2.6 Mbajtja gjallë e vëmendjes së gjykuesve të faktit  

 

Pavarësisht se cili nga qëllimet e mësipërme predominon në një ekzaminim direkt të caktuar, ai 

duhet të zhvillohet në mënyrë që ta mbajë të fokusuar vëmendjen e trupit gjykues. Përveç të 

qenit zemra e rastit tuaj, marrja e drejtpërdrejtë në pyetje ka gjithashtu potencialin me të lartë 

për të shkrirë monotoninë, mungesën e vëmendjes dhe rutinën. Për arsye se marrja e 

drejtpërdrejtë në pyetje nuk përmban dramat apo tensionet e qenësishme të natyrës së marrjes 

së tërthortë në pyetje, ju duhet të kujdeseni jashtëzakonisht shumë që ta përgatisni marrjen tuaj 

të drejtpërdrejtë në pyetje në mënyrë që të maksimizoni rëndësinë e saj. 

 

 

 2.8 Rregullat ligjore për marrjen e drejtpërdrejtë në pyetje 

 

Rregullat ligjore për provat zbatohen edhe rregullojnë përmbajtjen e të gjitha ekzaminimeve 

direkte. Provat e paraqitura gjatë marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje duhet kenë lidhje me 

çështjen, të jenë origjinale, jo thashetheme, dhe përndryshe të pranueshme.  
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Rregullat ligjore të cilat duhet të zbatohen gjatë marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje janë si 

mposhtë: 

 

 Zotësia juridike e dëshmuar e dëshmitarit 

 

Çdo dëshmitar i thirrur për të dëshmuar në ekzaminim direkt duhet të jetë i ligjërisht i zoti për 

ta bërë këtë. Kjo zakonisht merret të nënkuptojë që dëshmitari zotëron njohuri personale të disa 

çështjeve në diskutim në rastin në gjykim,  është në gjendje të perceptojë dhe tregojë 

informacion, është i aftë të bëjë dallimin ndërmjet së vërtetës dhe gënjeshtrës, kuptojë rëndësinë 

e të dëshmuarit nën betim. 

 

 Pyetje jo drejtuese  
 

Rregulli kryesor i marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje është që prokurori ose avokati nuk lejohet 

që të “drejtojë” dëshmitarin. Një pyetje drejtuese është ajo që përmban apo sugjeron përgjigjen 

e saj. Për sa kohë që pala e cila thërret dëshmitarin, prezumohet të ketë të njohur tashmë 

përmbajtjen e dëshmisë, pyetjet drejtuese nuk lejohen në mënyrë që të garantohet se dëshmia 

do të vijë nëpërmjet fjalëve të dëshmitarit.   

Nuk ka dyshim që pyetja e mëposhtme është drejtuese: 

Pyetje: Sigurisht ti e kalove rrugën, apo jo? 

Jo vetëm që pyetja përmban përgjigjen e saj, por struktura e saj kërkon praktikisht që ajo të 

përgjigjet pozitivisht.   

 

Ekzistojnë një sërë përjashtimesh nga rregulli që ndalon pyetjet drejtuese gjatë marrjes së 

drejtpërdrejtë në pyetje. Një prokuror apo avokat përgjithësisht lejohet që të drejtojë një 

dëshmitar në çështje paraprake, për probleme që nuk kundërshtohen, në mënyrë që ai të drejtojë 

vëmendjen e dëshmitarit në një temë specifike, në mënyrë që përshpejtojë dëshminë gjatë 

pikave jothelbësore, dhe në disa juridiksione për të rifreskuar memorien e dëshmitarit.  

Gjithashtu, zakonisht është e lejueshme të drejtohen dëshmitarë të cilët janë shumë të rinj, 

shumë të vjetër, të sëmurë, konfuzë apo të frikësuar.   

 

 Dëshmia në formë tregimi  

 

Një rregull tjetër i përgjithshëm është se dëshmitarët gjatë marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje 

nuk lejohet të dëshmojnë në formë “tregimi”. Termi në formë tregimi nuk ka një përkufizim të 

përpiktë, por zakonisht konsiderohet si një përgjigje që shkon përtej një pyetje specifike të 

vetme. Pyetjet e tilla ftojnë për një përgjigje të gjatë apo pa fund dhe thuhet se “bëjnë thirrje për 

një përgjigje në formë tregimi.”  

Një shembull i një pyetje jo në formë tregimi është:  Çfarë bëtë ju pas kësaj? 

Versioni më i keq në formë tregimi do të ishte:  Na thoni gjithçka që ju bëtë atë ditë.   

Tregimet zakonisht lejohen, në fakt inkurajohen, kur dëshmitari ka marrë cilësinë e ekspertit. 

 

 Rregulli i jo opinionit (mendimit) personal 

 

Dëshmitarët pritet të dëshmojnë sipas vrojtimeve të tyre shqisore. Çfarë kanë parë, dëgjuar, 

nuhatur, prekur, shijuar apo bërë si dëshmitarë? Dëshmitarët, që nuk janë ekspertë, zakonisht 

nuk lejohen të japin mendime personale apo të tipizojnë ngjarje apo dëshmi. Një dëshmitar jo 

ekspert gjithsesi lejohet të japë mendime personale të cilat logjikisht janë bazuar në perceptimet 

e dëshmitarit.   
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Kështu, zakonisht dëshmitarët lejohet të nxjerrin konkluzione për çështje si shpejtësia, distanca, 

volume i zërit, koha, pesha, temperatura, dhe kushtet e motit. Në mënyrë të ngjashme, 

dëshmitarë jo ekspertë kanë mundësi të tipizojnë sjelljen e të tjerëve si të inatosur, të dehur, të 

dashur, të zënë ose edhe të marrë.   

    

 Rifreskimi i memories  
 

Edhe pse dëshmitarët pritet që të dëshmojnë më fjalët e tyre, ata nuk pritet që të kenë një 

memorie të përkryer. Dëshmitarët mund të pësojnë gabime të kujtesës për shkak të stresit, 

lodhjes, ndenjes së jo rehatisë apo thjesht harresës. Në këto rrethana, është e lejueshme që 

ekzaminuesi direkt të bëjë një “rifreskim” të kujtesës së dëshmitarit. Është më se e zakonshme 

që të ri zgjosh kujtesën e një dëshmitari nëpërmjet përdorimit të një dokumenti si deklarata apo 

kallëzimi i tij i mëparshëm. Mund gjithashtu të jetë e lejueshme të përdoret një fotografi, sende, 

ose edhe një pyetje drejtuese.   

 

Për të kryer rifreskimin e memories më anë të një dokumenti, ju duhet në radhë të parë të 

vërtetoni faktin se memoria e dëshmitarit është e lodhur lidhur me një çështje apo ngjarje të 

caktuar. Pas kësaj ju duhet të nxirrni konkluzionin se memoria e tij mund të rifreskohet duke ju 

referuar një shkrese të caktuar. Pas kësaj tregojani shkresën dëshmitarit, lejoheni atë ta shikuar 

shkresën, dhe pyeteni atë nëse i është kthyer kujtesa. Nëse përgjigja është “po“, merrjani 

dokumentin dhe kërkojini dëshmitarit të vazhdojë dëshminë e tij.  Vini re që në raste të tilla 

dëshmia duhet të vijë si përfundim nga kujtesa e kthyer e dëshmitarit.  Dokumenti nuk lejohet 

të paraqitet si një zëvendësues i dëshmisë së munguar.  

 

 Një listë e marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje: 
 

A janë të gjitha pyetje tuaja jo 

drejtuese? 

A sugjeron ndonjëra prej pyetjeve që ju 

planifikoni të bëni përgjigjen e dëshiruar?  

Nëse po, ato janë pyetje drejtuese dhe ju 

duhet ti riformuloni ato.   

A i jeni shmangur ju bërjes së 

pyetjeve të cilat bëjnë thirrje për 

përgjigje në formë tregimi? 

A bën thirrje ndonjë nga pyetjet e tua për 

përgjigje të cilat do të jenë më të gjata se disa 

fjali?  Nëse po, ju duhet ta copëzoni 

dëshminë duke pyetur më shumë pyetje të 

veçanta. 

A e keni shmangur ju dëshminë 

spekuluese dhe a jeni përmbajtur 

për të mos e pyetur dëshmitarin 

mendime personale të cilat ai nuk 

është i kualifikuar t’i japë? 

A bën thirrje ndonjë nga pyetjet e tua për 

përgjigje jashtë njohurive personale të 

dëshmitarit apo perceptimeve të tij shqisore? 

Nëse po, atëherë ka shumë mundësi që 

dëshmitari të spekulojë. Riformuloni pyetjet 

tuaja në mënyrë që ato të bëjnë thirrje për 

fakte dhe jo konkluzione. 

A jeni të përgatitur për të rifreskuar 

kujtesën e dëshmitarit nëse lind 

nevoja? 

A e keni praktikuar më parë rifreskimin e 

memories dhe a mundeni ta bëni këtë për një 

kohë të shkurtër. Nëse jo, vazhdoni të 

praktikoni derisa të ndiheni të sigurt për të 

kryer një rifreskim të memories.   
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1.8 Planifikimi i marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje 

 

Ekzistojnë tre aspekte themelore për çdo planifikim të një marrje të drejtpërdrejtë në pyetje:  

përmbajtja, organizimi, dhe teknika.   
 

Mjeti juaj kryesor për të paraqitur një ekzaminim direkt bindës është sigurisht ajo që dëshmitari 

juaj di. Nëse përmbajtja në thelb e marrjes së pyetje nuk është e saktë dhe e besueshme teknika 

e prokurorit apo avokatit nuk ka gjasa të bëjë ndonjë ndryshim të dukshëm. Kështu që 

shqetësimi juaj i parë duhet të jetë përmbajtja – ekzistenca e fakteve që ju keni ndërmend të 

propozoni.   

 

Në një ekzaminim direkt mund të përmirësohet me anë të përdorimit të organizimit, gjuhës, 

fokusimit, hapërimi (caktimi i hapave apo ritmit), dhe marrëdhënies.  Organizimi efikas kërkon 

përcaktimin e rendit të një marrje në pyetje në një mënyrë që të ofrojë një zhvillim logjik, 

ndërkohë që thekson pika të rëndësishme dhe minimizon ato dëmtuese.   

 

Pyetjet duhet të bëhen në një gjuhë që drejton progresin e marrjes në pyetje pa vendosur fjalë 

në gojën e dëshmitarit.  Një marrje e drejtpërdrejtë në pyetje përdor fokusimin për të vënë 

theksin dhe zgjeruar dëshminë për çështje vendimtare në vend që t”i lejojë ato të humbasin në 

një mullar me detaje apo hollësi pakuptim. Hapërimi sjell ndryshime në ton, shpejtësi, dhe 

intensitet për të siguruar që dëshmia nuk bëhet e monotone. Së fundmi, marrëdhënia pozitive e 

ekzaminuesit direkt me dëshmitarin është themelore për të provuar besueshmërinë e 

përgjithshme të dëshmitarit. 

 

 Përmbajtja  

 

Përmbajtja – ajo çka dëshmitari ka për të thënë duhet të jetë forca udhëheqëse e çdo marrje të 

drejtpërdrejtë në pyetje.  Mbani, mënd që marrja e drejtpërdrejtë në pyetje u jep mundësinë tuaj 

më të mirë për të provuar rastin tuaj. Marrja në pyetje duhet të ketë një qëllim qendror. Ai duhet 

ose të vërtetojë disa aspekte të teorisë suaj, ose duhet të kontribuojë në bindsh mërinë e temës 

suaj.  Në rastin më të mirë do ti bënte të dyja.   

 

Filloni duke pyetur veten tuaj, “përse po e thërras këtë dëshmitar?”, cilat elementë të 

pretendimeve tuaja apo mbrojtjes suaj do të adresojë ky dëshmitar?, si mundet ky dëshmitar të 

përdoret për të hedhur poshtë një element të rastit të palës tjetër?  çfarë provash materiale apo 

shkresore mund të prezantohen me anë të dëshmitarit?  si mundet dëshmitari të mbështesë apo 

të heqë peshë nga besueshmëria e të tjerëve që do të dëshmojnë?   

  

Sa kohë një dëshmitar mund të thirret për secilën apo të gjitha arsyet e mësipërme, ju duhet në 

mënyrë shteruese (të plotë) të përcaktoni të gjithë informacionin e dobishëm që është e mundur.  

Listoni çdo gjë të përfytyrueshme që dëshmitari mund të thotë për të shpjeguar apo ndihmuar 

rastin tuaj. Pastaj ju duhet të prioritetizoni disa dhe hiqni dorë nga disa të tjera.  Ju duhet të 

punoni për të eliminuar të gjithë faktet jo themelore që janë të diskutueshme, subjekt i 

kundërshtimit apo vënies në dyshim, kumulative, të pakëndshme, jo të besueshme, 

shpërqëndruese, po thjesht të mërzitshme. Listoni faktet e dëshmitarit të cilat janë të nevojshme 

për të provuar teorinë tuaj të rastit. Cila është gjëja e vetme më e rëndësishme që ka për të thënë 

dëshmitari? Cilat janë faktet shtesë (mbështetëse) të dëshmitarit të cilat do ta bëjnë 

informacionin kryesor më të besueshëm. Kush është pjesa më e rëndësishme më pas në radhë e 

dëshmisë? Cilat fakte dytësore e bëjnë dëshminë më të besueshme? Vazhdojeni këtë proces për 

çdo element të rastit tuaj.    
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Besueshmëria e dëshmitarit është gjithmonë problem. Një pjesë e çdo marrja e drejtpërdrejtë 

në pyetje duhet ti dedikohet të provuarit të besueshmërisë së dëshmitarit. Ju mund ta forconi 

besueshmërinë e tij në një sërë mënyrash. Tregoni që dëshmitari është neutral dhe nuk ka ndonjë 

interes lidhur me çështjen. Demonstroni që dëshmitari ka pasur mundësi adekuate për të 

vëzhguar. Lejoheni dëshmitarin të mohojë çdo akuzë të pritshme për anësi apo sjellje jo të mirë.  

Vini në pah biografinë personale të dëshmitarit për ndershmëri dhe sinqeritet.   

 

Pasi të keni identifikuar faktet që e mbështesin më shumë teorinë tuaj dhe forcojnë më shumë 

motivin tuaj, ju mund të filloni procesin e eliminimit. Nuk është nevoja të thuhet që ju duhet të 

lini jashtë ato fakte që janë “të pavërteta.”   

 

Përveç rasteve kur ju keni arsye jashtëzakonisht të forta për t’i përfshirë ato, ju duhet të merrni 

në konsideratë të lini jashtë fakte që bien në kategoritë e mëposhtme: 

 

 Konfuz:  Ky mund të jetë ceni më i madh që mund të ketë një marrje e drejtpërdrejtë 

në pyetje.  Detajet janë thelbësore për të mbështetur prova të rëndësishme ndërsa 

janë më keq se të padobishme praktikisht për çdo qëllim tjetër. Detajet të cilat nuk 

kanë asnjë qëllim heqin vëmendjen nga ato që mbështesin vërtetë provat tuaja të 

rëndësishme. Si e përcaktoni ju nëse një fakt i caktuar është konfuz? Pyesni se si ai 

kontribuon në prezantimin e qartë të historisë suaj.  A paraqet ai arsyet për mënyrën 

se si dikush ka vepruar? A e bën ai një fakt të rëndësishëm më shumë apo më pak të 

mundshëm? A ndikon ai në besueshmërinë apo kompetencën e një dëshmitari?  Nëse 

të gjitha pyetjet rezultojnë negative nga ky fakt atëherë ju jeni përpara një fakti 

konfuz.   

 I pa provueshëm: Këto janë fakte të cilat mund të kundërshtohen lehtë. Ndërsa nuk 

janë false në vetvete ato mund të jenë subjekt të një kontestimi kaq të fortë dhe 

efektiv sa t’i bëjë ato të papërdorshme. Dëshmitari i vetmi person që pretendon të 

ketë parë një ngjarje të caktuar, ndërkohë që shumë dëshmitarë të tjerë betohen për 

diametralisht të kundërtën? A është dëshmitari vetë më pak se i sigurt? A 

kundërshtohet dëshmia e tij nga prova dokumentare të besueshme?  Është më mirë 

të mos përfitoni nga një linjë pyetjesh se sa të vazhdoni me to dhe si përfundim ato 

fakte për të cilat u zhvilluan këto pyetje të mos pranohen. Gjithsesi ky nuk rregull 

nuk është i vështirë dhe është i shpejtë. Shumë fakte të vërteta do të kundërshtohen 

nga pala tjetër, dhe rasti juaj praktikisht gjithmonë do të mbështetet tek dëshmia e 

një dëshmitari të vetëm i cili edhe pse mund të jetë i sigurt dhe i sinqertë do të 

përballet me një atakim/sulm masiv.  Përsëri, ju duhet të keni dëshirën të bëni një 

vlerësim të gjithë dëshmisë potenciale përkundrejt standardeve të probabilitetit dhe 

nevojës. Nëse ju nuk mund ta provoni atë mos e përdorni atë.  Veçanërisht, nëse nuk 

ju nevojitet.    

 I kundërshtueshëm: Këto janë thënie të hapura për kundërshtim nga 

thëniet/deklarimet e mëparshme të dëshmitarit. Në kohën e gjykimit shumë 

dëshmitarë tashmë kanë dhënë deklarata me gojë apo të shkruara në formën e 

intervistave, kallëzimeve apo depozitimeve.  Shumë prej tyre gjithashtu kanë 

dokumente të nënshkruara apo të shkruara, korrespondencë dhe shkresa të tjera. Me 

disa kufizime fjalët e mëparshme të dëshmitarit përdoren për të hedhur dyshime mbi 

besueshmërinë e tij. Ky quhet kundërshtimi apo vënia në dyshim (impeachement), 

me anë të një deklaratës së mëparshme kontradiktore.  

 Demonstrimi i faktit që një dëshmitar ka dhënë më parë deklarata, të cilat janë në 

kundërshtim më dëshminë e tij në gjyq, është shpesh një prej aspekteve më 

dramatike dhe më dëmtuese të marrjes së tërthortë në pyetje. Përveç rastit kur ju 

mund të paraqisni një shpjegim jashtëzakonisht shumë të mirë të arsyes pse 
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dëshmitari ka ndryshuar apo duket se e ka ndryshuar historinë e tij, zakonisht është 

më mirë që ti lini jashtë ato fakte të cilat “mund të vihen në dyshim” nga dëshmia 

direkte.   

 

 

 Organizimi dhe struktura e marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje 

 

Organizimi është mjeti me anë të të cilit ju përktheni kujtesën e dëshmitarit për ngjarjet në një 

histori koherente dhe bindëse. Një artist nuk pikturon çdo gjë që ai sheh. Në fakt ai  organizon 

format, ngjyrat, dhe dritën për të paraqitur imazhin e tij të një peizazhi. Në të njëjtën mënyrë 

një prokuror apo avokat në gjykim nuk e pyet thjesht dëshmitarin “tregoni gjithçka që ju dini,” 

por në vend të kësaj përdor vendosjen dhe rendin e informacionit për të ngritur dhe sqaruar 

vlerën e tij.  

 

 Në fillim dhe në fund:  Referojuni fenomenit gjerësisht të pranuar se njerëzit kanë 

tendencën të kujtojnë më mirë ato gjëra që ata dëgjojnë në fillim dhe në fund.  Duke 

ndjekur këtë parim, pjesët e rëndësishme të një Marrja e drejtpërdrejtë në pyetje duhet 

të paraqiten në fillimin e tij dhe përsëri në fund të tij. Në çdo ekzaminim direkt, 

pavarësisht se si ai është i organizuar, duhet të përpiqeni të filloni dhe të përfundoni 

me argumente të forta.  Përkufizimi i një argument të fortë ndryshon nga një gjykim 

në një tjetër.  Argumentet më të fortë të marrjes suaj të drejtpërdrejtë në pyetje duhet 

të kenë disa apo të gjitha nga këto elementë:  Pranueshmëri, vlerë për teorinë, vlerë 

tematike, impakt dramatik, dhe jo mohueshmëri.   

