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Hyrje 
“Në procesin e bërjes dhe dhënies së  drejtësisë, të shkruarit e mirë është fuqi” 

                              -…… in law, good writing is strength 

                                                                     [Henry WEIHOFEN Style’, 2 nd edition, West 1980]. 

 

Lënda e së drejtës “Shkrimi dhe  arsyetimi ligjor” studiohet si lëndë e posaçme në të gjitha fakultet 

e drejtësisë së SHBA-së. Në ditët e sotme është bërë mjaftë aktual pothuajse në të gjitha vendet. 

Nevoja për të pasur një shkrim ligjor, më të avancuar dhe të strukturuar ka bërë që shumë vende t’i 

kushtojnë rëndësi dhe vëmendje kësaj lënde, duke gjetur mundësitë që ta adaptojnë në mënyrën e 

duhur sistemeve të tyre përkatëse ligjore. 

 

Edhe në vendin tonë, konsideroj se është domosdoshmëri që kjo lëndë të gjejë vendin duhur në 

programet e fakulteteve juridike. Posaçërisht është rëndësishme që me këtë lëndë të jenë të 

familjarizuar prokurorët e sapoemëruar, të cilët do të mësojnë teknikat bazë të shkrimit, analizës 

dhe hulumtimit, dhe në këtë aspekt do kontribuonin në mënyrë domethënëse në avancimin dhe 

përmirësimin e procesit të drejtësi bërjes në përgjithësi në Kosovë. 

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij duhet të jenë në gjendje që të: 

 

- Njohin rregullat bazë të shkrimit të akteve dhe dokumenteve ligjore;  

- Zbatojnë rregullat për arsyetimin ligjor në situata të ndryshme; 

- Krijojnë ide të qarta e forma të njëjta në përpilimin e akteve kryesore procedurale e 

ligjore;  

- Demonstrojnë kombinimin e elementeve materiale me ato procedurale në lidhshmëri 

me faktet për një çështje të shtruar për zgjidhje; 

- Përpilojnë aktet kryesore procedurale penale që janë kompetencë e prokurorisë duke 

respektuar drejtë rregullat ligjore, provat e paraqitura, argumentimin logjik dhe 

interpretimin e fakteve; 

- Përdorin aftësitë interpretuese; 

- Kuptojnë drejtë rëndësinë, dhe rolin e nevojës për  arsyetimin e akteve akuzuese; 

- Kuptojnë mënyrë efikase dhe metodologjinë e të shkruarit ligjor IRAC;  

- Diskutojnë problemet dhe vështirësitë praktike me rastin e hartimit të arsyetimit të 

akteve akuzuese. 

 

 

Metodologjia e trajnimit 

 

• Trajtimi teorik i elementeve të shkrimit, mënyrës së formulimit të akteve ligjore, 

interpretimit të akteve, analizës së fakteve, i hartimit të akteve kryesore procedurale. 

• Diskutimi në lidhje me dispozitat ligjore procedurale që lidhen me hartimin e akteve 

procedurale. 

• Detyrë për të hartuar apo interpretuar akte ligjore procedurale sipas rregullave për shkrimin 

ligjor sipas metodës IRAC të shkruarit ligjor.  

• Gjatë mësimit do të interpretohen raste penale ku pjesëmarrësit në rolet e prokurorëve dhe 

mbrojtësve të palëve do të japin me shkrim argumentet ligjore në lidhje me çështjen që 

trajtojnë. 
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• Diskutimi i praktikave gjyqësore dhe të prokurorisë në lidhje me shkrimin ligjor që 

aplikohet aktualisht. Ky diskutim do të analizojë qëndrimin e praktikës, të metat dhe 

përparësitë brenda saj në hartimin dhe arsyetimin e akteve  dhe vendimeve gjyqësore dhe 

krahasimi me praktikën prokurorive dhe gjykatave të huaja. 

 

 

Rezultatet e pritshme 

 

Në fund të trajnimit synohet të arrihen këto rezultate: 

 

• të njohin dhe zbatojnë parimet dhe rregullat e shkrimit dhe arsyetimit ligjor. 

• të zbatojnë rregulla të unifikuara në praktikën e hartimit të akteve akuzuese dhe akteve tjera 

procedurale 

• të njohin dhe zbatojnë rregullat dhe teknikat e interpretimit të çështjeve ligjore.  

• të njohin dhe zbatojnë praktikat në këtë fushë. 

• të njohin dhe zbatojnë rregulla të unifikuara në praktikën e hartimit të akteve akuzues, 

vendimeve gjyqësore dhe akteve të tjera ligjore.  

 

Burimet   

 

Për përgatitjen e ligjëratave  janë shfrytëzuar këto materiale kryesore:  

- Austen L. Parrish: Dennis T. Yokoyama 

- Effective Lawyering - A Cheklist Approach to Legal Writing & Oral Argumentch.1(2d ed. 

Carolina Academic Press 2012). 

- Nadia E. Nedzel, “Legal Reasoning, and Writing for International Graduate Students, ch. 3 

(3d. Wolters Kluwer Law Busines in New York 2012). 

- Fejzullah Hasani, gjyqtar i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Prof. James 

Moliterno, Prof. As. Dr. Valentina Hoxha, USAID, Projekti për Mbështetjen e Drejtësisë në 

Kosovë “Shkrimi, Arsyetimi dhe Hulumtimi Ligjor” (Instituti Gjyqësor i Kosovës në 

Prishtinë, 2008). 

- Mirela Bogdani  “Shkrimi & Arsyetimi Ligjor” (cikël leksionesh -Tiranë, 2015 

- Sokol Berberi “Arsyetimi dhe Shkrimi Ligjor”  (Ribotim- Tiranë, 2012). 
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1. Shkrimi ligjor 

 

1.1 Hyrje  

 

Gjatë këtij sesioni pjesëmarrësit do të njoftohen rreth rëndësisë së shkrimit ligjor, tipareve që e 

bëjnë të qëndrueshëm siç janë qartësia, saktësia, konciziteti dhe komponenti analitik. 

 

 

1.2 Objektivat e trajnimit  

 

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij duhet të jenë në gjendje që të: 

- Njohin rëndësinë e shkrimit ligjor; 

- Njohin rregullat bazë të shkrimit të akteve dhe dokumenteve ligjore.  

 

 

1.3 Rëndësia e shkrimit ligjor  

 

Shkrimi ligjor paraqet një prej faktorëve kryesor për cilësinë e procesit të drejtësi bërjes. 

Mbështetur, në rendësin domethënëse që paraqet meriton t’i kushtohet vëmendje e veçantë nga të 

gjithë profesionistët ligjor, në veçanti nga gjyqtarë dhe prokurorë të cilët luajnë rol thelbësor në një 

sistem të drejtësisë në një shoqëri demokratike. 

 

Shkrimi ligjor në sistemin tonë karakterizohet në përgjithësi me shkrimin tradicional, që është 

përdorë më parë në vendet sistemit kontinental, dhe kjo metodologji e të shkruarit ende është 

dominuese në sistemin tonë. Megjithatë, në vitet e fundit, sikur edhe shumë vende të cilat kanë 

filluar të përdorin metodologjinë e të shkruarit ligjor i cili aplikohet tradicionalisht në vendet e 

common law, edhe tek ne ka lëvizje në këtë drejtim por ende është i pakët.  

 

Shkrimi ligjor pavarësisht se cilit sistem të shkruarit  i përket, duhet karakterizuar nga disa tipare që 

e bëjnë të qëndrueshëm siç janë qartësia, saktësia, konciziteti dhe komponenti analitik.  

 

Të shkruarit ligjor pa dyshim se kërkon disiplinë, dhe ndjekjen e një strukturë të caktuar, në mënyrë 

që të bëjë të mundur paraqitjen dhe shqyrtimin në mënyrë të duhur si nga aspekti kronologjik, faktik 

dhe legal i çështjes ligjore. Nuk ekzistojnë norma ligjore që formalizojnë mënyrën e shprehjes së 

opinioneve, argumenteve dhe teorive dhe se ligjëratat gjatë këtij trajnimi   duhet të konceptohen si 

këshillat gjatë këtij trajnimi. Shkrimi ligjor duhet të paraqes pa ndërprerje një pamje të qartë, të 

shpejt dhe të plotë të çështjes, shkrimi i mirë e bënë aktin të qëndrueshëm dhe të pakontestueshëm 

në raport me mjetet juridike si në sistemin nacional ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Shkrimet e 

mira janë lehtësisht të dallueshme dhe të vlerësuara. Gjatë shkrimit ligjor është e rëndësishme që të 

jeni vetvetja, pasi do të ju ndihmoj të shprehuni lirshëm, më natyrshëm dhe të jeni më  të 

drejtpërdrejtë me realitetin. 

 

Në të gjitha shkrimet ligjore, mbani parasysh t’i kontrolloni nëse janë përdorur shkronjat ‘ë’ dhe ‘ç’, 

si shkronja të veçanta të gjuhë shqipe. Shkrimi duhet të jetë ‘Times New Roman’. Madhësia e 

shkronjave duhet të jetë  ‘12’. Hapësira midis rreshtave 1.5. 
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2. Parimet e Shkrimit Ligjor 

 

2.1 Hyrje 

 

Në këtë sesion trajnues pjesëmarrësit do njihen me parimet e shkrimit ligjor, mënyrën e të shkruarit, 

organizimit, përmbajtjes në fraza të ndryshueshme të arsyetimit dhe shkrimit ligjor, rrjedhën e tij 

dhe rregullat procedurale. 

 

 

2.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij duhet të jenë në gjendje që të: 

- Aplikojnë parimet e shkrimit ligjor; 

- Zbatojnë rregullat për arsyetimin ligjor dhe aplikimin e këtyre rregullave në situata të 

ndryshme. 

 

 

2.3 Parimet e Shkrimit Ligjor 

 

Shkrimi ligjor ka identifikuar disa parime të cilat tani konsiderohen si udhëzime të  konsoliduara e 

të shkruarit mirë ligjor, të cilat radhiten:  

1) Bëje të lehtë për lexuesin;  

2) Shkruaj si njeri, jo si jurist;  

3) Organizo dhe skico çështjet;  

4) Shkrimi i mirë ligjor të çon drejt e në temë;  

5) Përdorë tituj dhe pika referuese,  

6) Shkruaj paragrafë të shkurtër,  

7) Përdor fjali tematike,  

8) Shkruaj fjali të shkurta dhe të qarta, 

9) Lidhi idetë e tua me fraza të ndryshueshme, 

10) Shmang paqartësitë, 

11) Vëmendja e lexuesit është e çmuar, ndaj mos e shpërdoro  me formën pasive të foljeve dhe 

me rrëmujë fjalie  

12) Sa më thjeshtë, aq më mirë 

13) Shkruaj disa versione, rregulloj, përpunoj disa herë. 

 

Parimi 1 - Shkruani lehtë për lexuesin, duke vërë veten në vend të lexuesit, a mund të kuptohet me 

lehtësi vendimi?; A e justifikon plotësisht rezultatin?; A i përmbush vendimi rregullat procedural 

për një vendim të tille. Çështjet e rëndësishme të shqyrtohen të parat dhe shkrimi duhet të rrjedhë, të 

jetë i organizuar dhe i kuptueshëm. 

 

Parimi 2 - Shmang të shkruarit vetëm si jurist. 

 

Parimi 3 - Organizo dhe skico. Skica ndihmon në përcaktimin e çështjeve dhe çështjet formojnë 

bazën e skicës. Çështjet përcaktohen sipas ligjit dhe duhet të ishin qartësuar nga avokatët. Skica 

mund të jetë çdo gjë që funksionon, si formale me shkrim, një skemë e fakteve të rëndësishëm, 

çështjeve dhe pikave të diskutimit dhe shtjellimi, një listë e plotë me pika, ndoshta vetëm një kuadër 

mendimi, madje edhe një skicë pa vija apo diagram. 

Parimi 4 - Shkrimi i mirë ligjor të çon drejt në temë. Përdor një paragraf prezantues për të 

përmbledhur çështjen. Kalo drejt në temë duke i bërë të ditur lexuesit se për çfarë bën fjalë çështja 

dhe se cili është vendimi i juaj. Përdor shprehje udhëzuese, të tilla si: Siç shpjegohet më poshtë....” 
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Parimi 5 - Përdor tituj dhe pika referuese, bëni të ditur organizimi tek lexuesi dhe ofroni kalime nga 

njëri tek tjetri në mënyrë logjike: 

a) faktet, b) provat nuk mbështesin akuzën për mashtrim 

b) provat që mbështesin dënimin 1) dëshmia e viktimës; 2) dëshmia e oficerit Smith 

c) provat e refuzuara nga gjykata 1) alibia e të pandehurit; 2) dëshmia e familjes së të 

pandehurit.  

Pikat referuese përmbledhin atë që do të diskutohen. Përdorni ato veçanërisht në fillim të secilës 

pjesë kryesore të analizës gjyqësore. Ato veprojnë si hartë dhe e ndihmojnë lexuesin të shqyrtojnë 

argumentin. Po ashtu, ato: i) ndihmojnë; në organizimin e mendimeve të autorit si dhe në testimin e 

logjikës së vendimit ii) Bën kalimin në mënyrë logjike nga njëra pjesë tek tjetra; iii) Ndihmojnë 

lexuesin të kuptojë vendimin që po shtjellon autori. 

 

Parimi 6 – përdori paragrafët me efektivitet, paragrafi duhet të jenë të shkurtër, shënon zhvillimin e 

plotë të një mendimi të vetëm, ai zhvillon një njësi mendimi që e dërgon lexuesin drejt një fjalie 

tematike. Paragrafët kufizohen në një pikë, të shprehur në një fjali tematike (kryesore). 

 

Parimi 7 - Fjalia tematike, e cila shpreh temën qendrore të paragrafit, është zakonisht fjalia e pare e 

paragrafit dhe prezanton një çështje të re ose një mendim të ri . 

 

Parimi 8 - Shkruani fjali të shkurta dhe të qarta. Në çdo gjuhë, është vështirë të bësh një fjali të 

thotë pikërisht atë që nënkuptoni ju- Arthur Koestler. Fjalitë duhet të jenë të shkurta dhe të qarta. 

Pohimi kryesor duhet të vendoset sa më herët në fjali që të jetë e mundur. Nuk duhet të ketë shumë 

koncepte në një fjali. Përvoja dhe kërkimet empirike kanë treguar se lexuesi mund të marrë 

informacion vetëm për një pjesë të kufizuar të tekstit pa një shenjë pikësimi. 

 

Parimi 9 - Idetë duhet të lidhen dhe dokumenti duhet të lexohet lehtësisht nga një fjali në tjetrën 

dhe nga një paragraf në tjetrin. 

Kalimet (shprehjet kalimtare nga një ide tek tjetra) lidhin: 

● idetë nga një paragraf në tjetrin 

● idenë nga një fjali në tjetrën 

 

Përdorni shprehje lidhëse (kalimtare) për të sinjalizuar lidhjen midis fjalive apo paragrafëve. 

Përdorni përemra si ‘ky’, ‘ajo’, ‘këto’ dhe të tilla për të sinjalizuar lidhjen me fjalinë tjetër. 

Krijo rrjedhshmëri duke përdorur shprehjet lidhëse për të lidhur paragrafët  

1. Për të sinjalizuar kontrastin apo për të dalluar: 

● megjithatë, por, pavarësisht, ndryshe nga, gjithsesi, qoftë edhe, për kontrast, përkundër, 

edhe pse, ndonëse. Sido që, sidoqoftë, për alternativë, ndërkohë. 

2. Për të sinjalizuar analogji apo krahasim 

● njësoj si, ashtu si, në të njëjtën mënyrë përsëri, gjithashtu, njëlloj, po ashtu. 

3. Ilustruese (për të prezantuar një shembull) 

● Për  shembull, si shembull, në veçanti, veçanërisht, për të ilustruar 

4. Për të sjellë një rezultat 

● sepse, prandaj, kështu që, rrjedhimisht, si rezultat, ndaj përderisa, përfundimisht, del se 

nëse...atëherë, përderisa.. 

5. Rend 

● së pari, së dyti, pastaj, së fundi, më pas 

6. Për të sinjalizuar theks apo për të shtuar 

● për më tepër, gjithashtu, veç kësaj, më pas, po ashtu përveç kësaj, jo vetëm, në të vërtetë, 

më e rëndësishmja, kryesisht, mbi të gjitha pikë së pari. 

7. Për të sinjalizuar një lëshim 

● edhe pse, ndonëse, megjithëse se 
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8. Për të vendosur një përfundim 

● rrjedhimisht, kështu, prandaj, për ta përmbledhur, si rrjedhojë 

 

Parimi 10 – Vëmendja e lexuesit është e çmuar, mos shpërdoro me formën pasive të foljeve dhe me 

rrëmujë fjalie. Ka një saktësi që dëmton vetveten me theksim të tepruar të hollësive...Fjalia mund të 

jetë kaq e mbingarkuar me të gjitha atributet e mundshme sa që ajo do të shembet nga pesha e saj. 

(Gjyqtari i Gjykatës Supreme të SHBA-së Benjamin Cardozo, Ligji dhe Literatura. Në shkrime 

duhet të hiqen fjalitë e tepërta, të përdoret forma aktive në vend të asaj pasive, pasi që me formën 

aktive të foljes autori është kryefjala e fjalisë. Me formën pasive të foljes humb autori, rezultati 

është i ngathët dhe me shumë fjalë. 

 

Parimi 11- shmangni paqartësitë në shkrim, duke përdor fjali dy kuptimshme apo me shumë 

kuptime. Gjithashtu nëse nuk përdoret presja në seri, atëherë fjalia mund të jetë e paqartë. 

Gjithmonë duhet përdorë presje seriale kur në një grup renditen tre ose më shumë gjera. 

 

Parimi 12 – Sa më thjesht aq më mirë, përdorni fjalë të zakonshme. Qartësia sigurohet duke 

përdorur fjalë që janë aktuale dhe të zakonshme. Mos kthimi i foljeve në emra apo nominalizimi, 

shembuj klasik që mbarojnë me imi për gjuhën shqipe. Nominalizimet përdorin formën pasive dhe e 

vënën lexuesin në gjumë. Shembull i tillë: Prokurori kreu një hetim për çështjen, Prokurori hetoi 

çështjen. 

 

Parimi i 13 - Shkruaj disa versione, rregulloj, përpunoi disa herë. Shkrimtari i ndërgjegjshëm në 

çdo fjali që shkruan do të pyesë 

1) Çfarë po mundohem të them? 

2) Cilat fjalë mund ta shprehin atë? 

3) Çfarë do ta bënte më të qartë? 

 

Si rrjedhojë, shkrimi ligjor nuk nënkupton që të përdoren legalizma të panevojshme prandaj, 

përdorni gjuhë të thjeshtë dhe rezistoni dëshirës për të tingëlluar  si shumë legalistë, pa thënë asgjë 

domethënëse. Shmangni fjalët siç u tha, e tillë, njëjtë, duke qenë, të lartpërmendurit, këtu e tutje, po 

ashtu evitoni latinizmat e panevojshme. Gjithashtu duhet të evitoni shprehjet e panevojshme si: në 

rastin konkret, rastin në fjalë, domethënë etj. 

 

Legalizmat janë shenja të juristit llafazan dhe të pa eksperiencë, cili përpiqet të duket si një dijetar, 

ose të juristit të pashpresë, i cili është humbur në traditat e lashta. Zgjidhja është? Përdorni gjuhë të 

thjeshtë. Shkrimi në gjuhë të thjeshtë, nuk nënkupton përdorimin e gjuhës së folur ose shprehjeve jo 

formale (slange), dhe të cilat janë të kufizuara në një kontekst të caktuar ose nga një grup i njerëzve. 

Si jurist, shprehjet e tilla janë të papërshtatshme për shkrim ligjor. Të shkruarit në gjuhë të thjeshtë, 

nënkupton përdorimin e fjalëve të përditshme se sa ti zbukuroj apo ti errësoj ato. 

 

Eliminoni gjuhën e nxitëse (të zjarrtë). 

  

Shkrimi juaj do të ketë më shumë fuqi nëse evitoni i përdorimin e shprehjeve si i egër, mizor, 

shokues, shqetësues, për ti përshkruar veprimet e të akuzuarit. Retorika e fryrë do ta minojë 

kredibilitetin dhe do ti dobësojë argumentet tuaja. Në vend që të shkruani  se i akuzuari është i egër 

dhe mizor, përshkruani se çka ka bërë i akuzuari. Me fjalë të tjera provoni, e mos thuani. 
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3. Shkrimi Ligjor dhe Metodologjia e Përdorimit të Formulës IRAC 

 

3.1 Hyrje 

 

Gjatë këtij sesioni do të trajtohet përdorimi i metodës IRAC, e cila metodë përdoret në mënyrë 

masovike në të shkruarit ligjor në SHBA, duke përfshirë fakultetet juridike, në hartimin e  

kërkesave, memorandumeve, akteve akuzuese, ankesave dhe vendimet gjyqësore. 

 

 

3.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij duhet të jenë në gjendje që të: 

- Zbatojnë në mënyrë efikase të shkruarit ligjor sipas metodës IRAC;  

- Hartojnë vendimet sipas metodës IRAC; 

- Përpilojnë aktet kryesore procedurale penale në kompetencë të prokurorisë duke respektuar 

drejtë rregullat ligjore, provat e paraqitura, argumentimin logjik dhe interpretimin e fakteve. 

 

 

3.3 Shkrimi ligjor në SHBA karakterizohet me përdorimin e metodës IRAC, përmes së cilës 

adresohen problemet ligjore  

 

Të gjitha shkrimet ligjore kanë tre qëllime: 

1) të parashikojnë pasojën ligjore të veprimit juridik; 

2) të bindin adresantin (personi të cilit i drejtohet, juridik apo fizik); 

3) të krijojnë obligime ligjore ose të parandalojnë  kontestet në të ardhmen. 

 

Lloji i parë i të shkruarit quhet: a) objektiv ose të shkruarit parashikues; b) shkrim bindës; c) shkrim 

preventiv (parandalues). 

 

Shkrimi objektiv apo parashikues zakonisht është në formë të memorandumeve ose artikujve 

shkencor. Zyrat ligjore përpilojnë memorandume të cilat janë dokumente që ndihmojnë  të  

analizojnë  përparësitë dhe dobësitë e rasteve të klientëve të tyre. Dokument i  cili përmban një 

analize objektive ne fushën e ngushtë të së drejtës dhe pastaj analiza për parashikimin,  nëse gjykata 

do të vendos në favor të klientit te tyre. Shume artikuj shkencor analizojnë fushën e ngushtë të së 

drejtës, objektivisht dhe shpjegojnë se si gjykata ka vendosur, mënyrën se si e bëjnë duke 

komentuar dhe analizuar.  

 

Shkrimi, zakonisht përdoret për të bindur gjykatën për të vendosur në favor të klientit të tyre, dhe 

përfshinë dokumentet siç janë kërkesat, memorandumet dhe të shkruarit në mënyre përmbledhëse.  

 

Lloji i tretë i të shkruarit, apo shkrimi parandalues përdoret në draftimin e kontratave dhe 

dokumenteve analoge, qëllimi i së cilës është parandalimi i problemeve ligjore ose zgjidhja  e tyre 

paraprakisht.  

 

 

3.4 Çka paraqet IRAC? 

 

IRAC paraqet (Issue, Rule, Application, Conclusion - Çështja, Rregulla, Aplikimi, Konkluzioni) 

mënyrën e strukturuar dhe të organizuar të të shkruarit ligjor. Kjo metodë përdoret në mënyrë 

masovike në të shkruarit ligjor në SHBA, duke përfshirë fakultetet juridike, në hartimin e 

kërkesave, memorandumeve, akteve akuzuese, ankesave dhe vendimet gjyqësore.  
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Analiza IRAC, është një mjet mendimi, po ashtu mjet i të shkruarit. Përmes së cilës ekziston 

mundësia që problemi të trajtohet në mënyrë logjike, konsistente dhe të plotë (gjithëpërfshirëse). 

 

IRAC është akronim ( shkurtesë) e cila  është standard i zhvillimit të argumenteve të  silogjizmit në 

të dy aspektet si në atë objektiv ashtu edhe në atë bindës. Me përdorimin e metodës IRAC, çështjet 

ligjore adresohen si vijon; 

 

1) Identifikohet çështja gjyqësore ose problemi që adresohet, 

2) Deklarohet dhe shpjegohet norma ligjore (premisa e parë) 

3) Aplikohet autoriteti legal në faktet specifike të situatës së çështjes (premisa sekondare), dhe 

4) Konkluzioni me përgjigjen në pyetjen e parashtruar në hapin e parë. 