 

 Kohëzgjatja: I referohet sasisë relative të kohës që ju shpenzoni në aspekte të 

ndryshme të marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje. Si rregull i përgjithshëm, ju duhet të 

qëndroni në argumentet më të rëndësishme, duke përdorur një mbulim të gjatë të tyre 

për të theksuar domethënien e çështjes objekt. Çështjet më pak të rëndësishme duhet 

të zënë më pak kohë gjatë marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje.  Faktet e rëndësishme 

duhet të përsëriten, preferohet gjatë marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje, për të rritur 

gjasat që ato të mbahen dhe mbi të cilat të bazohen gjykuesit e faktit.   

 

 Përdorni organizimin sipas çështjeve: Kronologjia është pothuajse forma më e 

thjeshtë e organizimit. Gjithsesi, në prezantimin e çështjes në gjykatë më e thjeshta 

nuk është gjithmonë më e mira. Në shumë raste preferohet të përdoret një formë 

organizimi sipas çështjes apo tematik. Në këtë mënyrë, ju mund të organizoni 

komponentë të ndryshëm të dëshmisë së dëshmitarit tuaj për të forcuar një ri tjetrin, 

ju mund të izoloni pika të dobëta, dhe ju mund të zhvilloni teorinë tuaj në mënyrë më 

bindëse. Detyra juaj si prokuror apo avokat është që të riorganizoni tregimin në 

mënyrë që historia të ketë një forcë maksimale logjike.   

 

 Mos e ndërprisni veprimin: Një rregull themelor për organizimin e marrjes së 

drejtpërdrejtë në pyetje është që asnjëherë nuk duhet ta ndërprisni veprimin. Mos e 

ndërprisni rrjedhën dramatike të historisë suaj, përshkrimin e ngjarjeve kyçe, për të 

plotësuar detaje të vogla. Nuk mund të ketë një eksperiencë më joharmonike dhe të 

pakënaqshme në gjyq se sa kur dëshmitari, i cili sapo ka dëshmuar për zhurmën e një 

arme zjarri apo për zhurmën e rrotave të makinës, pas kësaj pyetet qetësisht për 

vendndodhjen e dritës rrugore më të afërt. Shumë prokurorë apo avokatë i jepen 

teorisë se ju duhet të “përgatisni skenën” përpara se të procedoni tek aktiviteti. Një 

qasje alternative është që fillimisht të përshkruhen vetë ngjarjet dhe pastaj t’u 

kthehesh përsëri dhe ti ripërshkruash ato duke mbushur detajet e skenës.   
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 Kushtojini vëmendje të veçantë detajeve: Ne kemi parë që detajet i shtojnë forcë 

dhe vërtetësi dëshmisë së dëshmitarit. Fatkeqësisht ato munden edhe të shkëpusin 

vëmendjen nga rrjedha e ngjarjeve. Për rrjedhojë shpesh është më mira që detajeve 

t’u jepet vëmendje e veçantë një qasje që ju lejon gjithashtu të shpjegoni rëndësinë e 

tyre.  Merrni si shembull se ju jeni duke paraqitur dëshminë e një viktime grabitje 

dhe se çështja qendrore në atë rast është identiteti i të pandehurit.  Ju e dini se nuk 

doni të shpërqendroni vëmendjen nga veprimi kështu që ju do të paraqisni si fillim 

ngjarjen e grabitjes pa ndërprerje.  Pastaj, do t’i ktheheni asaj përsëri për të dhënë 

detaje që mbështesin aftësinë e dëshmitarit për të identifikuar të pandehurin: 

Pyetje: Sa larg ishte dëshmitari nga ju kur ju e vutë re atë për herë të parë? 

Përgjigje: Rreth dymbëdhjetë apo pesëmbëdhjetë këmbë. 

Pyetje: Sa u afrua ai tek ju? 

Përgjigje: Ai erdhi shumë afër meje. Fytyra e tij nuk ishte më shumë se sa një këmbë 

larg nga e imja. 

Pyetje: A e patë fytyrën e tij? 

Përgjigj: Absolutisht që po. Ai  po shihte drejt e tek unë.  

 

 Përpiqu të mos i shpërndash provat rrethanore (indirekte): Provat rrethanore 

zakonisht përkufizohen si prova indirekte të një supozimi, ngjarje apo ndodhie.  

Identiteti i një hajduti për shembull mund të provohet direkt me anë të dëshmisë 

okulare. Ai mund të provohet gjithashtu indirekt me anë të grumbullimit të provave 

indirekte të tilla si: I pandehuri është parë afër vendit të vjedhjes në mbrëmjen kur ka 

ndodhur krimi; shall i tij është gjetur në portën e shtëpisë së vjedhur; ai ishte dëgjuar 

të ankohet për nevojën e tij për një radio të re; dy ditë pas krimit, ai u gjet në zotërim 

të një radioje që ishte marrë në vjedhje. Asnjë prej këtyre fakteve të mësipërme të 

marra individualisht nuk arrijnë të provojnë direkt që i pandehuri ka bërë një krim. 

Mund të ekzistojë një shpjegim shumë i pafajshëm për secilin prej tyre. Gjithsesi të 

marra së bashku ato ngrenë një përfundim jashtëzakonisht të fortë për fajësinë e të 

pandehurit. Me fjalë të tjera rrethanat indirekte grumbullohen për të provuar 

mundësinë reale të rastit të prokurorit.  Provat induktive kanë maksimumin e ndikimit 

kur një sërë rrethanash mund të kombinohen për të çuar në konkluzionin e dëshiruar.  

Për rrjedhojë është shumë efektive që të prezantohen të gjitha provat rrethanore 

(indirekte) që kanë të bëjnë me një çështje të vetme gjatë marrjes së drejtpërdrejtë në 

pyetje, sesa t’i shpërndani ato gjithandej. Braktiseni këtë teknikë vetëm kur ju keni 

vendosur të ndiqni një tjetër që ju besoni se do të jetë më efektive. 

 

 Marrja në pyetje e drejtpërdrejt vetëmbrojtëse:  Kohë pas kohe mund të jetë e 

këshillueshme që të paraqisni fakte potencialisht të dëmshme apo të sikletshme gjatë 

marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje në mënyrë që të zbehni rëndësinë e tyre gjatë 

marrjes së tërthortë në pyetje. Teoria e “marrja e drejtpërdrejtë në pyetje 

vetëmbrojtëse” konsiston në atë që informacioni i keq do të sjellë më pak dëm nëse 

dëshmitari do ta paraqesë vetë atë, dhe se është shumë më keq nëse dëshmitari shihet 

të përpiqet të fshehë faktet e këqija. Ju duhet të zhvilloni një ekzaminim direkt 

vetëmbrojtjes vetëm kur jeni të sigurt që informacioni dihet nga pala tjetër dhe do të 

pranohet nga gjykata gjatë marrjes së tërthortë në pyetje.  Një teknikë jashtëzakonisht 

e dobishme është t’u japësh gjyqtarëve çdo arsye të mundshme që ta pëlqejnë 

dëshmitarin tuaj përpara se të paraqisni ndonjë gjë që mund të ketë një efekt të 

kundërt.   

 

 Shkoni tek thelbi i çështjes: Marrja e drejtpërdrejtë në pyetje nuk është një gjah për 

thesare apo misterin e vrasjeve; ka shumë rrallë një arsye për ta mbajtur gjyqtarin në 
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pritje.  Mënyra më e mirë e organizimit është shpesh të shpjegoni tamam se ku po 

drejtohet dëshmia dhe pastaj të shkoni direkt atje. 

 

 Teknika e pyetjes 
Duke qenë se përmbajtja është forca motivuese pas çdo marrje të drejtpërdrejtë në pyetje, ju 

duhet të përdorni teknikën e pyetjes për të fokusuar vëmendjen tek dëshmitari dhe dëshmia e 

tij. Është historia e dëshmitarit që është qendrore në një ekzaminim direkt; stili dhe mënyra e të 

pyeturit tuaj duhet të nënvijëzojnë dhe mbështesin besueshmërinë dhe vërtetësinë e asaj historie.  

Teknikat e mëposhtme të pyetjes mund t’ju ndihmojnë të arrini këtë objektivë. 

 

 Përdorni pyetje të shkurtra të hapura  

Ju doni që dëshmitari të tregojë historinë. Ju doni që dëshmitari të jetë qendra e 

vëmendjes. Ju doni që dëshmitari të vlerësohet dhe të besohet. Asnjë prej këtyre nuk 

mund të ndodhë nëse flisni vetëm ju. Për rrjedhojë bëni pyetje të shkurtra.   

Përdorimi i pyetjeve të shkurtra do t’ju ndihmojnë të përmbaheni për të folur por jo çdo 

pyetje e shkurtër e bën dëshmitarin të flasë. Për ta bërë këtë ju keni nevojë për pyetjet e 

hapura.   

Mos e pyesni dëshmitarin, “A shkuat ju në bankë?” Përgjigja ndaj kësaj pyetje të shkurtër 

ka shumë mundësi të jetë një edhe më e shkurtër “Po”.  Në vend të kësaj, sa më shumë 

të jetë e mundur nga marrja juaj e drejtpërdrejtë në pyetje duhet të konsistojë në pyetje 

që e ftojnë dëshmitarin të përshkruaj, shpjegojë, dhe ndriçojë ngjarjet e dëshmisë së tij.  

Bëni pyetje të tilla si: 

Pyetje: Ku shkuat ju atë ditë? 

Pyetje: Çfarë ndodhi pas aksidentit? 

Pyetje: Na trego kush ishte atje? 

Pyetje: Përshkruani ku ishit ju? 

Dëshmitari juaj pothuajse gjithmonë do të jetë më i kuptueshëm dhe i besueshëm nëse ju 

mund të merrni pjesën më të madhe të dëshmisë së tij nga fjalët e tij.  Pyetje të shkurta e 

të hapura do ta çojnë përpara këtë objektiv. 

 

 Përdorni pyetje udhëheqëse dhe kalimtare/transitore 

Ju nuk mund të përdorni pyetje të hapura për të filluar një ekzaminim apo për të kaluar 

nga një fushë e marrjes në pyetje në një tjetër. Një qasje më e mirë është përdorimi i 

pyetjeve udhëheqëse dhe transitore. Pyetjet udhëheqëse e drejtojnë vëmendjen e 

dëshmitarit tek tema që ju doni të mbuloni. Supozoni se ju dëshironi që dëshmitari të 

adresojë çështjen e dëmtimeve.  Pyesni: 

Pyetje: A kishit ju ndonjë dhimbje pas aksidentit? 

Duke drejtuar vëmendjen e dëshmitarit, tani ju mund të ktheheni në pyetjet e shkurtra 

dhe të hapura: 

Pyetje: Ju lutem përshkruani se si ndiheshit. 

Pyetje: Ku tjetër kishit dhimbje? 

Pyetje: Si ka ndikuar kjo në jetën tuaj? 

Një problem tjetër me pyetje e shkurtra të hapura është se ato nuk janë shumë të mira në 

theksimin marrëdhënieve ndërmjet njërit fakt dhe tjetrit.  Mënyra e mirë për ta bërë këtë 

është nëpërmjet pyetjeve “kalimtare/transitore” që përdorin një fakt si presupozues, apo  

prezantim tek një fakt tjetër. Këto janë disa shembuj të pyetjeve transitore: 

Pyetje: Pasi ju patë makinën e zjarrit çfarë bëtë ju? 

Pyetje: A e dini se çfarë bëri i pandehuri kur makinat e tjera ndaluan?  

Pyetje: Pasi makina e të pandehurit goditi tuajën, a e patë atë të bënte ndonjë gjë? 
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Vini re që pyetjet udhëzuese dhe transitore kanë tendencën të jenë pyetje drejtuese. Si 

çështje teknike gjithsesi këto pyetje janë të lejueshme për sa kohë ato përdoren për të 

orientuar dëshmitarin, përshpejtuar dëshminë, ose për të prezantuar një aspekt të ri të 

marrjes në pyetje. Është jo etike të abuzohet me pyetjet transitore apo udhëzuese në një 

mënyrë që ato të zëvendësojnë dëshminë tuaj për atë të dëshmitarit.  

 

 Përdorni pyetje me titull të përgjithshëm: Pjesa më e madhe e marrjeve të 

drejtpërdrejt në pyetje, përfshirë ato që organizohen në mënyrë kronologjike 

konsistojnë në një numër fushash individuale të pyetjes.  Nëse ju e trajtoni këtë fushë 

si një ekzaminim të veçantë, ju mund të ri inicioni sa herë që kaloni në një temë të.   

Mos pyesni: 

Pyetje: Çfarë ndodhi ndërsa ju po ecnit me makinë drejt jugut në Rrugën “Sheridan”? 

Pyesni: 

Pyetje: A keni qenë ju të përfshirë në ndonjë aksident në cepin e rrugës “Sheridan” dhe 

rrugës Chase? 

Shpjegoni ku po shkoni: Ju mund të rifilloni nga e para edhe më direkt me anë të 

përdorimit të pak deklaratave të zgjedhura mirë.  Jo çdo gjë që ju thoni gjatë një Marrja 

e drejtpërdrejtë në pyetje duhet të jetë në formën e një pyetje. Ju  mund t’i thoni 

dëshmitarit, “Le të flasim për kohën pas aksidentit, ”ose“ ne kemi nevojë të kalojmë tek 

tema e dëmtimeve tuaja”. Deklarime të tilla janë të lejueshme për sa kohë që ato janë 

përdorur me të vërtetë për të bërë kalimet nga një pjesë e dëshmisë tek një tjetër apo për 

të orientuar dëshmitarin në çështje të tjera. Ju nuk mund të përdorni thënie deklarative 

për të udhëzuar dëshmitarin se si të dëshmojë. 

 

 Përdorni pyetje në rritje  

Mos pyesni: 

Pyetje: Çfarë pamje kishte grabitësi? 

   Një përgjigje e zakonshme mund të ishte: 

   Përgjigje: Ai ishte një burrë i bardhë, rreth njëzet apo njëzetë pesë vjeç, ndoshta gjashtë 

këmbë i gjatë. 

Ju mund të ktheheni dhe të jepni ndonjë informacion të munguar por duke e bërë një gjë 

të tillë ju do të rrezikoni të jepni përshtypjen jo oportune se po bëni vetëm këtë, mbushni 

boshllëqet e dëshmisë së dëshmitarit tuaj.   

 

Një qasje në rritje ndaj çështjes së identifikimit do të ndërtohej mbi një set pyetjesh si 

këto: 

Pyetje: A patët mundësi ta shihnit mirë grabitësin? 

Përgjigje:  Po pata mundësi ta shihja atë qartë. 

Pyetje:  Sa i gjatë ishte ai? 

Përgjigje:  Rreth gjashtë këmbë i gjatë. 

Përgjigje: Sa peshonte ai? 

Përgjigje:  Ai ishte i rëndë, pothuajse i shëndoshë, mbi 200 pound. 

Pyeje: Çfarë race ishte ai? 

Përgjigje:  Ai ishte i bardhë. 

  Pyetje: Po lëkura e tij? 

  Përgjigje:  Ai ishte shumë i bardhë me quka. 

  Pyetje:  Çfarë ngjyre ishin flokët e tij? 

  Përgjigje:  Ai ishte biond. 

  Pyetje: A kishte ai qime në fytyrë? 

  Përgjigje:  Pak mustaqe. 

  Pyetje: A munde ti shikoje sytë?  
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  Përgjigje:  Po ai mu afrua mua. 

  Pyetje: Çfarë ngjyre kishin ata? 

  Përgjigje: Blu. 

 

Siç mund të shihni në mënyrë evidente, përdorimi i pyetjeve në rritje , ku secila kërkon 

një copëz të vogël të informacionit, mund të sjellë saktësi në identifikim pa krijuar 

përshtypjen se po vendosni fjalët në gojën e dëshmitarit.  Teknika në rritje duhet të 

përdoret me kujdes. Nuk do të funksionojë si një parim i përgjithshëm përderisa 

përdorimi i pakufizuar i detajeve shpejt to të rëndojë me shumë informacion gjykuesit e 

faktit.  Përdoreni vetëm kur detajet janë të mundshme, domethënëse dhe bindëse.   

 

Reflektoni kohën, distancën, intensitetin  
Marrjet më të mira në pyetje rikrijojnë incidentet që ato përshkruajnë, duke vizatuar 

imazhe verbale që i vendosin gjykuesit e faktit në vendin e ngjarjeve.  Hapi dhe mënyra 

juaj e pyetjes janë thelbësore në këtë proces. Koha dhe kohëzgjatja e një ngjarje për 

shembull është shpesh vendimtare në një gjykim; njëra palë pretendon se gjërat ndodhën 

me shpejtësi dhe pala tjetër pretendon që ato ishin krijuar. Është e mundur të përdoret 

hapi i pyetjes për të mbështetur teorinë tuaj. 

Për shembull, prezumoni që ju përfaqësoni një pronar makine nr. 2 që u përplas me një 

shofer nr. 1 kur shoferi nr. 2 u përpoq të shmangte goditjen e një zjarrfikëse.  Mbrojtja e 

klientit tuaj është që zjarrfikësja u shfaq vetëm një moment përpara përplasjes dhe se ai 

nuk pati mjaftueshëm kohë të ndalonte makinën e tij. Objektivi i marrjes së drejtpërdrejtë 

në pyetje të klientit tuaj duhet të jetë rikrijimi i asaj skene duke treguar kohën në 

dispozicion për të reaguar ndaj një zjarrfikëse. Për rrjedhojë, ju do të pyesni vetëm pak 

pyetje me shpejtësi: 

  Pyetje: Kur u bë e dukshme zjarrfikësja për herë të parë? 

Përgjigje:  Ajo iu drejtua kryqëzimit njësoj si unë. 

Pyetje: Kush ishte veprimi i parë qe ndërmorët ju. 

Përgjigje: Unë tërhoqa frenat e mia. 

Pyetje:  Sa zgjati kjo? 

Përgjigje: Më pak se një sekondë. 

Nga ana tjetër, shoferi nr. 1 do të pretendojë se kishte pasur plot kohë për shoferin nr. 2 

që të ndalonte.  Për rrjedhojë Marrja e drejtpërdrejtë në pyetje i shoferit nr. 1  duhet të 

ndërtohet në mënyrë që të demonstrojë saktësisht sa kohë kishte pasur: 

Pyetje: Ku ishte zjarrfikësja kur ju e patë atë për herë të parë? 

Përgjigje:  Ishte afërsisht një çerek blloku larg nga kryqëzimi. 

Pyetje:  Sa larg prej jush ishte ajo? 

Përgjigje: Rreth 100 metra. 

Pyetje:  Sa makina të tjera kishte midis jush dhe zjarrfikëses? 

Përgjigje:  Tre ose katër. 

Pyetje:  Çfarë bënë ato si reagim? 

Përgjigje: Ato ndalën të gjitha. 

Pyetje: Sa kohë ju desh të gjithë atyre makinave që të ndalonin? 

Përgjigje:  Kohë normale për të ndaluar, pak sekonda. 

Pyetje: Kush ishte gjëja e parë që bëtë ju? 

Përgjigje: Fillova të tërhiqem në anë. 

Pyetje: Sa zgjati kjo? 

Përgjigje: Pesë sekonda diçka e tillë.   

Pyetje: Çfarë bëtë ju pas asaj? 

Përgjigje: E çova makinën  time në një ndalesë. 

Pyetje: Sa zgjati kjo? 
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Përgjigje: Atëherë, unë vura në punë frenat menjëherë, dhe ju deshën disa sekonda        

makinës që të ndalonte. 

Pyetje: Po pastaj çfarë ndodhi? 

Përgjigje: Ky është momenti kur makina tjetër më ra mua.   

Pyetje: Sa kohë kaloi midis momentit kur ju patë zjarrfikësen për herë të parë dhe  kohës 

kur makina e shoferit nr. 2 goditi makinën tuaj? 

Përgjigje:  Të paktën dhjetë apo pesëmbëdhjetë sekonda. 

 

 Përdorni ndihmës pamorë  

Të besosh është të shohësh. Gjithmonë mbani në mend nëse një dëshmi e një dëshmitari 

mund të ilustrohet. Nëse dëshmitari do të dëshmojë mbi një dokument të rëndësishëm, 

përcaktoni nëse ai mund të zmadhohet apo projektohet në një ekran ne sallën e gjyqit.  

Nëse dëshmitari do të dëshmojë rreth një ngjarje, krijoni një hartë ose prodhoni një 

fotografi me përmasa shumë të mëdha.  Nëse dëshmitari do të dëshmojë rreth një seri 

numrash transaksionesh përdorni një ‘kalendar’ pamor si ndihma juaj vizuale. Pyesni 

dëshmitarin që t’ju rindërtojë ngjarjet apo të rikrijojë tinguj të rëndësishëm.  Për 

shembull, “tregojini gjykatës se si i pandehuri ngriti dorën përpara se ai të godiste ty’.  

Ju lutem përplasini duart së bashku për të na treguar ne sa fort ishte zhurma, ”Ju lutem 

përsëritni fjalët e të pandehurit saktësisht në tonin e zërit të tij”.   

 

Shmangi pyetjet, negative, me stil avokati/juristi, dhe komplekse  

Mos pyesni: 

Pyetje:  A nuk shkuat ju pastaj tek telefoni?   

Mos përdorni pyetje që përfshijnë “të folur avokati/juristi”, përdorni një gjuhë të thjeshtë. 

Mos bëni pyetje të cilat bëjnë thirrje për më tepër se një temë të vetme apo kategori 

informacioni. Për shembull mos përdorni, “Ku shkuat dhe ju çfarë bëtë?”   

 

 

2.10 Dëshmitarë negativë dhe armiqësorë  

 

Kohë pas kohe, mund të jetë e nevojshme të thirret një dëshmitar, si  pala kundërshtare, i cili 

do të jetë e armiqësor për rastin tuaj.  Për shkak se dëshmitarët jo miqësor nuk mund të pritet të 

bashkëpunojnë gjatë përgatitjes, pjesa më e madhe e juridiksioneve lejon për pyetje drejtuese 

për marrjen e drejtpërdrejtë në pyetje të dëshmitarëve të tillë. 

 

 Dëshmitarët negativë: Përfshini palën kundërshtare dhe ata që identifikohen me 

palën kundërshtare. Shembuj të dëshmitarëve që identifikohen me palën 

kundërshtare përfshijnë të punësuar, familjarë të afërt, partner biznesi dhe të tjerë që 

ndajnë një komunitet interesi.  Është e rëndësishme që të vini në dijeni gjyqtarin për 

faktin që ju po thërrisni një dëshmitar negativ. Në rastin e një dëshmitari negative jo 

të palëve, zakonisht është e nevojshme që në fillim të vendosni një bazë që vërteton 

identifikimin e dëshmitarit me palën kundërshtare.  Për shembull: 

 

  Pyetje:  Ju lutem thoni emrin tuaj. 

 Përgjigje:  Emri im është Alban Hoti. 

 Pyetje: z. Alban, a jeni i punësuar nga dëshmitari? 

 Përgjigje:  Po, jam.   

 Dëshmitari armik:  Një dëshmitar armik është ai që ndërsa nuk është teknikisht 

negativ, paraqet armiqësi reale tek marrësi në pyetje të drejtpërdrejtë apo klienti i tij.  

Tipizimi i  nevojshëm mund të manifestohet ose nëpërmjet antagonizmit të shprehur 

apo mos shprehjes së dëshirës së dukshme për të dëshmuar.   
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Çfarëdo që të jenë rrethanat, zakonisht është e nevojshme që gjykata të deklarojë një 

dëshmitar si armiqësor përpara procedimit me pyetje drejtuese. 

Ekzistojnë situata të kufizuara në të cilat mund të jetë fitimprurëse që të thirret një 

dëshmitar negativ. E para është kur dëshmitari negativ është personi i vetëm që mund 

të japë një element thelbësor të rastit tuaj.  Një dëshmitar negativ mund edhe të thirret 

për të vërtetuar ngjashmërinë e një dokumenti të nevojshëm apo të hedhë bazat për 

disa prova të tjera materiale apo shkresore.  

Zakonisht, dëshmitarët negativë (dhe potencialisht armiq) nuk duhet të thirren, për sa 

kohë nuk është qartësisht e nevojshme, sepse ka një risk të madh në thirrjen e një 

dëshmitari i cili do të sjellë telashe do të jetë jo bashkëpunues apo edhe më keq.   

 

 

2.11 Etika e marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje  

 

Shumica e çështjeve etike në marrjen e drejtpërdrejtë në pyetje përfshihen deri në shkallën në 

të cilën është e lejueshme “të ndihmohet” një dëshmitar për të përgatitur apo përmirësuar 

dëshminë e tij.   

 

Në shumë vende, konsiderohet jo etike për një prokuror apo avokat që edhe të takohet vetëm 

për vetëm me një dëshmitar përpara gjyqit, për të shmangur mundësinë e kontaminimit të 

dëshmisë.   

 

Në SHBA, gjithsesi, ka një pikëpamje të ndryshme. Në SHBA zakonisht konsiderohet si jo i 

aftë profesionalisht një prokuror apo avokat i cili nuk arrin të takohet dhe të përgatisë një 

dëshmitar paraprakisht se ai të bëjë dëshminë e tij.  Kjo justifikohet me teorinë se dëshmitarët 

kanë të drejtë të kenë ndihmën e një avokati për të siguruar që dëshmia e tyre paraqitet me 

saktësie dhe në mënyrë bindëse.  

 

Një dëshmitar i lënë vetëm me mjetet e tij, mund të harrojë, apo jo në dijeni të domethënies së 

fakteve që ai thekson apo se hesht.  Njerëzit u drejtohen avokatëve pikërisht sepse ato duan dhe 

kanë të drejtë për ndihmë në përgatitjen e për prezantimin e pretendimeve dhe mbrojtjes së tyre. 

Çelësi është se avokatët duhet, të në mënyrë të shprehur dhe të nënkuptuar të përgatisin 

dëshmitarin të japë dëshminë e tij dhe jo dëshminë që avokati do të preferonte apo pëlqente.  
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3. Marrja në pyetje e tërthortë 

 

3.1 Hyrje  

 
Gjatë këtij sesioni do të trajtohet kuptimi i marrjes së tërthorët në pyetje, rregullat për marrjen e 

tërthortë në pyetje dhe teknikat e marrjes në pyetje të tërthortë. 

 

3.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

 Zbatimin e marrjes në pyetje të dëshmitarit të propozuar nga pala e kundërt; 

 Zbatimin e përgjigjes ndaj palës së kundërt; 

 Zbatimin e kontrollit të përgjigjeve të dhëna nga dëshmitari i palës së kundërt; 

 Identifikimin e strukturës dhe parimeve për marrjen e tërthortë në pyetje; 

 Zbatimin e rregullave për marrjen e tërthortë në pyetje; 

 Identifikimin e kufizimeve që duhet bërë kur zbatohet marrja e tërthortë në pyetje; 

 Tregimin e historisë së rastit tuaj përmes gojës së dëshmitarit që e keni thirrur ju; 

 Dëmtimin e besueshmërisë së dëshmitarëve të propozuar nga pala e kundërt. 

 

 

3.3 Kuptimi i marrjes së tërthortë në pyetje  

 

Marrja e tërthortë në pyetje është mjaft e vështirë, zakonisht dramatik dhe shpeshherë ngazëllues. 

Marrja e tërthortë në pyetje është sfidë reale për një përfaqësues të palëve në gjykatë. A mund t’i 

shtohet diç rastit tonë apo të heqim diçka nga rasti i palës tjetër duke nxjerrë informacione nga 

dëshmitari i palës tjetër, është një pyetje që gjithmonë qëndron aktive. Nëse marrja e drejtpërdrejtë 

në pyetje është rasti ynë më i mirë që ta fitojmë rastin, atëherë marrja e tërthortë në pyetje është 

rasti kur ne mund ta humbim rastin! 

 

1. Rregullat për marrjen e tërthortë në pyetje 

 

Rregullat e marrjes së tërthortë në pyetje dallojnë nga një sistem juridik në tjetrin, por rregullat në 

vijim janë gati të ngjashme: 

 

 Përdorimi i pyetjeve udhëheqëse, hyrëse 

Dallimi më i dukshëm ndërmjet marrjes së tërthortë në pyetje dhe marrjes së 

drejtpërdrejtë në pyetje është lejueshmëria e përdorimit të pyetjeve. Parimisht, 

konsiderohet se dëshmitari i palës së kundërt ka pak motiv që të bashkëpunojë me ju si 

dhe pasur parasysh faktin se mund të mos jeni në mundësi që t’i keni marrë në pyetje së 

paku një here më parë (para gjykimit). 

 

 Kufizimet në fushëveprim 

Një nga rregullat e përgjithshme është se marrja e tërthortë në pyetje është e kufizuar 

brenda fushëveprimit të marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje. Pasi që qëllimi i marrjes së 

tërthortë në pyetje është t’iu mundësojë një hetim mbi dëshmitarin e palës së kundërt, 

fushëveprimi i një hetimi të tillë është i kufizuar vetëm rreth, apo mbi, ato subjekte të 

cilat u shpërfaqën gjatë hetimit të drejtpërdrejtë. Kufizimi i tepërt dhe i pavend gjatë 

marrjes së tërthortë në pyetje në, rast ankese mund të rezultojë në rikthim të lëndës për 
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rigjykim. Nuk ekziston asnjë mënyrë që do të mund të parashikonte se si një gjykatës 

individual do ta aplikonte masën e kufizimit të fushëveprimit në çdo rast veç e veç.  

Megjithatë, pjesa më e madhe do varej nga natyra e dëshmive dhe mënyra se si janë sjell 

avokatët. 

 

 Pyetjet Argumentuese 

Ju mund t’i parashtroni pyetje dëshmitarit, mund t’i propozoni përgjigje, mund ta 

udhëzoni në propozime, por nuk mund të shtyheni me dëshmitarin. Një pyetje 

argumentuese është diçka që insiston që dëshmitari të pajtohet me një mendim apo 

karakterizim në raport me një gjendje faktike. 

 

 Sjellja Kërcënuese 

Ju keni të drejtën e nxjerrjes së informacioneve gjatë një marrje të tërthortë në pyetje 

duke i bërë pyetje dëshmitarit dhe duke insistuar që të merrni përgjigje për ato pyetje, 

mirëpo nuk u lejohet që të humbisni kohë mbi dëshmitarin, që t’i bërtisni, që të bëni 

gjeste kërcënuese apo në një mënyrë të bëni gjeste ofenduese për dëshmitarin. 

 

 Karakterizimet e padrejta 
E drejta juaj që ta udhëhiqni dëshmitarin nuk përfshin në vete të drejtën që ta udhëzoni 

gabimisht atë. Do të jetë e kundërshtueshme që të tentoni t’i bëni një karakterizim të 

padrejtë dëshmitarit apo të tentoni t’i bëni pyetje “mashtruese”. Nëse dëshmitari ka 

dëshmuar se ishte errët përjashta do të ishte e papranueshme t’i thoni: “pra ju e pranoni 

se ishte tepër errët përjashta që të shihnit çka do” ? 

 

 Karakterizimet e padrejta  
Natyrisht, një ekzaminues i tërthortë i mirë shpeshherë do i lejohej që të hetojë edhe mbi 

fakte që nuk janë pjesë e dëshmive. Kjo vërejtje do të duhej të pranohej kur pyetja e 

përdor dëshminë që nuk është pjesë e dëshmive të lëndës si premisë  në vend të një 

subjekti të hetimit të veçantë duke ia mohuar të drejtën dëshmitarit që të kontestojë 

vërtetësinë. 

P.sh: paramendoni një dëshmitar në rastin e një kamioni të zjarrfikësve i cili ishte duke 

qëndruar në trotuar në kohën e aksidentit. Supozoni se dëshmitari ka dëshmuar gjatë 

marrjes së drejtpërdrejtë në pyetje se shoferi i dytë kurrë nuk kishte ulur shpejtësinë 

gjatë kohës së aksidentit dhe se dëshmitari nuk kishte thënë asgjë lidhur me faktin se ai 

kishte pirë atë mëngjes. Gjatë marrjes së tërthortë në pyetje nuk do të keni ndonjë dëshmi 

lidhur me përdorimin e alkoolit. Ekzaminuesi i tërthortë ka të drejtë të parashtrojë pyetje 

si ”a keni pirë atë mëngjes ”Ekzaminuesi i tërthortë nuk duhet lejuar të bëjë pyetje të 

tilla si supozimi  lidhur me pijen e që t’i shërbejë si presupozim për një pyetje tjetër 

”Pasi që keni qenë duke pirë  ju ishit duke ecur këmbë në vend se të shkonit me makinë 

atë mëngjes?. 

 

 Pyetjet e përbëra dhe të gjymta  
Pyetje të përbëra mund të përmbajnë më shume se sa një pikë hetimi (interesimi) ”A 

jeni ju të ndërlidhur me paditësin dhe a i kishit syzet tuaja me vete ditën e aksidentit?”.  

Kjo pyetje është e kontestueshme pasi që çfarëdo përgjigje patjetër së do të jetë e 

dykuptimshme.  

 

2. A duhet që të bëni ekzaminim të tërthortë ?  

 

Ekzaminimi i tërthortë është rasti juaj që të tregoni një pjesë të tregimit të klientit tuaj mu në mes 

të rastit të kundërshtarit. Objektivi juaj është të fokusoni vëmendjen sa më larg dëshmisë së 
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drejtpërdrejtë të dëshmitarit tuaj dhe atë mbi dhe lidhur me gjërat që ju besoni se janë të dobishme 

për ju. Me rastin e ekzaminimit të tërthortë jeni ju ai/ajo që dëshiron të e tregojë tregimin e vet. Në 

mënyrë që ta bëni këtë ju duhet gjithmonë të jeni në kontroll të dëshmisë dhe vet dëshmitarit.  

 

E dyta, ekzaminimi i tërthortë kurrë nuk është tentativë që të mbledhni informacion të ri. Kurrë 

mos i bëni pyetje dëshmitarit thjesht pse ju dëshironi të keni një përgjigje. Por, për më tepër  

ekzaminimi i tërthortë duhet të përdoret që të themelohet apo të shtyhen përpara faktet që ju tashmë 

i keni bërë publike. 

 

Në fund fare, një ekzaminim i tërthortë i suksesshëm shpeshherë arrin sukses përmes përdorimit 

të implikimeve dhe aluzionit. Nuk është e nevojshme, dhe jo rrallë here është e dëmshme, që të  

pyetet dëshmitari pyetjen përfundimtare-ultime. Fjala përfundimtare është rasti juaj që të theksoni 

ndërlidhjen në mes dëshmive, t’i bëni theksimet e nevojshme dhe t’i nxirrni konkluzat  mbështetur 

në akumulimin e detajeve. Kurrë mos pritni se një dëshmitar i palës së kundërt që të bëjë këtë për 

ju.  

 

Vendimi që të bëni një hetim të tërthortë nuk mund të bëhet në mënyrë inteligjente nëse ju nuk e 

keni përgatitur ekzaminimin e tërthortë që më parë dhe të keni një ide të përgjithshme realiste e 

asaj se çfarë mund të pritni të arrini gjatë ekzaminimit të tërthortë nga cilido dëshmitar. Çelësi si 

gjithmonë është përmes përgatitjeve para gjykimit. Ju do të duhej ta dinit se së paku çfarë do të 

jetë strategjia dhe teoria e palës tjetër. Së paku të keni një ide të përafërt se çfarë do të thotë secili 

dëshmitar në gjykim. T’i bëni vetes pyetjet ne vijim kur të do kur dëshmitari të ketë përfunduar 

ekzaminimin apo të ketë filluar atë automatikisht?  

 

 A e ka dëmtuar rastin tuaj ky dëshmitar ?  

 A është I rëndësishëm dëshmitari ?  

 A ishte dëshmia e dëshmitarit e besueshme?  

 A dëshmoi dëshmitari më pak se që pritej gjatë ekzaminimit të drejtë për drejtë?  

 Çfarë prisni ju në mënyrë realiste gjatë ekzaminimit të tërthortë? 

 Cilave rreziqe duhet t’u hyni? Nëse keni rastin tuaj të tillë dhe në mënyrë të 

arsyeshme prisni se do t’ia dilni mbanë atëherë t’i mbani rreziqet tuaja në nivelin 

më të ulët të mundshëm. Nëse dëshmitë tuaja nuk janë të mira dhe ju shpresoni të 

humbni atëherë mund ta merrni parasysh mundësinë që të bëni një ekzaminim të 

tërthortë të rrezikshëm. 

 

3. Udhëzime për organizim të marrjes në pyetje të tërthortë  

 Mos u brengosni se a do t’ia filloni në mënyrë të gabuar. Do të ishe shumë e pëlqyeshme  

nëse do të kishit mundësinë që të filloni secilin ekzaminim të tërthortë nga një pikë e 

fuqishme, që mbahet mend lehtë përmes së cilës ia arrini qëllimit tuaj. Për fat të keq kjo 

nuk do të jetë e mundur gjithmonë. Përveç nëse  jeni në gjendje që të filloni me një pyetje 

të tillë bombastike ndryshe preferohet që të mos nguteni dhe t’i paraqitni shtruar faktet 

tuaja përmes të pyeturit të tërthortë. 

 

 Përdorni  organizmin përmes temave. Qëllimi i juaj gjatë ekzaminimit të tërthortë nuk 

është që të tregoni storien e dëshmitarit përsëri porse që të krijoni një numër të pikave 

shtesë diskredituese. Le të jetë renditja e temës suaj sa më e llojllojshme. Ekzaminimet e 

suksesshme të tërthorta zakonisht mbështeten në pyetjet e tërthorta më saktësisht në 

aftësinë që të theksohen pika pa e vërejtur këtë gjë dëshmitari juaj derisa një pikë e tillë 

nuk theksohet. Llojllojshmëria e temave tuaja me siguri që do të bëjë më të pamundshme 

për dëshmitarin të kuptojë qëllimin e një grumbulli të pyetjeve. Në anën tjetër kërcimi nga  

një pikë në tjetrën është jo efektiv  pasi që mund të shkaktojë huti.  
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 Mos e përsërisni ekzaminimin e drejtpërdrejtë. Kjo ndoshta është maksima më e shkelur 

sa i përket ekzaminimeve të tërthorta të mira. Kjo mund të përdoret vetëm në situatat ku 

duket se dëshmia e dëshmitarit është mësuar përmendësh  apo kur disa pjesë të dëshmisë 

nga ekzaminimi i drejtpërdrejtë e mbështesin teorinë e rastit tuaj. 

 

 

3.4 Teknikat e marrjes në pyetje të tërthortë 

 

Caku i një marrjeje të tërthortë në pyetje është kontrollimi i dëshmitarit. Si edhe e theksuam më 

lartë, qëllimi juaj gjatë ekzaminimit të tërthortë është që ju të jeni ai që tregon storien e klientit 

tuaj. Kjo nuk do të thotë se ju duhet të dukeni se jeni në kontroll të situatës, nuk do të thotë se 

duhet të dukeni dominues, i ashpër dhe i rëndë ndaj dëshmitarit. Në këtë kontekst kontrolli do të 

thotë që rrjedha e ekzaminimit që ju keni zgjedhur dhe informacionet që prodhohen të jenë vetëm 

ato që ju mendoni se do t’ju ndihmojnë juve.  

 

 Shkurt: Pyetjet në ekzaminim të tërthortë duhet të jenë të shkurta në ekzekutim të tyre dhe 

në koncept. Nëse një pyetje është më e gjatë se 10 fjali  nuk është e shkurtë në ekzekutim, 

mundohuni që të e shkurtoni atë. Nëse fjalia përmban më shumë se një fakt apo implikim 

atëherë nuk është e shkurtë në koncept dhe për aq më shumë ju jeni në gjendje t’i jepni 

dëshmitarit hapësirë që të mos pajtohet me ju. Prandaj, preferohet që pyetjet t’i ndani në 

pjesë më të vogla. 