 

Zakonisht juristët pas hulumtimit mbi të drejtën, dhe lokalizimin autoriteteve relevante, analiza më 

pastaj  konsiston përmes kalimit të  pesë hapave të ndërlidhura. 

 

1) Identifikimin  e problemit ligjor dhe normës ligjore 

2) Shqyrtimi në detaje i komponentëve të normës ( arsyetimi deduktiv) 

3) Analiza se si rastet e mëparshme kanë definuar dhe shpjeguar këto komponentë, në dritën e 

fakteve të këtyre rasteve (arsyetimi induktiv) 

4) Krahasimi i fakteve në rastin prezent me faktet e precedentëve, analizohet nëse secili 

komponent ose rregulle janë plotësuar ose themeluar (analogjia) 

5) Konkluzioni, nëse rregulla aplikohet 

 

Në të drejtën zakonore (common law), arsyetimi përfshinë arsyetimin deduktiv, induktiv dhe 

analogjik. Nga aspekti praktik, një jurist hulumton problemin duke identifikuar në fillim normën 

ligjore e cila aplikohet, pastaj mbledh rastet që kanë interpretuar elemente të ndryshme të këtij ligji. 

Më pas duke përdorur metodën IRAC, në mënyrë të organizuar ekspanzionon silogjizimin 

respektivisht arsyetimi deduktiv. Arsyetimi induktiv,  është inkorporuar në hapin e tretë, kur juristët 

analizojnë çfarë kanë qene rastet e mëparshme rreth ligjit.  

 

Arsyetimi analogjik, apo në bazë të ngjashmërisë inkorporohet në hapin e katërt kur krahasohen 

faktet e këtij rasti, me faktet e rasteve të mëparshme që të shohin nëse mund të nxjerrët analogji. 

Nëse rasti është i ngjashëm, nën parimin e stare decis. Nëse faktet e çështjes janë të ndryshme në 

mënyrë relevante nga ato të mëparshme, rasti dallohet nga rastet e mëparshme, arsyetimi duhet të 

jete se rezultati do të jetë ndryshe. 

 

Metoda IRAC, në përdorimin e kulturave të ndryshme juridike mund të kërkoj disa adoptime, kjo 

njëkohësisht reflekton dallimi në mes të drejtës civile asaj zakonore. Në të drejtën zakonore 

arsyetimi ligjor është përdorimi i analogjisë dhe fokusimi ne faktet e veçanta, gjë e cila në sistemin 

kontinental nuk është edhe aq theksuar. 

 

 

3.5 Identifikimi i Çështjes (Problemit) 

 

Të mësuarit se  si të përcaktohet problemi ligjor  është një detyre komplekse. Klientët në përgjithësi 

në zyrë paraqiten me disa pyetje ligjore ose me rrëfime se diçka ka ndodhur. Klienti mund të besoj 

se problemi është i thjeshtë, por pas ekzaminimit, mund të kuptohet se implikon një numër të 

fushave të ndryshme ligjore, secila prej tyre kërkon hulumtim të kujdesshëm dhe analizë. Problemi 

ligjor, mund të përkufizohet në mënyra të ndryshme, por vetëm me një ose dy fjali mund të jenë 

produktiv për hulumtim, i përshtatshëm për situatën ose në gjykatën e caktuar, për shkak se 

juridiksionet e ndryshme përdorin terme të ndryshme madje edhe rregulla te ndryshme. Prandaj, 
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detyrë kryesore e juristëve është të përkufizojnë problemin sa më saktë, dhe në mënyrë sa më 

precize që është  e mundur. Në përgjithësi, në fillim me një pyetje në tentativë e më vone ndryshon 

pas hulumtimit dhe analizës së zhvilluar. Pyetja zakonisht fokusohet në një ose me shume 

komponentë te rregullës ligjore. 

 

Formulimi kërkon identifikimin dhe ekzaminimin e rregullës se caktuar juridike, pastaj deshifrimin 

e saj në komponentë dhe në fund vendoset se si të përkufizohet pyetja. Rrjedhimisht, e para është 

çështja që duhet të përcaktohet si një çështje praktike, një jurist duhet të kuptoj normën ligjore që do 

të aplikohet  para se ta përkufizoj problemin ligjor. 

 

 

3.6 Analiza e Normës Ligjore 

 

Komponentja e rregullës së analizës së IRAC, është deklaratë e saktë dhe shpjegim i rregullës 

ligjore ose parimeve. Në përgjithësi, përbëhet prej dy hapave. E para, rregulla zbërthehet në pjesë 

përbërëse dhe lidhet me njëra tjetrën. Pastaj çdo komponent analizohet duke përdorur referenca të 

autoriteteve të duhura. Për shembull, në analizën e ligjit duhet të konsiderohet jo vetëm gjuha e 

ligjit, por edhe se si gjykatat kanë interpretuar pjesë (segmente) të ndryshme të tij. Në shpjegimin, 

se si gjykatat kanë interpretuar ligjet, e drejta zakonore, në arsyetimin e saj shpesh kërkon që faktet 

specifike të rastit të diskutohen, po ashtu nga arsyetimet e gjykatave shihet se çfarë lloje të fakteve 

kanë prodhuar lloje të caktuara të vendimeve gjyqësore. Kjo referencë në kontekstin faktik më vonë 

është zhvilluar në të menduarit analogjik e cila nënvizon aplikimin e pjesës së common law të 

arsyetimit. 

 

Analiza përfshin përcaktimin nëse çdo element i rregullës (apo rregullave) përkatëse aplikohet ndaj 

fakteve, për të konstatuar nëse çdo element thelbësor i normës  është (ose, nuk është)  përmbushur 

me aspekte të veçanta të dhënave faktike. 

 

Në këtë seksion, aplikohet rregulla mbi faktet e rastit, dhe tregohet se si rregulla zbatohet në 

situatën e përcaktuar konkrete. Shpjegohet lidhshmëria e fakteve të çështjes  me normën ligjore. Kjo 

paraqet gjysmën e procesit të arsyetimit logjik i cili është filluar në seksion e shpjegimit të rregullës. 

Parimet e përgjithshme që janë nxjerrë prej rasteve të mëparshme aplikohen në faktet e rasteve te 

reja. Andaj kjo lidhë rezultatet e arsyetimit induktiv duke i kthyer në deduktiv, bazuar në 

paradigmën e rregullës së arsyetimit ligjor. Seksioni i aplikimit vazhdon me procesin e arsyetimit 

mbi bazën e analogjisë, kur është identifikuar një ose më shumë raste të cilat janë mjaftueshëm të 

afërt me rastin aktual, duhet kaluar kohë për të gjetur ngjashmëritë dhe dallimet që ekzistojnë mes 

tyre. 

 

Në këtë seksion, përmenden dëshmitë, shpjegohet se si është arritur deri tek konkluzioni. Gjithashtu 

potencohen precedentët, diskutohen qëndrimet juridike, dhe precedentët të cilët garojnë me 

konkluzionin e arritur. Duhet të sigurohen se janë peshuar  argumentet e dy palëve, duke përfshirë 

edhe kundër argumentet. 

 

Analiza, fillon me një deklaratë  mbi rregullën (normën)  dhe pastaj shpjegimin e saj, por pjesë e  

rëndësishme e saj është shpjegimi se si është aplikuar në rastet e mëparshme, pastaj rregullat 

aplikohen te faktet e dhëna në rastin konkret. Adresimi i secilit element të rregullës, do të tregojë se 

janë ose nuk janë konstatuar lidhshmëritë e rregullës me  faktet e situatës konkrete. Në këtë pikë 

analogjia, ka një rëndësi të veçantë, faktet e çështjes diskutohen në seksionin e rregullave të cilat 

krahasohen me faktet në situatën e caktuar dhe implikimet e përshtatshme ligjore të cilat janë të 

lidhur me secilin element të rregullës. Efekti i brengave të qëndrimeve juridike të deritanishme 

gjithashtu konsiderohet. Pavarësisht nëse faktet janë substancialisht të ngjashme me çështjen e 

proceduar, çdo element i rregullës duhet të plotësohet  përmes krahasimit të rasteve të mëparshme, 
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dhe me të njëjtën vijë   të orientimeve të zbatuara, mbi të cilën bëhen parashikimi se si gjykata do të 

trajtoj problemin në mënyrë të ngjashme. Në të kundërtën, nëse situata faktike është tërësisht 

ndryshe nga ato të precedentëve të  mëparshëm, jo të gjitha elementet e normës janë plotësuar dhe 

implikimet e qëndrimeve juridike të konsoliduara nuk janë ndjekur, rregulla nuk do të aplikohet.  

 

 

3.7 Konkluzioni  

 

Është hapi përfundimtar në procesin e arsyetimit, dhe përbëhet nga një deklaratë përfundimtare, mbi 

atë se si kjo çështje është zgjidhur (pjesërisht ose plotësisht) nga rezultatet e analizës.    

 

Përfundimisht formula IRAC (Problemi/Çështja, Rregulli, Analiza dhe Përfundimi) përbëjnë 

elementet themelore të analizës ligjore. Është procesi përmes të cilit të gjithë juristët mendojnë rreth 

çdo problemi ligjor. Nëpërmjet kësaj formule reduktohet kompleksiteti i ligjit në një ekuacion të 

thjeshtë, panorama e së cilës duket: 

1. Problemi/ Çështja: Cilat janë faktet dhe rrethanat që shkaktuan konfliktin mes palëve? 

2. Ligji: Cili është ligji (norma) që rregullon çështjen në fjalë? 

3. Analiza: A aplikohet rregulli i mësipërm në faktet që lidhen me çështjen? 

4. Konkluzioni/Përfundimi: Në varësi nga fakti që ligji aplikohet apo jo në faktet e çështjes, 

personi do të akuzohet për kryerjen e veprës penale apo jo. 

 

 

3.8 Ushtrime praktike 

 

Nga prokurorët do të kërkohet hartimi i akteve akuzuese të Prokurorisë duke përdorur formulën 

IRAC siç janë: 

- aktvendimi për fillimin e hetimeve; 

- kërkesë për zgjatjen e hetimeve; 

- kërkesë për caktimin e paraburgimit apo masave të tjera për sigurimin e prezencës së të 

pandehurit;  

- kërkesë për zbatimin e masave të fshehta hetimore; 

- aktakuzë; 

- fjala përfundimtare e shkruare;: 

- ankesat kundër aktvendimeve dhe aktgjykimeve. 
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4. Arsyetimi Ligjor 

 

4.1 Hyrje  

 

Gjatë këtij sesioni trajnues, pjesëmarrësit do të njoftohen rreth të drejtës për një vendim të arsyetuar 

gjyqësor, arsyetimi i vendimeve gjyqësore është obligim ligjor i përcaktuar në ligjet e natyrës 

procedurale në legjislacionin tonë. 

 

 

4.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij duhet të jenë në gjendje që të: 

- Kuptojnë drejtë rëndësinë, dhe rolin e nevojës për arsyetimin e akteve akuzuese. 

 

 

4.3 E drejta për një vendim të arsyetuar gjyqësor 

 

Arsyetimi i vendimeve gjyqësore është obligim ligjor i përcaktuar në ligjet e natyrës procedurale në 

legjislacionin tonë. Në lëmin penale, kjo është përcaktuar në Kodin e Procedurës Penale të 

Republikës së Kosovës, ndërsa në lëmit e tjera në ligjet e tilla analoge. Sipas KPPRK-s në mënyrë 

eksplicite parashihet obligimi që vendimet gjyqësore të jenë të arsyetuara, neni 370 par. 1 i këtij 

Kodi, arsyetimin e përcakton si pjesë përbërëse të aktgjykimit. Ndërsa në dispozitat e tjera të këtij 

neni, përcaktohet në mënyrë  specifike se çka duhet të përmbaj arsyetimi. Inter alia, gjykata është e 

obliguar që në arsyetimin e aktgjykimit të paraqet arsyet për çdo pikë të aktgjykimit, në mënyrë të 

qartë dhe të plotë se cilat fakte, dhe për çfarë arsyesh i konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuara. 

Ndërsa një obligim të veçantë për gjykatën është të paraqes arsyet kur kemi të bëjmë me vlerësimin 

dhe saktësinë e provave kundërthënëse, arsyet e mosmiratimit të propozimit konkret të palëve, si 

dhe arsyet në të cilat është bazuar me rastin e zgjidhjes së çështjeve juridike, veçanërisht me rastin e 

vërtetimit të ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të akuzuarit, si dhe me rastin e 

zbatimit të dispozitave të caktuara të ligjit penal ndaj të akuzuarit dhe veprës së tij. 

 

Edhe pse instrumentet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut nuk përmendin 

shprehimisht të drejtën për vendim gjyqësor të kuptueshëm dhe të arsyetuar. Teoria dhe praktika e 

GJEDNJ-së e konsideron si pjesë përbërëse të së drejtës për një gjykim të drejtë, të përcaktuar në 

dispozitën e nenit 6. paragrafi 1 të Konventës Evropiane mbi Liritë dhe të Drejtat e Njeriut. Kjo 

rezulton nga një numër i vendimeve gjyqësore të GJEDNJ-së, të cilët shprehin qëndrimin juridik 

mbi të drejtën për një vendim gjyqësor të arsyetuar, por njëkohësisht edhe për një standard të 

përgjithshëm për arsyetimin e vendimeve. Rrjedhimisht çështja e arsyetimi të vendimeve, paraqet 

një standard tani më të konceptuar si pjesë e të drejtës për një procesi të rregullt gjyqësor, 

mbizotëron mendimi se interesat drejtësisë nuk mund të arrihen nëse vendimi gjyqësor nuk është në 

tërësi i arsyetuar. 

 

Edhe pse shteteve i’u është lënë në disponim që me rregullativën e tyre ligjore të vendosin në 

mënyrë autonome se si të hartojnë aktgjykimet e tyre dhe si të rregullojnë procesin e nxjerrjes së 

vendimeve gjyqësore, diskrecioni i tyre nuk është absolut. Ekziston gjithnjë e më shumë prirje që të 

sigurohet kualitet i lartë i vendimeve gjyqësore, si dhe forcimi i mekanizmave për vlerësimin dhe 

përmirësimin e kualitetit të tyre.  

 

Vendimet gjyqësore, në parim duhet me qenë të arsyetuara. Kualiteti i vendimeve gjyqësore 

kryesisht varet nga kualiteti i arsyetimit. Arsyetimi adekuat është absolutisht i domosdoshëm, në të 

cilën nuk duhet të ndikoj kërkesa për zgjidhje të shpejtë. Arsyetimi i duhur nënkupton që gjyqtarët 

të kenë kohë të mjaftueshme  për të përgatitur vendimet  e tyre. Arsyetimi i vendimeve jo vetëm se 
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ju mundëson palëve që lehtësisht t’i kuptojnë dhe ti pranojnë vendimet, por para së gjithash paraqet 

mbrojtje nga arbitrariteti. Në rend të parë, arsyetimi i obligon gjyqtarët të përgjigjen në pretendimet 

e palëve, ti paraqesin qëndrimet të cilat justifikojnë vendimin dhe e bëjnë të ligjshëm, i mundësojnë 

shoqërisë të kuptoj funksionimin e sistemit gjyqësor.  

 

Arsyetimet e vendimeve gjyqësore duhet me qenë konsistente, të qarta, jo të dy kuptueshme, nuk 

duhet të jenë kontradiktor, ato duhet të mundësojnë lexuesit të përcjell argumentimin të cilin 

gjyqtarin e ka ndjekur dhe e ka sjell deri te ky vendim. Duhet të përmbaj përgjigjet e ngritura nga 

palët në procedurë, në argumentet kryesore të akuzës apo të mbrojtjes së tyre. Ky është mekanizëm 

i domosdoshëm mbrojtës, pasi që ju mundëson palëve të jenë të sigurt se pretendimet e tyre janë 

shqyrtuar dhe gjyqtari i ka marr parasysh. 

 

Pa marre parasysh në mundësinë ose detyrimin e gjyqtarit që në raste të caktuara të veproj me vet 

iniciative, gjyqtari duhet të përgjigjet në argumentet relevante të cilat mund të ndikojnë në zgjidhjen 

e kontestit. Arsyetimin, nuk duhet nënkuptuar se duhet të jetë i gjatë, por duhet të ekzistoj një 

baraspeshë mes koncizitetit dhe kuptimit adekuat të vendimit.  

 

Obligimi i gjykatave që t’i paraqesin arsyet e vendimit nuk nënkupton përgjigjen në çdo argument, 

të cilin mbrojtja e ka ngritë në pretendimin e saj. Ky obligim mund të ndryshoj në varësi të natyrës 

së vendimit. Arsyetimi varet nga argumentet e ndryshme të cilat i paraqesin palët, si dhe nga 

dispozitat e ndryshme ligjore, zakonet dhe parimet doktrinare, po ashtu edhe nga praktikat e 

ndryshme në hartimin dhe përpilimin e vendimeve në vende të ndryshme.  

 

Çështjen e vëllimit dhe përfshirjes së arsyetimit, GJEDNJ-së e trajton në këtë mënyrë, duke ri 

përsërit se neni 6 § 1 obligon gjykatën të jap arsye për vendimet e tyre, nuk mund të nënkuptohet si 

kërkesë për një përgjigje të detajuar të çdo argumenti (see Van de Hurk v. the Netherlands, 

judgment of 19 April 1994, Series A no. 288, p. 20, § 61; Immeubles Groupe Kosser v. France 

(dec.), no. 38748/97, 9 March 1999; and Latournerie v. France (dec.), no. 50321/99, 10 December 

2002). Por, gjykata kërkon që të ekzaminoj nëse janë plotësuar argumentet e mjaftueshme dhe të 

duhura. Gjykata duhet t’iu përgjigjet palëve me argument esenciale, por se deri në çfarë shkalle 

duhet të aplikohet mund të varet nga natyra e vendimit, dhe të vlerësohet nën dritën e rrethanave të 

çështjes (see, among other authorities, Hiro Balani v. Spain, judgment of 9 December 1994, Series 

A no. 303-B, p. 29, § 27). 

 

Me qëllim të respektimit të parimit për një gjykim të drejtë, argumentimi duhet të tregoj se gjyqtari 

ka shqyrtuar të gjitha pikat kryesore të cilat janë paraqitur. Në rastet e porotës, udhëzimet të cilat 

gjyqtari i jep porotës duhet të përmbajnë sqarime dhe pyetje me të cilat porota duhet të deklarohet. 

Kur është në pyetje përmbajtja e vendimit gjyqësor, duhet të përmbajë shqyrtimin faktik dhe juridik 

të çështjes e cila është objekt i kontestit. Më rastin e shqyrtimit faktik te pyetjeve, gjyqtari 

nganjëherë do të përgjigjet në kundërshtimet e provave, veçanërisht në aspektin e pranueshme risë 

së provave. Gjyqtari gjithashtu do të vlerësoj peshën e faktike të provave  për të cilat pritet që të 

jenë relevante për zgjidhjen e çështjes. 

 

Shqyrtimi i pyetjeve nënkupton aplikimin e rregullave nacionale, evropiane dhe ndërkombëtare të 

së drejtës. Arsyet duhet ti udhëzojnë në dispozitat kushtetuese, ose të akteve juridike nacionale, 

evropiane ose ndërkombëtare. Kur është e mundur, udhëzimi në praktikën nacionale, evropiane ose 

praktikën gjyqësore ndërkombëtare, duke përfshire edhe praktikën e gjykatave të vendeve tjera si 

dhe literaturën juridike e cila mund të jete e dobishme. 

 

Ne vendet e të drejtës së precedentëve, vendimet e gjykatave të larta trajtojnë disa pyetje juridike, të 

cilat shërbejnë si precedent obligativ në kontestet e ngjashme pas kësaj. 
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Në vendet me tradita të së drejtës kontinentale, vendimet nuk  kanë këtë efekt, megjithatë mund të 

shërbejnë si udhëzime të rëndësishme gjyqtarëve të cilët merren me lëndë dhe pyetje të ngjashme, 

kur bëhet fjalë për lëndët të cilat kanë një rëndësi të madhe shoqërore dhe që hapin pyetje juridike. 

Arsyetimi i cili rezulton pas shqyrtimit detaj të pyetjeve juridike, në këto raste duhet të përgatitet 

me kujdes te posaçëm, ashtu që të plotësohet pritshmëria e palëve në procedurë dhe shoqërisë në 

përgjithësi. 

 

Në shumë raste, shqyrtimi i pyetjeve juridike nënkupton interpretimin e rregullave ligjore. Edhe pse 

duhet të pranohet kompetenca e gjyqtarëve për të interpretuar ligjin, është e nevojshme të merret 

parasysh obligimi për të promovuar sigurinë juridike. Gjithsesi se siguria juridike garanton 

parashikueshmërinë e përmbajtjes së aplikimit të rregullave ligjore, në këtë mënyrë do të kontribuoj 

kualitetit të sistemit gjyqësor. 

 

Duke pasur këtë në konsideratë, gjyqtarët aplikojnë parimin interpretativ të aplikuar si në të drejtën 

nacionale ashtu edhe në atë ndërkombëtare. Në vendet me të drejtën e precedentit, ato udhëhiqen 

sipas precedentëve relevante. Në vendet e të drejtës kontinentale, udhëhiqen nga praktika gjyqësore 

veçanërisht praktikës gjyqësore të gjykatave më të larta, detyrë e së cilave është sigurimi i 

uniformitetit të praktikës  gjyqësore. 

 

Gjyqtarët zakonisht në mënyrë konsistente zbatojnë ligjin. Megjithatë, kur gjykata vendos të veproj  

sipas praktikës gjyqësore të mëparshme, duhet të përcaktoj në mënyrë të qartë në vendim. Ne 

rrethana specifike, gjykata mund të gjej se ky interpretim i ri, të zbatohet nga data e nxjerrjes së 

vendimit në lëndë ose datës së përcaktuar në atë vendim.  
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5. Arsyetimi i akteve të prokurorit 

 

5.1.Hyrje 

 

Gjatë këtij sesioni do të trajtohet dispozitat të cilat detyrojnë prokurorin për të dhënë arsyetimin me 

rastin e ndërmarrjes së veprimeve të caktuara procedurale. 

 

 

5.2 Objektivat e trajnimit 

  

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij duhet të jenë në gjendje që të: 

- Zbatojnë drejtë dispozitat lidhur me arsyetimin e akteve të prokurorit. 

 

 

5.3 Detyrimi për arsyetimin e akteve të prokurorit 

 

Përkitazi me aktet e prokurorit, dispozitat ligjore procedurale qartazi theksojnë detyrimin për t’i 

arsyetuar aktet e tilla. Neni 241 paragrafi 1.1.7 të KPPRK-së përcakton detyrimin për shpjegimin e 

arsyeve për ngritjen aktakuzës bazuar në rezultatet e hetimit dhe provat që vërtetojnë faktet 

kryesore. Në këtë aspekt janë një mori dispozita të cilat detyrojnë prokurorin për të dhënë 

arsyetimin me rastin e ndërmarrjes së veprimeve të caktuara procedurale. 

 

Në këtë kontekst për shkak të lidhshmërisë që kanë aktet e prokurorisë me vendimet gjyqësore 

duhet vështruar përshtatshmërishtë edhe nevojën e arsyetimit të duhur të gjitha këtyre akteve, pasi 

që pikërisht përmes këtyre akteve, kërkohet nga gjykata që të merr një vendim të caktuar i cili 

domosdoshmërish prekë të drejtat e të pandehurit ose eventualisht të drejtat e personave tjerë.  

 

Mbi bazën e kërkesave dhe vendimeve të prokurorit, mbrojtja do të jap kundërshtimet dhe 

pretendimet e saj, për ti kundërshtuar apo për ti vënë në pyetje besueshmërinë, vërtetësinë dhe 

saktësinë e provave në të cilat mbështet prokurori. Shpjegimi i mjaftueshëm i kritereve të 

besueshmërisë provave, dhe dëshmive bënë që aktet e prokurorit jo vetëm të jenë të respektuara nga 

gjykata, mbrojtja dhe më gjerë, por çka është me rëndësi thelbësore të jenë konsistente dhe të 

qëndrueshme të cilat parashikojnë epilog të pritshëm gjyqësor.  

 

 

5.4 Ushtrime praktike 

 

Analiza dhe diskutimi i vendimeve gjyqësore të Gjykatave të Larta dhe GJEDNJ-së në kontekst të 

arsyetimit dhe interpretimit të normave ligjore. 
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6. Interpretimi i drejtë i normave ligjore dhe arsyetimi 

 

6.1 Hyrje  

 

Në këtë sesion trajnues do të trajtohet interpretimi i drejtë i normave ligjore si faktor i cili ndikon në 

arsyetimin cilësor të akteve. 