 

 Pyetje udhëzuese: Çdo pyetje në ekzaminim të tërthortë duhet të jetë udhëzuese apo 

prijëse. T’i përfshini edhe përgjigjet në pyetjen tuaj. T’i tregoni dëshmitarit saktësisht se 

çfarë të thotë. Një pyetje jo udhëzuese  ia hap rrugën dëshmitarit që të humb kohë dhe 

largohet nga tregimi juaj. Ekzistojnë disa raste ku megjithatë do të donit të bënit pyetje jo 

udhëzuese por vetëm kur ju jeni absolutisht të sigurt se dëshmitari juaj do të përgjigjet në 

mënyrë të caktuar. P.sh: “Sa vite keni kaluar ju në burgim pasi që u dënuat për dëshmi të 

rrejshme?” 

 

 Pyetje sugjeruese: pyetjet më të mira në ekzaminim të tërthortë janë ato që nuk janë pyetje 

fare. Për më tepër ato janë pyetje sugjeruese apo sugjerime faktesh të cilat ju ia hidhni 

përpara dëshmitarit në formë hetuese. Ju tashmë e dini përgjigjen e tëra se çfarë ju duhet 

juve është që përgjigja të prodhohet nga goja e dëshmitarit. Çdo pyetje në ekzaminim të 

tërthortë duhet të përmbajë një sugjerim e cila bie në një nga këto kategori: a)  ju tashmë e 

dini përgjigjen, b) ju mundeni të dokumentoni dhe dëshmoni përgjigjen, c) çfarëdo 

përgjigje e dhënë do të ishte e mirëseardhur. Një shembull i një përgjigjeje të tillë do të 

ishte të hetuarit klasik drejt dëshmitarit i cili duhet të pranojë se më parë kishte dhënë një 

dëshmi të rrejshme: ”A patët gënjyer atëherë apo po gënjeni tani?” 

 

 Shmanguni pyetjeve të shkruara: Kur vije puna tek vet ekzaminimi, është e gabueshme 

që të lexoni nga lista e përgatitur e pyetjeve. Leximi i pyetjeve tuaja do ta privojë 

ekzaminimin tuaj nga paraqitja spontane. Të lexuarit nga një grumbull pyetjesh do të ju 

privojë edhe juve nga kontrolli që vije për shkak të kontaktit me sy me dëshmitarin. 

Dëshmitari do të jetë më pak i dhënë pas përcjelljes së udhëheqjes suaj dhe ju do të jeni në 

pamundësi t’i përcillni reaksionet e dëshmitarit tuaj dhe tonin e përgjigjeve të tij. Përdorni 

një përshkrim në vija të trasha që të e përkujtoni veten tuaj lidhur me pikat që dëshironi t’i 

theksoni gjatë ekzaminimit të tërthortë dhe që të siguroheni se në mënyrë të paqëllimtë mos 

harroni gjë. 
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 Dëgjoni dëshmitarin dhe insistoni në përgjigje prej tij: Në tërë këtë punë më shumë 

është fjala për kontrollim të dëshmitarit se sa për parashtrim të pyetjeve ndaj tij. Ju 

gjithashtu duhet  të siguroheni se i keni marrë përgjigjet e duhura. Andaj kjo kërkon që ju 

të dëgjoni dëshmitarin tuaj. Zakonisht ju mund të përmirësoni një përgjigje duke e 

ripërsëritur edhe një herë pyetjen tuaj, p.sh: 

PYETJE: A nuk është e vërtetë se tërë trafiku u ndal për kamionin e zjarrfikësve? 

PËRGJIGJE: Si do ta kishin ditur ata se duhet ndalur? Nuk kishte sirenë që dëgjohej. 

PYETJE: Ju nuk iu përgjigjët pyetjes sime. A u ndalën të gjithë automjetet tjera? 

PËRGJIGJE: Po.  

 

 Pyetjet “gjahtare”: Pyetjet e tilla janë ato të cilat ju i bëni më shpresë se mund të nxirrni 

diçka. Ishte thënë edhe më parë  dhe ia vlen të përsëritet edhe këtu se nuk duhet bërë pyetje 

përgjigjet e të cilave  nuk i dimë. 

Pyetjet “ju keni thënë se”: Një metodë e zakonshme për t’ia rikthyer kontrollin 

dëshmitarit është përmes përdorimit të pyetjeve të cilat duket se e sfidojnë dëshmitarin t’i 

rikthehet përmbajtjes së dëshmisë në ekzaminimin direkt. Problemi me këtë lloj pyetjesh 

qëndron në atë se i fton dëshmitarët të shtyhen rreth përdorimit preciz të fjalëve gjatë 

marrjes në pyetje ne mënyrë direkte (përjashtim bën kontestimi i besueshmërisë së 

dëshmitarit përmes përdorimit të deklaratave kundërthënëse të dhëna më parë). 

Pyetje: Ju patët dëshmuar se hajni kishte flokë të kafta?  

Përgjigje: Jo, unë pata thënë se ai i kishte flokët disi ngjyrë të kaftë si të zhavorrit. 

Pyetje: A nuk ishte dëshmia juaj se ju u larguat nga shtëpia juaj në ora 08:00 para dite? 

Përgjigje: Kjo nuk ishte dëshmia ime. Unë thash se unë kam besuar se unë e lash shtëpinë 

time rreth përafërsisht orës 08:00 para dite. 

 

 Karakterizimet dhe konkluzionet: Një nga mënyrat tjera që të rrezikohet humbja e 

kontrollit në ekzaminim të tërthortë është që të kërkohet që dëshmitari të pajtohet me 

karakterizim apo një konkluzion, p.sh: 

Pyetje: Ishte shumë errët që të shihnit shumë mirë apo jo?  

Përgjigje: Unë mund të shihja mjaft mirë. 

 

Në vend të kësaj ju do të duhej të kishit pyetur dëshmitarit lidhur me faktet të cilat ju 

udhëhoqën juve drejt atij karakterizimi: Dielli kishte perënduar , nuk kishte hënë atë natë , 

nuk kishte drita të qytetit  dhe nuk kishte drita të shtëpive. Karakterizimi do të duhej të 

ishte ruajtur për fjalën përfundimtare. 

 

Shembull:  Një oficer policie sapo kishte dëshmuar se ai kishte arrestuar një të dyshuar në 

një dhomë hoteli dhe ia kishte marrë deklaratën. Ekzaminim i tërthortë do të tregojë se 

oficeri i policisë nuk e kishte futur këtë deklaratë në raport për shkak të kohës kur është 

bërë intervistimi dhe numrit të arrestimeve të cilat ai i kishte bërë gjatë asaj kohe 

rrjedhimisht policit nuk i kujtohej se çfarë kishte deklaruar i dyshuari. 

Pyetje: Oficeri Burim, ky arrestim që patët bërë pati të ngjarë para një viti apo jo ?  

Përgjigje: Po. 

Pyetje:  A është e saktë se një nga detyrat e policëve është edhe të bëjnë arrestime? 

Përgjigje: Po. 

Pyetje: Sipas llogarisë suaj sa arrestime i bëni në javë ?  

Përgjigje: Dy deri tre mesatarisht .  

Pyetje: Kjo do të thotë se brenda një viti që nga ky arrestim ju keni arrestuar gati se 150 

persona apo jo? 

Përgjigje: Besoj se po.  

Pyetje: Për shkak të kësaj ju edhe i përgatisni raportet policore apo jo ? 
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Përgjigje: Po. 

Pyetje: Qëllimi i raporteve është që t’ua rifreskojnë kujtesën tuaj lidhur me detajet e secilit 

arrestim, apo jo? 

Përgjigje: Po 

Pyetje: Ju e shkruani raportin në mënyrë që të përfshini çdo gjë që ju mendoni se do të  

mund të ishte e rëndësishme apo jo ? 

Përgjigje: Unë mundohem. 

Pyetje: Raporti të cilin e patët bërë në lidhje me këtë rast , më parë ishte shënjuar si dëshmia 

e të akuzuarit numër 1 i cili përfshinte edhe gjërat që ju menduat se ishin të 

rëndësishme apo jo ? 

Përgjigje: Po  

Pyetje: Por raporti juaj nuk thotë asgjë lidhur me deklaratën përveç shënimit se “i dyshuari 

ka dhënë deklaratë” apo jo ? 

Përgjigje: Jo  

Pyetje: Raporti juaj nuk thotë asgjë lidhur me atë se çfarë tha me të vërtetë i dyshimti ?  

Përgjigje: Jo 

Shembull: I dyshuari akuzohet për dhunim të Znj. Vlora. Gjatë ekzaminimit të 

drejtpërdrejtë ai i mohoi akuzat. Mbrojtja e tij  është pajtimi. Ndërsa, ekzaminimi i tërthortë 

do të tregojë se sa është ai i vetëdijshëm  mbi fajin e veprimit të tij pas incidentit. 

Pyetje: zt. Fatos, Më 16 Dhjetor 2008 ju keni punuar për kompaninë XYZ apo jo ? 

Përgjigje: Po. 

Pyetje: Ajo datë ishte ditë e Martë, apo jo ? 

Përgjigje: Po.  

Pyetje: Ju keni jetuar në rrugën “Ali Hadri” apo jo ?  

Përgjigje: Po  

Pyetje: Ju ishit me zonjën Vlora gjatë natës së 16 Dhjetorit 2008 deri më ora 23:00 apo jo? 

Përgjigje: Po. 

Pyetje: Më pastaj ju shkuat ?  

Përgjigje: Po. 

Pyetje: Ju nuk shkuat në banesën tuaj atë natë apo jo ? 

Përgjigje: Jo.  

Pyetje:  Ju nuk shkuat në punë ditën tjetër apo jo ? 

Përgjigje: Jo. 

Pyetje: Megjithatë ju nuk ishit të sëmurë, apo jo ?  

Përgjigje: Jo  

Pyetje: Si dhe ju nuk shkuat edhe në shtëpi apo jo ? 

Përgjigje: Jo  

Pyetje: Ju nuk i treguat askujt në punë se ku ishit apo jo ?  

Përgjigje: Jo  

Pyetje: Ju nuk i treguat as shokëve apo familjes suaj se ku ishit ? 

Përgjigje: Jo  

Pyetje: Në fakt , ju ishit në shtëpinë e një shoku tuaj a po jo ?  

Përgjigje: Po  

Pyetje: Aty edhe qëndruat në 3 ditët e ardhshme, apo jo ? 

Përgjigje: Po  

Pyetje: Gjatë këtyre 3 ditëve ju nuk shkuat në punë apo jo ? 

Përgjigje: Jo  

Pyetje: Ju edhe kurrë nuk u kthyet në shtëpi, apo jo ? 

Përgjigje: Jo  

Pyetje: Personi i vetëm që ju patë në shtëpinë e shokut tuaj ishte shoku juaj, a është  kështu?  

Përgjigje: Po  
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4. Vënia në dyshim 

 

4.1 Hyrje  

 

Në këtë sesion do të trajtohet qëllimi i i vënies në dyshim, kategoritë themelore të vënies në 

dyshim të dëshmitarit, hapat e nevojshëm që të vihet në dyshim deklarata e dëshmitarit, 

dëshmitari mohues, karakteri dhe vënia në dyshim karakteristike si dhe njënjëshmëria dhe 

paragjykimi.  

 

 

4.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

 Zbatimin e teknikave për vënien në dyshim; 

 Diskreditimin e dëshmitarit të palës së kundërt; 

 Identifikimin e teknikave për vënien në dyshim; 

 Zbatimin e vënies në dyshim përmes hapave konkret (konfirmo, kredito, konfronto);  

 Vlerësimin e rasteve për të cilat mund të bëhet vënia në dyshim. 

 

 

4.3 Qëllimi i vënies në dyshim 

 

Përderisa pjesa më e madhe e ekzaminimit të tërthortë të dëshmitarit përbëhet nga demonstrimi, 

theksimi, i pa përputhshmërive apo rrëzimi i deklaratës së dëshmitarit , vënia në dyshim në të 

vërtetë ka për qëllim që ta diskreditojë dëshmitarin si burimi besueshëm i informacioneve. Vënia 

e suksesshme në dyshim e bën dëshmitarin më pak të besueshëm në kundërshti  me  kundërthëniet 

e gabuara të cilat mezi vërehen. Dëshmitarin duhet vënë në dyshim vetëm për gjërat shumë të 

rëndësishme. Shumë është me rëndësi që t’i shmangeni vënies në dyshim për gjëra triviale, të 

parëndësishme apo për kundërthënie të parëndësishme.  

 

Dëshmitarit duhet t’i vihet në dyshim besueshmëria vetëm në rastet kur kemi të bëjmë me pa 

përputhshmëri të mëdha.  

 

Qëllimi i vënies në dyshim përmes përdorimit të një papërputhshmërie të mëparshme është që të 

tregohet se dëshmitari ka dhënë deklarata të ndryshme. Kjo teknikë bën punë vetëm kur të dy 

deklaratat që të dyja nuk mund të jenë të vërteta. Nëse të dy deklaratat mund të harmonizohen, të 

sqarohen apo racionalizohen atëherë vënia në dyshim do të dështojë. Dëshmitari duhet vënë në 

dyshim vetëm atëherë kur ekzistojnë mundësi që të arrihet sukses.  

 

Të mos e filloni prezantimin tuaj për vënie në dyshim  derisa nuk e keni në dorë së pari deklaratën 

kontestuese dhe përderisa nuk e keni të nënvizuar qartë faqen, rreshtin dhe tekstin me të cilin 

dëshironi t’i konfrontoni dëshmitarin dhe deklaratën e tij të tanishme. Mos i veni në dyshim 

informacionet që shkojnë në favorin tuaj. Qëllimi i vënies në dyshim është që të hidhet dyshimi në 

besueshmërinë e disa, disa pjesëve apo të gjitha deklaratave të dëshmitarit. Asgjë nuk fitohet duke 

hedhur dyshimin mbi atë pjesë apo atë deklaratë e cila shkon në favor të rastit tuaj.  
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4.4 Kategoritë themelore të vënies në dyshim të dëshmitarit:  

 

Lloji: Kur të përdoret:  

Deklarata e mëparshme e papërputhshme Dëshmia e dëshmitarit bie në kundërshtim e 

deklaratat e mëparshme.  

Mangësitë, mungesat Dëshmitari shton dëshmi (fakte) në deklaratë 

gjatë shqyrtimit gjyqësor të cilat nuk ishin 

përfshirë më parë në deklaratat e mëparshme.   

Karakteri dhe njëanshmëria  Një aspekt, apo këndvështrim, i karakterit të 

dëshmitarit  apo të marrëdhënies së dëshmitarit 

me palën e bën deklaratën e dhënë gjatë 

seancës gjyqësore më pak të besueshme 

  

 Deklaratat e mëparshme të papërputhshme  

 

Një nga aspektet më dramatike të secilit gjykim është konfrontimi i dëshmitarit me deklaratën e tij 

të mëparshme e cila është e papërputhshme. Ky është ai moment për të cilin jetojnë ekzaminuesit 

e tërthortë, pra jetojnë për mundësinë që të theksojnë se dëshmitari bie në kundërshtim në 

deklaratën e tanishme në krahasim me fjalët tija të thëna më parë. Nëse bëhet me përpikëri, kjo 

formë e vënies në dyshim , jo vetëm që është efektive në ekzaminim të tërthortë porse mund të ju 

shërbejë edhe si shumë e dobishme gjatë fjalës përfundimtare.  

 

Mospërputhshmëria në deklaratat e mëparshme e dëmton kredibilitetin e dëshmitarit sepse një gjë 

e tillë demonstron se dëshmitari e ka ndërruar deklaratën e tij. Varësisht nga natyra dhe serioziteti 

i ndryshimit, dëshmitari mund të tregohet se del të jetë ai që po shmanget, i dhënë pas gabimeve 

apo madje edhe se po gënjen.  

 

 

4.5 Hapat e nevojshëm që të vihet në dyshim deklarata e dëshmitarit 

 

 Përsëritja (konfirmimi);  

 Vërtetimi (kreditimi) dhe  

 Përballja (konfrontimi) 

 

 Përsëritja:  Mënyra tradicionale e përsëritjes është që të ritheksohet deklarata e dëshmitarit 

gjatë ekzaminimit të drejtpërdrejtë dhe të kërkohet nga dëshmitari të pohojë atë. Ju duhet 

të përsërisni atë deklaratë sa më saktë që të keni mundësi.   

Pyetje: zt. Besnik,  ju keni deklaruar gjatë ekzaminimit të drejtpërdrejtë se dirat e semaforit 

ishte e gjelbër  për trafikun që vinte nga ana jugore?  

Përgjigje: Po kjo është e saktë.  

 

 Vërtetimi: Qëllimi fillestar i vërtetimit është që të vërtetohet se dëshmitari me të vërtetë e 

ka dhënë këtë deklaratë që do të vihet në dyshim. Formati themelor për të vërtetuar  

dëshminë e shkruar të dëshmitarit dhënë paraprakisht është thjesht përmes vërtetimit se  

kur dhe para sa kohe ishte dhënë deklarata. Hapi i fundit  në vërtetimin fillestar-themelor  

është që t’i tregohet  dëshmitarit deklarata e shkruar në mënyrë që të detyrohet dëshmitari 

të konfirmojë së kjo deklaratë është me të vërtete tija. Shumë është me rëndësi të tregohet 

se deklarata e parë është bërë nën rrethana të cilat atë e bëjnë të jetë më e sakta nga të dy 

deklaratat për të cilat bëhet fjalë shumë indicie të saktësisë mund t’i atribuohen deklaratës 

së mëparshme të dëshmitarit  përfshirë edhe rëndësinë , detyrën dhe përafërsinë kohore.  

Pyetje: Menjëherë pas aksidentit ju biseduat me oficer Astritin?   
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Përgjigje: Po. 

Pyetje: Ju e kuptuat se ishte shumë me rëndësi që t’i tregonit oficerit waite cdo gjë që keni  

parë? 

Përgjigje: Po. 

Pyetje: Ju biseduat me policin në ditën e aksidentit ? 

Përgjigje: E saktë . 

Pyetje: Pra qartë shihet se ngjarjet ishin të freskëta  për ty ? 

Përgjigje: Po. 

Pyetje: Që nga atëherë mbi një vit ka kaluar apo jo ?  

Përgjigje: Po. 

Pyetje: Pasi që biseduat me oficer Astritin ai kërkoi nga ju që të nënshkruani një deklaratë, 

a po jo ? 

Përgjigje: Po ai ashtu bëri.  

Pyetje: Ju e keni lexuar dhe nënshkruar deklaratën apo jo? 

Përgjigje: Po. 

 

 Konforntimi – Përballja: Qëllimi i konfrontimit është që të nxirret nga dëshmitari një 

pranim se deklarata e mëparshme me të vërtetë ishte  bërë e tillë, ta keni të qartë se fakti 

që ka një mospërputhshmëri se kjo është arsyeja përse vënia në dyshim mund të pranohet.   

Konfrontimi duhet që gjithmonë të jetë konfrontues. Që të jeni efektiv konforntimi duhet 

të bëhet në mënyrë të qartë dhe koncize e cila nuk i le hapësirë dëshmitarit për manovrim 

apo shmangie. Qasja klasike është se është që thjeshtë të lexohen fjalët e vet dëshmitarit.  

Mos kërkoni nga dëshmitari që të lexojë deklaratën e vet me zë. Kjo gjë i dorëzon kontroll 

mbi situatën e ekzaminimit dëshmitarit. Vënia në dyshim do të jetë më efektive kur 

ekzaminuesi i tërthortë e lexon materialin për vënie në dyshim në mënyrë të qartë, me zë 

dhe ton me kontrast të zërit.  

Pyetje: Ju lutemi shikoni dëshminë numër 10 për identifikim dhe më tregoni nëse e njihni 

nënshkrimin  në fund të faqes. 

Përgjigje: Po e njoh. 

Pyetje: A nuk është kjo deklarata që ju e nënshkruat për oficer Astritin?  

Përgjigje: Po kjo është ajo  

Pyetje: Ju lutemi ta lexoni atë dhe më tregoni  kur të përfundoni.  

Përgjigje: Po, unë e përfundova.  

Pyetje: A nuk thotë deklarata juaj si në vijim :”në kohën e aksidentit, drita e semaforit ishte 

me ngjyrë të kuqe për komunikacionin nga jugu” 

Përgjigje: Po kjo është ajo e farë thotë deklarata. 

Pyetje: A është kjo deklarata që ju e keni nënshkruar për oficer Astritin? 

Përgjigje: Po    

Neni 364 i KPPK-së thotë: Kur dëshmitarit ose ekspertit nuk i kujtohen faktet të cilat i ka 

prezantuar më parë gjatë marrjes në pyetje, ose kur i shmanget deklarimit të mëparshëm, 

kryetari i trupit gjykues ose palët mund t’ia tërheqin vërejtjen lidhur me deklarimin e 

mëparshëm dhe kërkojnë shpjegim përse tani dëshmon ndryshe. Sipas nevojës, kryetari i 

trupit gjykues lexon deklarimin e tij të mëparshëm ose pjesë të atij deklarimi.   

Kështu që sipas nenit 364, pasi që ju e konfrontoni dëshmitarin me deklaratën e tij të 

mëparshme ju duhet të pyesni pse ai/ajo jep deklaratë tjetër.   

Forma tjera të vërtetimit: Një deklaratë e mëparshme e dëshmitarit mund t’i besohet duke 

treguar  se dëshmitari ka pasur një arsye të fortë  që të jetë shumë i saktë kur e ka dhënë 

atë deklaratë. Një deklaratë e mëhershme mundet gjithashtu të vërtetohet (t’i jepet 

besueshmëri) duke treguar se dëshmitari ka qenë  duke zhvilluar detyrë zyrtare dhe i është 

dashur të jetë shumë i përpiktë. P.sh:   

Pyetje:  Ju erdhët në zyrën time në mars të viti të kaluar?   
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Pyetje: A kishte edhe procesmbajtës të pranishëm?    

Pyetje: A ishte i pranishëm edhe avokati yt?      

Pyetje: Ti u betove se do të thoje të vërtetën apo jo?    

Pyetje: Kjo ishte betimi i njëjtë që e bëre edhe këtu apo jo?       

Pyetje: Ju e treguat të vërtetën në deklaratën tuaj apo jo?   

Pyetje: Ju premtuat se do të jepnit përgjigje të sakta?        

Pyetje: Ju më premtuat se do të më tregonit nëse do të kishte pyetje të cilat ju nuk i kuptoni?   

Pyetje: Unë ju pata parashtruar pyetje dhe ju më dhatë përgjigje apo jo? 

Pyetje: Ju keni  dëshmuar në një seancë të mëparshme lidhur me këtë rast?  

Pyetje: Kjo dëshmi e juaja u dha pikërisht në këtë gjykatore apo jo?  

Pyetje: Gjykatësi Blerimi ishte kryetar i trupit gjykues, ai është edhe sot? 

Pyetje: Ju u betuat që të tregoni të vërtetën?  

Pyetje: Ju e dinit se Gjykatësi Blerim gjithsesi ka patur dëshirë të dëgjojë të vërtetën?    

Për shkak të faktit se mbamendja e njeriut shkon drejt harresës një deklaratë e mëhershme 

mund të konsiderohet e besueshme për faktin se ka qenë e dhënë, në aspektin kohor, më 

afër kohës së ngjarjes rrethanat e së cilës po diskutohen. Vlera e përafërsisë kohore mund 

të theksohet duke vënë në pah dhe veçuar ngjarjet më të veçanta të cilat mund të kenë 

shkaktuar që mbamendja e viktimës të turbullohet. P.sh: 

Pyetje:   Oficeri Valdet, menjëherë pasi ju e arrestuat të akuzuarin ju e plotësuat raportin e 

policisë, a është kjo e saktë? 

Pyetje: Ju e kompletuat raportin tuaj Brenda një ore nga arrestimi i bërë? 

Pyetje: Në kohën kur ju e shkruat raportin i akuzuari ende ishte në qelinë e paraburgut?  

Pyetje: Ju ende kishit qasje në të akuzuarin nëse juve do t’u ishte dashur të konfirmoni 

çfarëdo detaji të raportit tuaj? 

Pyetje: Në çfarëdo rasti, kur ju e shkruat raportin,  ngjarja ende ishte e freskët në mendjen 

tuaj? 

Pyetje:  Tani më ka kaluar një vit apo jo? 

Pyetje : Gjatë vitit kur u bë intervenimi, ju i bëtë edhe së paku 50 arrestime shtesë?   

Pyetje: Juve u desh t’i shkruani  edhe raportet që kishin të bënin me ato 50 arrestime? 

Pyetje: Ju gjithmonë mundoheni të shkruani raporte mbi arrestimin përderisa ngjarja është 

e freskët në mendjen tuaj apo jo? 

 

4.6 Dëshmitari mohues 

 

Disa dëshmitarë mund të mohojnë disa apo të gjitha pjesët e vënies në dyshim. Disa dëshmitarë 

mund të mohojnë disa apo një pjesë të materialit që ju keni për vënie në dyshim. Ata mund të 

refuzojnë që t’i ri konfirmojnë deklaratën e dhënë nga vet ata, ata mund të rezistojnë gjatë 

vërtetimit të rrethanave që kanë të bëjnë më vënien e tij/saj  në dyshim  ata madje mund të shkojnë 

aq larg sa edhe të mohojnë farë deklaratën e dhënë nga ata. Ekziston një numër i konsiderueshëm 

i zgjidhjeve për këtë problem. Zgjidhja e parë  është që të siguroheni se shënimet tuaja përmbajnë 

fjalë për fjalë atë deklaratë apo pjesë deklarate që ju dëshironi të venin ë dyshim. Një mënyrë tjetër, 

është të thyeni pyetjen tuaj, apo pyetjet tuaja, në pjesët e saja përbërëse.  

Pyetje:  Ju keni deklaruar gjatë ekzaminimit të drejtpërdrejtë se ju qartë dhe plotësisht e 

keni dëgjuar sirenën e zjarrfikësve, apo jo?  

Përgjigje: Unë nuk besoj ta kem thënë unë këtë?  

Pyetje: Porse ju keni dëshmuar për makinën e zjarrfikësve? 

Përgjigje: Po, ashtu është. 

Pyetje: Pra, a jeni duke më thënë mua se ju nuk e keni dëgjuar sirenën?                             

Përgjigje: Jo.                                                                                       

Pyetje: Në rregull, atëherë pra dëshmia e juaj e tanishme është se ju megjithatë e keni 

dëgjuar sirenën ?  
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Përgjigje: Kjo është e saktë. 

Apo:  

Pyetje: Menjëherë pas plaçkitjes, oficer Astriti erdhi tek shtëpia e juaj ? 

Përgjigje: Po. 

Pyetje: Në të njëjtën kohë plaçkitësi ishte ende në arrati? 

Përgjigje: Ma merr mendja se po.  

Pyetje: Natyrisht ju deshët ti ndihmonit kriminelit që ti kapë kriminelët? 

Përgjigje: Unë vetëm desha të më kthehen gjërat e mia? 

Pyetje: Pra, plaçkitësi i kishte gjërat e tua? 

Përgjigje: Po.  

Pyetje: Pra ishte me rëndësi që oficeri Astritit ti jepnit një përshkrim të plotë? 

Përgjigje: Unë bëra atë që kam mundur nën këto rrethana. 

Pyetje: Ti ke bërë atë që mundësh më së miri që të jepni një përshkrim më të mirë? 

Përgjigje: Po.    

Pyetje: Natyrisht ju me qëllim nuk e keni huqur oficerin Astrit?  

Pyetje: Natyrisht ju deshët ti ndihmonit policit  që ti kapë kriminelët? 

Përgjigje: Unë vetëm desha të më kthehen gjërat e mia? 

Pyetje: Pra, plaçkitësi i kishte gjërat e tua? 

Përgjigje: Po.  

Pyetje: Pra ishte me rëndësi që oficerit Astrit ti jepnit një përshkrim të plotë? 

Përgjigje: Unë bëra atë që kam mundur nën këto rrethana 

Pyetje: Ti ke bërë atë që mundësh më së miri që të jepni një përshkrim më të mirë? 

Përgjigje: Po.    

Pyetje: Ju natyrisht se nuk do ta kishit huqur oficerin Astrit me qëllim?  

Përgjigje: Natyrisht se jo.  

Pyetje: Dhe nuk do të kishit  lënë asgjë jashtë tekstit? 

Përgjigje: Jo me qëllim. 

Pyetje: Ju natyrisht se nuk keni dëshirë që edhe dikush tjetër të plaçkitet? 

Përgjigje: Natyrisht se jo.  

Pyetje:   Ju ishit personi i vetëm që oficerit Astrit mund ti flisnit për atë përshkrim?  

Përgjigje: Po. 

Pyetje: Kështu që oficerit Astrit i dhatë përshkrimin me të mirë të mundshëm? 

Përgjigje: Po.  

 

 

4.7 Vënia në dyshim përmes pengimit ose heshtjes 

 

Në mënyrë që të venin në dyshimi gabimi paraprak i dëshmitarit duhet të jetë i papërputhshëm me 

dëshminë e tashme. Ky lloj ka të bëjë me theksimin e atyre gabimeve që vejnë në pah pa 

përputhshmërinë  në mes heshtjes apo gabimit paraprak të dëshmitarit dhe tregimit që tregohet 

tani. Dëshmitari nuk mund të vihet në dyshim përmes faktit të heshtjes pa iu dhënë mundësia e 

deklarimit. Dëshmitari i cili e kishte detyrë që t’i jepte dëshmitë në një raport zyrtar nuk mund t’i 

falet lehtësisht harresa. P.sh: 

 

Pyetje: Oficer, menjëherë par arrestimit ju e plotësuat raportin e policit? 

Pyetje:   A është një nga detyrat e tua që të plotësohet një raport i tillë? 

Pyetje: Në të vërtetë, raportet e policisë kërkohen edhe sipas ligjit shtetëror edhe sipas ligjit 

federativ?   

Pyetje: A nuk thotë rregullorja se çdo arrestim për vepër penale duhet të përmbajë            

informata relevante për të arrestuarin, arrestimin dhe ndjekjen penale të arrestimit? 
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Pyetje: Pra është detyra e juaj që në raport t’i përfshini të gjitha informacionet relevante 

lidhur me arrestimin dhe ndjekjen penale apo jo ? 

Pyetje: Në ditën kur e arrestuat të akuzuarin natyrisht se ju deshtë të kryeni detyrën tuaj ? 

Pyetje: Tani ju k keni dëshmuar këtu sot se i akuzuari ka rezistuar gjatë arrestimit dhe 

madje tentoi të ju godiste ? 

Përgjigje: Po kjo është e saktë. 

Pyetje: Rezistenca ndaj policit është vepër penale apo jo ?  

Përgjigje: Po është.  

Pyetje: Ju lutem shikoni raportin e policisë që është shënuar si dëshmia numër 6. Lexoni 

atë me kujdes dhe më tregoni se kur mbaroni. 

Përgjigje: E përfundova leximin.  

Pyetje:  A nuk ishte ky  raporti që ju patët për detyrë të plotësoni?  

Përgjigje: Po.    

Pyetje:  Detyrë e paraparë me ligj dhe rregullore të departamentit?  

Përgjigje:  Po.   

Pyetje: Në këtë raport s’bëhet fjalë që ai tentoi të ju godiste apo jo?  

Përgjigje: Jo s’bëhet fjalë.  

 

 

4.8 Veprimet e papërputhshme paraprake 

 

Një dëshmitar mund të vihet në dyshim për shkak të veprimeve të papërputhshme. Dëshmia e 

tanishme e dëshmitarit  është e shënuar si më pak e besueshme  për faktin se sjelljet e tij ishit të 

papërputhshme me deklaratën e tij në disa raste, p.sh: Paramendoni se qiramarrësi kërkon që të 

ndërpresë kontratën e qirasë mbi bazën se ndërtesa nuk ofron mjaft siguri. 

 

Pyetje: Orari juaj i punës është  9:00 deri  22:00? 

Pyetje: Ju nuk e keni shkurtuar orarin tuaj?  

Pyetje:  Ju nuk keni instaluar kamera? 

Pyetje: Ju nuk keni instaluar ndriçim shtesë? 

  Pyetje: Ju i keni lejuar fëmijët tuaj adoleshent që të punojnë në ndërrimin e natës?  

 

 

4.9 Karakteri dhe vënia në dyshim karakteristike 

 

Kjo i referohet përdorimit të ndonjë veçorie që paraqet pa përputhshmëri apo karakteristikë të 

dëshmitarit që është esencialisht e pa ndërlidhur me rastin në fjalë porse mund të ju ndihmojë që 

të e veni  në dyshim.  

 

Mënyrat më të zakonshme të këtij lloji janë: dënimi për një vepër penale të kryer, defekte në 

mbamendje apo perceptim  dhe mungesa e besueshmërisë nga rastet e mëparshme, p.sh: perceptim 

mund të ndikohet nga një llojllojshmëri e gjërave dhe rrethanave.  

 

Dëshmitarët mund të jenë të shqetësuar  në kohën e ngjarjeve apo të pamurit mund t’i jetë e 

turbulluar. Dëshmitari mund të ketë qenë i përgjumur, i dehur apo i frikësuar, p.sh: Paramendoni 

se një dëshmitar i një rasti të vjedhjes e ka identifikuar të akuzuarin gjatë ekzaminimit të 

drejtpërdrejtë. Ekzaminuesi i tërthortë është i gatshëm për vënie në dyshim duke e ditur se 

dëshmitari sapo ishte zgjuar  nga gjumi dhe në gjendjen çfarë ishte në ato çaste e kishte parë hajnin. 

Pika e përqendrimit të  vënies në dyshim do të jetë aftësia e zvogëluar e dëshmitarit për perceptim: 

Pyetje: Vjedhja ndodhi në mes të pasdites ?  

Përgjigje: Po. 
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Pyetje: Atë kohë ju ishit duke dremitur në kauq? 

Përgjigje: Po.  

Pyetje: Jashtë a kishte dritë? 

Përgjigje: Po kishte.  

Pyetje:  Porse ju megjithatë ende kishit gjumë?  

Përgjigje: Po.  

Pyetje: Pastaj ju dëgjuat një zë? 

Përgjigje: Po e dëgjova.  

Pyetje: Me siguri qe juve u është dashur një moment që të zgjoheni nga gjumi?  

Përgjigje: Paj, ma thotë mendja se po. 

Pyetje: Në atë moment dhe në mënyrë të menjëhershme ju nuk mund ta dinit se prej nga 

vinte zëri/zhurma?   

Përgjigje: Ma thotë mendja se jo.  

Pyetje: Kështu që juve ju desh të orientoheni? 

Përgjigje: Po.  

Pyetje:  Pastaj ju u ngritët? 

Përgjigje: Po.  

Pyetje: Ju shikuat  rreth e rrotull?  

Përgjigje: Po.  

Pyetje: Ju e patë dikë  afër dritares?  

Përgjigje: Po.  

Pyetje: Kjo duhet të ketë qenë  mjaft shokuese?  

Përgjigje: Natyrisht se po. 

Pyetje: Ai njeri kishte të kthyer kah dritarja shpinën e tij?  

Përgjigje: Po.  

Pyetje:  Si dhe drita do të duhej të hynte pikërisht nga ajo dritare, nuk ishte burim tjetër 

drite?  

Përgjigje: Po, ashtu do të duhej të kishte qenë.  

Në këtë pikë ekzaminuesi i tërthortë do të ndalet. Argumenti në duart tuaja është i qartë: 

dëshmitari ishte i përgjumur, i befasuar dhe paksa i frikësuar, fytyra e hajnit ishte  e 

mbuluar nga hija kështu që ky identifikim është mjaft i dyshimtë pra i dyshueshëm.   

 

 

4.10 Njënjëshmëria dhe paragjykimi 

 

Njënjëshmëria dhe paragjykimi zakonisht i referohen një marrëdhënieje të dëshmitarit me një nga 

palët.   

 

Pyetje: Ju jeni vëllai më i ri i të akuzuarit? 

Pyetje: Ju u rritët së bashku? 

Pyetje:  Ju i keni ndihmuar  njëri tjetrit gjatë sfidave të jetës?  

Pyetje: Tani, vëllai juaj ngarkohet me vepër penale?  

Pyetje: Dhe , rrjedhimisht , ai është në telashe?  

Pyetje: Ai ka nevojë për ndihmën tuaj?  

Pyetje: Ju jeni këtu për të dëshmuar?  

Apo  

Pyetje: Ju jeni vëllai më i ri i të akuzuarit?  

Pyetje: Ju jeni rritur së bashku?  

Pyetje: Ai gjithmonë ju ka rrahur juve?  

Pyetje: Si duket ai i ka pasur të gjitha përparësitë e jetës?  

Pyetje: Ishte shumë vështirë që të përcillen hapat e jetës së tij?  
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Pyetje: Të gjithë gjithmonë ju kanë krahasuar me te?  

Pyetje: Ai ju ka nënçmuar dhe ju ka thirrur juve me emra nënçmues?  

Pyetje: Ju gjithmonë e keni rrejtur?  

Pyetje: Ju i dhatë betimin vetes suaj se do t’i hakmerreni?  

Pyetje: Tani vëllai juaj akuzohet me vepër penale? 

Pyetje: Tani ju keni ardhur në gjykatë të dëshmoni  kundër tij?  
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5. Riekzaminimi 

 

 5.1 Hyrje  

 

Në këtë sesion trajnim do të trajtohet kuptimi i ri ekzaminimit, heqje dore nga riekzaminimi 

direkt dhe  vënia në zbatimi e riekzaminimit të drejtpërdrejtë. 

 

 

5.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

 Zbatimin e kundërpërgjigjes në marrjen e tërthortë në pyetje; 

 Identifikimin e rrethanave/rasteve kur duhet bërë ri ekzaminimi (përmirësimi i 

gabimeve, rehabilitimi i dëshmitarit); 

 Prezantimin e provave materiale apo shkresore;  

 Ngritjen e besueshmërisë së dëshmitarëve të propozuar (rehabilitimi) 

 Demonstrimin e riekzaminimit, a duhet dhe kur bëhet riekzaminimi; 

 Dallimin e formave të riekzaminimit dhe parimet 

 

 

5.3 Kuptimi i riekzaminimit  

 

Riekzaminimi i drejtpërdrejt i mundëson avokatit që t’i kundërpërgjigjet ekzaminimit të tërthortë 

dhe mund të shfrytëzohet për një numër qëllimesh. Dëshmitarit mund t’i kërkohet që t’i sqarojë 

pikat të cilat u patën hulumtuar gjatë ekzaminimit të tërthortë, që të zhbëhen mospërputhshmëritë 

e dukshme , që të përmirësohen gabimet dhe  deklaratat e gabuara  apo të hedhen poshtë akuzat e 

reja apo përfundimet e nxjerra. Riekzaminimi është koha që të bëhen ato pyetje të cilat ekzaminuesi 

i tërthortë me qëllim i ka lënë jashtë.  

 

Për shkak se riekzaminimi ka mundësuar kundër reagimin a po përgjigjen në ekzaminimin e 

tërthortë, materiali i cili mund të mbulohet me riekzaminim është teknikisht i kufizuar brenda 

fushëveprimit të ekzaminimit të tërthortë. Pothuajse të gjitha gjykatat Amerikane insistojnë se 

juristi që bën riekzaminimin e drejtpërdrejtë  nuk e ka lirinë që të fusë materie të re(prova të reja, 

deklarata të reja, etj.). Riekzaminimi i drejtpërdrejtë duhet të ketë ca ndërlidhje me ekzaminimin e 

tërthortë.  

 

Të gjitha rregullat e ekzaminimit të tërthortë zbatohen në mënyrë të barabartë në riekzaminim të 

drejtpërdrejtë. Pyetjet udhëheqëse janë të ndaluara (përveç nëse jeni duke e udhëhequr-udhëzuar  

vëmendjen e dëshmitarit apo duke e prezantuar në fushë të re të pyetjeve), dëshmitarët mund të 

mos dëshmojnë në mënyrë narrative (përshkruese), dëshmia duhet të vije nga përvoja personale  

dhe themeli i mirëfilltë duhet të vihet në mënyrë që të rifreskohet kujtesa.  