 

 

6.2 Objektivat e trajnimit 

 

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij duhet të jenë në gjendje që të: 

- Analizojnë normat ligjore si segment i rëndësishëm që ndikon në arsyetimin cilësor të 

akteve; 

- Interpretojnë drejtë normat ligjore.  

 

 

6.3 Interpretimi i drejtë i normave ligjore dhe arsyetimi 

 

Interpretimi i duhur dhe i drejtë i kuptimeve që përcakton norma ligjore është një segment i 

rëndësishëm që ndikon që arsyetimet të jenë cilësore, dhe që aktet procedurale të aprovohen mbi 

bazën e bindshmërisë që krijojnë për gjykatën. Vëmendje të veçantë me rastin e përballjes së 

interpretimit të normave të paqarta, të dykuptimta ose më shumë kuptime, duhet ti kushtohet se 

çfarë ka qenë problemi të cilin ligjvënësit kanë synuar ta zgjedhin. 

 

Njohja e problemit për të cilin ligjvënësit kanë synuar të gjejnë zgjidhje, është një udhërrëfyes në 

interpretimin e gjuhës që kanë zgjedhur ata. Për shembull, një legjislativ amerikan, i shqetësuar për 

numrin në rritje të vjedhjes së automobilave dhe biznesin në rritje të shitjes së pjesëve të 

automobilave të vjedhur, kishte nxjerrë një ligj që e bënte krim vjedhjen e “mjetit motorik.” 

 

Të ballafaquar më vonë me një rast në të cilin i pandehuri kishte vjedhur një aeroplan, gjykata duhej 

të konstatonte nëse termi “mjet motorik” duhet të përfshijë aeroplanin. Gjykata kishte ekzaminuar 

shqetësimet e legjislativit të cilat kishin motivuar nxjerrjen e ligjit dhe që gjithashtu kishte 

përshkruar imazhin në mendjen e zakonshme që krijohet nga termi mjet motorik. Duke e bërë këtë, 

gjykata kishte konstatuar që legjislativi nuk ka synuar të përfshijë aeroplanët, përkundër realitetit të 

fjalëpërfjalshëm që aeroplani ka motor dhe është mjet. 

 

Njohja e rregullave tani me traditë në interpretimin e normave ligjore do t’iu ndihmoj që të gjeni më 

shpejtë dhe saktë kuptimin e drejtë të dispozitës ligjore siç është shembulli i rregullës  Ejusdem 

generis që nënkupton se lista e disa gjërave të ngjashme definon termin e përgjithshëm. Në ligjin 

për trafikun publik, ishte paraparë rregulla STOP dhe është konkluduar me mjaft lehtësi që rregulla 

është menduar për vozitësit por jo për pasagjerët apo këmbësorët. Por, mund të ketë edhe persona të 

tjerë për të cilët nuk është menduar të aplikohet rregulla. Po makinat zjarrfikëse në rrugën drejt një 

vatre zjarri? Apo për veturën e policisë në ndjekje të një krimineli? Vërtetë, është lehtë të 

imagjinohet që krijuesit e rregullës mund të kenë shtuar një kusht sikur ky më poshtë. Megjithatë, 

me kusht që asgjë në këtë ligj, nuk ndalon kalimin përmes sinjalit të trafikut të makinave zjarrfikëse 

që kryejnë detyrën e tyre, veturave të policisë që ndjekin një kriminel, apo veturave të tjera 

qeveritare në ato rrethana. Mbase vozitësi i një veture në pronësi të qeverisë (për shembull, 

inspektori i ndërtimit) ka mësuar që fëmija i tij është në spital dhe ngutet që ta vizitojë atë.  

 

Ndërsa mund të kemi mirëkuptim për ndjenjat e inspektorit të ndërtimit, nëse ai nuk ndalon në 

shenjat e ndalimit, ai do të jetë fajtor për shkelje të ligjit. Përmes këtij kodi të interpretimit (ejusdem 



22  

generis), kushti nuk duhet të aplikohet për të justifikuar mos ndalimin e inspektorit të ndërtimit. 

Mund të mendojmë për këtë rast në dy mënyra të ndryshme. Duke aplikuar thjeshtë këtë kod, mund 

të themi që për shkak se gjërat specifike të listuara në ligj janë thellësisht të ndryshme nga gjëja e 

rastit, konkludojmë që termi i përgjithshëm (“apo veturat tjera qeveritare në ato rrethana”) nuk 

përfshin emergjencat private të inspektorit të ndërtimit. Apo, mund të përpiqemi të dallojmë 

synimin e legjislativit. Pse do të krijonte legjislativi një kusht të tillë? Ka mundësi që ligjvënësi ka 

balancuar rëndësinë e sigurisë nga zjarri dhe kapjen e kriminelëve, dhe ka përcaktuar që duhet të 

prodhojë urdhrin e ndaljes. Vëreni që legjislativi nuk ka thënë që gjithsecili që shkon drejt zjarrit 

apo që ndjekë kriminelin mund të vazhdojë pa u ndalur në shenjat e ndalimit, por vetëm agjentët 

qeveritarë detyrë e të cilëve është të veprojnë me shpejtësi në ato rrethana, mund ta bëjnë këtë. 

Duke marrë parasysh këtë synim, vështirë se ligjvënësi ka menduar që ti lejojë inspektorit të 

ndërtimit të ngutet drejt spitalit.  

 

Apo shembulli tjetër, a paguan fermeri që posedon lopata dhe një traktor taksën për lopatat dhe 

traktorin, apo vetëm për lopatat e tij? Kodi tregon që termi i përgjithshëm (“dhe mjetet tjera 

bujqësore”) duhet të interpretohet në pajtim me natyrën e mjeteve specifike, ku të gjitha janë vegla 

dore. Si e tillë, taksa nuk duhet të paguhet për traktorin. Shprehja e një gjëje nënkupton përjashtimin 

e të tjerave (Expressio unius). Nganjëherë është mjaft e qartë por kur shprehet një gjë, të tjerat 

përjashtohen. Në rregullën STOP, ekzistenca e kushtit që liston veturat e policisë dhe të 

zjarrfikësve, të cilat operojnë nën rrethana të caktuara, është një argument kundër justifikimit për të 

tjerët, pavarësisht se çfarë rrethanash imponuese mund të paraqesin rastet e tyre. Nëse legjislativi do 

të kishte dëshiruar lejimin e një justifikimi të përgjithësuar për udhëtimin përmes shenjave të 

ndalimit për rrethanat urgjente, argumenti thotë që legjislativi do ta kishte thënë këtë kur ka krijuar 

përjashtimin në rrethanat tjera. 

 

Norma të tjera të tilla ekzistojnë. Në të menduarit se si të nxirret më së miri domethënia e ligjeve, a 

mund të mendoni se si mund të jenë rregullat tjera të ngjashme të përgjithshme të interpretimit? 

 

 

6.4 Ushtrime praktike 

 

Analiza dhe diskutimi i vendimeve gjyqësore të Gjykatave të Larta dhe GJEDNJ-së në kontekst të 

arsyetimit dhe interpretimit të normave ligjore. 
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Hyrje 

 

Prokurorët, në një sistem demokratik ligjor ku mbizotëron sundimi i ligjit, kërkohen që në mënyrë 

të shpejtë t’i zbatojnë kërkesat publike për ndjekjen e atyre që bien në kundërshtim me ligjin, ashtu 

që në këtë mënyrë të garantojnë siguri ligjore. Në mënyrë që të arrihet ky qëllim, ligjdhënësi ka 

paraparë një numër të madh të masave në Kodin e Procedurës Penale. Suksesi i punës së prokurorit 

kryekëput varet nga ajo se sa ai/ajo është në gjendje të zbatoj ligjin në mënyrë të drejtë dhe efektive. 

Prokurori është udhëheqës kryesor i procedurës paraprake. Prokurori me ndihmën e policisë mbledh 

të dhënat për veprën penale në mënyrë objektive. Si drejtues kryesor i hetimit është i autorizuar me 

ligj të drejtoj hetimin por gjithashtu edhe të veproj, të drejtoj dhe mbikëqyrë punën e policisë, të 

cilët zyrtarë janë të obliguar t’i zbatojnë udhëzimet e prokurorit1. 

 

Suksesi i punës së prokurorit dhe zbatimi i drejtë i ligjit përcaktohet nga fakti se sa është në gjendje 

prokurori të menaxhoj dhe planifikoj punën e tij. 

 

Menaxhimi është proces i planifikuar i aktiviteteve për arritjen e qëllimeve të caktuara në lëmi apo 

sfera të ndryshme të jetës. Nga ky definicion shumë i thjeshtë shihet se sa dhe pse është i 

rëndësishëm ky proces edhe për prokurorin. Një planifikim i hollësishëm i hetimit të një rasti dhe 

menaxhimi i suksesshëm i tij do të realizonte me hetim të mirëfilltë ndaj kryesit të dyshuar, duke 

zbatuar me përpikëri procedurat ligjore, duke përfillur të drejtat e të dyshuarit, duke mbledhur 

vetëm provat e nevojshme, sistemim të arsyeshëm dhe përdorim të drejtë të atyre provave kur 

vendoset për pushim të hetimit apo përdorim të atyre para gjykatave kompetente. 

 

Ndërmarrja e këtyre aktiviteteve dhe aktiviteteve tjera të ngjashme në lëmin e drejtësisë në 

përgjithësi dhe të prokurorisë në veçanti, do të thotë menaxhim i mirë. Ky lloj menaxhimi patjetër 

do të rezultonte me eliminim të shpenzimeve të panevojshme, e me këtë edhe ndarje të mirë të 

drejtësisë, siguri të përgjithshme dhe krijim të besimit të qytetarëve në organet e drejtësisë, intencë 

kjo e dëshiruar dhe e proklamuar në të gjitha nivelet e të gjitha pushteteve. Për këtë arsye mendoj se 

menaxhimi është shumë i rëndësishëm edhe për prokurorin ashtu sikurse edhe për lëmi të tjera. 

 

Përmes këtyre prezantimeve synoj që tek pjesëmarrësit e këtij trajnimi të përcjellë përvojë nga 

praktika dhe njohuritë teorike për kuptimin, funksionet dhe nivelet e menaxhimit, pa i lënë anash 

me këtë rast as faktet se çka e dallon këtë proces nga proceset e ngjashme edhe pse është i 

rëndësishëm ky proces për prokurorin. Përveç këtyre, te pjesëmarrësit dua të përcjell edhe njohuritë 

tjera lidhur me procesin e planifikimit dhe masat individuale të hetimit, pastaj cilat janë dëshmitë në 

procedurën penale, si mblidhen, nga cilat burime dhe në çka bazohet mbledhja e tyre. Krahas atyre 

që më lartë i përmenda, synimi im themelor ka qenë dhe është që të përgatis pjesëmarrësit për t’ua 

shpjeguar të tjerëve apo për t’i aplikuar në praktikën e përditshme temat e lartpërmendura dhe temat 

që kanë të bëjnë me formën dhe përmbajtjen e dosjes hetimore. 

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

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

 

• Mësojnë kuptimin e menaxhimit; 

• Identifikojnë çka e dallon këtë aktivitet me aktivitetet tjera të ngjashme; 

• Përshkruajnë nivelet dhe funksionet e menaxhimit dhe rëndësinë për punën e prokurorit; 

• Shpjegojnë kuptimin, rëndësinë dhe natyrën e planifikimit të funksioneve kryesore të 

                                                 
1 Doracak Udhëzues për prokurorët, Prokurori Publik në Procedurën Penale, Juergen Dehn (prokuror i përgjithshëm)   

dhe Albrecht Stange (prokuror publik) nga Gjermania, Prishtinë, prill 2010, fq.5, 
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menaxhimit; 

• Përshkruajnë se si menaxhohet në bazë të objektivave, si bëhet planifikimi i rasteve dhe si 

përpilohet plani hetimor dhe ai për zbatimin e masave individuale të hetimit; 

• Shpjegojnë kuptimin, rëndësinë dhe llojet e dëshmive të procedurë penale dhe mënyrën se si 

mblidhen, sistemohen dhe përdoren ato si dhe 

• Zbatojnë menaxhimin e drejtë të dosjes hetimore. 

 

 

Metodat e të mësuarit 

 

Temat e modulit do të shpjegohen duke përdorur metoda të kombinuara të shpjegimit. Do të fillohet 

me prezantimin teorik, pastaj do të shoqërohet me prezantim me sllajde në power point, grafite dhe 

ilustrime, me diskutime në grupe të mëdha dhe të vogla, ushtrime në grupe të vogla, ide dhe 

mendime, detyra shtëpie dhe detyra joformale rishikuese si dhe me provimin përfundimtar me 

shkrim. 

 

 

Pritjet nga pjesëmarrësit 

 

Në mënyrë që kursi të përfundohet me sukses, nga pjesëmarrësit pritet që të: 

 

- marrin pjesë në të gjitha sesionet; 

- marrin pjesë në diskutimet, në grupe të mëdha dhe të vogla; 

- lexojnë materialet e dhëna; 

- kalojnë me sukses provimin përfundimtar me shkrim, në fund të kursit. 

 

 

Mjetet e nevojshme 

 

Gjatë seancave trajnuese do të përdoren materiale të shkruara të cilat do të paraqiten përmes 

slaideve me Power Point, përmes grafiteve, ilustrimeve dhe shembujve praktik, me ç ‘rast me 

pjesëmarrësit do të diskutohet në grupe të mëdha dhe të vogla për temat e trajnimit. 

 

 

Burimet dhe literatura 

 

Për të mësuar me gjerësisht lidhur me temat e lartpërmendura përveç materialit të prezantimeve dhe 

burimeve të tjera mund ti shfrytëzoni edhe këto burime: 

 

- Karta e madhe (1215), 

- Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (1950), 

- Kushtetuta e Republikës së Kosovës, 

- Kodi Penal i Republikës së Kosovës, 

- Kodi i Procedurës Penale, 

- Ligj për Prokurorin e Shtetit dhe Ligji për Ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Prokurorin e 

Shtetit (Ligji Nr.03/L-225 dhe Nr.05/L-034), 

- Ligji mbi Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit 

për KPK (Ligji Nr.03/L-224 dhe Nr.05/L-035), 

- Rregullorja për ndarjen e lëndëve Nr.06/2015, 

- Rregullorja për Organizimin e brendshëm dhe Funksionimin e Prokurorit të shtetit të Kosovës 

Nr.11/2015, 

- Ligji i Policisë (Ligji Nr.04/L-076), 
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- Rekomandimi Nr. R (94)12, Mbi Pavarësinë, Efikasitetin dhe Rolin e Gjyqtarëve, Këshilli i 

Evropës, miratuar nga Komisioni i Ministrave 1994, 

- Përmirësimi i Menaxhimit të Rrjedhjes së lëndëve -një udhëzues i shkurtë, David C.Steelman, 

Qendra Kombëtare për Gjykatat shtetërore, 2008 (dokument), 

- Elementet e Menaxhimit të rasteve, Pako udhëzime për gjyqtarët -William W Shwarzer dhe 

Alan Hirsch, botimi i dytë, Qendra Federale Gjyqësore (2006), 

- Manual për një menaxhment mbikëqyrës dhe të përgjithshëm, Zyra Administrative e 

Gjykatave në SHBA (ribotuar 2003), 

- Doracak Udhëzues për prokurorët, Prokurori Publik në Procedurën Penale, Juergen Dehn 

(prokuror i përgjithshëm) dhe Albrecht Stange (prokuror publik) nga Gjermania, Prishtinë, 

prill 2010, 

- Materialet e shkruara të prezantuara nga IGJK në Prishtinë. 

 

 

Përmbledhja 

 

Në këtë modul është trajtuar pjesa që ka të bëjë me menaxhimin e rasteve nga ana e prokurorit, 

objektivat mësimore, metodat e të shpjeguarit, pritet nga pjesëmarrësit si dhe burimet themelore nga 

të cilat mund të mësohet për ato tema. 

 

Të gjitha këto janë kryer sipas udhëzimeve dhe marrëveshjeve paraprake me zyrtarët kompetent të 

IGJK-së, krejt me qëllim që sa më mirë të arrihen objektivat e këtij programi trajnues. 
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1. Menaxhimi dhe karakteristikat e saj 

 

1. Hyrje 

 

Në këtë prezantim do të jepen shpjegime lidhur me kuptimin e menaxhimit, karakteristikat dhe 

funksionet kryesore të tij. Krahas këtyre, do ti shpjegojmë dhe diskutojmë nivelet e menaxhimit dhe 

dallimet e këtij procesi nga proceset tjera të ngjashme si udhëheqja apo drejtimi. 

 

Nga këto shpjegime dhe diskutime pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të mësojnë dhe rikujtojnë 

se çka është menaxhimi, cilat janë karakteristikat dhe funksionet e tij, çfarë nivelesh mund të jetë 

dhe çka e dallon këtë proces nga proceset tjera të ngjashme. 

 

 

1.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

- Shpjegojnë kuptimin e menaxhimit; 

- Paraqesin karakteristikat dhe funksionet themelore të tij; 

- Përshkruajnë nivelet e menaxhimit; 

- Tregojnë çka e dallon menaxhimin me proceset tjera të ngjashme, si udhëheqja apo drejtimi,  

- Shpjegojnë pse është i rëndësishëm ky proces, aktivitet për prokurorin, 

 

 

1.3 Kuptimi i menaxhimit 

 

Në jetën e përditshme shumë shpesh ndodhë t’i dëgjojmë fjalët: menaxher, menaxhim, 

menaxhment, udhëheqës, udhëheqje, lider, lidership, etj., mirëpo për shkak të dinamikës së të 

jetuarit asnjëherë nuk ndalemi të analizojmë kuptimin e vërtetë të këtyre si dhe shumë fjalëve tjera 

derisa me to nuk merremi në mënyrë studimore apo për tua shpjeguar kuptimin e vërtetë të atyre 

fjalëve, të tjerëve. 

 

Për këtë arsye e shohim të nevojshme që në fillim t’ua rikujtojmë kuptimin teorik të fjalës 

“menaxhim” e më pastaj të merremi me shpjegimin e fjalëve dhe proceseve tjera që lidhen me këtë 

fjalë, aktivitet apo proces dhe çka e bën këtë të dallueshëm nga aktivitet tjera, proceset tjera. 

 

Fjalën “menaxhim” më së tepërmi e gjejmë të përdorur në shkencat ekonomike, mirëpo përdorimi i 

kësaj fjale nuk është i paktë as në shkencat tjera sepse me të shpjegohen edhe shume aktivitete tjera. 

 

Edhe pse kjo fjalë përdoret mjaft shpesh në gjuhën tonë të përditshme, atë dhe kuptimin e saj nuk 

mund ta gjeni në fjalorët drejtshkrimor të gjuhës së sotme shqipe, sepse është fjalë e huaj që 

përdoret në shumë gjuhë të tjera, e krahas atyre edhe në gjuhën shqipe për të shpjeguar një aktivitet 

të caktuar në lëmi të ndryshme. Krahas lemive tjera kjo fjalë përdoret mjaft shpesh për të shpjeguar 

edhe procese të caktuara të punës së prokurorit, në punën e tij të përditshme. 

 

Për kuptimin e kësaj fjale jepen interpretime të ndryshme në literaturën bashkëkohore, mirëpo me 

këtë rast do të paraqesim vetëm ato interpretime me të cilat konsiderojmë se më së lehti do të 

kuptohej kjo fjalë. 

 

Sipas teoricienit R.Stewart të menaxhosh do të thotë “të vendosesh se çfarë të bësh dhe pastaj të 
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vësh njerëzit e tjerë për të bërë”2. 

 

Për dallim nga ky shpjegim, njëri prej teoricienëve të njohur nga Japonia, K.Matsushita, thotë se 

menaxhimi është: kombinim i ideve të të gjithë njerëzve të një grupimi me qëllim të krijimit të 

fuqisë kolektive të trurit dhe përdorim të kësaj fuqie për të realizuar qëllimet e atij grupimi. 

 

Ndërsa, në shumicën e shteteve tjera perëndimore menaxhimin e kuptojnë si “vendosje të ideve nga 

koka e bosit dhe vendimmarrësve në dorë të fuqisë punëtore”3 

 

Ndryshe nga këto që u thanë, menaxhimi mund të kuptohet edhe si proces planifikimi, organizimi, 

udhëheqjes dhe kontrollit të personelit dhe procesit si tërësi për arritjen e objektivave në mënyrë sa 

më efektive në një lëmi të caktuar. 

 

Mirëpo menaxhimi nuk është asgjë tjetër përveç se aktivitet përmes të cilit arrihen rezultatet 

nëpërmjet njerëzve tjerë. Ky është njëri prej definicioneve më të përhapura në shkencat ekonomike 

me të cilin shpjegohet drejtë dhe qartë kuptimi i menaxhimit. 

 

Menaxhimi nuk duhet ngatërruar me udhëheqjen dhe drejtimin edhe pse janë të ngjashme, sepse ky 

është proces tjetër dhe dallon nga proceset e përmendura. Menaxhimi është një tërësi apo më mirë 

të themi mori e aktiviteteve të planifikimit, organizimit, udhëheqjes, kontrollit dhe personelit, që 

ndërmerren me qëllim të arritjes së rezultateve nëpërmjet njerëzve të tjerë në një fushë apo lëmi e 

caktuar. 

 

Ndërsa menaxhment quajmë procesin gjatë të cilit ndërmerren aktivitetet për kryerjen me sukses të 

funksionit të menaxhimit (arritjes së rezultateve të planifikuara) ashtu sikurse edhe funksioneve 

tjera (planifikimit, organizimit, personelit, udhëheqja dhe kontrolli). 

 

Për dallim nga menaxhimi, udhëheqja është orientim i sjelljes së individëve të grupit kah qëllimet e 

definuara të një kompanie apo grupimi. 

 

Për dallim nga menaxhimi, udhëheqja nuk është as menaxhim e as udhëheqje por është aktivitet i 

dërgimit apo udhëzimit të vartësve dhe të punësuarve tjerë për kryerjen e detyrave konkrete, 

paraprakisht të planifikuara.  

 

Përveç si veprim, në raste të caktuara menaxhimi mund të interpretohet edhe si proces, aftësi 

shkencore, disipline, profesion, karrierë, veprimtari apo si art edhe atë varësisht, prej kontestit kur 

dhe për çfarë ai përmendet. 

 

Karakteristikë e menaxhimit është se kjo llogaritet si punë intelektuale edhe pse në vete ka shumë 

elemente të punës fizike. Karakteristikë tjetër e cila vlen të veçohet është ajo se menaxheret kurrë 

njëherë nuk e kryejnë punën vetëm por me ndihmën e njerëzve të tjerë. 

 

Funksionet kryesore të procesit të menaxhimit janë: planifikimi, organizimi, personeli, udhëheqja 

(liderizmi) dhe kontrollimi. 

 

Për të qenë planifikimi i duhur ai duhet të përmbajë: 

 

- Qëllimin, 

                                                 
2 Mr.sc.Shaip V.Bytyqi, Udhëheqja dhe menaxhimi, çështje të përgjithshme, material i prezantuar nga IGJK në 

Prishtinë dhe në Qendrën e Trajnimeve në Vushtrri, në trajnimin e kursit fillestar dhe atij për trajnerë të trajnerëve 

lidhur me udhëheqjen e hetimeve të krimeve financiare në muajin maj dhe nëntor 2008. 
3 Po aty. 
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- Strategjinë, 

- Parashikimin, 

- Politikën, 

- Buxhetin, dhe 

- Planet, 

 

Organizimi mund të quhet i mirë vetëm atëherë kur ndarja e punëve për arritjen e qëllimit final 

është e qëlluar në personelin e rekrutuar, të trajnuar dhe sipas rezultateve të punës së vlerësuar dhe 

të paguar, mirë të udhëhequr duke i motivuar, duke komunikuar dhe duke u sjellë me ta në mënyrën 

më të mirë të mundshme pa e lënë anash, me këtë rast as kontrollimin e tyre duke i korrigjuar, 

vlerësuar dhe duke e krahasuar punën e tyre me standardet bashkëkohore dhe në fund duke i 

ndërmarrë edhe masat adekuate ndaj personave jo punëtor dhe të papërgjegjshëm. 

 

Sikurse në teori ashtu edhe në praktikë, vihen re nivele të ndryshme të menaxhimit. Të gjitha këto 

mund të radhiten në tri nivele: niveli i lartë, i mesëm dhe ai i ultë. Nga kjo mund të kuptohet se edhe 

menaxherët janë: menaxherë të niveleve të larta, të mesme dhe të ulta. Këto nivele në teori quhen 

nivele hierarkike menaxheriale. 

 

Menaxher quhen personat që merren me punë menaxheriale që janë të orientuara në realizimin e 

qëllimeve të një grupi, kompanie, institucioni etj.. 