 

Riekzaminimi direkt mund të përcillet edhe me riekzaminim të tërthortë porse shumica e 

gjykatësve në mënyrë rutinore lejojnë që së paku një riekzaminim i drejtpërdrejtë dhe një 

riekzaminim i tërthortë të bëhet. 

  

Shumica e e riekzaminimeve direkte nuk mund të planifikohen në mënyrë gjithëpërfshirëse sepse 

secila nga to duhet të jetë e tillë që t’i përgjigjet procesit të mëparshëm të ekzaminimit të 

drejtpërdrejtë. Nuk është e mundur gjithherë që të dihen të gjitha linjat apo pistat të ekzaminimit 

të tërthortë do të përcillen. Avokatët nuk kanë dëshirë të përdorin ekzaminimin e drejtpërdrejtë që 
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të sqarojnë apo flasin për një ekzaminim të tërthortë që ndoshta nuk do të materializohet kurrë. 

Megjithatë, sqarimi apo sqarimet ndoshta do të duhej të ruheshin për riekzaminim në rast se 

ekzaminimi I tërthortë prek atë fushë të veçantë. Prandaj, është edhe e mundshme edhe e 

nevojshme që të bëhen planifikime të tilla.  

 

P.sh: dëshmitari që mund të ketë dhënë një deklaratë të mëparshme e cila del të jetë e tillë që mund 

të vihet në dyshim. Megjithëqë mund të ekzistojë një përgjigje shumë e arsyeshme për ndonjë 

mospërputhshmëri të dukshme, megjithatë, do të ishte dëmtuese për dëshmitarin që t’i vihej sërish 

në pah deklarata e mëparshme gjatë ekzaminimit të drejtpërdrejtë. Rrjedhimisht, qasja më e mirë 

në këtë situatë është ndoshta që të shtyhet çështja e dhënies së sqarimeve deri në riekzaminim.  

 

 

5.4 Heqja dorë nga riekzaminimi direkt  

 

Riekzaminimi direkt nuk është gjithmonë i nevojshëm. Sikurse edhe të gjitha ekzaminimet e 

dëshmitarëve, riekzaminimi duhet të ndiqet vetëm nëse dëshironi t’i kontribuoni teorisë së rastit 

tuaj. Nuk ka nevojë të parashtrohen pyetje shtesë nëse dëshmitari nuk është “dëmtuar”. 

 

Rrjedhimisht, disa “dëmtime” nuk mund të riparohen, është e gabueshme të hyhet në riekzaminim 

nëse situata nuk mund të përmirësohet. Mos kërkoni sqarim për diqka nëse nuk jeni të sigurtë se 

dëshmitari e ka përgjigjen për pyetjen tuaj.  

 

Riekzaminimi i drejtpërdrejtë e ekspozon dëshmitarin për riekzaminim të tërthortë. Nëse hiqet 

dorë nga riekzaminimi i drejtpërdrejtë atëherë nuk mund të ketë riekzaminim të tërthortë.  

 

Përfundimisht, një riekzaminim i drejtpërdrejtë rrezikon  përsëritjen dhe rrjedhimisht  ritheksimin  

e ekzaminimit të tërthortë. Madje, duke u marrë me çështje minore mundet edhe ta banalizojë 

efektin e riekzaminimit të drejtpërdrejtë.  

 

 

5.5 Vënia në zbatim e riekzaminimit të drejtpërdrejtë  

 

Përmbajtja është aspekti më i rëndësishëm i riekzaminimit të drejtpërdrejtë. Riekzaminimi i 

drejtpërdrejtë duhet të koncentrohet-përqendrohet vetëm në disa pika kyçe të cilat kanë mundësi 

të zhvillohen. Si edhe u tha më lartë këto mund të përfshijnë sqarime apo përgjigje.  

 

Sqarimet:   

Sqarimet mund të nxirren më së miri duke pyetur për to. Mundohuni ta përqendroni  vëmendjen e 

dëshmitarit në fushën-temën e ekzaminimit të drejtpërdrejtë dhe më pastaj thjesht kërkoni nga 

ai/ajo që vet të vazhdojë më tutje: 

 

Pyetje: Avokati mbrojtës theksoi se ju nuk jeni vizituar tek mjeku i juaj menjëherë pas 

udhëtimit tuaj në liqe. Përse nuk shkuat tek mjeku juaj menjëherë? 

Kjo qasje mund të përdoret edhe për të nxjerrë prova-fakte sqaruese të cilat dalin në pah, apo, 

u bënë me dije dhe kanë rëndësi gjatë ekzaminimit të drejtpërdrejtë: 

Pyetje: Pas sa kohe  nga përfundimi i udhëtimit-kampingut ju u vizituat tek  mjeku?  

Mund të ndodhë që dëshmitari edhe të frustrohet nga pasha e kontrollit ushtruar mbi të nga 

ana e ekzaminuesit të tërthortë. Nëse pesha e kontrollit të ushtruar dukej të ishte e padrejtë 

apo e paarsyeshme kjo gjë, apo ky fakt, mund të theksohet gjatë riekzaminimit të tërthortë.  

Të keni parasysh: 
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Pyetje: Avokati mbrojtës dukej mjaft i shqetësuar se përse ju nuk ishit vizituar tek mjeku 

menjëherë pas udhëtimit tuaj për kamping porse ajo juve nuk ju ka pyetur edhe për 

sqarimin e nevojshëm. Ju lutem , a do e merrnit mundin të na jepni sqarim?  

Apo,  

Pyetje: Unë sapo e kam vërejtur se avokati mbrojtës ju ndërpreu kur ju u munduat të vazhdoni 

më tej në pyetjen tuaj lidhur me udhëtimin? Çfarë dëshiruat ju të thoni? 

Apo, 

Pyetje: Deri tani mjaft ekzaminime u bënë në lidhje me udhëtimin tuaj, porse, avokati 

mbrojtës nuk ju ka pyetur fare se çka me të vërtetë mund të ju ketë përshkruar juve 

mjeku?  

Përderisa në tre shembujt e mësipërm udhëzimet janë të tilla që e udhëheqin dëshmitarin, 

megjithatë, ato mund të konsiderohen edhe si angazhime të lejueshme që të udhëzohet 

vëmendja e dëshmitarit.  

 

 Rehabilitimi  

 

Riekzaminimi i drejtpërdrejtë mund të përdoret në veçanti për rehabilitimin e dëshmitarit i 

cili ishte vënë në dyshim duke përdorur një deklaratë të tijën që ka mospërputhshmëri. 

Teknika e rehabilitimit është e ngjashme me atë e cila përdoret për çdo sqarim tjetër. Udhëzoni 

vëmendjen e dëshmitarit drejt vënies në dyshim dhe kërkoni sqarim për të.  

Në shembullin vijues, dëshmitari kishte dëshmuar  në ekzaminim të drejtpërdrejtë se makina 

e zjarrfikësve kishte të lëshuar sirenën dhe dritat e saja rrotulluese. Ky dëshmitar mund të 

rehabilitohet në riekzaminim në mënyrën vijuese:  

Pyetje: Në deklaratën tuaj të mëparshme ju patët thënë se makina e zjarrfikësve  nuk i ishte 

në përdorur të gjitha sinjalet e saja alarmuese. A mund të na jepni sqarim se si kjo 

çështja përfshihet, apo përputhet, me dëshminë tuaj të sotme lidhur me dritat 

rrotulluese dhe sirenat?  

Përgjigje: Kur u përgjigja unë në këtë pyetje gjatë deponimit të dëshmisë sime, unë isha duke 

munduar, pra e kisha mendjen, tek buria si mjet shtesë sinjalizimi dhe më sa më 

kujtohet mua ajo makinë nuk i binte, pra nuk e kishte, të lëshuar borinë fare.  

Pyetje: Cilat mjete sinjalizuese po i përdorte makina e zjarrfikëseve atëherë?  

Përgjigje: Më shumë siguri tani e them se e kishte të lëshuar borinë dhe i kishte  të ndezura të 

gjitha dritat e kuqe alarmuese.   

 

Dëshmitari mund të rehabilitohet edhe përmes vënies në pah të një deklaratave të mëparshme e 

cila ka përputhshmëri të plotë. Porsa të propozojë ekazminuesi i tërthortë se dëshmitari e ka 

ndryshuar dëshminë e vet, ekzaminuesi i drejtpërdrejtë mund të tregojë-vejë në pah se dëshmia e 

dëshmitarit megjithatë është konsistente, pra ka vazhdimësinë e vet, dhe përputhet  me një raport 

të mëparshëm apo ndonjë deklaratë tjetër.  
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6. Fjala përfundimtare 

 

6.1 Hyrje  

 

Gjatë këtij sesioni do të trajtohet kuptimi i fjalës përfundimtare, si dhe përdorimi i teorisë dhe 

temës. 

 

6.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

 Prezantimi e fjalës përfundimtare duke përdorur teknika dhe parime adekuate; 

 Argumentimin pse duhet besuar teorisë së rastit tuaj; 

 Bindjen e gjykatës me prova të cilat janë prezantuar para sajë; 

 Përdorimin e temës dhe titullit gjatë fjalës përfundimtar; 

 Theksimin e fakteve të cilat mbështesin teorinë e rastit tuaj; 

 Ngritjen e kredibilitetit të dëshmitarëve tuaj; 

 Përmbledhjen e elementeve ligjore të cilat në rastin konkret zbatohen në favorin tuaj. 

 

 

6.3 Kuptimi i fjalës përfundimtare 

 

Fjala përfundimtare është momenti kur të gjitha shkathtësitë organizative, analitike, interpretuese 

dhe forenzike të prokurorit apo avokatit bashkohen për të bartur barrën e bindjes me fakte. Nëse 

juristi (avokati ose prokurori) është i suksesshëm, deklarata hyrëse ka pikturuar pamjen të cilën 

gjyqtari ka filluar ta pranoj dhe përvetësoj.  

 

Dëshmitarët, dokumentet dhe shembujt përfshihen në këtë pikturim, duke e ndërtuar imazhin që 

ka krijuar prokurori apo avokati gjatë prezantimit të fjalës hyrëse. Gjatë fjalës përfundimtare, 

prokurori apo avokati mund ta përkufizojnë imazhin duke cekur detajet kryesore, fjalët e 

dëshmitarëve dhe duke shpjeguar lidhjet relevante në mes tyre. Të tri aspektet e gjykimit – hyrja, 

marrja në pyetje e dëshmitarëve dhe fjala përfundimtare duhet të kombinohen për të përfaqësuar 

një koncept të ngjarjeve.  

 

Në përgjithësi, fjala përfundimtare duhet të tregoj të gjithë tregimin e rastit, mirëpo nuk mund të 

tregoj çfarëdo tregimi. Fjala përfundimtare duhet ta plotësoj deklaratën hyrëse, dhe çka është edhe 

më me rëndësi, duhet t’i reflektoj dhe përfshijë dëshmitë e rastit. Ky qëllim më së miri arrihet 

vetëm kur rasti prezantohet sipas teorisë së definuar mirë.   

 

 

6.4 Përdorimi i teorisë dhe temës 

 

 Teoria - Nëse asgjë tjetër, fjala përfundimtare duhet ta komunikoj teorinë e rastit të 

avokatit ose prokurorit. Teoria e rastit është shumë esenciale. Kjo d.m.th se ju duhet 

t’i tregoni gjykatës pse klienti juaj ka të drejtë në një lloj verdikti. Recitimi i thjeshtë 

i fakteve nuk mjafton. Në anën tjetër, fjalimi duhet të përmbledhë informata nga 

dëshmitarë të ndryshëm dhe nga dëshmi të ndryshme dhe të krijoj një rezultat. Për të 

qenë e suksesshme, teoria e prezantuar në fjalën përfundimtare duhet të jetë e 

logjikshme, e besueshme dhe ligjërisht e mjaftueshme. 

 Logjika - Teoria e gjykimit, dhe përfundimisht fjala përfundimtare, duhet të jenë të 

logjikshme në mënyrë që faktet të sjellin deri tek përfundimi i dëshiruar. Shpeshherë 



 

     

148 
 

është mirë që t’i kthehemi prapa fakteve duke filluar me rezultat dhe pastaj me fakte 

përkrahëse. Sidoqoftë, logjika është vetëm pikënisje për fjalën përfundimtare. 

 E besueshme - Teoria më e logjikshme në botë nuk do ta fitoj rastin nëse gjykata nuk 

e beson atë. Që teoria të jetë e fortë, duhet të bazohet në fakte që janë të lehta për t’u 

pranuar. Nuk ka mënyrë garantuese që gjyqtari do ta pranoj fjalën tuaj përfundimtare, 

tek e fundit, qëllimi i gjykimit është që gjyqtari të vendosë cila teori është më e 

besueshme. Dëshmitë më të besueshme marrin formën e pranimit nga pala 

kundërshtare, pasuar nga dëshmitë e pakundërshtueshme që i keni prezantuar. Sa i 

përket dëshmive të kundërshtuara, zakonisht është mirë që të bazohemi në vlera 

racionale të dëshmisë dhe pastaj në kredibilitetin e dëshmitarëve.   

 Pranimet - Për qëllime të fjalës përfundimtare, shpesh informatat më të besueshme 

janë ato të prezantuara nga pala tjetër. Është e qartë se pala kundërshtare nuk do të 

prezantojë dëshmi dhe deklarata të dëmshme për veten, përveç nëse janë të 

pashmangshme. Si pasojë e kësaj, është mjaftë efektive që të luftohet pala tjetër duke 

i përdorur fjalët dhe dokumentet e tyre. Pranimet nuk kanë nevojë të bëhen 

shprehimisht, e as që kanë nevojë të vijnë si deklaratë e pranimit e palës kundërshtare. 

Gjithçka mund të eksploatohet si pranim derisa është prezantuar nga pala tjetër. Fjala 

e fortë përfundimtare mund të përdorë kundërshtimin e palës kundërshtare, shembujt, 

hartat, grafikonet, objektet e prekshme apo edhe komentet e bëra nga pala 

kundërshtare gjatë deklaratës hyrëse.   

 Fakte të pakontestueshme - Faktet e pakontestueshme përbëhen nga deklarata, 

shembujt dhe  dëshmi tjera që ju i keni ofruar dhe të cilat pala tjetër nuk i ka 

kundërshtuar.  Vendimi i  palës kundërshtare që të mos kundërshtoj me fakte tjera në 

mënyrë të jashtëzakonshme ndihmon në ngritjen e vlerës së fateve të tilla të 

pakontestueshme.   

 Racionaliteti dhe përvoja - Pranimet dhe faktet e pakontestueshme janë të vlefshme 

për faktin se është e pamundur që pala tjetër të flas për to. Sidoqoftë gjatë çdo gjykimi 

ka fakte dhe çështje që kontestohen. Kur ngjarjet dhe ndodhitë kryesore janë duke u 

kontestuar, fjala përfundimtare efektive së pari do ta përdor racionalitetin. Në mes dy 

tregimeve të prezantuara, ka më shumë mundësi që gjyqtari të zgjedhë atë që është më 

e përafërt me përvojën e tij. Gjatë strukturimit të argumenteve është esenciale të 

mbahet në mend lidhja në mes të teorisë suaj të rastit dhe mendjes së gjyqtarit për atë 

që do të tingëllojë e vërtetë apo jo.   

 Kredibiliteti - Mënyra e fundit e themelimit të besueshmërisë është mbështetja në 

kredibilitetin e dëshmitarëve. Derisa kredibiliteti është i rëndësishëm, në terme 

relative, është mënyra më e dobët e dëshmimit të versionit tuaj të fakteve të 

kontestuara. Ekzistojnë dy probleme me argumentet e kredibilitetit. Së pari, gjithmonë 

janë të bazuara në përshtypje subjektive. Derisa prokurori apo avokati mund ta 

konsiderojnë një dëshmitar më kredibil se tjetrin, nuk ka asnjë mënyrë të sigurohemi 

se gjyqtari e ka perceptuar atë dëshmi në mënyrë të njëjtë. Së dyti, argumentet e 

kredibilitetit e shtyjnë gjyqtarin të mendoj keq për personin, të konkludoj se ai ka 

lëshuar diçka, ka zmadhuar, ose edhe ka gënjyer. Kjo nuk d.m.th se prokurori apo 

avokati duhet t’i shmanget argumenteve të kredibilitetit, por duhet të sigurohet se janë 

të përkrahura nga pranimet, dëshmitë e pakontestueshme apo nga racionaliteti.   

 Mjaftueshmëria ligjore - Themeli i fundit i teorisë solide është mjaftueshmëria  

ligjore. Fjala përfundimtare duhet të referohet në ligj si dhe në fakte.  
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7. Rasti i cili do të përdoret si shembull për ushtrim të teknikave të cilat ndihmojnë zhvillimin 

e shkathtësive praktike të përfaqësimit gjatë gjykimit 

 

7.1 Rasti Hoti 

 

(Deklarata e Bujar Hotit)  

 

Quhem Bujar Hoti, jam i lindur me datë 23 shkurt 1990 në fshatin Ruhot Komuna e Prizrenit, tani 

jetoj në Prizren, në Laxhën “Butrinti” në rrugën “Ilir Tropoja”. Prindërit e mi janë Petriti dhe 

Vjollca, kam të kryer shkollën e mesme, jam shtetas i Republikës së Kosovës, nuk jam i punësuar, 

kam qenë i gjykuar për vepër penale lëndim i rëndë trupor ku jam dënuar më burgim prej 2 viteve, 

të cilin dënime kam vuajtur në tërësi. Unë fillimisht dua të deklaroj se nuk ndjehem fajtor për atë 

që më vihet në barrë, sepse unë Besa Gashin e dua, e kam dashur dhe do ta dua deri ne vdekje. 

 

Më datën 21 mars të këtij viti, kam shkuar në Restorantin “Malësia” që gjendet në lagjen 

“Dardania” afër bustit të heroit kombëtar Haxhi Zeka për një mbrëmje ku festohej dita e pranverës 

dhe aty duhej të takohesha më një shoqen time, por meqenëse ajo nuk erdhi u takova rastësisht më 

Besa Gashin dhe shoqet e saj Flutura Kabashi dhe Valbona Berisha që kishin ardhur në ketë 

mbrëmje. Gjatë kësaj mbrëmje më pëlqimin e Besës kemi vallëzuar së bashku dhe gjatë vallëzimit 

unë i kam thënë asaj se po më pëlqen si femër dhe se kam dëshirë që të vazhdoj të takohemi edhe 

më tutje pas kësaj mbrëmje. Me atë rast edhe Besa ka thënë se mund të dalim kur të duash dhe se 

po i pëlqej shumë si mashkull. Besa gjatë asaj mbrëmje ka konsumuar alkool nëse nuk gaboj ka 

qenë verë e kuqe sikurse edhe shoqet e saja, ndërsa unë kam konsumuar diku rreth 7 birra. Me 

Besën i kemi ndërruar edhe numrat e telefonit. 

 

Më datën 26 mars të këtij viti, me kërkesën e Besës jemi takuar në manifestimin e përvjetorit të 

lëvizjes studentore, ku prezent ka qenë edhe shoqja e saj Flutura. Gjatë këtij takimi unë e kam 

vërejt se Besa është e interesuar që ne të jemi dashnor dhe unë i kam propozuar që të shkojmë në 

banesën time ku Besa ka pranuar dhe me atë rast me ka thënë se “kjo është bash ide e mirë se qetu 

po ka shumë njerëz dhe nuk po mundem me ndejë rehat” dhe pastaj unë dhe Besa kemi shkuar në 

banesën time, ndërsa shoqja e saj Flutura ka shkuar në shtëpinë e saj. 

 

Unë nuk kam insistuar që të vij Besa në banesën time e cila gjendet në Prizren, në laxhen 

“Butrinti”, në rrugën “Ilir Tropoja” sepse atë ditë nuk kisha edhe shumë kohë të lirë pasi që kisha 

për të kryer një punë, por meqenëse Besa insistoj unë pranova që të shkojmë në banesën time e 

cila ato ditë ishte e lirë sepse familja ime kishte shkuar për pushime në Berat e Gjirokastër. 