 

Nga të gjitha këto që u thanë, shihet se menaxhimi është mjaft i rëndësishëm edhe për prokurorin 

sepse një proces si ky (mirë i planifikuar, i organizuar, me staf të mirë të përzgjedhur, të trajnuar, të 

motivuar, të udhëhequr dhe të kontrolluar ashtu si duhet) do të rezultonte domosdoshmërisht me 

sukses, arritje të qëllimeve të prokurorit në punën e tij (hetimin e rasteve konkrete, zbulimin e 

veprës dhe kryesit, fiksimin, mbledhjen dhe sistemimin e provave, konfiskimin e dobisë pasurore, 

pushimin e hetimit apo ngritjen e aktit akuzues dhe përfaqësimin e akuzës para gjykatave 

kompetente, pa lënë anash as parashtrimin e mjeteve të rregullta dhe të jashtëzakonshme në rastet 

kur për to paraqitet nevoja. 

 

Përmes këtij procesi (menaxhimit) prokurori shumë më mirë, më drejtë dhe më shpejtë do t’i 

përfundonte punët me të cilat është ngarkuar, sepse paraprakisht prokurori do të planifikonte 

veprimet që duhet ti ndërmerr lidhur me një rast me të cilin është ngarkuar. Do të angazhonte vetëm 

ata zyrtarë që janë të specializuar për mbledhjen e provave në rastet e këtilla. Më lehtë me ta do të 

komunikonte, udhëzonte dhe do të kontrollonte derisa ta arrinte qëllimin (hetimin e gjithanshëm dhe 

të plotë të një rasti konkret). 

 

Ky proces është mjaftë i rëndësishëm për prokurorin edhe për planifikimin dhe ndërmarrjen e 

masave individuale të hetimit, si: bastisja e banesës dhe lokaleve përcjellëse, ku mund të gjendet 

kryesi apo provat tjera të veprës penale etj. 

 

Këto fakte na shtyjnë të besojmë se ky proces është mjaftë i rëndësishëm edhe për prokurorin, sepse 

përmes këtij procesi arrihen qëllimet e parashtruara në mënyrë të planifikuar, organizuar dhe të 

kontrolluar. 

 

Sa i përket menaxhimit të lëndëve, gjithnjë duhet të mbizotërojnë parimet e të vërtetës së lëndës dhe 

qartësia. Edhe pas një kohe të arsyeshme, pala e tretë duhet të jetë në gjendje që të ketë pasqyrim të 

përgjithshëm të rastit. Hetimi duhet të dokumentohet në mënyrë të plotë dhe të sinqertë. Dosja e 

lëndës mund të renditet në mënyrë kronologjike ose sipas shenjave alternative të shikimit. 

Megjithatë, menaxhimi kronologjik i lëndës kërkon dokumentim të kujdesit të posaçëm4 

                                                 
4 Doracak Udhëzues për prokurorët, Prokurori Publik në Procedurën Penale, Juergen Dehn (prokuror i përgjithshëm)  
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1.4 Ushtrime 

 

Gjatë trajnimit të këtij moduli, pjesëmarrësit në grupe të vogla do të kenë rastin të diskutojnë raste 

praktike, në mënyrë që pjesëmarrësit të gjejnë definicionin më të qëlluar, arsyetojnë atë zgjedhje 

dhe të paraqesin funksionet kryesore të menaxhimit. 

 

Paraqitja e shembujve praktik do të bëhet me sllajde në power point dhe grafite, ku do të kërkohet 

nga pjesëmarrësit që së bashku të diskutojmë për procesin e menaxhimit në aktivitete të ndryshme. 

 

 

1.5 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim kam dhënë shpjegimet elementare për kuptimin e menaxhimit, përveç kësaj kam 

potencuar edhe vetitë tjera që këtë proces e dallojnë nga udhëheqja dhe drejtimi si procese të 

ngjashme. 

 

Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësit kanë mundur t’i mësojnë apo rikujtojnë edhe nivelet e 

menaxhimit dhe funksionet kryesore të tij. 

 

Me këtë rast pjesëmarrësit kanë pasur rastin që krahas atyre që u thanë më lartë, të mësojnë edhe 

për rëndësinë e këtij procesi në punën e prokurorit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
 dhe Albrecht Stange (prokuror publik) nga Gjermania, Prishtinë, prill 2010, fq.15. 



32  

2. Planifikimi si funksion kryesor i menaxhimit të rasteve nga ana e prokurorit 

 

2.1 Hyrje 

 

Në fillim të këtij prezantimi do të shpjegojmë për kuptimin, natyrën dhe rëndësinë e planifikimit. 

Pas shpjegimit pjesëmarrësit do të diskutojnë për procesin e planifikimit, ku do të vazhdohet me 

prezantimin e fakteve se çka e dallon menaxhimin e procesit të planifikimit nga menaxhimi i 

rasteve në përgjithësi, si menaxhohet në bazë të objektivave, si planifikohet hetimi i rastit, çka 

përmban plani hetimor dhe si planifikohen masat individuale të hetimit. 

 

 

2.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

- Të shpjegojnë kuptimin e planifikimit; 

- Të paraqesin dallimet në mes të menaxhimit të procesit të planifikimit nga menaxhimi i 

rasteve në përgjithësi; 

- Të menaxhojnë rastin në bazë të objektivave; 

- Të planifikojnë hetimin e rasteve; 

- Të përpilojnë planin e përgjithshëm hetimor dhe 

- Të planifikojnë masat individuale të hetimit. 

 

 

2.3 Kuptimi dhe rëndësia e planifikimit 

 

Nga ajo çka është thënë më parë se planifikimi është njëri prej funksioneve kryesore të menaxhimit. 

Për këtë arsye procesit të planifikimit duhet t’i kushtohet vëmendje dhe trajtim meritor sepse me të 

drejtë thuhet se “është një udhëzim ose hartë që jep drejtimin, burimet dhe aktivitetet që janë të 

nevojshme për të realizuar qëllimin ose përfundimin e dëshiruar5. 

 

Definicioni më i qëlluar është ai i cili planifikimin e përkufizon si: proces të përcaktimit dhe 

vendosjes se si të arrihet qëllimi. 

 

Nga ky definicion shumë qartë shihet se ky proces duhet të jetë i bazuar në parime të caktuara, 

sepse ndryshe nuk do të mund të arriheshin qëllimet paraprakisht të përcaktuara dhe vendimet për tu 

arritur ato qëllime. Parimet në të cilat bazohet procesi i planifikimit që më së shumti përmendet në 

teori, janë: parimi që qëllimi duhet të jetë i themeluar, plani të jetë i realizueshëm, rezultatet e 

arsyeshme, strategjia për realizimin e qëllimit të jetë i përpunuar, parimet të jenë të aplikueshme 

dhe të ketë përkushtim për zbatim të atij plani i cili duhet të jetë i transmetueshëm nga menaxher 

fleksibil. 

 

Të gjitha këto së bashku na shtyjnë të kuptojmë se planifikimi është edhe mjet i komunikimit sepse 

ai siguron edhe udhëzime për vartësit dhe i njofton ata me standarde të qarta të kontrollit. 

 

Plani ndihmon planifikuesin sepse përmes tij ai mund të analizoj situatën në të cilën aktualisht 

ndodhet, problemet me të cilat përballet dhe veprimet të cilat duhet ti ndërmarrë për të arritur më 

lehtë deri tek qëllimi i përcaktuar. 

 

Ashtu sikurse menaxhimi edhe planifikimi i ka tri nivelet e tij, mirëpo nuk quhen niveli i lartë, i 

                                                 
5 Po aty 
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mesëm apo i ultë, por quhen niveli operacional i planifikimit, taktik dhe strategjik. Këto nivele 

dallojnë për nga kohëzgjatja sepse i pari zgjat një vit, i dyti 1-5 vjet, ndërsa i treti më tepër se pesë 

vite. 

 

Procesi i planifikimit duhet të përfshijë si rregull: vendimin e menaxherit kryesor për planifikimin e 

në rasti, burimet që janë në dispozicion, kufizimet e mjedisit, informacionet adekuate, nivelin e 

komunikimit, atë të pjesëmarrjes në planifikim si dhe njohjen e psikologjisë, natyrën dhe nivelin e 

kualifikimit të vartësve, pa e lënë anash me këtë rast as kohën e cila do të duhej në hartimin dhe 

arritjen e qëllimit të atij plani. 

 

 

2.4 Menaxhimi i procesit të planifikimit në bazë të objektivave  
 

Menaxhimi i procesit të planifikimit bëhet më së miri përmes objektivave. Paraprakisht, eprorët dhe 

vartësit e tij identifikojnë fushat kryesore të përgjegjësisë së tyre të përcaktuara qartë nga 

menaxherët e lartë të drejtimit, nga pikëpamja e rezultateve që priten të arrihen prej tyre duke 

vlerësuar rezultatin e çdo anëtari. 

 

Ky proces (menaxhimi i planifikimit përmes objektivave) ka disa faza: 

 

- Fazën e përcaktimit të objektivave të përgjithshme të institucionit -organizatës, 

- Përcaktimin e objektivave të detajuara për çdo nënndarje organizative dhe punonjës të 

veçantë, 

- Hartimin e planit të veprimeve dhe burimeve të nevojshme, 

- Realizimin e objektivave të përcaktuara, 

- Fazën e rishikimit të vazhdueshëm të punës dhe 

- Vlerësimin e nivelit të arritur të objektivave. 

 

Nuk do të jetësohej asnjë plan nëse nuk ekziston motivi, si njëra nga komponentët kryesore të 

udhëheqjes, i cili është njëri nga funksionet kryesore të menaxhimit. Procesi i motivimit fillin e ka 

te nevoja e pakënaqur. Për ta kënaqur këtë nevojë duhen veprimet e njerëzve përmes të cilave 

arrihet deri te kënaqja e asaj nevoje, si p.sh. për siguri etj. Nevojat janë ndjenja të cilat shpijnë tek 

aktivitetet e çastit apo të organizuara për ta plotësuar atë që mungon. 

 

Menaxher i mirë, i sjellshëm do të quhej secilin person të cilit i është besuar një punë, për kryerjen 

me sukses të punëve, për të cilat ai bën planet, siguron buxhetin, organizon punën, udhëheq dhe 

kontrollon stafin paraprakisht të zgjedhur deri në përfundimin e suksesshëm të punës që i është 

besuar. 

 

 

2.5 Planifikimi i hetimit të rastit nga prokurori 

 

Ndryshe nga ajo që u tha më lartë për planifikimin në përgjithësi, hetimi dhe ndjekja e veprave 

penale dhe kryesve është një proces i cili duhet planifikuar në atë mënyrë që të garantojë zbatim të 

drejtë të dispozitave ligjore në fuqi dhe shpërndarje të qëlluara të burimeve. 

 

Plani hetimor do të duhej të ishte njëri nga mjetet esenciale të prokurorit dhe hetuesit, pa marr 

parasysh llojin e veprës dhe kryesin e saj, sepse përmes tij prokurori apo hetuesi mund ta analizojnë 

dhe organizojnë më mirë hetimin e atij rasti. Për këtë arsye gjithherë do të duhej planin ta përpiloj 

prokurori i cili është i ngarkuar me rastin. Hetimi i krimeve të rënda nuk mund të paramendohet pa 

planin e përmendur, sepse përgjigjja spontane ndaj raporteve mbi këso far krimesh do të ishte vetë 

krim, do të ishte i supozuar, i pa planifikuar e mbi të gjitha i pa analizuar në mënyrën e duhur dhe 
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gjithëpërfshirëse. Të këto raste, kur është fjala për krime të rënda dhe komplekse do të ishte mirë që 

prokurori atë plan hetimor përherë ta përgatiste së bashku me autoritetet tjera të cilat janë të 

obliguara në një apo formë tjetër ta pengojnë dhe luftojnë krimin, si policia, AQF, ATK, Dogana, 

etj. Sepse kjo garanton një hetim të gjithanshëm dhe efikas, përmes të cilit do të evitoheshin edhe 

shumë të meta në mesin e të cilave edhe aktivitetet e dyfishta, të cilat mjaft shpesh na ndodhin në 

jetën dhe praktikën tonë. 

 

Mbledhjet e rregullta, planifikimi dhe bashkëpunimi i përbashkët i këtyre organeve për të luftuar së 

bashku krimin dhe rezultatet nga to, janë siguri e një lufte serioze kundër krimit, e me këtë edhe 

siguri e krijimit të një atmosfere më të sigurt në një rreth apo shoqëri të caktuar. 

 

Plani në fjalë duhet të jetë i përpiluar në atë mënyrë që përmbajtja e tij të garantojë zbulimin e 

dëshmive me të cilat do të vërtetoheshin elementet esenciale të krimeve të paraqitura. Për këtë arsye 

prokurori i rastit gjithherë duhet që të jetë i përqendruar në ato pyetje (kush, kur, ku, si etj.-pyetjeve 

të arta siç i quajnë ndryshe disa teoricienë të shkencave juridike) përmes të cilave pyetje do të 

siguronte përgjigjet apo edhe dëshmitë përmes të cilave do të vërtetoheshin elementet esenciale të 

krimit që heton. 

 

 

2.6 Përmbajtja e planit hetimor 

 

Para se të lëshohet urdhri për të dhëna shtesë, secili rast duhet të shqyrtohet dhe vlerësohet në bazë 

të veçorive specifike dhe duhet pasur një plan veprimi dhe orar të caktuar për rrjedhjen e hetimit. 

Hetimet pa një qëllim të caktuar, mbase me kohëzgjatje prej vitesh duhet të shmangen. Gjithashtu 

edhe rrethanat ligjore duhet të konsiderohen me maturinë e duhur, menjëherë pas pranimit të rastit6. 

 

Ka shumë krime të asaj natyre që janë të sanksionuara mirëpo nuk janë të asaj rëndësie qe për to të 

humbet kohë, të zvarritet pa nevojë procedura dhe të përpilohet ndonjë plan i veçantë hetimor i 

shkruar, sepse edhe një hetim i thjeshtë, pa shpenzime të mëdha do të arrihej që të siguronte dëshmi 

të mjaftueshme për ta akuzuar kryesin dhe vërtetuar atë krim para gjykatës kompetente. Në këso 

raste, shumë shpesh ndodhë që drejtpërdrejtë vetë të shqiptojmë ndonjë masë diversiteti si 

personave të mitur apo nga gjykata të kërkojmë shqiptimin e ndonjë mase tjetër, vërejtje gjyqësore, 

urdhër ndëshkimor apo edhe ndonjë dënim tjetër më të vogël deri në tre vite burgim. 

 

Mirëpo kur është fjala për procedurat penale që lidhen me krime të rënda është e pafalshme që të 

veprohet si më lartë. Në këso raste prokurori domosdoshmërisht do të duhej që menjëherë ti 

ndërmerr të gjitha masat përgatitore për të filluar punën rreth hartimit të planit detal hetimor në 

përmbajtjen e të cilit do të duhej të zinin vend të gjitha elementet e një plani bashkëkohor hetimor të 

shkruar, si:  

 

2.6.1 E cila fillon nga: 

 

- Vepra penale, 

- Elementet esenciale të veprës penale, 

- Modus operandi (mënyra e veprimit), 

- Koha e kryerjes së veprës penale, 

- Periudha e përgjithshme dhe ajo e jashtëzakonshme e kufizimit (rastet me prioritet dhe rastet 

urgjente me paraburgim), 

- Vendi i krimit, 

                                                 
6 Doracak Udhëzues për prokurorët, Prokurori Publik në Procedurën Penale, Juergen Dehn (prokuror i përgjithshëm)  

  dhe Albrecht Stange (prokuror publik) nga Gjermania, Prishtinë, prill 2010, fq.11, 
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- Pasojat e krimit, 

- Përgjegjësia penale sipas ankuesit, 

- I dyshuari, 

- Vlerësimi i të hyrave nga krimi, 

- Përfitimi nga krimi, 

- Ankuesi, 

- Korporatat e lidhura me veprën, 

- Dëshmitë, 

- Parakushtet për ndalimin e ushtrimit të profesionit, aktiviteteve lidhur me detyrën dhe 

- Vlerësimin e kohës së hetimit7 

 

2.6.2 Mbledhja e materialit për dosje 

 

Arrihet përmes: 

 

- Marrjeve në pyetje (të dyshimtëve, dëmtuarve, dëshmitarëve, ekspertëve etj.), përmes pyetjeve 

të arta, kush, kur, ku, si etj.. duke u bazuar ne elementet e krimit, 

- Grumbullimi i provave materiale (corpus delikti, dokumentet e ndryshme, informatat mbi 

mbledhjet e ndryshme dhe vendimet që janë marr në ato mbledhje, etj.), 

- Kur ajo është e nevojshme edhe përmes ndihmës juridike ndërkombëtare. 

 

2.6.3 Masat shtrënguese 

 

Ku bëjnë pjesë të gjitha ato masa përmes të cilave kufizohet liria personale e individit, si: 

 

- Arresti shtëpiak, 

- Burgosja, 

- Konfiskimi i pronës, 

- Ndalimi dhe ngrirja e pasurisë, 

- Marrja e informatave nga bankat, 

- Bastisjet e ndryshme, 

- Marrja e shenjave të gishtërinjve, 

- Mostrat e gjakut apo ADN-së, 

- Të gjitha masat e fshehta të vëzhgimit dhe hetimit 

 

2.6.4 Vlerësimit paraprak i hetimit 

 

Bëhet nga hetuesit policor dhe prokurori, përmes një analize të dëshmive, mbi atë se çfarë ka 

ngjarë, duke u bazuar në provat e mbledhura, të vlerësuara gjithnjë duke u bazuar në elementet 

esenciale të veprës penale. Pas këtij vlerësimi shihet se a është hetuar një rast sa dhe si duhet, ka 

apo nuk ka nevojë për hetim shtesë. Nëse po, në çfarë drejtimesh, e nëse jo, atëherë të fillohet me 

përgatitjen e dosjes hetimore. 

 

 

2.7 Përgatitja e dosjes hetimore 

 

Dosja hetimore duhet të jetë e përgatitur në atë mënyrë që materiali dëshmues (provat) të jenë mirë 

të sistemuara, sidomos deklaratat përfundimtare të palëve të përfshira në rast, pastaj dëshmitë tjera 

                                                 
7 Materiale të shkruara të ekspertëve të Bashkësisë Evropiane, AER-it dhe B&S Evrope, mbi udhëheqjen e hetimeve të 

krimeve financiare, në formë të projekteve për fuqizimin e kapaciteteve kosovare për luftimin e larjes së parave dhe 

korrupsionit, të prezantuara në IGJK në Prishtinë dhe në Qendrën e trajnimeve në Vuhstri, 2008 
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materiale -kryesore, të cilat duhet të jenë mirë të organizuara, në atë mënyrë që të njëjtat të përdoren 

më lehtë si para ashtu edhe gjatë gjykimit. Gjatë përgatitjes së dosjes finale hetimore është mirë që 

të përdoret ndonjë model i shenjave apo shifrave identifikuese të dëshmive, përmes të cilave do të 

shënjezonim dëshmitë kryesore, ato ndihmëse dhe ato përmes të cilave vetëm shpjegohen dëshmitë 

komplekse, sepse në këtë mënyrë përveç që do ta lehtësonim punën po ashtu do të pamundësonim 

edhe ngatërrimin e këtyre dëshmive para ashtu edhe gjatë gjykimit, nëse është vendosur që i hetuari 

të akuzohet për veprën e hetuar. 

 

Prokurori urdhëron zyrën e regjistrimit të prokurorisë për përgatitjen dhe dërgimin e shkresave, 

kopjimin e dokumenteve të hartuara ose diktuara nga prokurori, të dorëzojnë dokumente të caktuara 

ose tërë lëndën në gjykatë, etj. Shkresat gjithmonë mbahen të pandara, në mënyrë që kur pala e tretë 

ose pasardhësi i prokurorit të merr rastin të jetë i njoftuar për rrjedhjen e lëndës deri në atë moment. 

Procedura e njëjtë zbatohet edhe në fazën e shqyrtimit gjyqësor. Tërë lënda me shkresat origjinale 

(fikse, por të lëvizshme si shkresa të lëndës janë të ndërlidhura dhe të numëruara në mënyrë që të 

mos ngatërrohen apo humben faqet e caktuara8). 

 

 

2.8 Mbyllja e hetimit, vlerësimi i tij dhe vendimi i prokurorit 

 

Gjatë hetimit të një rasti të paraqitur grumbullohen të gjitha dëshmitë e mundshme, ato mirë 

sistemohen, ashtu sikurse paraprakisht edhe në fund vlerësohen dhe atë domosdoshmërisht duke u 

bazuar në elementet esenciale të veprës penale të paraqitur. Shumica e hetimeve të fituara pas këtij 

vlerësimi, si rregull përfundojnë me akte akuzuese, mirëpo nuk përjashtohet edhe pushimi i hetimit, 

sidomos në ato raste kur mungojnë provat që e justifikojnë dyshimin e bazuar se i paraqituri e ka 

kryer veprën penale për të cilën është paraqitur paraprakisht. 

 

 

2.9 Planifikimi i masave individuale 

 

Shpeshherë ndodhë që për hetimin e gjithanshëm dhe të plotë të një rasti paksa më kompleks të 

paraqitet nevoja e ndërmarrjes së masave individuale të hetimit. Këto masa janë të nduar-nduarshme 

(si përgjimi i telefonave, incizimet e ndryshme, simulimet etj.) mirëpo ajo që më së shpeshti deri më 

tani është zbatuar në praktikë është bastisja e shtëpive, banesave, lokaleve dhe objekteve tjera ku 

veprojnë, punojnë dhe banojnë kryesit e dyshuar për vepra të caktuara penale. Planifikimi i kësaj 

mase ashtu sikurse edhe i masave tjera është i një rëndësie të veçantë për hetimin e një rasti sepse 

përmes të njëjtës mund të arrihet që të sigurohen dëshmi që me asnjë mënyrë tjetër nuk mund të 

siguroheshin për ti vërtetuar faktet që janë të rëndësishme për një rast të caktuar. Për këtë arsye kjo 

masë duhet që sa më mirë të planifikohet sepse në të kundërtën do të dështoj, e me këtë edhe 

sigurimi i dëshmive që në procedurë penale janë mjaft të rëndësishme për të vërtetuar drejtë faktet, 

në mënyrë të gjithanshme dhe të plotë gjendjen faktike. 

 

Posa të paraqitet nevoja për ndërmarrjen e ndonjë mase të këtillë të hetimit, prokurori dhe hetuesi 

menjëherë do të duhej të uleshin dhe ta përpilonin planin për zbatimin më të mirë të kësaj mase, 

përmes së cilës do të siguroheshin dëshmitë me të cilat do të vërtetonin dyshimet e tyre ndaj kryesit 

për veprën penale të paraqitur. Për të qenë ai plan bashkëkohor dhe sipas standardeve evropiane, i 

njëjti në vete do të duhej të përmbajë: 

 

- Të dhënat personale, dokumentacionin, punën, sigurimet, biografinë kriminale, të dhënat mbi 

armatimin dhe foton e personit ndaj të cilit zbatohet masa individuale e hetimit, 

                                                 
8 Doracak Udhëzues për prokurorët, Prokurori Publik në Procedurën Penale, Juergen Dehn (prokuror i përgjithshëm)  

  dhe Albrecht Stange (prokuror publik) nga Gjermania, Prishtinë, prill 2010, fq.11 
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- Të dhënat për veprën penale të kryer, vendin, ditën, kohën, mënyra e kryerjes së saj dhe 

pasojat e shkaktuara, 

- Të dhënat e të dëmtuarit dhe dëmet e pësuara, 

- Adresën e saktë në të cilën gjendet objekti i cili do të duhej të bastisej, 

- Hartën e pjesës së qytetit ku gjendet objekti i cili do të duhej të bastisej, 

- Fotografinë e lokacionit (ndërtesës) ku gjendet ajo shtëpi, banesë, lokal apo objekt tjetër 

përcjellës dhe 

- Skicën e planit të brendshëm të objektit i cili do të duhej të bastiset. 

 

Këto janë standardet që do të duhej të përcilleshin me rastin e përpilimit të planit të bastisjes. 

 

Standarde përafërsisht të ngjashme aplikohen edhe për planifikimin e masave tjera individuale të 

hetimit. Përshtaten vetëm ato standarde që u përgjigjen karakteristikave të veçanta të atyre masave. 

 

 

2.10 Ushtrime 

 

Gjatë trajnimit të këtij moduli, pjesëmarrësit në grupe të vogla do të kenë rastin të diskutojnë  raste 

praktike, në mënyrë që pjesëmarrësit të përpilojnë një plan hetimor, të prezantojnë atë plan si dhe të 

diskutojnë atë plan me grupet tjera. 