 

Kur kemi arritur në banesë Besa me ka pyetur se ku e ishte banjoja sepse donte të bëjë një dush 

dhe pasi që ka dal nga banjoja ajo ishte gjysmë lakuriq, kishte të vendosur mbi vete vetëm një 

peshqir të shkurtër që ja mbulonte vetëm krahët dhe kukat dhe ka ardhur te unë duke filluar që të 

më puth dhe të më provokoj, pastaj unë kam filluar që ta puth dhe kemi shkuar bashkë në shtrat të 

fjetjes së prindërve të mi dhe aty me pëlqimin e Besës kemi pasur marrëdhënie seksuale. Besa më 

ka thënë se është e virgjër por unë gjatë marrëdhënies e kam vërejtur se ajo nuk ka qenë e virgjër 

por nuk kemi biseduar për virgjinitetin. Pas aktit seksual jemi veshur dhe meqenëse unë kisha për 

të shkuar në një takim kam kërkuar nga Besa që ta përcjell deri të shtëpia e saj, mirëpo Besa ka 

insistuar që të flejë atë natë të unë duke u arsyetuar se nuk i ka prindërit në shtëpi dhe se mund të 

flejë sonte me mua. Por unë kam insistuar që ajo të shkoj në shtëpi dhe e kam përcjellë deri të 

shtëpia e saj. 

 

Pas këtij takimi në banesën time unë jam takuar edhe dy herë me Besën dhe qe të dy herët kemi 

pasur marrëdhënie, me dëshirën e Besës. 
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Më datën 5 Prill të këtij viti jam takuar më Besën në Restorantin “Kalaja” ku ka qenë prezent edhe 

shoqja e saj Flutura dhe aty Besa ka filluar që të flas për shtatzënësinë e saj që për mua ka qenë 

një befasi e madhe sepse unë kam qenë i sigurt se ajo nuk ka mbetur shtatzënë më mua sepse 

asnjëherë nuk kemi pas marrëdhënie seksuale të plotë por unë kam ejakuluar jashtë dhe e kam 

ruajtur Besën që të mos mbetët shtatzënë, ndërsa jam shumë i bindur se Besa ka mbetur shtatzënë 

më shokun e saj Astritin pasi që e kam vërejtur disa here duke shëtitur te kalaja e Prizrenit. Unë i 

kam thënë Besës së nuk është e mundur që të kesh mbetur shtatzënë më mua sepse çdo here kam 

ejakuluar jashtë teje, por ajo mu ka kërcënuar se nëse nuk me fejon unë do të paraqesë në polici se 

më ke dhunuar dhe unë pastaj jam hidhëruar dhe jam larguar nga restoranti, ndërsa Besa ka mbetur 

me shoqen e saj Fluturën në restorant. 

 

Më 6 prill të këtij viti, me ka thirr Besa dhe me ka thënë se pritem në banesë se po du me ardhur 

me fol diçka me ty dhe diku pas dhjetë minutave ka ardhur Besa e cila ka qenë shumë nervozë dhe 

kur ka hy brenda më ka thënë se unë kam ardhur sot me përfundua qet punë “ose ki me me fejua 

ose unë e gjallë nuk dal prej këtu” pas këtyre fjalëve unë jam munduar që ta bind Besën që të 

qetësohet por ajo më ka thënë se fëmija që po e mbaj unë është i yti dhe ti ose ki me pranu ose ki 

më mbyt sot, ndërsa unë i kam thënë së ti veç po don me më shti me te feju se nuk je fare shtatzënë 

dhe nëse je shtatzënë nuk je me mu dhe pas kësaj Besa e ka marr një thikë që ka qenë mbi tavolinën 

e kuzhinës dhe ka tentuar që të më godas mirëpo unë kam arritur që të ja hjek nga dora thikën dhe 

kam dashur që ta largoj nga banesa, mirëpo ajo me ka ikur nga dora dhe ka arrit që ta merr përsëri 

thikën dhe ka dashtë përsëri që të më godas me thikë dhe unë e kam kap për duarve dhe ne atë rast 

ajo e ka lënduar vetën dhe pas kësaj ka dal nga banesa duke ikur me vrap, ndërsa unë kam mbetur 

i hutuar në banesën time dhe nuk kam dalur fare nga banesa derisa ka ardhur policia dhe me ka 

arrestuar. 

 

 

7.2 Deklarata e Besa Gashit 

 

Unë quhem Besa Gashi kam lindur më 21 mars 1992 ne fshatin Ujvara Komuna e Prizrenit. Jetoj 

më printerit e mi Naimin dhe Fatmirën si dhe vëllain e vetëm Besartin 15 vjeçar dhe dy motrat e 

mia Blertën 16 vjeçare dhe Festinën 13 vjeçare. Studioj ne fakultetin Ekonomik ne Prizren në vitin 

e dytë . 

 

Më Bujar Hotin nga fshati Lugina, jam njoftuar më 21 mars të këtij viti derisa ishim duke festuar 

ditën e pranverës ne Restorantin “Malësia” që gjendet në lagjen “Dardania” afër bustit të heroit 

kombëtar Haxhi Zeka. Ne restorantin “Malësia” unë isha më shoqet e mia Flutura Kabashi nga 

Prizreni rruga “Arianit Guri” dhe Valbona Berisha nga fshati Burrnik Komuna e Prizrenit, ndërsa 

Bujari ishte vetëm në një skaj duke pritur një shok që s’dukej nuk kishte mundur që të vijë ne 

restorant për të festuar ditën e pranverës. 

 

Derisa isha duke vallëzuar me shoqet e mia mu është ofruar Bujari për të lutur që të vallëzoj me 

te, ndërsa unë kam pranuar që të vallëzoj me Bujarin pasi ai kishte sjellje te mira gjatë natës sa 

festonim ditën e pranverës. Gjatë vallëzimit Bujari më ka lutur që të vazhdojmë të shihemi edhe 

pas kësaj natë dhe aty i kemi ndërruar edhe numrat e telefonit dhe pastaj unë kam dal nga restoranti 

me shoqet e mija ndërsa Bujari ka vazhduar që të qëndroj edhe me tutje ne restorant.  

 

Pas daljes nga restoranti unë u kam treguar shoqeve te mia se ishim marr vesh që të takohemi më 

Bujarin edhe herave tjera dhe se i kemi ndërruar numrat e telefonit. 

 

Takimi i dytë më Bujarin ka qenë data 26 mars të këtij viti kur u mbajt një manifestim nga studentet 

ne shenje të përvjetorit të manifestimeve te studenteve të mbajtura më datën 26 mars 1981. Gjatë 
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këtij takimi ne qëndruam më shoqen time Fluturën dhe ne prezencën e saj Bujari ka kërkuar nga 

unë që shkoj në banesën e tij në Lagjen “Butrinti” ne rrugën “Ilir Tropoja” pasi që nuk i kishte 

patur aty prindërit e tij, për çka unë në fillim kam refuzuar, por shoqja ime Flutura më ka bindur 

që të shkoj pasi edhe ajo kishte një bindje se Bujari është njeri i mirë. Pas përfundimit të 

manifestimit unë dhe Bujari jemi shkuar në banesën e Bujarit, ndërsa Flutura ka shkuar në fakultet. 

 

Në fillim kur kemi hyrë ne banesë Bujari ka pas sjellje te mira dhe me pëlqimin e te dyve kemi 

filluar puthjet dhe ledhatimet, mirëpo kur unë deshta që të largohem nga banesa dhe te shkoj në 

shtëpi, Bujari insistonte më çdo kusht që të qëndroj për të fjetur atë natë në banesën e tij, edhe pse 

unë nuk pranoja dhe kur shkova të dera për të dalur, Bujari më kapi për dore dhe me tërhoqi deri 

të dhoma e fjetjes së prindërve të tij, unë jam munduar që të rezistoj por Bujari filloi të më 

kërcënohet duke me thënë se nëse nuk pranon më pas marrëdhënie me mu sonte, unë mundem me 

ju thënë disa shokëve të mi me ta kidnapu vëllain që e ki dhe nuk do ta shohësh më kurrë.  

 

Unë jam mundu që në një mënyrë ta qetësoj Bujarin duke i thënë se do të vij një here tjetër se sot 

nuk jam e përgatitur, por ai më rrezoj në shtrat dhe u hodh mbi mua dhe me tha të zgjedh ose të 

pranoj të kem marrëdhënie me te ose te mbetem pa vëllain tim, me ata rast unë kam filluar të qaj 

dhe më ka lëshuar forca ndërsa Bujari ka arrit që të mi desh rrobat dhe të ketë marrëdhënie më 

mua pasi që mi ka grisur brekët si dhe mi ka shkaktuar disa plagë  neper trup duke më kafshuar 

më dhëmbë. 

 

Unë e kam lutur Bujarin që të mos ma humb virgjinitetin por ai me ka thënë se do të me merr për 

grua nëse jam virgjine, pastaj e kam lutur që të mos më len shtatzënë dhe ai më ka thënë mos ki 

dert, por kur ai e ka arritur kënaqësinë e ti, vetëm e kam dëgjuar duke thënë “e pat puna” ndërsa 

unë vetëm e kam par se është ngritur dhe ka shkuar në banjo, ndërsa unë kam mbetur e shtrirë në 

shtrat dhe kam vërejtur se kisha ca njolla gjaku ne këmbët e mia dhe në çarçafin ku isha e shtrirë, 

ndërsa nuk kam vërejtur fare spermën e Bujarit dhe aty jam bindur se ai kishte ejalukuar brenda 

në mua. 

 

Pas kryerjes se aktit seksual unë jam veshur dhe kam kërkuar nga Bujari që të më dërgoj në shtëpi 

për çka Bujari është pajtuar dhe gjatë rrugës deri të shtëpia ime më ka thënë “mos gabo që ti thuash 

dikujt diçka për aktin seksual sepse ti e din çka mundet me ta gjet vëllain që e ki”. Unë gjatë kam 

kërkuar nga Bujari që nëse mbes shtatzënë të më fejoj, sepse në te kundërtën do të me vret babai, 

ndërsa ai më ka thënë se fejesën e ki të sigurt veç nëse je besnike ndaj meje ndërsa unë ju kam 

betuar se nuk do ta tradhtoj nëse ai më fejon. 

 

Pas këtij rasti unë jam takuar vazhdimisht me Bujarin dhe kur unë fillova të dyshoj se kisha mbetur 

shtatzënë nga marrëdhënia e parë që kisha më Bujarin i tregova Bujarit për ketë dhe ai në fillim 

më tha së kjo është një lojë sepse s’ka mundësi që të jam shtatzënë. 

 

Më datë 5 prill të këtij viti unë jam takuar më Bujarin në Restorant “Kalaja” në Prizren dhe më 

mua ka qenë edhe Flutura. Kur unë kam filluar që në prezencën e Fluturës të hapi bisedën rreth 

shtatzënisë Bujari më ka thënë që të mos flas pa lidhje dhe se kot e ki nëse mundohesh që të arrish 

deri të fejesa nëse thua se je shtatzënë, pastaj ka ndërhyrë Flutura duke i thënë Bujarit që të mos 

bëjë hajgare sepse Besa është shtatzënë dhe se ajo kishte qenë më mua të gjinekologia kur ishte 

konstatuar se unë jam shpatëzën dhe këtu menjëherë ka reaguar shumë ashpër Bujari duke më 

thënë se ti je lavire dhe se kurrë nuk do të kesh shans të bëhesh gruaja ime sepse ti je duke shkuar 

edhe më Astrit Kuqin dhe se ti kë mbet shtatzënë më Astritin e jo me mua. Unë kur e kam dëgjuar 

Bujarin duke e përmend Astritin kam mbet e shtangur sepse unë kurrë më Astritin nuk kam pasur 

asnjë lidhje dashurie, përveç që e kam konsideruar si shok të mirë dhe se kurrë nuk i kemi shprehur 
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dashuri njeri tjetrit. Pas këtyre fjalëve Bujari është larguar nga Restoranti dhe më ka thënë që kurrë 

më mos ti lajmërohem. 

 

Më datën 6 prill të këtij viti unë e kam thirr Bujarin dhe e kam pyetur se ku je, ai me ka thënë se 

është në banesë vetëm dhe me ka thirr që të shkoj e të merremi vesh. Unë kam shkuar duke 

menduar se ai ka ndryshuar mendimin dhe se do të gjej ndonjë zgjidhje, mirëpo kur kam hy në 

banesë kam vërejtur një nervozizëm të Bujari dhe po sa kam hy ma ka mbyll derën dhe me ka 

thënë qetash po martohemi unë e ti dhe e ka nxjerr një thikë nga gjepi dhe e ka hapur thikën me 

patentë e ma ka vendosur në faqe duke me thënë ta kam marr virgjinitetin ne ke te banesë e tash 

po ta marr edhe shpirtin sepse ti me ke tradhtuar më Astritin dhe me atë je mbet shpatëzën, unë 

menjëherë kam filluar të qaj sepse e kam pa se në çfarë situate jam dhe jam mundur që të ik nga 

Bujari pasi e kisha lënë derën qel por ai më ka shtyer dhe ka shkuar e ka mbyll derën dhe ka kërkuar 

që të deshëm. 

 

Duke menduar se do ta qetësoj Bujarin unë kam filluar që të  deshëm dhe e kam lutur që të merremi 

vesh me qetësi, por ai ka filluar që të fik cigaren që e kishte ndez ne pjesën e barkut tim ku unë 

kam ndier dhimbje te madhe por ai më thoshte tash ki me pa ti kush asht Bujari dhe përsëri disa 

here me ka djegur më cigare ku unë skam mundur më që ti duroj dhimbjet dhe kam tentuar që të 

ik por ai më ka kapur për këmbë me ka terhjek ne shtrat dhe e ka marr thikën e ka filluar që të më 

gërvisht më tehun e thikës neper trup dhe kur unë kam tentuar që përsëri që të ik ai më ka goditur 

më thikë në pjesën e poshtme të barkut por meçe unë kam arritur që ti shmangem shpejt ai nuk ka 

arritur që ta ngul thellë thikën në trupin tim dhe unë kam arrit që ta godas Bujarin më shqelm dhe 

ai është rrezuar në dysheme ndërsa unë kam arrit që të hap derën dhe të dal nga banesa dhe posa 

kam dalur e kam takuar një mashkull rreth 35 vjeçar i cili më ka thënë çka ki mos u frikëso eja te 

unë se nuk guxon askush më të prek me dorë dhe e ka nxjerr revolen dhe e ka drejtuar ne drejtim 

të hyrjes së ndërtesës ku kishte dal pas meje edhe Bujari i cili posa e ka pa revolen  është ndal dhe 

pastaj është kthyer në banesë, ndërsa mua personi që më ka shpëtuar mi ka dhënë rrobat e tij dhe 

me ka dërguar në spital. Më vonë kam kuptuar se personi që më ka shpëtuar ishte Besnik Malësori 

nga Peja që po punonte si polic në Prizren. 

 

Pasi që jam dërguar në Spitalin e qytetit në Prizren mjekët kanë pasur vështirësi për të më mbajtur 

në jetë për shkak të humbjes se një sasie të madhe të gjakut dhe traumës që kisha pësuar, ndërsa 

nga spitali kam dalur pas 20 ditë qëndrimi. 

 

 

7.3 (Deklarata e Besnik Malësorit) 

 

Unë quhem Besnik Malësori, prindërit e mi janë Bardhi dhe Butja e gjinisë Shkreli, kam lindur 

më datë 12.05.1970, ne Rugovë Komuna e Pejës ku edhe tani jetoj, kam të mbaruar akademinë 

policore dhe tani punoj si polic në Policinë e Kosovës në Njësinë e Vëzhgimit. 

 

Më datën 6 Prill 2010 kamë qenë në orarin e punës duke vëzhguar në lagjen “Butrinti” në rrugën 

“Ilir Tropoja” lidhur më një rast sipas urdhëresës së Prokurorit për grumbullimin e informative, 

kam qenë në rroba civile dhe kam pasur të vendosur në kokë një kapelë.  

 

Papritmas kam parë një femër duke dal nga nja hyrje e një ndërtese me vrap dhe duke lëshuar një 

zë sikur po kërkonte ndihmë dhe unë kam vrapuar në drejtim të saj, ajo ishte e përgjakur, ishte 

tepër e frikësuar dhe sikur nuk donte të ndalej por kur unë i thash ndalu mos ke frikë se unë do të 

ndihmoj, ajo u ndal. 
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Në atë moment e kam vërejtur një person mashkull i moshës rreth 20 vjeçar, duke dal nga e njëjta 

hyrje me një thikë në dorë dhe në atë rast unë e kam nxjerr nga brezi revolen time zyrtare, e kam 

future fishekun ne tytë dhe i kam bërtitur ati personi që të ndalet ose do të shtijë më armë, me ç’rast 

ai është ndaluar dhe është kthyer shpejtë në po atë hyrje nga kishte dalur, ndërsa unë pasi që e pash 

atë femër të përgjakur e kam ndaluar një veturë e kam futur femrën e lënduar ne te dhe e kemi 

dërguar urgjentisht në spital dhe prej aty e kam njoftuar policinë për rastin. 

 

Gjatë rrugës për në spital e kam pyetur atë femër se kush është, ajo mu ka përgjigjur se quhet Besa 

Gashi dhe se është nga fshati Ujvarë Komuna e Prizrenit, ndërsa kur e kam pyetur se kush ishte ai 

djalë që të ndiqte pas, ajo mu përgjigj se ai ishte dashnori i saj Bujar Hoti i cili e ka banesën ne atë 

hyrje nga kishin dalur femra e plagosur dhe personi me thikë ne dorë. E kam pyetur se a kishte 

persona tjerë ne banesa dhe ajo mu ka përgjigjur se nuk kishte përveç këtyre të dyve. 

 

 

7.4 (Deklarata e Valbona Berishës) 

 

Unë quhem Valbona Berisha kam lindur më 1 Prill 1992 ne fshatin Burrnik Komuna e Prizrenit. 

Jetoj më printerit e mi Burimin dhe Festinën si dhe vëllëzërit Besfortin 12 vjeçar e Gentin 13 

vjeçar. Studioj ne fakultetin Ekonomik ne Prizren në vitin e dytë . 

 

Më Bujar Hotin, jam takuar përherë të parë  më datën 21 mars të këtij viti derisa ishim ne 

Restorantin “Malësia” që gjendet në lagjen “Dardania” afër bustit të heroit kombëtar Haxhi Zeka 

duke festuar ditën e pranverës. Ne restorantin “Malësia” unë isha më shoqet e mia Besa Gashin 

nga fshati Ujvarë Komuna e Prizrenit dhe Valbona Berisha nga fshati Burrnik Komuna e Prizrenit. 

 

Gjatë këtij takimi Bujari ka kërkuar nga shoqja jonë Besa që të vallëzoj më te dhe Besa ka pranuar 

me kënaqësi që të vallëzoj më Bujarin. Aty kam vërejtur se ata kanë qenë mjaft  te disponuar, gjatë 

tërë kohës kanë qenë te mbështetur në njëri tjetrin kanë qeshur dhe kur janë kthyer ne tavolinën ku 

ishim ulur ne, ata i kanë ndërruar numra e telefonit de janë marrë vesh që të takohen përsëri dhe 

pas kësaj  

 

 

7.5  (Deklarata e Flutura Kabashit) 

 

Unë quhem Flutura Kabashi jam nga Prizreni rruga “Arianit Guri” kam lindur më 15 maj 1992. 

Jetoj më printerit e mi Ilirin dhe Albanën vëllain Burimin si dhe motrën time Doruntinën. Studioj 

ne fakultetin Ekonomik ne Prizren në vitin e dytë . 

 

Më Bujar Hotin, jam njoftuar më 21 mars të këtij viti derisa ishim duke festuar ditën e pranverës 

ne Restorantin “Malësia” që gjendet në lagjen “Dardania” afër bustit të heroit kombëtar Haxhi 

Zeka. Ne restorantin “Malësia” unë isha më shoqet e mia Besa Gashin nga fshati Ujvarë Komuna 

e Prizrenit dhe Valbona Berisha nga fshati Burrnik Komuna e Prizrenit. 

 

Gjatë këtij takimi Bujari ka vallëzuar me Besën, ai ka pasur sjellje të mira dhe pas vallëzimit ata 

janë marr vesh qe ti ndërrojnë numrat e telefonit dhe qe te shihen përsëri.  

 

Takimi i dytë më Bujarin ka qenë data 26 mars të këtij viti kur u mbajt një manifestim nga studentet 

ne shenje të përvjetorit të manifestimeve te studenteve të mbajtura më datën 26 mars 1981. Gjatë 

këtij takimi ne qëndruam më shoqen time Besa Gashin dhe me atë rast Bujari ka kërkuar nga Besa 

që të shkoj në banesën e tij në Laxhën “Butrinti” ne rrugën “Ilir Tropoja” pasi që nuk i kishte patur 

aty prindërit e tij, për çka Besa në fillim ka refuzuar, por unë i kam thënë Besës që të shkoj pasi e 
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kisha fituar bindjen se Bujari është njeri i mirë. Pas përfundimit të manifestimit Besa dhe Bujari 

kanë shkuar në banesën e Bujarit, ndërsa unë kam shkuar në fakultet. 

 

Më datë 5 prill të këtij viti unë e kam takuar përsëri Bujarin në Restorant “Kalaja” në Prizren dhe 

më mua ka qenë edhe Besa. Besa dhe Bujari e kanë filluar bisedën rreth shtatzënisë së Besës e cila 

mua më herët me kishte treguar se kishte mbetur shtatzënë më Bujarin dhe gjatë bisedës e kam 

dëgjuar Bujarin kur i ka thënë Besës që të mos flas pa lidhje dhe se kot e ki nëse mundohesh që të 

arrish deri të fejesa nëse thua se je shtatzënë, pastaj kam ndërhyrë unë duke i thënë Bujarit që të 

mos bëjë hajgare sepse Besa është shtatzënë dhe ketë e di sepse kam  qenë më Besën të 

gjinekologia kur ishte konstatuar se Besa ishte shpatëzën dhe këtu menjëherë ka reaguar shumë 

ashpër Bujari duke i thënë Besës “ti je lavire dhe se kurrë nuk do të kesh shans të bëhesh gruaja 

ime, sepse ti je duke shkuar edhe më Astrit Kuqin dhe se ti kë mbet shtatzënë më Astritin e jo me 

mua”,ndërsa Besa i ka thënë Bujarit “unë kurrë më Astritin nuk kam pasur asnjë lidhje dashurie, 

përveç që e kam konsideruar si shok të mirë dhe se kurrë nuk i kemi shprehur dashuri njeri tjetrit”. 

Pas këtyre fjalëve Bujari është larguar nga Restoranti dhe i ka thënë Besës që kurrë më mos ti 

lajmërohet. 

 

Pas këtij rasti unë nuk e di se çka ka ndodhur në mes Besës dhe Bujarit deri sa nuk kam dëgjuar se 

Besa ishte ne Spitalin e qytetit në Prizren ku mjekët kanë pasur vështirësi për të ja shpëtuar jetë, 

për shkak të humbjes se një sasie të madhe të gjakut dhe traumës që kishte pësuar nga Bujari deri 

sa kishte qenë në banesën e Bujarit 

Unë e njoh edhe Astrit Kuqin dhe sa e di unë Besa kurrë nuk ka pasur lidhje dashurie me Astritin 

 

  

7.6 (Deklarata e Dëshmitarit Armend Blakaj) 

 

Unë quhem Armend Blakaj, prindërit e mi janë Besniku dhe Burbuqja e gjinisë Sokoli, kam lindur 

më datë 02.09.1970, ne Istog ku edhe tani jetoj rruga “Selman Kadia” nr.12, kam të mbaruar 

shkollën e mesme te ekonomisë, jam student në fakultetin ekonomik në Prizren. 

 

Unë Bujar Hotin e  njof që një vit e gjysmë, jemi njoftuar në një diskotekë të qytetit dhe pastaj 

kemi mbet shokë dhe jemi takuar rregullisht për të dalur ne qytet apo edhe për të shkuar në 

diskoteka. 

 

Me datën 21 mars 2010 unë kam pasur për tu takuar më Bujarin në restorantin “Malësia” që gjendet 

në laxhën “Dardania” afër bustit të heroit kombëtar Haxh Zeka, mirëpo për shkak se në ndërkohë 

mu ka sëmur nëna unë nuk kam mundur që të shkojë më u taku me Bujarin sepse mu ka dashur që 

ta dërgojë nënën të mjeku. 

 

Më datën 26 prill 2010 unë jam dëgjuar me telefon më Bujarin diku në orës 22:30 dhe e kemi lënë 

që të takohemi ne ora 23:: te sheshi i qytetit dhe unë kam dalur ne qytet më herët por ne ora 23 e 

15 minuta jam takuar më Bujarin i cili më ka treguar se po kthehet prej takimit që kishte pas më 

Besa Gashin me të cilën ai ka filluar të kaloj diku  para një muaji dhe se me Besën kishin qenë në 

banesën e ti ku kishin pasur marrëdhënie seksuale. 

 

Mua Bujari me ka tregu se Besa ne fillim kishte refuzuar që të ketë marrëdhënie seksuale por bujari 

i kishte thënë “çka po mendon ti me ardhur ne banesën time e me shpëtuar pa pas marrëdhënie a, 

jo kurrë dhe se ti e ki një vëlla e a po e donë vëllain ma shumë a me pas marrëdhënie me mu” dhe 

në atë rast unë i kam thënë se paske bërë gabim që ju ke kërcënuar se me zor nuk bahet asgjë se 

ka çika boll, por ai më tha se qashtu e lypin të gjitha çikat dhe pastaj ne nuk kemi vazhduar ketë 

bisedë lidhur më Besën, por kemi shkuar në një diskotekë të qytetit. 
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7.7  (Procesverbali mbi shikimin e vendit të ngjarjes) 

PPH.nr.12/2010 

PROCESVERBAL 

MBI SHIKIMIN E VENDIT TË NGJARJËS 

 

I përpiluar më datë 6 Prill 2010  

Të pranishëm: 

Arianit Beqa  

Prokuror Publik I Qarkut në Prizren 

Blerina Aliu 

Procesmbajtëse 

Toger Naim Luli 

Njësia për krimet e rënda 

Rreshteri Blerim Cukaj 

Nga Njësia për Teknikën Kriminalistike 

Shikimi i vendit të ngjarjes fillon në ora 22:00 

Vendi i ngjarjes: Lagja “Butrinti” rruga “Ilir Tropoja” numër 15 në Prizren 

 

Në vendin e ngjarjes është gjetur oficeri i policisë toger Naim Luli me ekipin e tij nga Njësia për 

krime të rënda i cili më ka njoftuar shkurtimisht për ngjarjen sipas informacioneve që kishte deri 

në atë moment. Nga ai jam njoftuar se bëhet fjalë për një tentim vrasje të një femre e quajtur Besa 

Gashi e cila ishte e shtrirë në Spital dhe se të dhënat e saj i kishte marr nga Spitali, se i dyshuar 

ishte Bujar Hoti.  

 

Në banesë nga policia ishte gjendur i dyshuari Bujar dhe i njëjti ishte arrestuar nga policia dhe tani 

ai është i ndaluar për 48 orë, ndërsa nuk është gjendur ndonjë dëshmitar apo person tjetër në 

banesë. 

Banesa ka 2 dhoma njëra është dhomë e ditës dhe tjetra është dhomë gjumi, ka edhe një kuzhinë 

dhe një banjo si dhe korridorin.  

 

Ngjarja ka ndodhur në dhomën e fjetjes ku gjenden: shtrati i fjetjes që është afër dritares i cili duket 

së është i çrregulluar, ormani që është përball shtratit prapa derës, dy komode (fijoka) në të dy anët 

e shtratit, një Komode në anën e majtë të shtratit mbi të cilën është e vendosur një pasqyrë e madhe 

dhe tepihu që është i vendosur në mes të shtratit dhe në te vërehen disa njolla gjaku. Nën shtrat 

është vërejtur një thikë e cila po ashtu vërehet se është e përgjakur. 

 

Së pari është bërë fotografimi dhe incizimi me video kamerë i banesës si dhe dhomës së gjumit, 

pastaj janë vendosur kubat më numra për tu identifikuar provat dhe pas kësaj kanë filluar matjet 

në dhomën e gjumit ku ka ndodhur ngjarja.  

 

Matja është bërë duke u nisur nga pika fillestare: këndi i dhomës që gjendet prapa derës së dhomës 

në pjesën e poshtme afër dyshemesë. 

 

Me numër 1 është shtrati, numër 2 është tepihu, numër 3 komodja e vogël majtas shtratit, numër 4 

komodja e vogël djathtas shtratit, numër 5 ormani, numër 6 komodja e madhe mbi të cilën është e 

vendosur pasqyra e madhe, numër 7 tepihu, numër 8 njollat e gjakut në tepihë, numër 9 thika nën 

shtrat. 

 

Pas përfundimit të matjeve është hapur ormani dhe aty është vërejtur në skajin e poshtëm të ormanit 

në anën e djathtë ka dera e djathtë e ormanit një çarçafë me disa njolla gjaku afër të cilit është 
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vendosur një kub me numër 10 dhe pastaj është bërë edhe fotografimi dhe incizimi me video 

kamerë edhe i ormanit nga brenda ku shihej çarçafi i me njolla gjaku. 

 

Pasi që janë kryer matjet dhe fotografimet me incizim me videokamerë janë hequr kubat me numra 

dhe janë grumbulluar provat e identifikuara të cilat janë vendosur në pako të veçanta, të cilat pastaj 

do të dërgohen për analiza. 

 

Matjet, fotografitë, incizimi me videokamerë dhe skica e vendit të ngjarjes do të jenë pjesë e këtij 

procesverbali 

Shikimi i vendit të ngjarjes përfundoj në ora 23:55 

 

Vërtetojnë: 

 

Arianit Beqa         Blerina Aliu 

Prokuror Publik i Qarkut në Prizren                                                  Procesmbajtëse 
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7.8 (Flet lëshimi nga Spitali) 

 

SPITALI I PËRGJITHSHËM I PRISHTINËS 

KLINIKA E KIRURGJISË 

 

Flet lëshimi nga Spitali 

Emri i Pacientit: Besa Gashi e lindur më datë 21 mars 1992, nga fshati Ujvarë Komuna e Prizrenit 

Data e pranimit: 6 prill 2010 në ora 18:30 

Data e lëshimit nga spitali: 26 prill 2010 në ora 10:00 

Mjeku mbikëqyrës i repartit të kirurgjisë së abdomenit: dr.sc. Agim Kabashi 

 

Historia e sëmundjes: Pacientja është pranuar ne një gjendje të rëndë për shkak të plagëve që kishte 

marr nga sulmi që i kishte bërë i dashuri i saj me një thikë të gjatë diku rreth 25 centimetra dhe 

prej 2.5 deri ne 5 cm e gjerë. Ajo kishte plagë në pjesët e ndryshme të trupit në formë të 

gërvishtjeve dhe një plagë më të thellë ne pjesën e poshtme të barkut. Ajo ishte tepër e frikësuar 

dhe kishte frikë se sulmuesi është ende duke e ndjekur. 

 

Për shkak të këtyre lëndimeve ajo është dërguar urgjentisht në sallën e operacionit, ku i është 

nënshtruar operacionit dhe qepjes së plagës. 

 

Alergjitë: Nuk dihet për ndonjë alergji. 

Ekzaminimi fizik i përgjithshëm: Pacienti është femër, afërsisht 1,67 cm e gjatë, me peshë 65 

kilogram, ne gjendje të mesme. 

 

Organet Jetësore: Temperatura 99 shkallë, shtypja e gjakut 139/72, pulsi 74, frymëmarrja 20, 

glikemia 5.2. 

 

Pacientja ka disa gërvishtje në pjesët e ndryshme të trupit që janë më të theksuara ne pjesën e 

epërme të trupit dhe te koncentruara rreth gjoksit dhe pjesës së poshtme të barkut si dhe një plagë 

shpuese, prerëse e thellë 2 cm e gjatë 4 cm. e gjerë 3 mm ne pjesën e poshtme te barkut. 

Qafa: e përkulshme 

Zemra: Rrahje dhe ritëm të rregullt 

Abdomeni: I butë jo i ndjeshëm. 

Shpina: Disa mavijosje në pjesën e djathtë të shpinës dhe me ndjeshmëri të lehtë 

Ekzaminimi gjenital: Pacientja ka mavijosje ne muret vagjinale dhe shqyerje te freskët te himenit 

(brenda 45-60 ditësh), analiza e gjakut vërteton dyshimin se e njëjta është shtatzënë. 

Të dhënat laboratorike: gazrat e gjakut pH &.36, PC02 42, PO2 83, HCO3 BE -07. Testet e 

funksionimit të mëlçisë janë në kuadër të limiteve normale, radioskopia e gjoksit nuk tregon për 

pneumotoraks. 

Lëshimi: Ne kohën e lëshimit pacientja nuk ka ethe, toleron ushqimet e rregullta, plaga e goditjes 

më thikë është e pastër dhe po shërohet mirë. Lëshohet në gjendje stabile 

Vizita: pas një jave 

Terapia: Vicodin 1x1, bensedin 1x1/2. 

Diagnoza: gërvishtje në pjesët e ndryshme të trupit me tehun e thikës dhe një 

plagë shpuese, prerëse e thellë 2 cm e gjatë 4 cm. e gjerë 3 mm. Mavijosje ne muret vagjinale dhe 

dëmtim i freskët e himenit (brenda 45-60 ditësh) 

Prishtinë, më datë 26 prill 2010     Mjeku: 

        Dr.sc. Agim Kabashi 
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 7.9 (Mendim dhe Konstatim i ekspertit mjeko – ligjor) 

 

QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVËS 

DEPARTAMENTI I MJEKËSISË LIGJORE 

PRISHTINË 

MË DATË 29.04.2010 

 

Në bazë të kërkesës së Gjyqtarit të Procedurës Paraprake të Gjykatës së Qarkut ne Prizren dhe 

pas shikimit të Flet lëshimit të Spitalit dhe dokumentacionit tjetër  mjekësor dhe ekzaminimit 

fizik të pacientes Besa Gashi e lindur më 21 mars 1992 ne fshatin Ujvara Komuna e Prizrenit 

japim ketë: 

 

Mendim dhe Konstatim 

 

Pacientja Besa Gashi ka pësuar disa gërvishtje në pjesët e ndryshme të trupit që janë më të 

theksuara ne pjesën e epërme të trupit dhe te koncentruara rreth gjoksit dhe pjesës së poshtme të 

barkut si dhe një plagë shpuese, prerëse e thellë 2 cm e gjatë 4 cm. e gjerë 3 mm ne pjesën e 

poshtme te barkut. 

Në rastin konkret gërvishtjet e konstatuara në trupin e pacientes Besa Gashi paraqesin  lëndime 

të lehta trupore, ndërsa plaga shpuese – prerëse paraqet lëndim të rëndë trupor e rrezikshme 

për jetën ne momentin e shkaktimit  
 

Me respekt 

Prof.dr. Kastriot Kosova 

Ekspert mjeko-ligjor 
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7.10  (Raport i Policisë lidhur me të pandehurin Bujar Hoti) 

 

POLICIA E KOSOVËS 

NJESIA PËR KRIMET E RËNDA 

PRISHTINË 

MË DATË 10.04.2010 

 

Bujar Hoti është i lindur me datë 23 shkurt 1990 në fshatin Ruhot Komuna e Prizrenit, tani jetoj 

ne Prizren ne Lagjen “Butrinti” ne rrugën “Ilir Tropoja” nr.15 

 

Duke u bazuar në DATA BAZËN tonë rezulton se i lartpërmenduri ka qenë disa here i i paraqitur 

në Stacionin Policor nr.12 në Prizren si i dyshuar për vepra të ndryshme penale dhe atë: 

 

Më datë 11.02.2009 për vepër penale Degradimi i integritetit seksual nga neni 196 par.1 të Kodit 

Penal të Kosovës – Procedura në vazhdim ne Gjykatën Komunale në Prizren 

 

Më datë 21.11.2009 për vepër penale Mbajtja në pronësi, ne kontrollë, në posedim ose shfrytëzim 

të paautorizuar të armëve nga neni 328 paragrafi 2 të Kodit Penal të Kosovës – Procedura ne 

vazhdim para Gjykatë së Qarkut në Prizren  

 

Më datë 15.01.2010 
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7.11 (Skica e vendit të ngjarjes) 
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7.12 (Fotografitë) 

 

 
 



 

     

162 
 

 
 

 

 

 



 

     

163 
 

 

 
 

 

 



 

     

164 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

165 
 

 

7.12 Vënia në dyshim – ushtrim 

 

Prokurorët: vëni në dyshim deklaratën e Bujar Hotit lidhur më përdorimin e alkoolit më datë 

21.03.2011   

Supozoni vetëm për qëllime te këtij ushtrimi, qe ne gjykim,  gjate marrjes direkte te Bujar Hotit I 

njëjti ka deklaruar si ne vijim: 

Pyetje: ku ishit ju me datën 21.03.2011 ne orën 21:00 

Përgjigje: isha ne Restorantin “Malësia” 

Pyetje: çka keni pirë ne atë restaurant 

Përgjigje: kam pirë birra 

Pyetje: çfarë birrave keni pirë 

Përgjigje: Birra të Pejës 0.5 li. 

Pyetje: Sa birra keni pirë  

Përgjigje: Ndoshta 3 ose 4 birra 

 

Avokatët: vëni në dyshim deklaratën e Besa Gashit lidhur më shkuarjen e saj ne banesën e Bujar 

Hotit  më datë 26.03.2011   

Supozoni vetëm për qëllime te këtij ushtrimi, qe ne gjykim,  gjate marrjes direkte te Besa Gashit 

e njëjta ka deklaruar si ne vijim: 

Pyetje: kur keni shkuar ne banesën e Bujarit për herë të parë 

Përgjigje: më datën 26.03.2011 

Pyetje: pse keni shkuar në banesën e Bujarit 

Përgjigje: sepse kështu u morëm vesh me Bujarin 

Pyetje: kush propozoj që të shkoni ne banesën e tij  

Përgjigje: unë propozova dhe Bujari u pajtua 

Pyetje: pse ju propozuat që të shkoni ne banesën e Bujarit  

Përgjigje: sepse Bujari me tha se ishte vetëm ne banesë  

Pyetje: ku ishte shoqja e juaj Flutura kur ju biseduat me Bujarin  

Përgjigje: ajo ishte shumë afër nesh, por nuk foli asgjë dhe kur kuptoj se unë dhe Bujari po 

shkonim ne banesën e Bujarit ajo u ngrit dhe u largua  

 

Ri-marrja direkte në pyetje – ushtrim 

Prokurorët: ri-merrni ne pyetje direkte Besa Gashin pas marrjes të saj ne pyetje ne mënyrë të 

tërthortë nga ana e avokatit mbrojtës.   

Supozoni vetëm për qëllime te këtij ushtrimi, qe ne gjykim,  gjate marrjes së tërthortë ne pyetje 

te Besa Gashit e njëjta lidhur me përdorimin e alkoolit ka deklaruar si ne vijim: 

Pyetje: Ju ishit ne restorantin “Malësia: me datë 21.03.2011 

Përgjigje: Po 

Pyetje: Ju konsumuat alkool 

Përgjigje: Po 

Pyetje: Alkooli ishte “Votk” 

Përgjigje: Po 

Pyetje: Alkooli ishte me përbërje 40% 

Përgjigje: Po 

 

Avokatët: ri-merrni ne pyetje direkte Bujar Hotin pas marrjes së sa ne pyetje ne mënyrë të 

tërthortë nga ana e Prokurorit. 

Supozoni vetëm për qëllime te këtij ushtrimi, qe ne gjykim,  gjate marrjes së tërthortë ne pyetje 

të  Bujar Hotit i njëjti lidhur më përdorimin e thikës ka deklaruar si ne vijim: 

Pyetje: Natën kritike me datë 6.04.2011 Besa iku nga banesën tuaj  
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Përgjigje: Po 

Pyetje: Ju dolët nga banesa dhe vrapuat pas saj  

Përgjigje: Po 

Pyetje: Ju dolët deri të dera e hyrjes së ndërtesës ku gjendet banesa juaj  

Përgjigje: Po 

Pyetje: Ju e kishit thikën ne dorë  

Përgjigje: Po 