 

Paraqitja e shembujve praktik do të bëhet me sllajde në power point dhe grafite, ku do të kërkohet 

nga pjesëmarrësit që së bashku të diskutojmë për përpilimin e planit hetimor. 

 

 

2.11 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim kam dhënë shpjegimet e duhura për kuptimin e planifikimit dhe pse është i 

rëndësishëm për punën e prokurorit. Me këtë rast janë potencuar edhe vetitë tjera që këtë proces e 

dallojnë nga menaxhimi i rasteve si proces i përgjithshëm. Gjatë këtij prezantimi pjesëmarrësit kanë 

mundur ti mësojnë edhe se si menaxhohet në bazë të objektivave, si planifikohet hetimi i rasteve 

dhe çka përmban plani hetimor, dhe se si planifikohen masat individuale të hetimit 
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3. Dëshmitë, burimet dhe mbledhja e tyre si dhe dosja hetimore 

 

3.1 Hyrje 

 

Në fillim të këtij prezantimi do të shpjegojmë, dhe me pjesëmarrësit do të diskutojmë për kuptimin, 

natyrën dhe rëndësinë e dëshmive në procedurën penale. Më pas do të vazhdojmë me përshkrimin 

se si mblidhen këto dëshmi, në çka bazohet mbledhja e tyre, çka përmban pjesa e planit hetimor që 

ka të bëjë me mbledhjen e dëshmive dhe ku e kanë burimin këto dëshmi. 

 

Po ashtu do të shpjegohet si dhe me pjesëmarrësit do të diskutohet për kuptimin, natyrën dhe 

rëndësinë dosjes hetimore. Nga ky prezantim pjesëmarrësit do të mësojnë se çka është dosja 

hetimore, cila është forma e dëshiruar e kësaj dosje dhe për çka dëshmitë janë të rëndësishme për 

dosje hetimore. 

 

 

3.2 Objektivat  trajnimit 

 

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

 

- Të shpjegojnë kuptimin dhe rëndësinë e dëshmive në procedurën penale; 

- Të zbatojnë drejtë mbledhjen e dëshmive; 

- Të përpilojnë pjesën e planit hetimor që ka të bëjë me mbledhjen e dëshmive; 

- Të identifikojnë burimet nga të cilat mund të mblidhen dëshmitë; 

- Të vlerësojnë kuptimin dhe rëndësinë e dosjes hetimore; 

- Të përshkruajnë formën dhe përmbajtjen e dosjes së standardizuar hetimore; 

- Të përdorin metoda bashkëkohore për mbledhjen e dëshmive për dosjen hetimore. 

 

 

3.3 Kuptimi dhe rëndësia e dëshmive në procedurën penale 

 

Në teori ka mendime të ndryshme për kuptimin e dëshmive në procedurë penale, mirëpo me këtë 

rast do të paraqesim vetëm atë të profesorit Prof.dr.Ejup Sahiti, sepse edhe në këtë mënyrë 

mjaftueshëm do të kuptohet se çka janë dëshmitë dhe cila është rëndësia e tyre për procedurën 

penale. 

 

Me dëshmi në procedurën penale duhet të kuptojmë “çdo të dhënë e cila në procedurë gjyqësore flet 

për saktësinë e ndonjë fakti relevant”9. Nga ky definicion shihet rëndësia që kanë dëshmitë në 

procedurën penale, sidomos atëherë kur nevojitet vërtetimi i fakteve të caktuara në procedurën 

penale, për vërtetimin e ekzistimit apo mosekzistimit të elementeve esenciale të veprës penale, të 

një apo më shumë veprimeve të një apo më shumë individëve të paraqitur për vepër të caktuar 

penale. Kjo rëndësi e dëshmive u shtohet edhe më shumë kur vihet në pah se ato janë edhe 

instrumente nëpërmjet të cilave transmetohet përmbajtja e fakteve nga burimi deri tek gjykata. 

 

Dëshmitë e përmendura mblidhen nga mjetet e provës, të cilat mund të jenë: persona (i pandehuri, 

dëshmitari, eksperti), sende (dokumente, instrumente dhe objekte të ndryshme) dhe veprime (marrja 

në pyetje, këqyrja etj.10). Këto dëshmi mblidhen gjithherë duke u bazuar në dispozitat ligjore në 

fuqi, sepse në të kundërtën ato do të jenë të papranueshme për gjykatën me rastin e vërtetimit të 

fakteve konkrete në procedurën penale. Mbledhja e dëshmive (provave) paraqet një proces të gjatë, 

                                                 
9 Prof. Dr.Ejup Sahiti, E drejta e procedurës penale, Prishtinë 2005, fq.135 
10 Po aty. 
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gjatë së cilës gjenden dhe zbulohen provat, e krahas tyre bëhet edhe fiksimi procedural i tyre11, 

pastaj shqyrtimi dhe verifikimi e në fund edhe çmuarja e tyre. Nga këto që u thanë shihet se ky 

proces kalon nëpër tri faza: atë të marrjes së provës, shqyrtimit dhe verifikimit të provës dhe 

çmuarjes së provave në fjalë (më parë sipas teorisë legale dhe tani asaj të çmuarjes së lirë të 

provave). 

 

Kur bëhet fjalë për dëshmitë në procedurën penale është me rëndësi të dihet se analiza e modus 

operandi (mënyrës së veprimit) dhe elementeve të krimit janë pjesë e rëndësishme si për 

planifikimin e hetimeve po ashtu edhe për mbledhjen e provave, sepse me këtë analizë do të 

shmangeshin dëshmitë irelevante, të parëndësishme dhe rrugët e gabuara për gjetjen dhe fiksimin e 

provave të domosdoshme për vërtetimin e fakteve të rëndësishme në procedurën penale. Analiza e 

mirëfilltë në fjalë do të na mundësonte: që më lehtë ti gjenim dëshmitë, ta kursenim kohën dhe 

burimet tjera për mbledhjen e dëshmive. Kjo analizë do të na ndihmonte edhe në sistemimin e 

dëshmive sipas rëndësisë së tyre dhe në raste më komplekse edhe për përgatitjen e shtojcave 

shpjeguese për paraqitjen e dëshmive në mënyrë kronologjike me qëllim që personat e jashtëm 

(publiku) mos të kenë vështirësi që në mënyrë të drejtpërdrejt ta kuptojnë natyrën e veprimit 

(modus operandi) në një rast konkret. 

 

Në kushte normale të punës, mbledhja e dëshmive të pranueshme për gjykatën, për një rast paksa 

më kompleks kërkon angazhimin e një numri bukur të madh të zyrtarëve të lëmive të ndryshme si: 

zyrtarin i cili menaxhon dokumentet dhe materialin tjetër të dosjes, ata që janë përgjegjës për 

marrjen në pyetje, tjetrin për inteligjencë dhe analiza, për vëzhgim, zbulimin e fitimeve, atë për 

kërkimin e të dyshuarve dhe palëve tjera të rastit dhe bastisje të pronës, zyrtarin kompetent për 

hetime forenzike, për zbulim, për informacione të fshehta dhe informim, teknologji informative dhe 

zyrtarin për bashkëpunim ndërkombëtar. 

 

 

3.4 Burimet e dëshmive dhe mbledhja e tyre  

 

Me rastin e përpilimit të planit hetimor për një rast konkret prokurorit dhe hetuesi (duke u bazuar 

gjithnjë në analizën e lartpërmendur të elementeve esenciale të veprës penale dhe modus operandi -

mënyrës së veprimit) vlerësojnë se cilat prej dëshmive janë relevante për atë rast dhe nga cilat 

burime ato mblidhen. 

 

Burimet nga mblidhen këto dëshmi janë të llojllojshme, mirëpo të gjitha ato mund të renditen në dy 

grupe si më kryesoret dhe atë: burime të hapura dhe të mbyllura. Burime të hapura janë ato burime 

të dëshmive që janë të disponueshme pa përdorimin e masave shtrënguese, ndërsa burime të 

mbyllura janë ato burime të dëshmive që si rregull janë të disponueshme vetëm përmes përdorimit 

të masave shtrënguese. Nga këto që u thanë shihet se burime të hapura për mbledhjen e dëshmive 

janë: interneti, informacionet (inteligjenca) nga komuniteti dhe regjistrat publik, ndërsa burime të 

mbyllura janë: të pandehurit, të dëmtuarit dhe dëshmitarët dhe informacionet nga burgjet. Në 

kategorinë e burimeve të mbyllura që janë të disponueshme vetëm përmes masave shtrënguese janë 

edhe: burimet e maskuara të inteligjencës njerëzore, operacionet e fshehta (blerjet testuese -të 

simuluara), produktet zbuluese, ato të vëzhgimit, të dhënat forenzike, autoritetet vendore, shërbimet 

dhe regjistrat e tyre (ato të QIF dhe Doganave si më të rëndësishmet për ruajtje më të gjerë të të 

dhënave të ndryshme lidhur me tatimin, regjistrave të pasurive të patundshme, regjistrat komercial, 

ato të veturave dhe autoritetet mbikëqyrëse), autoritetet ndërkombëtare (shërbimet, agjencitë) dhe të 

dhënat financiare (bankat, kompanitë e sigurimeve dhe të gjitha ato institucione që mbajnë të dhëna 

financiare). 

 

                                                 
11 Islami, Panda e të tjerët, Procedura penale e Republikës së Shqipërisë, Tiranë 1996, fq.105 
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Teknikat e para të shqyrtimit të rastit duhet të shoqërohen nga hapat vijues: 

 

- Përgjegjësia ndaj rastit (bazuar në fakte), nxjerrja e të gjitha detajeve, të mendohet për të 

gjitha rrethanat e mundshme. Vendosja e vetes në pozitë të personit veprues, 

- Vlerësimi i provave, p.sh. kërkimi i rrethanave reale (“se a është korrekte çka është 

prezantuar, çka është provuar për dënimin tim?”), 

- Shqyrtimi ligjor në bazë të Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale dhe 

- Vendimi gojor. 

 

Te rastet voluminoze preferohet që të nxjerrët pasqyrim i përgjithshëm dhe të merren shënime 

shtesë (lidhur me shkresat e mbrojtjes, deklaratat, hetimet e mëtejshme, kërkesat dhe tabelat 

kronologjike, në raste më të gjëra do të ishte më e kuptimshme që të krijohen tabela në kompjuter 

dhe sipas nevojës mund të ndryshohen dhe renditen12. 

 

 

3.5 Struktura dhe përmbajtja e dosjes hetimore 

 

Zbatimi i drejtë i dispozitave ligjore në fuqi, mbledhja efikase e dëshmive nga burimet kompetente, 

mirë të zgjidhura dhe bashkëpunimi i mirë në mes autoriteteve përgjegjëse mund të arrihet vetëm 

atëherë kur dosja hetimore e atin rasti është e standardizuar. Me standardizim të dosjes hetimore 

duhet kuptuar marrëveshjen e autoriteteve kompetente për mënyrën se si duhet hetuar një rast, 

nxjerrjen e përfundimeve të shkruara dhe dërgimin e udhëzimeve të njëjta të gjitha autoriteteve 

përgjegjëse që janë të ngarkuara për hetime paraprake lidhur e atë se si duhet të rrjedh ky proces 

hetimor. Këto udhëzime të autoriteteve në fjalë duhet patjetër të përfshijnë në vete edhe standardet 

për menaxhimin e rastit, një skicë mbi strukturën dhe përmbajtjen e dosjes hetimore, sepse ndryshe 

këto udhëzime nuk do të ishin të plota dhe nuk do ti kontribuonin qëllimit (standardizimit), i cili siç 

u tha më parë, është kusht për një zbatim të drejtë të ligjit, mbledhje efikase të dëshmive dhe 

bashkëpunim më të mirë në mes autoriteteve përgjegjëse për hetim të krimeve të natyrave të 

ndryshme. 

 

Nga këto që u thanë më lartë, mund të kuptohet se një dosje e standardizuar bashkëkohore e 

hetimeve në vete duhet të përmbajë: 

 

1. Hyrjen, 

2. Përpilimin e dosjes së rastit, i cili fillon me: 

- Sistemimin e numërimit të dosjeve të rastit, në të cilin përfshihen: krimet serike, krimet e 

ndërlidhura, hetimin e gjithanshëm dhe hetimin shtesë dhe 

- Struktura e dosjes së rastit, e cila përbëhet nga: mbështjellësi, tabela e përmbajtjeve, raportin 

mbi krimin, përmbledhja-hyrja, intervistat dhe deklaratat e viktimave të krimit, të dyshuarve 

dhe dëshmitarëve, ndryshimin e statusit dhe shënimet e intervistave dhe regjistrimit të 

deklaratave, shikimi, përmirësimi dhe nënshkrimi i intervistave dhe deklaratave, intervista 

dhe deklarata shtesë, renditja e dokumenteve, video dhe audio incizimi i intervistave dhe 

deklaratave, shënimet e hetimit, shtojcat dhe vërejtjet e veçanta lidhur me procesin hetimor, 

për statusin e palëve të interesuara, 

- Mbyllja e hetimeve paraprake dhe nënshkrimi i dosjes së rastit. 

3. Gjuha dhe përkthimi, 

4. Trajtimi dhe skedimi i dosjes dhe 

                                                 
12 Doracak Udhëzues për prokurorët, Prokurori Publik në Procedurën Penale, Juergen Dehn (prokuror i përgjithshëm)  

  dhe Albrecht Stange (prokuror publik) nga Gjermania, Prishtinë, prill 2010, fq.16. 
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5. Zbulimi i dosjes së rastit13. 

 

Në të kundërtën, dosje mund të quhet (edhe ndonjë tjetër që është përpiluar në mënyrë dhe në 

përmbajtje tjetër) mirëpo jo dosje bashkëkohore e hetimit, sepse ajo nuk është përpiluar sipas 

standardeve dhe përmbajtjes, që autoriteteve përgjegjëse për hetim do tu garantonte zbatim të drejtë 

të ligjit, mbledhje efikase të dëshmive dhe bashkëpunim më të mirë në mes autoriteteve përgjegjëse 

për hetimin e një rasti konkret. 

 

Dosjet e lëndëve janë përmbledhje e dokumenteve që kanë të bëjnë me temat/procedurat specifike. 

Ato duhet të klasifikohen dhe numërohen në atë mënyrë që të kenë përvijim dhe qasje të shpejtë të 

fakteve dhe statusit procedural të procedurës. Dosjet me interes për sigurinë ligjore dhe të gjitha 

palët e përfshira në procedurë duhet të jenë të qarta dhe të kompletuara. Parimisht, dosja e lëndës 

nuk mund të ndryshohet më vonë. Çdo strukturim i nevojshëm duhet të jetë i perceptueshëm dhe 

konstruktiv në çdo kohë. Dosja e lëndës duhet të përbëhet prej shkresave kryesore lidhur me 

marrjen në pyetje të të pandehurit, urdhërarrestit, aktakuzës, aktvendim, etj. dhe prej nën-dosjeve të 

ndara lidhur me aktivitetet individuale (p.sh. të renditen sipas kohës së krimit, etj.), fotografive, 

portofolit, shikimit të vendit të ngjarjes, mendimit të ekspertit dhe kështu me radhë. Në rastet e 

paraburgimit duhet të krijohen dosje të duplikuara. Kështu që, në të njëjtën kohë hetimit të 

vazhdohet dhe një dosje ti dërgohet gjyqtarit të procedurës paraprake ose të shikohet nga avokati 

mbrojtës14. 

 

 

3.6 Ushtrime 

 

Gjatë trajnimit të këtij moduli, pjesëmarrësit në grupe të vogla do të kenë rastin të diskutojnë me 

raste praktike, në mënyrë që pjesëmarrësit ta përpilojnë një plan hetimor që ka të bëjë me 

mbledhjen e dëshmive dhe ta prezantojnë atë, pastaj të përshkruajnë formën dhe përmbajtjen e 

standardizuar të dosjes hetimore. 

 

Paraqitja e shembujve praktik do të bëhet me sllajde në power point dhe grafite, ku do të kërkohet 

nga pjesëmarrësit që së bashku të diskutojmë për mbledhjen e dëshmive dhe dosjen standarde 

hetimore. 

 

3.7 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim kam dhënë shpjegimet e duhura për kuptimin e dëshmive, natyrën dhe rëndësinë 

që kanë ato për procedurën penale, procedurën se si mblidhen dëshmitë, në çka bazohet mbledhja e 

tyre, çka përmban plani hetimor që ka të bëjë me mbledhjen e dëshmive dhe cilat janë burimet e 

hapura dhe ato të mbyllura për mbledhjen e dëshmive. Përveç të tjerash pjesëmarrësit kanë mundur 

të mësojnë edhe për atë çka përmban plani hetimor që ka të bëj me mbledhjen e dëshmive dhe cilat 

janë burimet për mbledhjen e atyre dëshmive. 

 

Po ashtu pjesëmarrësit kanë mund të mësojnë kuptimin, natyrën dhe rëndësinë që ka dosja hetimore 

për procedurën penale, formën dhe përmbajtjen e standardizuar të dosjes hetimore, cila është forma 

e dosjes hetimore. 

  

                                                 
13 Materiale të shkruara të ekspertëve të Bashkësisë Evropiane, AER-it dhe B&S Evrope, mbi udhëheqjen e hetimeve të 

krimeve financiare, në formë të projekteve për fuqizimin e kapaciteteve kosovare për luftimin e larjes së parave dhe 

korrupsionit, të prezantuara në IGJK në Prishtinë dhe në Qendrën e trajnimeve në Vushtrri, 2008 
14 Doracak Udhëzues për prokurorët, Prokurori Publik në Procedurën Penale, Juergen Dehn (prokuror i përgjithshëm)  

  dhe Albrecht Stange (prokuror publik) nga Gjermania, Prishtinë, prill 2010, fq.14-15. 



42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ngritja e shkathtësive sociale të prokurorëve 

 

   
Mr. Sc. Fatmir Qollakaj, PhD kandidat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



44  

Tabela e përmbajtjes-“Ngritja e shkathtësive sociale të prokurorëve” 

Hyrje .................................................................................................................................................. 46 
Objektivat e trajnimit ...................................................................................................................... 46 
Metodat e të shpjeguarit .................................................................................................................. 46 

Pritjet nga pjesëmarrësit ................................................................................................................. 46 
Burimet .............................................................................................................................................. 47 
1. Individi dhe mjedisi social ........................................................................................................... 48 

1.1 Hyrje ......................................................................................................................................... 48 
1.2 Objektivat e trajnimit ............................................................................................................... 48 

1.3 Vështrim i përgjihshëm mbi individin dhe mjedisin social ..................................................... 48 
1.4 Normalja dhe patologjikja ........................................................................................................ 49 
1.5 Pjekuria dhe papjekuria ............................................................................................................ 53 
1.6 Racionalja dhe Irracionalja....................................................................................................... 55 
1.7 Ushtrime ................................................................................................................................... 58 

2.1 Hyrje ......................................................................................................................................... 60 
2.2 Objektivat e trajnimit ............................................................................................................... 60 
2.3  Konfliktet ................................................................................................................................ 60 

2.4 Baza e Komunikimit................................................................................................................. 62 
2.5 Llojet e komunikimit ................................................................................................................ 63 
2.6 Komunikimi verbal .................................................................................................................. 64 

2.6.1 Llojet dhe veçoritë e komunikimit verbal ............................................................................. 64 
2.6.2 Komunikimi jo verbal ........................................................................................................... 65 

2.6.3 Aspektet e komunikimit jo verbal ......................................................................................... 66 
2.6.4 Dallimet dhe lidhjet midis komunikimit verbal dhe jo verbal .............................................. 66 
2.6.5 Komunikimi interpersonal..................................................................................................... 67 

2.6.6 Komunikimi personal dhe apersonal ..................................................................................... 67 
2.7 Të dëgjuarit dhe të folurit ......................................................................................................... 68 

2.8 Shkathtësia e dëgjimit aktiv ..................................................................................................... 68 
2.9 Problemet në komunikimin interpersonal ................................................................................ 68 

2.10 Rregullat e komunikimit të mirë ............................................................................................ 69 

3. Ngritja e shkathtësive sociale predispozite e avancimit të performances profesionale ......... 70 
3.1 Hyrje ......................................................................................................................................... 70 
3.2 Objektivat e trajnimit ............................................................................................................... 70 
3.3 Rëndësia e nevojave për motivim ............................................................................................ 70 

3.4 Motivuesit në procesin e punës ................................................................................................ 70 
3.5 Motivi për shoqëri .................................................................................................................... 71 

3.6 Motivi i agresivitetit ................................................................................................................. 71 
3.7 Motivi i sigurisë ....................................................................................................................... 71 

3.8 Motivi personal ........................................................................................................................ 71 
3.9 Stresi ......................................................................................................................................... 71 
3.10 Ekspresionet emocionale ........................................................................................................ 72 
3.11 Ekspresionet faciale................................................................................................................ 72 

3.12 Ekspresionet vokale................................................................................................................ 73 
3.13 Ekspresionet posturale ........................................................................................................... 73 
3.14 Klasifikimi i emocioneve ....................................................................................................... 74 

3.14.1 Emocionet primare ose elementare ..................................................................................... 74 
3.14.2 Frika .................................................................................................................................... 74 
3.14.3 Anksioziteti ......................................................................................................................... 75 
3.14.4 Zemërimi ............................................................................................................................. 75 
3.14.5 Gëzimi dhe pikëllimi ........................................................................................................... 75 
3.14.6 Pikëllimi .............................................................................................................................. 76 
3.14.7 Emocionet si motive të veprimit ......................................................................................... 76 



45  

3.14.8 Emocionet sipas intensitetit dhe kohëzgjatjes ..................................................................... 76 
3.14.9 Afektet ................................................................................................................................. 76 

3.14.10 Disponimet ........................................................................................................................ 76 
3.14.11 Pasionet ............................................................................................................................. 77 

3.14.12 Orientimi i emocioneve ..................................................................................................... 77 
3.15 Çrregullimet psikologjike ....................................................................................................... 78 
3.15.1 Neurozat .............................................................................................................................. 78 
3.15.2 Neurastenia .......................................................................................................................... 78 
3.15.3 Neurozat profesionale ......................................................................................................... 78 

3.15.4 Psikozat ............................................................................................................................... 78 
3.15.5 Paraliza progresive .............................................................................................................. 79 
3.15.6 Psikoza maniake depresive.................................................................................................. 79 
3.15.7 Skizofrenia .......................................................................................................................... 79 
3.15.8 Format e tjera të sjelljes së çrregulluar................................................................................ 80 

3.16 Stresi dhe shëndeti trupor ....................................................................................................... 80 
3.17 psikologjia sociale dhe kriminaliteti ...................................................................................... 80 
3.18 Burimet psikosociale të kriminalitetit .................................................................................... 80 

3.19 Kriminaliteti si dukuri sociale ................................................................................................ 82 
3.20 Veçoritë kriminogjene të bashkësisë së gjerë shoqërore ........................................................ 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



46  

Hyrje  

 

Duke pasur parasysh nevojën e kompletimit të prokurorëve me informata, të dhëna e instruksione  

nga fusha sociale si segment i nevojshëm për një performancë më të avancuar gjatë ushtrimit të 

punës së tyre ky modul është koncipuar si rast e mundësi e mirë e kompletimit me këtë dimension 

tematik aq të nevojshëm edukues për profilin e prokurorëve bashkëkohor.  

 

Pjesëmarrësit gjatë trajnimit do të njoftohen me nocione, kategori e përmbajtje psikosociale, pastaj 

veçori e tipare të personalitetit, karakteristika e segmente të jetës sociale të individit në mjedisin 

social, faktorët interferues në mjedisin social stabil, faktorët degjenerues në socium. S ‘këndejmi do 

të pajisen me informata dhe do të zhvillojnë kapacitetet sociale në komunikim e me subjekt e 

individ të ndryshëm gjatë ushtrimit të profesioneve të ndjeshme siç është puna e prokurorit.  

 

 

Objektivat e trajnimit  

 

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

 

- Njoftohen me karakteristikat dhe veçoritë dalluese të personaliteteve të cilat do të jenë në 

raport me ta në cilësi të ndryshme; 

- Dallojnë elementet dhe faktorët influencues pozitiv dhe ata degjenerues negativ në socium;  

- Identifikojnë se cilët janë faktorët determinues te individi në sjellje devijante dhe 

kundërligjore;   

- Mësojnë se cilat janë mënyrat më të mira të komunikimit si predispozitë krahas 

komponentës profesionale në performancë cilësore; 

- Identifikojnë ngjashmëritë dhe dallimet tek subjektet të cilët janë palë në marrëdhënien 

shoqëroro juridike me ta;  

- Mësojnë se cilat shkathtësi janë primare në ushtrimin e profesionit të tillë për reflektim 

pozitiv dhe imazh të qëndrueshëm në shoqëri.  

 

 

Metodat e të shpjeguarit  

 

Gjatë këtij programi do të përdoren metoda të kombinuara të shpjegimit duke përfshirë shpjegime 

teorike dhe 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 cilat 

përvoja janë më të mira, cilat janë më efektive profesionale e cilat janë më të pranueshme në 

Komunitet. 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 pritet 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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1. Individi dhe mjedisi social 

 

1.1 Hyrje 

 

Njeriu për nga natyra është qenje sociale, grupocentrike. Pamja e jashtme fizike e njeriut që nga 

kohërat e lashta ka shërbyer për të krijuar konkludim mbi vetitë dhe proceset psikike të tij. Në këtë 

kuptim, në shkencën e shek. XIX, por edhe vonë teoritë e ndryshme shkencore  janë përpjekur që në 

pikëpamje shkencore ta përcaktojnë sjelljen e njeriut në bazë të vetive fizike të tij. Mirëpo pjesa më 

e madhe e këtyre botëkuptimeve sot është flakur, ndonëse ende ekziston një numër konceptesh të 

lidhura për këtë mendim, siç është p.sh. përcaktimi i temperamentit të njeriut në bazë të 

konstitucionit fizik (trupor) të tij. 

 

Prandaj, në këtë sesion do të trajtohen aspekte të përgjithme të individit, faktorët pozitiv dhe ata 

negativ si dhe mjedisi social në përgjithësi. 

 

 

1.2 Objektivat e trajnimit  

 

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

 

- Njoftohen me karakteristikat dhe veçoritë dalluese të personaliteteve  

- Identifikojnë faktorët influencues pozitiv dhe ata degjenerues negativ në socium;  

 

 

1.3 Vështrim i përgjihshëm mbi individin dhe mjedisin social 

 

Mendohet se konstitucioni trupor i njeriut e përcakton temperamentin e tij. Në këtë aspekt, shikuar 

sipas statistikave, pamjes së jashtme trupore apo pamjes së përgjithshme fizike, një vëmendje pakëz 

më të madhe ia kushton kriminalistika e cila të dhënat e tilla i renditë në mesin e indicjeve. Mirëpo 

edhe psikologjia, megjithatë, përfshirë këtu edhe psikologjinë e procedurës penale, nuk e hedh, as 

që mund ta hedh analizën e lidhjes midis manifestimeve fizike dhe atyre psikike, gjegjësisht 

ndërlidhjen pamjes së jashtme fizike apo ndryshimeve të jashtme me ndodhitë psikike të njeriut, 

sepse këto ndodhi edhe njihen kryesisht përmes manifestimeve të jashtme fizike të njeriut. Ndërkaq, 

metoda e vëzhgimit këtu paraqet metodën kryesore të psikologjisë gjyqësore. Kështu p.sh. qëndrimi 

jo i zakonshëm i trupit, gjegjësisht shtati i lakuar dhe i kërrusur, mund të jetë pasojë jo vetëm e 

çrregullimit dhe sëmundjes, por edhe e konfliktit të brendshëm psikik të njeriut dhe simulimit të tij 

(gravacionit) që të paraqiten si të pafat dhe të përvuajtur, etj.). Pastaj, gjestet, lëvizjet dhe tërë 

qëndrimi i njeriut, bashku me grimasat, në shumëçka varen prej temperamentit apo prej gjendjes 

momentale efektive të tij. Te disa njerëz, lëvizjet dhe gjestet shprehin simulimin e dëshpërimit 

/pikëllimit/, zemërimit, mllefit, entuziazmit /ngazëllimit/, frikës, etj.  

 

Mirësjellja /kurtuazia/ është mënyrë e sjelljes së njeriut social dhe të kulturuar, i cili këtë e arrin në 

shoqëri të kulturuar dhe e cila ka të bëjë me intonacioni përkatës, mënyrën e të folurit dhe me 

lëvizjet fleksibile /elastike/ me të cilat nuk pengohen të tjerët. Sjellja e keqe, e vrazhdët, arroganca 

dhe mosedukata mund të tregojnë se fjala është për njeri të pakulturuar dhe të pa socializuar, i cili 

nuk është në gjendje t’i kontrollojë afektet e veta, apo për personin jo normal në pikëpamje psikike, 

ose që është në krizë psikike /i shkallmuar/.  

 

Edhe ekspresioni fascial është shenjë e rëndësishme simptomatike e cila e përcjellë komunikimin. 

Nga të gjitha shenjat simptomatike, ekspresionit fascial i kushtohet vëmendja më e madhe, thjeshtë 

për arsye se pjesëmarrësit në bisedë duke u shikuar sy më sy, më së tepërmi vëmendjen e tyre e 
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përqendrojnë, pikërisht në fytyrë, sepse ajo edhe është në qendër të fushës optike. Ndërkaq, përveç 

kësaj, fytyra është pjesa më e lëvizshme e trupit dhe ndryshimi në disa pjesë të saj, si dhe 

kombinimet e shumta të tyre, na ndihmojnë shumë në vlerësimin e gjendjes psikike të të dyshuarit, 

në bazë të stimulantëve vizual, verbal dhe stimulantëve të tjerë të cilët shprehin apo manifestojnë 

gjendjen e tij emocionale. Vetitë e personalitetit të respondentit (të anketuarit), është e mundur që, 

gjithashtu, të vlerësohen në bazë të ekspresionit fascial, madje edhe ato të karakterit afatgjatë. 

Shprehja e fytyrës dhe mimika e saj i përgjigjen gjendjes së përjetimit të brendshëm të individit 

(botës së brendshme, mirëpo megjithatë disa persona e dominojnë (kontrollojnë) mimikën e tyre, 

prandaj ata nuk e tregojnë jetën e tyre intrapsikike (botën e brendshme), ose prapë mund të tregojnë 

disponim të rrejshëm (mashtrues). 

 

Qeshja, p.sh. mund të jetë shprehje falënderimi për kujdesin e duhur të treguar, ose mund të jetë 

shprehje e kënaqësisë pas ndonjë situate të pakëndshme të tejkaluar, mirëpo ajo mund të jetë edhe 

cinike, si shenjë e kënaqësisë për shkak të gabimeve të bëra në zhvillimin e hetimeve. 

 

Ndërkaq, të qarit (vaje) me rastin e dëgjimit, mund të jetë rezultat apo shprehje e pafuqisë, frikës, 

pendimit, por nganjëherë edhe ikje nga diskutimi dhe përfitim në kohë. Kurse, biseda (të folurit), 

sidomos intonacioni i zërit, shpesh edhe më mirë se sa mimika e fytyrës e zbulon përjetimin 

intrapsikik (botën e brendshme). Shqetësimi apo nevrikosja pothuajse gjithmonë sjell deri te 

frymëmarrja më e shpejtuar, e cila tregohet qysh në fjalët e para, si dhe përmes pasigurisë së zërit. 

Ndërkaq, sidomos, personat të cilët shqetësohen apo nevrikosen lehtë dhe në të shumtën e rasteve 

durojnë për shkak të atij shqetësimi, shumë shpesh tregojnë ndryshim të dukshëm të ngjyrës së 

fytyrës e vjen si rezultat i ngushtimit dhe zgjerimit të enëve të gjakut. 

 

Grafologjia apo psikologjia e dorëshkrimit merret me hulumtimin (kërkimin) e domethënies 

psikologjike të dorëshkrimit, gjegjësisht nga forma e fjalëve dhe shkronjave, si dhe nga lëvizjet 

individuale të fiksuara në dorëshkrim nxjerr përfundimet për vetitë e caktuara të atij i cili ka 

shkruar. Përfundimet psikologjike të nxjerra nga dorëshkrimi, do të mund t’i shërbenin mjaftë 

psikologjisë së procedurës penale, sepse në procedurën penale shkruhen me dorë (dorëshkrim), 

kërkesat e ndryshme, deklaratat, dokumentet etj. 

 

 

1.4 Normalja dhe patologjikja 

 

Termi “normal” mund definohet në dy mënyra themelore. E para është nga aspekti i funksioneve të 

një shoqërie: nëse personi është i aftë ta përmbushë rolin e caktuar shoqëror. Mënyra e dytë është 

nga aspekti i individit: kjo është gjendja më e përshtatshme për zhvillimin e tij dhe për fatin e tij. 

Kur ky term vështrohet në të dy mënyrat e cekura atëherë bëhet e qartë se të dy pikëpamjet e 

ofruara do të përputheshin sikurse struktura e shoqërisë konkrete të ofronte mundësinë më të mirë të 

mundshme për fatin e individit.  

 

Ndërkaq, të dhënat empirike tregojnë se personi i cili është normal, duke pasur parasysh përshtatjen 

e mirë të tij shpesh është më pak i shëndoshë sesa personi neurotik duke pasur parasysh vlerat e tij 

njerëzore. Ky shpesh përshtatet mirë, por vetëm me kusht që të heq dorë nga egoja e vet (uni) në 

mënyrë që më pak ose më shumë të bëhet i tillë çfarë beson se duhet të jetë. Në rastin e tillë zhduket 

individualiteti dhe spontaniteti i tij i vërtetë. Nga aspekti i vlerave njerëzore grupi i personave 

neurotik duket i gjymtuar më pak sesa personat normal të cilët e kanë humbur individualitetin e vet. 

Për themeltarin e psikanalizës, Zigmund Frojdin normalja është vetëm “fiksim ideal”. Nga qëndrimi 

psiko-analitik mund të përfundohet se ajo definon normalen si pjekuri, në të vërtetë si ideal i cili 

duhet të arrihet. Caku i fundit i zhvillimit të personalitetit është karakteri gjenital i cili 

karakterizohet me “ekonominë e mirë të dashurisë” që do të thotë se personi është në gjendje t’i 

dojë të tjerët sa edhe vetveten. Për Frojdin shëndeti është çështje e kulluar konvencionale, 
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gjegjësisht koncept praktik pa ndonjë domethënie të vërtetë shkencore. Jo do të thotë se dikush e ka 

mirë (është rehat), mirëpo kjo nuk do të thotë se ai personalitet është sidomos i vyeshëm.  

 

Tashmë e kemi cekur se ka njerëz “të shëndoshë” gjegjësisht “normal” të cilët janë pak të vyeshëm 

kurse në anën tjetër njerëz “jo të shëndoshë” gjegjësisht “neurotik” të cilët janë individë mjaft të 

vyeshëm. Në pyetjen se çka duhet të jetë në gjendje të bëjë personi i shëndoshë, Frojdi përgjigjet: 

“Duhet të jetë i aftë të dashurojë dhe të punojë”. Disa autorë tjerë më me dëshirë i relativizojnë 

nocionet “normalja” dhe “patologjikja” duke i vendosur ato në kontekst të zhvillimit të njeriut.  

 

Erik Erikson, p.sh. konsideron se cikli jetësor i njeriut zhvillohet në 8 periudha, të cilat janë: 

  

 në fazën e parë e cila karakterizohet për nga vendosja e besimit themelor dhe e cila i përgjigjet 

fazës orale të zhvillimit, në të cilën veti qenësore është shpresa; 

 në fazën e dytë përjetohet autonomia personale (“faza anale”), për të cilën fazë veti qenësore 

është vullneti (dëshira); 

 në fazën e tretë dominon stili depërtues (“faza fallike”) kurse veti qenësore e kësaj faze është 

qëllimi; 

 faza e identifikimit të detyrave (“faza latente”) i përket kompetencës; 

 faza e pubertetit dhe adoleshencës – besnikëria; 

 faza psiko-gjenitale e pjekurisë në të cilën dominon dashuria; 

 faza e pjekurisë, karakteristikë qenësore e së cilës është kujdesi; dhe  

 faza e katërt – pleqëria, në të cilën dominon mendjemprehtësia.  

 

Një etapë apo periudhë jetësore rezulton nga tjetra dhe në çdo etapë bëhet integrimi i të gjitha vetive 

të fituara në një nivel më të lartë dhe më të pjekur. Këto veti ose forca janë të domosdoshme për 

normalitetin (vitalitetin) e njeriut. Kalimin nga një fazë në tjetrën Eriksoni e quan krizë e cila është 

udhëkryq kur mund të kalohet në drejtime të ndryshme, në drejtimin apo vitalitetin tjetër të ndonjë 

çrregullimi të vogël, të funksionimit të keq, dezintegrimi ose sëmundjeje.  

 

Vilhelm Rajh – duke folur për të njëjtën temë, karakterin e përshkruan si një lloj të formacionit 

mbrojtës, si tërësi e cila ka lindur nga konfliktet e brendshme midis dëshirave instinktive dhe 

presioneve nga jashtë. Tërësia e karakterit gjenital është fleksibile dhe e aftë për t’iu përshtatur 

përvojave të ndryshme. Vetia e tillë varësisht prej situatës mund të jetë e lumtur e zemëruar, e 

brengosur (mërzitur), fëmijërore ose serioze, por gjithmonë kujdeset për realitetin dhe reagon ndaj 

tij.  

 

Për dallim nga pararendësit e tij, Artur Janov konsideron se njeriu normal është i liruar nga 

mbrojtjet, është i relaksuar dhe i kënaqur, thjeshtë jeton dhe të njëjtën gjë ua lejon edhe tjerëve. Ai 

nuk është i preokupuar me sëmundjen që ta arrijë të pamundshmen, gjegjësisht që t’i kënaqë nevojat 

e pakënaqshme si dhe ta zgjidhë këtë sëmundje, sepse nevoja të tilla ai thjeshtë nuk ka. Ai shkon 

drejtpërdrejt në zgjidhjen e problemit, reagon në mënyrë adekuate dhe të qëndrueshme në 

ballafaqim me të tjerët. Energjia e tij është e drejtuar kah problemet reale dhe të vërteta dhe se nuk 

tenton të pamundshmen. Është i aftë të vendosë për vetveten sepse me tërë qenien e tij e di çka 

është për të e mirë. Personi normal ua lejon edhe të tjerëve përreth që të jenë ata që janë, i pranon 

ata dhe i do pa kushtëzime të tillë çfarë janë. Nuk ka nevojë që nga jeta e tij të krijojë atë që nuk 

është.  

 

Sipas Maslovit, njeriu është i aftë që ta definojë atë se çka është e mirë për të dhe çka i duhet atij. Të 

jesh i shëndoshë do të thotë të dish të dëgjosh, të kuptosh dhe t’i sajosh kërkesat e organizmit tënd. 

Për t’i zhvilluar njeriu kapacitetet e veta njerëzore, ai duhet t’i kënaqë nevojat elementare. Nëse 

fëmijës i plotësohen nevojat elementare fizike, nëse ai e fiton ndjenjën e sigurisë dhe i plotësohet 

nevoja për dashuri, kurse më vonë për respektim dhe vlerësim, atëherë ai mund të ecë në luftën për 
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qëllimin më të lartë, e kjo është plotësimi i nevojave për vetaktualizim. Njerëzit e pjekur të 

vetaktualizuar e pranojnë veten, të tjerët dhe realitetin e natyrës njerëzore. Këto janë personalitete të 

shëndosha dhe normale që do të thotë se këta njerëz lehtë i sajojnë marrëdhëniet e tyre të rrejshme, 

devijuese dhe të pandershme interpersonale dhe i zëvendësojnë ato me marrëdhënie të vërteta. Ata 

nuk i dëshirojnë iluzionet dhe më tepër dëshirojnë të ballafaqohen me realitetin e pakëndshëm sesa 

të përkunden në fantazitë e ëmbla. Stili i tyre i jetës, pa përjashtim ka një forcë dhe individualitet të 

tillë që lë mbresë në tërë atë që ata e punojnë qoftë ajo punë letrash, komponim, mjeshtri apo punë 

shtëpiake.  

 

Duke përmbledhur disa pikëpamje mbi “normalen” të autorëve prej të cilëve disa i përmendëm, 

Gordon Olport i veçon 6 kritere të pjekurisë të cilat janë: 

  

 zgjerimi i ndjenjës së vetvetes; 

 marrëdhënia e ngrohtë ndaj të tjerëve; 

 siguria emocionale; 

 perceptimi real; 

 vetobjektivizimi; 

 filozofia unifikuese e jetës. 

 

Duke e përmendur sidomos Sokratin dhe thënien e tij të madhe “njihe vetveten” ai konstaton se 

ndoshta korrelacioni më i theksuar i të vërejturit është aspekti i humorit. Në të vërtetë në një analizë 

të thuktë me të cilën subjektet e kanë vlerësuar njëri tjetrin në aspektin e numrit të madh të 

karakteristikave është vërtetuar se korrelacioni më i madh është midis vlerësimit të të vërejturit dhe 

humorit. Përndryshe personaliteti i Sokratit tregon lidhjen e afërt midis këtyre dy karakteristikave. 

Legjenda tregon se si ai në një shfaqje të “reve të Aristofanit” është ngritur në mënyrë që shikuesit e 

disponuar të mund ta krahasojnë fytyrën e tij me maskën e cila atë do të ishte dashur që ta përqesh 

duke pasur një të vërejtur të mirë ai ishte në gjendje që ta vështrojë karikaturën në një mënyrë të 

paanshme dhe t’i kontribuojnë shakasë (humorit) duke e përqeshur vetveten. Sipas Olportit personi i 

pjekur e njeh vetveten dhe pikërisht ai është i gatshëm që ta përqesh vetveten.  

 

Tomas Sas tërheqë vërejtjen se normalja nuk është njësoj sikurse shëndeti, sikurse që nuk është 

“anormalja” njësoj sikurse sëmundja. Disa njerëz sillen në mënyrë të pazakonshme gjegjësisht kanë 

simptoma (sipas psikiatrisë klasike) mirëpo kjo sipas tij dhe shumicës së antipsikiatrëve nuk mund 

t’i konsiderohet sëmundje dhe nuk i përket fushës së mjekësisë. Krejt ajo që psikiatria e konsideron 

patologjike në të vërtetë janë “probleme të përjetimeve” të cilat kryesisht janë probleme 

psikologjike, morale dhe juridike. Ekzistojnë vetëm dallime individuale midis njerëzve dhe 

ekzistojnë probleme të ndryshme, mirëpo nuk ekziston kurrfarë klasifikimi i sjelljes njerëzore dhe 

kurrfarë hierarkie e vlerave dhe dëshirave dhe nuk mundet dhe nuk duhet të bëhet.  

 

Një pikëpamje të ngjashme për këtë e ka edhe Teodor Sarbin, sepse edhe ky konsideron se metafora 

e sëmundjes shpirtërore, patologjikja është shndërruar në mit në një mënyrë të palejueshme. Në 

vend të patologjikes ai propozon metaforën tjetër të cilën e quan “transformim i identitetit social”. 

Ky identitet për bën sistemin e roleve të cilat i ka dikush në shoqëri dhe kjo mund të vështrohet 

përmes tri dimensioneve: statusit, vlerës dhe përfshirjes (kyçjes), të cilat pastaj ndahen dhe 

kombinohen në mënyra të ndryshme.  

 

Duke komentuar tezën e antipsikiatrisë sipas të cilës “i krisuri është bërë viktimë tragjike e 

marrëdhënieve ndërnjerëzore” Josip Berger konstaton se kontributi shkencor i këtij drejtimi ka qenë 

modest, mirëpo së jashtmi ka ndikuar përshtypja duke vepruar si forcë lëvizëse e marrëdhënies më 

humane të shoqërisë ndaj të sëmurëve shpirtëror. Sipas tij tashmë një kohë të gjatë janë të njohura 

dhe veprojnë si nxitëse për teoricienët, planifikuesit dhe prakticistët, tri botëkuptime të ndryshme 

mbi natyrën e çmendurisë.  



52  

 

 sipas botëkuptimit të parë çmenduria është sëmundje dhe entitet patologjik. Kjo është gjendje 

apo proces i cili lind, zhvillohet dhe shprehet apo theksohet si defekt në organizëm, për shkak 

të çrregullimeve fiziko-kimike apo biologjike;  

 sipas botëkuptimit të dytë çmenduria është produkt i mospajtimit apo konfliktit brenda 

individit, gjegjësisht midis nevojave biologjike dhe sociale. Ky konflikt është universal, kurse 

sëmundja është dukuri e cila lind atëherë kur proceset dhe strukturat mentale “dobësohen” 

kështu që mbizotëron njëra apo tjetra forcë, ose megjithatë aparati mental “dëmtohet”. 

 Në fund sipas botëkuptimit të tretë çmenduria është dukuri e natyrës së panjohur, mirëpo, 

megjithatë shfaqja e saj është e pakontestueshme. Kjo paraqet stil atipik të jetës (përjetimit). 

Mirëpo, vetë fakti se realisht ekzistojnë interpretime të ndryshme teorike, madje “paralele”, 

vërteton se njohuria jonë mbi esencën e asaj që e quajmë patologjike është e vogël.  

 

Vlerësimi i “normales” apo “anormales” është në lidhje të ngushtë me aspektet universale të 

njerëzimit: 

 vlerësimi i llojit të çmendurisë është i lidhur për ngjashmëritë dhe dallimet midis individëve 

në popullatën e të çmendurve;  

 personaliteti i të marrit në pyetje është i tillë çfarë “nuk është asnjë tjetër”. “ 

Sa i përket nocionit “të normales” prof. J. Berger propozon që në analogjinë e “normales” dhe 

inteligjencës ta gjejë rrugëdaljen nga qorrsokaku agnostik në të cilin kemi hasur. Zbatimi i 

kritereve të Vakslerit për personat inteligjent këtu do të thotë se “normalja” e përcakton 

aftësinë e njerëzve që:  

 të mendojnë racionalist (mendimi i pazhvilluar dhe i dëmtuar është kundër indikator i 

normales) 

 të punojnë punë të dobishme (kërkon specifikim sipas moshës, realitetit historik, ekonomik 

dhe social) dhe  

 të sillen në mënyrë adekuate (aspekti emocional dhe moral). 

 

Koncepti i psikologjisë i cili në këtë formë operacionale e paraqet klasifikimin ekzistues të 

çrregullimeve dhe sëmundjeve, vazhdimisht shpreh tendencën e përhapjes apo psikiatrizimit të jetës 

së përgjithshme. Ai shumë shpejtë i shpallë patologjike edhe shumë dukuri të cilat janë të 

kontestueshme.  

 

Një dilemë e shkakton edhe përkufizimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për shëndetin sepse 

ai dukshëm e zgjeron objektin e mjekësisë. Në  këtë përkufizim në të vërtetë shëndeti definohet jo 

vetëm si mungesë e sëmundjes por edhe si “mirëqenie e fizike, shoqërore, ekonomike dhe sociale”. 

Nëse në të vërtetë mjekësia e merr përgjegjësinë e plotë jo vetëm për gjendjen e sëmundjes së 

njeriut por edhe për gjendjen e shëndetit “deri te mirëqenia”, çka iu mbetet atëherë shkencave tjera 

që merren me studimin e njeriut? Mos vallë ato duhet të gjitha ta marrin prefiksin “mjekësor” dhe 

kështu me radhë të bëhen shkenca mjekësore? Pajtohemi se një gjë e tillë është më shumë se 

absurde.  

 

Ndërkaq, është me rëndësi të kuptohet se pa diagnozën psikiatrike do të vështirësohej shumë të 

kuptuarit midis njerëzve të klinikës por edhe më tepër midis ekspertëve dhe gjykatës. Klasifikimet e 

këtij lloji janë të nevojshme në shkallën aktuale shkencore, mirëpo kufizimin e tyre duhet ta kemi 

gjithmonë parasysh. Zgjidhja e plotë dhe përfundimtare e enigmës së çrregullimit shpirtëror mund 

të gjendet vetëm në nivelin e konkretësisë individuale e cila e përfshinë gjendjen e një personi, 

zhvillimin, përjetimin, personalitetin dhe sjelljen e tij. Në këtë hapësirë gjasat më të mëdha i kanë 

përkufizimet operacionale me të cilat vlen të shërbehemi edhe në psikologjinë forenzike.  
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1.5 Pjekuria dhe papjekuria 

 

Nocioni „shëndet mental“ haset si alternativë e nocionit „pjekuri“, p.sh. Erih From përdorë 

shprehjen “normal” dhe “i shëndoshë” paralelisht me shprehjen “person i pjekur emocional”. Ai 

konsideron se çdo person ka synimin e tij të fortë të brendshëm për shëndet, fat dhe pjekuri, dhe 

nëse shoqëria dhe familja nuk e pengojnë këtë zhvillim spontan të potencialit primar njerëzor, 

atëherë do të zhvillohet pa pengesa personaliteti i pjekur, gjegjësisht personaliteti “produktiv”. 

Potencialet primare njerëzore janë: dashuria, arsyeja dhe krijimtaria.  

 

Në përputhje me këtë orientim human në psikologji, personi i pjekur definohet sipas shumë 

kritereve të cilat do t’i cekim këtu pa ndonjë analizë të hollësishme. Personi i pjekur është para së 

gjithash person i aftë për punë (nëse është fizikisht i shëndoshë për këtë); person i aftë për të 

dashuruar (me kusht që të mos i shkaktojë vuajtje personave që i do) dhe person tolerant ndaj 

frustrimeve të cilat çdo jetë i bart në vete. Ky person është i aftë të marrë mbi vete obligime dhe 

përgjegjësi të cilat shoqëria i prej nga ai: të hyjë në marrëdhënie martesore, të bëhet prind, të 

bashkëpunojë në punë dhe shoqëri, të marrë pjesë në vendimet e bashkësisë në nivele të ndryshme 

dhe me këtë rast të mos bëhet burim i konflikteve neurotike. Personi i pjekur në shkallë të ndryshme 

i zhvillon dhe përparon marrëdhëniet njerëzore, vendet e punës, bashkëpunëtorët e vet, fëmijët etj.  

Në psikologjinë humaniste të Abraham Maslovit shprehja person i pjekur është pikënisje, vend kyç 

dhe kurorë e tërë teorisë së tij. Mund të thuhet se ai e ka përpunuar në mënyrën më të hollësishme 

portretin e personit të pjekur – autentik.  

 

Sipas tij personi i tillë posedon karakteristikat apo vetitë si vijon:  

 

 perceptimi i suksesshëm i realitetit dhe marrëdhënie të kënaqshme me mjedisin;  

 pranimi i vetes, të tjerëve dhe natyrës;  

 spontaniteti, thjeshtësia, natyrshmëria e mendimit, vlerësimit dhe ndjenjave;  

 orientimi në problem, e jo në Egon e vet (në egocentrizëm);  

 ndasia, nevoja që të jetë vetë;  

 autonomia – pavarësia nga kultura dhe mjedisi. Sipas Maslovit nxitjet themelore gjenden në 

motivet e brendshme të cilat nuk rezultojnë nga ndonjë mangësi;  

 freskia e vazhdueshme e përjetimeve në soditje, shëtitje, ushqim, pije, seks, etj.  

 përjetimi kulminant – njerëzit vet-realizues përjetojnë ekstazë më shpesh sesa të tjerët, me 

ç’rast “Uni” i tyre inspirohet në diç më të madhe që i transcendon ata; 

 përjetimi i bashkësisë me të gjithë vëllezërit e gjinisë njerëzore;  

 marrëdhënia e ndërsjellë – personat e pjekur kanë marrëdhënie të thella dhe të forta me një 

numër të vogël dhe të përzgjedhur njerëzish; 

 struktura demokratike e karakterit – kjo është veti shumë e rëndësishme që ka të bëjë me 

respektimin e çdo qenieje njerëzore, vetëm si të tillë; 

 saktësia etike, apo më saktë, dallimi i të mirës dhe të keqes në situata të ndryshme jetësore;  

 ndjenja për humor qëllimmirë që nxitë qeshjen, por jo në kupë të qiellit dhe që nuk fyen të 

tjerët;  

 krijimtaria e cila ka të bëjë me forcën dhe individualitetin e punës dhe kontributit kreativ dhe  

 rezistenca ndaj enkulturizmit: të pjekurit sillen sipas ligjeve të veta e jo sipas ligjeve 

shoqërore, prandaj për këtë arsye edhe mund të jenë të shëndoshë dhe autentik në çdo kulturë, 

madje edhe në kulturën jo të shëndoshë:  

 

Sipas mendimit të Gordon Olportit ekziston dallim shumë i theksuar midis fëmijës dhe të rriturit; të 

sëmurit dhe të shëndoshit; individit të pjekurit dhe të atij të papjekurit.  

 

Propozimi i tij për masën e pjekurisë ka të bëjë me 6 kriteret në vazhdim: 
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1. Ndjenja e zgjeruar për veten. Nëse te individi nuk zhvillohet interesimi i fortë i orientuar në 

diçka jashtë tij, jeta e tij është larg nga pjekuria njerëzore. Ambiciet e reja, idetë e reja, miqtë e 

rinj dhe hobi i ri ndihmojnë këtë zgjerim;  

2. Marrëdhënia e ngrohtë ndaj të tjerëve. Individin e pjekur e karakterizon ndjenja dhe afërsia. 

Atë gjithashtu e dallon “struktura dhe karakteri demokratik” (për çka flasin edhe Maslovi dhe 

Fromi) dhe aftësia për dashuri të pjekur gjenitale (Frojdi, Eriksoni); 

3. Siguria emocionale. Bazë për vlerësimin e këtij kriteri, sipas Olportit është “toleranca ndaj 

frustrimit”, gjegjësisht aftësia e individit që problemet e lindura t’i zgjidhë në mënyrën e 

pranueshme shoqërore me një çmim minimal për vetë personalitetin. Problemet jetësore nuk i 

mbiçmon e as nënçmon dhe posedon kontroll të mirë të drejtimit me emocione;  

4. Perceptimi real, aftësitë dhe mundësitë për zgjidhjen e detyrave. Inteligjenca e zhvilluar është 

e domosdoshme, por jo edhe kusht i mjaftueshëm për ta konsideruar një person individ të 

pjekur. Individi i shëndoshë nuk e shtrembëron realitetin vetëm sa për t’i kënaqur nevojat e 

veta;  

5. Vetobjektivizimi; sajimi dhe humori – individi i pjekur e njeh mirë vetveten dhe ka arsye dhe 

guxim që realisht ta vlerësojë vetën, aftësitë e veta dhe vendin e vet me botën që e rrethon. 

Humori i personave të pjekur është diç krejtësisht i ndryshëm nga shakatë e vrazhda dhe 

agresive të personave të papjekur; dhe  

6. Filozofia unifikuese e jetës. Esenca e këtij kriteri, sipas Olportit, gjendet në zgjidhjen e 

qëllimit themelor ose qëllimeve në jetë, kurse synimi pastaj është konsekuent drejtë realizimit 

të qëllimit.  

 

Levini flet kryesisht për kriteret e pjekurisë emocionale të cilat sipas tij janë:  

 

 Personaliteti i pjekur jeton me realitetin kurse faktet nuk i ngatërron me dëshirat dhe 

frikësimet;  

 Individin e pjekur e karakterizojnë qëllimet dhe vlerat afatgjate dhe të qëndrueshme;  

 Ai ka vetëdije të pjekur e jo fëmijërore (burim i kësaj të dytës është kërcënimet, frikësimet, 

ndjenja e fajësisë dhe fantazmat e deformuara).  

 Është i aftë të jetë i pavarur;  

 Individi i pjekur është i aftë t’i dojë të tjerët;  

 Individi i pjekur mund të shprehë hidhërimin dhe urrejtjen por ato janë të matura dhe nuk 

sjellin deri te tërbimi i cili e vështirëson sjelljen racionale; 

 Individi i pjekur është i aftë të jetë i matur varësisht nga të tjerët;  

 Individi i pjekur shfrytëzon në mënyrë adekuate mekanizmat mbrojtës;  

 Ka përshtatje të mirë seksuale dhe përshtatje të mirë pune.  

 

Sipas Xhelebxhiqit karakteristikat e individit të pjekur dhe të papjekur janë:  

 

 

Virtytet e të pjekurit  

- vendosmëria; 

- trimëria (guximi); 

- durueshmëria;  

- turpi i matur;  

- fisnikëria (bujaria); 

- çiltërsia dinjitoze; 

- sjellja e mirë (gjentile); 

- vetëkontrolli  

Të metat e të papjekurit 

- pavendosmëria; 

- frika; 

- paturpësia; 

- jo fisnikëria; 

- inati (kryeneçësia);  

- përulësia  

- pakujdesia (mosmirënjohja); 

- kërkesat e pakontrollueshme. 

 

Psikologu – eksperti gjyqësor në praktikën e tij të përditshme ballafaqohet më së shpeshti me 

individë të papjekur. Ky lloj i individëve më së shpeshti paraqiten në modalitete të ndryshme si 
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respondent në rastet e analizave psikologjike të cilat i ndërmerr psikologu me urdhrin e gjykatës. 

Shikuar nga ky aspekt, është shumë me rëndësi t’i njohim mirë kriteret e pjekurisë të cilat siç i 

theksuam, japin një pamje mjaft të harmonishme të karakteristikave relativisht të qëndrueshme të 

personalitetit. Natyrisht, këto kritere askush nuk guxon t’i kuptojë ashtu që në çdo situatë konkrete 

duhet t’i plotësojë çdo njëri apo të gjithë. Nuk ka njeri të tillë i cili do të ishte person i pjekur 

“ideal”, në të gjitha aspektet dhe rrethanat, prandaj, është më e rëndësishmja që të gjurmohen 

karakteristikat e tilla të pjekurisë te individi të cilat janë relevante për interpretimin e veprimeve dhe 

sjelljeve konkrete të tij në kohë dhe hapësirë, gjegjësisht në rrethanat ekzistuese dhe në kohën e 

caktuar.  

 

 

1.6 Racionalja dhe Irracionalja 

 

Nëse për fillim ndalemi tek aspekti i sjelljes, pa ndonjë hezitim të madh, sjelljen racionale do të 

mund ta karakterizojmë si sjellje e cila lehtë mund të konstatohet qëllimi dhe rregullat zbatimi i të 

cilave çon drejtë qëllimit, që do të kishte të bënte me aktivitetin (veprimtarinë). Fjala është pra për 

aktivitetin e tillë të njeriut i cili është konsekuent dhe masa e asaj konsekuence qëndron në arsyet e 

vet aktit, veprimeve të ndërmarra dhe në mjetet e përdorura. Që nga kjo tezë tashmë rezulton edhe 

afërsia e saj me teorinë e së drejtës edhe skemat e saj klasike. 

 

Përkundër këtyre që i përmendëm, sjellja irracionale është ajo e cila nuk ka fare kujdeset për atë se 

a iu përgjigjet qëllimi vlerave dhe interesave themelore apo jo, as për atë se a çon përdorimi i 

mjeteve drejt qëllimit me çfarëdo besueshmërie (probabiliteti). 

 

Filozofi dhe psikiatri i njohur Karl Jaspers tërheq vërejtjen se ekziston dëshira që “të kuptohen” të 

gjitha, me ç’rast humbet kriteri i kufijve të arsyeshëm psikologjik. Kjo ndodh kur psikologjia i 

zbaton “idetë” si shpjegime kauzale me supozimin se çdo gjë e përjetuar e ka përcaktueshmërinë 

ideore universale. 

 

Në jetën shpirtërore (shkruan pastaj Jaspers) ekzistojnë lidhshmëritë dhe puqjet në të cilat duket 

“sikur” dikush punon për ndonjë qëllim i shtyrë nga motivet racionale. Kështu ekziston një prirje e 

përhapur që çdo dashjeje të njeriut t'i përshkruhen “arsyet” e vetëdijshme. Lidhjet e tilla racionale të 

kuptueshme, sipas mendimit të Jaspersit në realitet e luajnë një rol fare të vogël. Dhe, së këndejmi, 

kur individi konsideron se është duke bërë diç për arsye të vetëdijshme dhe krejtësisht të 

kuptueshme, zakonisht prapa këtyre veprimeve të tij qëndrojnë apo dominojnë motivet irracionale 

dhe emocionet. Në të vërtet, kërkimi i tepërt i marrëdhënieve racionale dhe i arsyeve të kuptueshme, 

të cilat kushtimisht mund të quhen “psikologji intelektualiste” paraqet pengesë për zhytjen reale në 

domethënien e aktiviteteve të njeriut. Kjo, prapë, nuk do të thotë se shpejt mund të arrijmë në 

ndonjë diagnozë atje ku është gjetur diçka irracionale, nëse paraprakisht nuk është bërë një shikim i 

mirë së paku në segmentin e caktuar të mbretërisë së pafund të përjetimeve të njeriut. 

 

Jeta e vetëdijshme shpirtërore nuk është aglomerat i disa dukurive të veçuara, por tërësi  e 

marrëdhënies e cila gjendet në lëvizjen dhe ndryshimin e përhershëm dhe nga e cila i veçojmë dhe i 

përshkruajmë disa gjendje psikike. Të kuptuarit psikologjik nuk është i mundur (sipas Jaspersit) pa 

perceptimin e shprehjes dhe përjetimeve së bashku me fenomenet e përjetuara, të cilat na i kumtojnë 

personat që i marrim në pyetje (respondentët), kurse kjo nënkupton përmbajtjet e caktuara të cilat 

përbëjnë pamjet, simbolet dhe idetë. 

 

Në procesin e simbolizmit i cili përfshinë një varg funksionesh të ndryshme psikike, por 

reciprokisht të ndërlidhura, rolin dominues e ka mendimi. Prandaj, simbolizmin, me të drejtë të 

plotë, mund ta krahasojmë me operacionet formale-logjike të mendimit që do të thotë se në mendim 

fle arsyeja (racionaliteti) ndonëse ka edhe pikëpamje të kundërta. Nuk është e nevojshme që të 
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shpjegohet në mënyrë të veçantë se pikërisht gjuha është ajo me të cilën shprehet përmbajtja 

simbolike- gjegjësisht mjet i realizimit të arsyeshmërisë (racionalitetit). Me simbolizmin e përvojës 

emocionale dhe të ndjenjave fitohet karakteri racional, kështu që mund të thuhet se ky proces, 

ndonëse në shkallë të ndryshme, është i pranishëm edhe në aspektet më intime të personalitetit. 

 

Nuk është  e kontestueshme se arsyeja (racionalja) e humbë rëndësinë e vet posa të ndërhyjnë 

emocionet dhe se efikasiteti i aktivitetit të dobishëm të dikujt në rastin e tillë sillet seriozisht në 

pyetje. “simbolistët” fjalën “emocion” e interpretojnë ndryshe nga neurofiziologët. Sipas tyre kjo 

fjalë tregon se personi vendoset “jashtë aksionit” që do të mund të nënkuptonte se personaliteti 

tërhiqet në planë të dytë. Mirëpo, të gjitha ato ndryshime në sjellje të cilat të tjerët i vlerësojnë si 

argument të rëndësishëm të dezorganizimit dhe kaosit të krijuara për shkak të ndërhyrjes së 

emocioneve, këtu interpretohen si pjesë përbërëse e mënyrës së ekzistencës në këtë botë”. Në të 

vërtet kur ndonjë person vlerëson se situata është shumë e rëndë për tu mbizotëruar në ndonjë 

mënyrë tjetër, atëherë ai e zgjedh formën “e rënies në emocione”, gjë që krahas interpretimeve tjera 

të ndryshme mund të nënkuptohet se ai në atë çast e shlyen apo lë anash personalitetin e vet. 

 

Zgjidhja e këtillë pra vetëm e vërteton tezën fillestare se sjellja jonë zhvillohet sipas rregullave të 

caktuara, se rregulli dhe nevoja dominojnë vetëm për sy e faqe (arbitrariteti dhe çrregullimi). 

Mirëpo, këto rregulla nuk janë të llojit neurofiziologjik.  

 

Edhe atëherë kur reagojnë në mënyrë shumë impulsive, të vrullshme dhe agresive, atëherë kur nga 

ne vlojnë pasionet dhe dominon preukopimi me xhelozi, liria e zgjedhjes gjithashtu nënkuptohet. 

Ajo është e ndërtuar (e futur) në afinitetin tonë apo në aftësinë e lindur për tu shërbyer me simbole 

dhe figura abstrakte. Nga kjo forcë njeriu nuk mund të çlirohet, madje as kur me të udhëheq dëshira 

e zjarrtë (pasioni).  

    

Para se të na kaplojë ndonjë emocion i fuqishëm, para veprimit tonë, reagimit, i cili mund të duket 

krejtësisht irracional, sikurse të ishte sjellë në pyetje çdo qëllim i veprimit tonë, ne megjithatë, në 

njëfarë; mënyre simbolike kemi mundësi që përmes parafytyrimeve t'ia paraqesim vetës pasojat e 

veprimit tonë dhe me këtë faktikisht për atë veprim e marrin përsipër përgjegjësinë. Mirëpo, tashti, 

a do të heqim dorë vullnetarisht nga kjo forcë e jona apo a do ta lëmë atë anash dhe tejkalojmë në 

pajtim me disa veti të personalitetit, është çështje krejt tjetër. 

 

Përgjigja në këtë çështjen e dytë do ta ndihmojë vetëm sqarimin e refuzimit tonë që mundësitë 

personale në ndonjë situatë aktuale t’i realizojmë e jo ta bëjmë vetëm interpretimin e veprimit. 

Vendimi për këtë veprim është nxjerrë para zbatimit të tij përmes një analizimi të brendshëm. 

Ndërkaq, nëse nga ai analizim është hequr dorë, kjo prapë do të thotë se prapa heqjes dorë qëndron 

veprimi përkatës. Sipas rrjedhës normale të gjërave, njerëzit janë në gjendje që të “veprojnë” në 

mënyrë të dobishme dhe të mendojnë racionalisht, të “vetë-kontrollohen” siç thuhet zakonisht e që 

në gjuhën e proceseve psikologjike do të thotë që vetëm në ide dhe realizimin e saj është përfshirë 

dhe kalkuluar funksioni simbolik.  

 

Simbolizimi pa dyshim është përpjekje që në rrafshin filo-gjenetik dhe onto-gjenetik e tregon 

mekanizmi i konstituimit të realiteti shoqëror. Në rrafshin individual simboli lidh vetëdijen, sjelljen 

dhe aktivitetin. Simboli si element i gjuhës gjithmonë përmban skicën apo projektin e aktiviteteve, 

sepse gjuha është e pandashme nga praktika jetësore. Në këtë kuptim simbolizimin e konsituon 

racionaliteti.  

 

Nën presionin e rrethanave të rëndësishme jetësore (për të) apo të ndonjë ngjarjeje reale, individi 

bënë diç me çka në njëfarë mënyre të caktuar zbulohet, madje edhe si kryes i ndonjë veprimi apo 

ndonjë akti të dënueshëm. Kur në mënyrë të sigurt, me anë të metodave përkatëse objektive, 

konstatohet se çfarë ka bërë ai fizikisht, atëherë ai ballafaqohet me faktin për vetën e tij në rend të 
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parë. Përderisa vetëm ka menduar që të veprojë diç, përderisa ka vepruar simbolikisht, në 

parafytyrimet dhe fantazitë e tij individi edhe nuk ka qenë i detyruar të japë llogarinë para vetës.  

 

Ja pra se çka mund të shërbejë afiniteti për shfrytëzimin e simboleve dhe ideve (abstraksioneve)!. 

Pra, kur nga rrafshi i mendimit apo idesë ka dalë në rrafshin e veprimit atëherë ai ka hyrë në kthesë 

(udhëkryq). 

 

Pra vetëm vepra e zbulon autorin e saj gjegjësisht atë që e ka krijuar. Një gjë e tillë vlen edhe për 

krimin. Pra vetëdija shumë e përhapur e njeriut që për vetën të ketë mendim më të mirë se sa e 

meriton, tërë ai mashtrimi i jetës dhe vetëmashtrimi të cilat nganjëherë ushqehen me një 

këmbëngulësi të pabesueshme bien poshtë para aktit i cili mund të çojë në përfundime krejtësisht 

tjera. Ajo çfarë ka ndodhur ka ndodhur dhe nuk mund të kthehet prapa e as të ndryshohet. Tashti 

rasti është që në veprimin e tillë të tij njeriu ta zbulojë figurën e tij personale dhe nëse këtë ai nuk e 

bënë vet atëherë do ta provojnë ta bëjnë të tjerët. 

 

Me rastin e përpjekjeve të tilla të të tjerëve (ekzaminuesve), së pari zbulohet rezistenca për të cilën 

tashmë kemi treguar dhe e cila është dukuri e rregullt në ekspertizat psikologjike-forenzike. Duke e 

hulumtuar fenomenin e rezistencës arrihet deri te përfundimi se ai më së shpeshti nuk është i lidhur 

vetëm me situatën e keqe aktuale të të marrit në pyetje (respondentit), siç është procesi gjyqësor në 

të cilin ai zbulohet, por kjo ka një kuptim më të thellë psikologjik. Ky kuptim siç u cek edhe këtu 

gjendët në atë që i ka paraprirë veprës. Këtu është e pakontestueshme merita e analizës që në këtë 

dhe në dukuri të ngjashme e ka zbuluar një “mekanizëm mbrojtës” i cili është shumë i pranishëm – 

mbrapsja. Pikërisht me mbrapsje, çfarëdo qoftë ajo, në vetëdije krijohen kushtet për zhvillimin e 

aktivitetit irracional. Thënë më thjesht, kjo nënkupton veprimin pa një pasqyrë apo shikim në 

motivet e veta dhe qëllimet e vërteta dhe e cila pa një analizë është vështirë e kuptueshme dhe e 

papërputhshme me tërësinë reale intersubjektive. Derisa vetëdija nënkupton qasjen dhe 

pjesëmarrjen në komunikimin simbolik, gjuhësor etj. (sipas Lorencer-it), mbrapsja është pikërisht 

diç e kundërt: shkëputje apo shkëputje nga ky komunikim.  

 

Në psiko-analizën ortodoksale, vetëdija si e tillë nuk e ka ndonjë vlerë të posaçme. Përse kjo është 

kështu, e ka sqaruar Erih From, i cili thotë: “pjesa më e madhe e asaj që njerëzit e bartin në mendjet 

e tyre-në vetëdije, trillimet janë edhe mashtrime dhe kjo  jo për shkak se njerëzit janë të paaftë që ta 

shohin të vërtetën, por për shkak të funksionit të shoqërisë”. Pra, përmbajtja e vetëdijes, për psiko-

analitikët është kryesisht mashtruese dhe fiktive, dhe si e tillë nuk mund të paraqet realitet. 

Shoqëria, prapë, jo vetëm se krijon fiksionet në vetëdijen tonë, por edhe e pengon vetëdijen mbi 

realitetin. 

 

Sipas botëkuptimit të Frojdit, inkoshienca në esencë është çerdhe e irracionales. Themeluesi i psiko-

analizës me këtë rast e ka vërejtur qartë se mbrapsja e pengon ndjenjën e njeriut mbi realitetin dhe 

se eliminimi i mbrapsjes çon drejt një perceptimi të ri të realitetit. Ne besojmë se një person e 

shohim ashtu siç është, mirëpo në realitet ne e shohim vetëm projektin e një shfaqjeje në atë person 

(individ). Kjo do të thotë se realitetin e shohim të shtrembëruar apo të deformuar. Së këndejmi, 

gjykimi i vetëdijshëm është vetëm një pseudo shpjegim, motivet e vërteta të së cilit janë irracionale 

dhe inkoshiente. Frojdi këtë gjykim e ka quajtur racionalizim. Për cilindo mekanizëm mbrojtës 

qoftë fjala, fiksioni është pjesa më e madhe e asaj që njeriu është i vetëdijshëm për të, kurse ajo që 

mbrapsë (inkoshienca)- është realiteti. 

 

Për Fromin koshienca dhe inkoshienca janë të kushtëzuara me pikëpamjen shoqërore. Unë jam i 

vetëdijshëm për ndjenjat dhe mendimet e mia, shkruan autori, nëse është e lejueshme që me to të 

depërtohet përmes një filtri të trefishtë (shoqërisht të kushtëzuar); gjuhës, logjikës dhe ndalesave (të 

karakterit shoqëror). Përvojat të cilat nuk mund të filtrohen mbeten jashtë vetëdijes (koshiencës), 

gjegjësisht mbesin të pavetëdijshme (inkoshiente).  
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Në pikëpamjet e përmbajtjes së inkoshiencës, (konsideron Fromi) nuk janë të mundura kurrfarë 

përgjithësimesh, mirëpo mund të thuhet vetëm se: ajo gjithmonë paraqet njeriun në tërësi, me tërë 

potencialin e tij për dritë dhe errësirë. Përmbajtja e inkoshiencës pra nuk është as e keqe, as e mirë, 

as racionale, as irracionale, por edhe njëra edhe tjetra, pra krejt çka është njerëzore. Kjo pra 

përfshinë tërë njeriun përveç asaj pjese e cila i përgjigjet shoqërisë së tij. Vetëdija apo koshienca 

prapë paraqet njeriun social, gjegjësisht kufizimet të cilat i parashtron mjedisi shoqëror në të cilën 

jeton individi. Nga tërë kjo shihet se premisat psikoanalitike e barazojnë racionalen me vetëdijen 

(koshiencën). Ajo që nuk është e koshiente apo inkoshiente është irracionale. Përse? Sepse është 

instinktive  dhe patologjike (sipas Fromit dhe disa neo-analitikëve nuk është krejt kështu), vështirë e 

kapshme për vetëdijen, kurse edhe më vështirë e pranueshme për sistemin e vlerave morale dhe 

shoqërore. Mirëpo, është e rëndësishme këtu edhe një gjë; psiko-analiza e hedhë këtë barazim të 

trashëguar: racionalja = kognitivja; irracionalja=emotivja- instinktivja. Pra, kognitivja gërshetohet 

me inkoshiencën (parafytyrimet e mbrapsura) kurse ndjenjat e pranueshme janë pjesë e sjelljes 

racionale. Sipas Frojdit, parafytyrimi koshient përfshinë parafytyrimin mbi gjësendet dhe 

parafytyrimin mbi fjalët, përderisa parafytyrimi inkoshient përfshinë vetëm parafytyrimin mbi 

gjësendet. 

 

Psika është e përcaktuar me kategorinë e simbolikës; sidomos me simbolikën e gjuhës. Proceset 

simbolike në ndërmjetësimin e tyre i respektojnë parimet e unitetit (marrja parasysh e të gjithë 

faktorëve relevant të situatës) dhe universales (anticipimi i situatave të tjera të ngjashme). Problemi 

i racionalitetit të njeriut qëndron në ato akte të cilat janë kryer drejtpërsëdrejti, pa ndërmjetësim ose 

me ndërmjetësimin disfunksional (pa sukses). Prandaj, diskutimi për racionalen dhe irracionalen e 

veprimeve të personit të pandehur (ose personit i cili është kryes i ndonjë vepre) ka madje edhe 

shumë kuptim në një ekspertizë të plotë psikologjike-forenzike.  

 

 

1.7 Ushtrime 

 

SITUATA  

 

Ajo që bënë një person, paraqet, së paku, rezultatin e katër kushteve: 

 

 Të karakteristikave të përhershme të personalitetit; 

 Të mekanizmave mbrojtës; 

 Si e percepton ai situatën e tashme; dhe 

 Rëndësia e saj për vetën dhe çka kërkohet dhe çka pritet në situatën e tillë nga ai.  

 

Olporti, thotë se dy kushtet e para janë produkt i personalitetit, kurse dy kushtet tjera janë produkt i 

situatës. Për ta kuptuar sjelljen e dikujt, është e nevojshme që t’i njohim të dy grupet e 

determinanteve. Sa i përket situatës, asnjë person nuk mund “ta perceptojë situatën e tashme”, dhe 

“as ta kryej atë që kërkohet nga ai”, nëse nuk i shfrytëzon aftësitë të cilat i posedon. Me fjalë tjera, 

vet personaliteti është një faktorë në të ashtuquajturën situatë. Olporti, më tej thotë: “një situatë e 

nxitë një dispozicion personal, kurse tjetra situatë e nxitë tjetrin dispozicion. Këtë fakt nuk mund ta 

mohojmë, mirëpo ishte dashur që të dëftojmë për atë që duket si sjellje kundërthënëse, kurse shpesh 

nuk është fare e tilla. Kundërthënia e tillë mashtruese vjen për shkak se e kemi caktuar diagnozën 

gabuar”. Kundërthënia e cekur zvogëlohet nëse e vërejmë drejtë dispozicionin më të thellë, i cili e 

prodhon atë që më saktësisht e karakterizon një personalitet.  

 

Modeli situacional, supozon se situata është determinanti kryesor i sjelljes. Për dallim nga teoria e 

gjendjeve dhe karaktereve, ky model nuk fillon nga teza e sjelljes konsekuente. Për të gjithë 

përfaqësuesit e kësaj pikëpamjeje, është i përbashkët orientimi në lidhjet funksionale sipas parimeve 
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bihejvioriste, kurse kjo do të thotë se gjurmojnë pas sjelljes e cila është e ndryshme në situata të 

ndryshme. 

  

Vërejtja themelore e cila do të mund tu jepej atyre, i përket qarkullimit të konkluzioni të tyre, sepse 

nëse fillohet nga ajo se sjellja ndryshon kur ndryshon edhe situata, atëherë, kur ndryshojnë kushtet e 

situatës? Atëherë kur ndryshon sjellja, thonë situacionistët, kurse kjo është shpjegim tipik qarkor. 

Në këtë mënyrë supozimi për specifikën situacionale të sjelljes bëhet i pamposhtur në pikëpamje 

empirike. Në të vërtetë, ithtarët e kësaj pikëpamjeje, megjithatë lejojnë sjelljen e caktuar 

konsekuente, mirëpo pohojnë se ajo konsekuencë mund të sajohet vetëm në situatat e ngjashme. 

  

Për këtë Misheli thotë:” të kërkohet çfarëdo taksonomie themelore e situatës, është ndoshta njësojë 

e kotë, sikurse të kërkohej ndonjë taksonomi përfundimtare e karaktereve; situatat mund t’i 

emërojmë së paku në po aq mënyra të ndryshme sa mund t’i emërojmë edhe njerëzit. Është me 

rëndësi që psikologjia e situatës të mos shndërrohet në psikologji të karaktereve në cilat emrat 

thjesht do tu përshkruheshin situatave, në vend që tu përshkruheshin njerëzve. 

  

Me çështjen e klasifikimit të situatave në bazë të sjelljeve të ngjashme janë marrë psikologët 

interaksionist. Në kuadër të kësaj pikëpamjeje supozohet se sjellja ndokujt mund të shpjegohet 

vetëm pas zbulimit të domethënies të cilën e ka situata konkrete për personin konkret, si dhe 

dispozicionet e saj për reaksion. Marrja sistematike me situatat nënkupton që me ndryshimin e 

metodave përkatëse të analizojmë se çka do të thotë situata konkrete për personin konkret, në vend 

që për domethënien e situatës të përfundojmë në bazë të atributit të personalitetit të cilin ia kemi 

përshkruar asaj. Ky qëndrim, në psikologjinë forenzike vjen në shprehje sidomos me rastin e 

ekspertizës së vetive të përgjegjshmërisë, kurse obligon që eksperti të njihet plotësisht me vet 

situatën “kritike” (me treguesit objektiv) si dhe me domethënien të cilën e ka ajo situatë për kryesin 

e deliktit.  

 

Natyrisht, nga aspekti i pretendimit shkencor të kësaj çështjeje puna qëndron ndryshe, sepse 

shkenca edhe nuk është e interesuar për sjelljet individuale, por për sjelljet recidive të cilat lejojnë 

përgjithësime. Siç tregojnë shumë hulumtime psikologjike, sjellja më së miri mund të përshkruhet 

përmes interaksionit të situatës dhe personalitetit. Në këtë kuptim hulumtimet gjithnjë e më tepër 

janë drejtuar kah sajimi dhe deskripcioni. Në këtë plan psikologjia forenzike mund të jap një 

kontribut të rëndësishëm duke përshkruar sjelljet, të cilat janë specifike për situatat konkrete që ri 

konstruktohen me metoda të sakta të hetimit kriminalistik.  
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2. Komunikimi, interakcioni social  

 

2.1 Hyrje 

 

Në këtë sesion do të trajtohen aspekte të ndryshme që kanë të bëjnë me komunikimin duke përfshirë 

llojet, format si dhe mjetet për realizimin e komunikimit. 

 

2.2 Objektivat e trajnimit  

 

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

 

- Njoftohen me karakteristikat dhe llojet e komunikimit; 

- Bëjnë dallimin midis komunikimit verbal dhe jo verbal; 

- Njohin rregullat e komunikimit të mirë si dhe 

- Njohin shkathtësitë e të dëgjuarit aktiv   

 

 

2.3  Konfliktet 

 

Thënë përgjithësisht, konflikti është gjendje në të cilën gjendet personaliteti, atëherë kur në të 

njëkohësisht veprojnë nevoja të kundërta të të njëjtës fuqi. Konflikti i këtyre nevojave të cilat në të 

vërtetë janë kërkesa të brendshme, paraqet në të vërtetë esencën e atij konflikti.  

 

Kryesisht janë të njohura dy klasifikime themelore të konflikteve, të cilat janë:  

 

 I pari, klasifikimi sipas burimeve (origjinës) – konfliktet e brendshme dhe të jashtme; dhe 

 Klasifikimi i dytë i përket vlerësimit të sjelljes së njeriut në disa situata.  

 

Procesi i socializmit të njeriut nuk mund të kuptohet pa zhveshjen e tij nga konfliktet. Zhveshja apo 

situata frustruese, përbënë atë gjendje psikike në të cilën është individi, atëherë kur konsideron se 

diçka apo dikush po e pengon që t’i realizojë motivet e veta. Për ta kuptuar personalitetin është e 

rëndësishme të dimë se si sillet ai në situatat frustruese. Në praktikën klinike shpesh përmendet 

shprehja “toleranca frustruese”, e cila tregon rezistencën ndaj mossuksesit, gjegjësisht ndaj privimit 

nga llojet e ndryshme. Është e ditur se disa njerëz pengimin e realizimit të qëllimeve të parashtruara 

e durojnë më lehtë, kurse të tjerët tregojnë gatishmëri që ndaj çdo pengese për realizimin e 

qëllimeve të parashtruara të reagojnë rreptë dhe në  mënyrë jo adekuate. Deri te frustrimi mund të 

vijë për shumë arsyeje: kur paraqiten pengesa objektive për realizimin e qëllimeve të parashtruara; 

kur ekzistojnë barriera të natyrës sociale (botëkuptimet dhe normat e caktuara shoqërore); kur 

problemi ekziston në vet personalitetin për shkak të paaftësisë që ta realizojë atë që ia ka vënë veti 

për qëllim; si dhe në rastin e konfliktit të motiveve, gjegjësisht në rastin e konflikteve.  

 

Situata konfliktuoze lind për shkak të konfliktit të motiveve. Konfliktet janë burim i frustrimeve më 

të forta dhe frustrimeve me pasojat më të theksuara. Zakonisht dallohen tri lloje konfliktesh të cilat 

janë: 

 

 kur duhet të përcaktohemi midis dy qëllimeve, kurse që të dyja na tërheqin (ky konflikt është 

relativisht pa të keqe dhe zgjidhet lehtë); 

 kur duhet ta bëjmë njërën ose tjetrën gjë, kurse që të dyja janë të pakëndshme, që të dyja na 

irritojnë dhe që të dyja nuk i dëshirojnë (ndodhemi midis dy të këqijave, kurse vështirë 

konstatojmë se cila është e keqja më e vogël – ky konflikt është me pasoja negative); 
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 kur në të njëjtën kohë një qëllim edhe tërheq edhe irriton (kur duhet të pranohen ose të dy 

qëllimet, ose asnjëra – njëkohësisht ekzistojnë dy motive të kundërta, prej të cilave njëri na 

shtynë ta kryejmë, kurse tjetri t’i shmangemi kryerjes.  

 

Në rastin e tretë, i cili nga aspekti i psikologjisë forenzike është shumë i rëndësishëm, nëse motivet 

nuk janë të forta, nuk ka pasoja të rënda, mirëpo nëse motivet janë të forta, atëherë edhe mund të 

vijë deri te pasojat me epilog tragjik. Ndaj frustrimeve, në përgjithësi qofshin ato të nxitura nga 

barrierat e ndryshme, apo nga situatat konfliktuoze, mund të reagohet në dy mënyra:  

 

 realiste (në pajtim me situatën konkrete duke pasur kujdes); dhe 

 në mënyrë jorealiste – situata joadekuate.  

 

P.sh, thuhet se mënyra realiste e tejkalimit të frustrimit qëndron në atë kur dikush has në pengesë 

dhe nuk arrin ta zgjidh – atëherë tenton që këtë qëllim ta zgjidhë në një mënyrë më të përshtatshme 

dhe më të shkathët, ose kur, për ta arritur qëllimin, i shtonë përpjekjet, madje edhe kur është i 

kënaqur me qëllimin tjetër.  

 

Neo-psiko-analitikja e njohur Karen Hornaj, si problem qendror të studimit të vet për neurozat – e 

ka vendosur konfliktin neurotik. Ajo fillon nga fakti se te çdo njeri ekzistojnë konfliktet normale 

(prej më të thjeshtave, deri te ato më të ndërlikuarat, konfliktet morale, etj.) Mirëpo, personaliteti i 

shëndosh ia del t’i zgjidh konfliktet.  

 

Sipas saj kushtet për zgjidhjen e konflikteve janë si vijon: 

 

 njeriu duhet të jetë i vetëdijshëm për ekzistimin e dëshirave të kundërta; 

 njeriu duhet ta ketë të formuar kriterin për vendimmarrjen e vet;  

 duhet të jetë i gatshëm dhe i aftë të marrë përsipër përgjegjësinë e cila lind nëse vendosë për 

njërin;  

 njeriu duhet të jetë i aftë që të heq dorë nga njëra prej tendencave të cilat ekzistojnë brenda tij.  

 

Kjo autore konsideron se, te njeriu, ekzistojnë tri grupe themelore të synimeve: 

 

 synimi drejt njeriut; 

 synimi kundër njeriut; 

 synimi nga njeriu.  

 

Këto synime mund të jenë të shëndosha, por edhe neurotike, kompulsive, të cilat nga ato të 

shëndoshat dallojnë pikërisht në bazë të katër kritereve të cekura. Synimet neurotike janë të tilla 

çfarë njeriu nuk mund të heq dorë prej tyre, nuk mund ta merr përgjegjësinë mbi vete, sipas Karin 

Hornaj, është karakteristikë se gjithmonë dominon njëra prej grupeve të synimeve.  

 

Në rast se dominon synimi, atëherë te njeriu paraqiten simptomat me të cilat personi lufton kundër 

çdo kufizimi. Personi i tillë nuk duron asgjë që është e ngushtë, nuk duron hapësirat e mbyllura, 

ligjet e as normat. 

 

Te personat te të cilët dominon synimi kundër njeriut, paraqiten simptomat me të cilat ata luftojnë 

kundër çdo sëmundjeje, kënaqësie dhe vartësie etj. Në planin psikosomatik, paraqiten dhembje të 

stomakut, kokës etj. Nëse paraqitet rreziku që personi i tillë  ta zbulojë synimin i cili nuk i përgjigjet 

pamjes ideale, atëherë shfaqen simptomat e frikës. 
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Në grupin e synimeve neurotike kundër njeriut, bëjnë pjesë: nevoja neurotike për dashuri, vartësia 

neurotike dhe nevoja neurotike e nënshtrimit të personalitetit të vet. 

 

Në psikanalizën ortodoksale, shëndeti shpirtëror varet nga i ashtuquajturi parim ekonomik, 

gjegjësisht nga marrëdhënia kualitative e ndërsjellë e forcave psikike. Në bazë të parimit ekonomik, 

i cili para së gjithash i përket teorisë mbi libidon, të sëmurët, në bazë të mënyrës së lëngimit, mund 

të ndahen në katër lloje, të cilat janë: 

 

 Në rastin e parë, personi lëngon për shkak të pengimit (frustrimit), kur p.sh. për çfarëdo arsye 

e braktisë personi tjetër i cili deri atëherë i ka kënaqur nevojat e tij erotike, kurse ky prapë për 

ndonjë arsye nuk është në gjendje që ta bartë erotikën e vet te personi tjetër; 

 Deri te sëmundja mund të vijë edhe për shkak të pengesave të brendshme apo fiksimit. Këtu 

bëjnë pjesë ata persona të cilët janë të fiksuar për ndonjë formë të jo socializuar të kënaqjes; 

 Grupi i tretë i të sëmurëve lëngon për shkak të ngecjes në zhvillim (pseudo-zhvillimi); 

 Në fund, në grupin e katërt, bëjnë pjesë të sëmurët nga erotizmi i sforcuar (erotizmi i tepërt). 

 

Në këtë pikëpamje, tashmë të tejkaluar, kusht i sëmundjes është marrëdhënia kualitative e forcave të 

kacafytura. Ndërkaq, frustrimi, fiksimi dhe pseudo-zhvillimi nuk kanë ndikim nëse lihet anash 

marrëdhënia kualitative e forcave të kacafytura, gjegjësisht nuk kanë kurrfarë ndikimi nëse sasia e 

caktuar e libidos nuk grumbullohet dhe shkatërron forcat integruese të Egos. Pra, deri te sëmundja 

vjen nëse libido është tepër e fortë, apo nëse Ego është tepër e fortë. Ego mund të dobësohet për 

shkak të lëngimeve të ndryshme organike, si dhe për shkak të rrethanave të papërshtatshme (të 

këqija) në formimin e hershëm të saj.  

 

Pamja për vetën është gjithashtu përpjekje e zgjidhjes së kundërthënieve të cilat janë të 

pazgjidhshme, sepse janë neurotike. Sa më shumë konflikte që ka personi brenda vetës, aq më të 

idealizuar e ka edhe pamjen për vetën. Në të vërtetë, në këtë rast vjen deri te inflacioni i pamjes për 

vetveten dhe individi gjithnjë e më pak është i aftë të nxjerr vendime, të lëvizë në shoqëri, etj. Pra i 

nevojitet pamja e tillë për vetveten e cila nuk do ti lejojë që vetveten ta shoh në dritën e vërtetë dhe 

në këtë mënyrë ai vjen në gjendje të pashpresë. Kjo gjendje sipas Hornej është burim i asaj që ne e 

quajmë sadizëm dhe mazohizëm. 

 

Derisa, sipas psikanalizës klasike ato janë produkt i konflikteve të instinkteve seksuale dhe 

agresive, sipas kësaj autoreje këto lindin për në mungesë të shpresës së individit për të hequr dorë 

nga synimi i dhunshëm. Në psikanalizën klasike flitet për parimet e kënaqësive dhe realitetit, kurse 

këtu, kënaqësia e synimeve sadiste kuptohet si nevojë për zgjidhjen e pozitës së pashpresë në të 

cilën gjendet personi. 

 

Përpjekjet e përmendura për zgjidhjen e konflikteve, për shkak të synimeve të dhunshme dhe 

kundërthënëse, sjellin deri te varfërimi progresiv i personalitetit. Sa më tepër që përdoren 

mekanizmat e përmendur, aq më pak personi është në gjendje ta zgjidhë pa vështirësi dhe pa 

konflikte situatën e vet. Përndryshe, Hornej, sikurse edhe analitikët tjerë, thekson se konfliktet 

lindin në fëmijëri dhe atë nën ndikimin e qëndrimeve të prindërve kundërthënës (konfliktuoz), te të 

cilët dominon njëra nga tri grupet e përmendura të synimeve. Për tu kuptuar sjellja e individit, por 

edhe për tu mundësuar zgjidhja e problemeve të tij, është e rëndësishme të shihen rolet e ndërsjella, 

gjegjësisht marrëdhënia midis këtyre synimeve  

 

 

2.4 Baza e Komunikimit  

 

Komunikimi tek njeriu është mjaft intensiv, kompleks dhe i llojllojshëm. Ai edhe për nga 

shpeshtësia tejkalon komunikimin shprehimisht të kafshëve. Ai është përcjellës i përhershëm i 
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aktivitetit të njeriut. Pothuaj në të gjitha format e sjelljes së njeriut është i përfshirë. Kur nuk 

komunikon me njerëzit e tjerë, njeriu i drejtohet vetvetes, komunikon me veten. Komunikimi tek 

njeriu është mjaft i zhvilluar, i ngritur dhe kompleks. Ai mbështetet edhe në shenja që janë vetëm 

sinjale, por para së gjithash mbështetet në simbole. Simbolet që njeriu i shfrytëzon në komunikimin 

e vet janë mjaft të shumta dhe të ngritura në sisteme komplekse. 

 

Komunikimi, pastaj, është shumë i llojllojshëm dhe realizohet me anë të mjeteve të ndryshme. Për 

njeriun është karakteristik komunikimi me fjalë. Por nuk realizohet vetëm me fjalë por edhe me 

figura, skema dhe shenja të ndryshme arbitrare. Lloj i rëndësishëm i komunikimit të njeriut është 

komunikimi jo verbal me anë të llojeve të ndryshme të lëvizjeve si dhe me anë të pozitës në 

hapësirë. Në saje të shfrytëzimit të mjeteve teknike komunikimi i njeriut nuk është vetëm 

komunikim me anë të kontaktit të drejtpërdrejtë, sy më sy, por arrin prej një personi deri te personat 

e tjerë në largësi që ndonjëherë nuk mund të merren me mend. Komunikimi ka tek njeriu funksionin 

ekspresiv dhe apelativ. Me shenja të ndryshme, me lëvizje ekspresive të fytyrës, të trupit dhe të 

pjesëve të tij, mund të shprehen dhe nga ana e personave të tjerë të regjistrohen gjendjet e shumta të 

brendshme të njeriut: emocionet, qëndrimet, karakteristikat e personalitetit. 

 

Si funksione të komunikimit tek njeriu mund të dallojmë ato funksione që i kanë shenjat, simbolet 

dhe sinjalet, që njeriu i shfrytëzon gjatë komunikimit. Zakonisht ceken tri funksione: 

 

- funksioni i reprezentimit, - që konsiston në atë që shenja të qëndrojë në vend të diçkaje, 

zëvendëson diçka; atë funksion e kanë edhe simbolet edhe sinjalet; 

- funksioni i komunikimit – që mbështetet në faktin që shenjat janë bartës dhe përcjellës të 

domethënieve; këtë funksion e kryejnë simbolet, 

- funksioni shprehës – manifeston gjendjet dhe veçoritë e brendshme të njeriut edhe kur nuk ka 

për qëllim që të komunikojë për këtë; ky funksion është e lidhur me sinjale (E.L. Hartley dhe 

R.E. Hartley 1959, 

 

 

2.5 Llojet e komunikimit  

 

- Intrapsikik: ajo që ndodhë në kuadër të psikikës, që është e origjinës psikike dhe zhvillohet në 

kudër të saj me theksim që proceset të mos përhapen më tej: 

a) transcendent 

b) intrapersonal 

- reversibil (çdo gjë që thuhet mund të tërhiqet), 

- diskret (nuk shkojnë nga jashtë) 

- interpersonal (disa ose 5-6 njerëz) 

- publik(një person me shumë njerëz) ireverzibile 

- masovik (me anë të mediave dhe të kontrollit) 

 

Komunikimi i njeriut është i shumëllojshëm. Është e mundur, para së gjithash, të dallohet 

komunikimi verbal ose linguistik nga komunikimi jo verbal ose jo linguistik. i pari është me anë të 

fjalëve gojore ose të shkruara.  

 

Si sistem të simboleve komunikimin verbal karakteristik për ndonjë komunitet kulturor, e quajmë 

gjuhë. Komunikimi jo verbal mbështet në lëvizje dhe në raporte hapësinore. Komunikimi jo verbal 

është i ashtuquajturi komunikimi para linguistik që lidhet me shqiptimin e fjalëve, por nuk është në 

bazë të përmbajtjes së fjalëve.  

 

Është e mundur të dallohen llojet e komunikimit edhe në bazë të kritereve të tjera. Në bazë të asaj se 

komunikimi a realizohet me shfrytëzimin e ndonjë mjeti teknik ose pa te dallohet komunikimi i 
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indirekt dhe i drejtpërdrejtë. Edhe pse kuptuar tekstualisht nuk ka komunikim të drejtpërdrejtë, 

sepse edhe për bisedë sy më sy nevojitet ajri si bartës i zërit, për komunikim të drejtpërdrejtë flasim 

kur nuk ka shfrytëzim të aparaturës teknike. I tillë është edhe komunikimi me anë të stabilimenteve 

të veçanta, për shembull me anë të telefonit ose të porosive telegrafike.  

 

Komunikimi indirekt i dedikohet një numri të madh personash, komunikim masiv, sepse gjithmonë 

realizohet përmes disa mjeteve për t’iu drejtuar masave. Mund të jetë me anë të komunikimeve të 

ndryshme masovike: të shtypit, filmit, radios, televizionit. Me komunikimin një kahor, në kuptim të 

veçantë mund të shënohet edhe komunikimi i pasuksesshëm ku bashkëbiseduesit nuk reagojnë në 

përmbajtjen reale të komunikimit por, duke mos u kujdesur për atë që komunikohet, paraqesin dhe 

diskutojnë vetëm për atë që kanë dashur ta thonë. 

 

Formalisht komunikimi i tillë është dy kahor dhe reciprok, por realisht është një kahor. Që të mund 

të flasim për komunikimin e suksesshëm, është e nevojshme që ai i cili e merr porosinë të kuptojë 

çka porosit komunikuesi me anë të saj dhe në reaksionin e vet kthyes të kujdeset për atë përmbajtje. 

Komunikim i suksesshëm është procesi që bën një varg komunikimesh dhe reagimesh reciproke, me 

ç ‘rast secili prej pjesëmarrësve komunikimin e vet e formon sipas reagimit të pjesëmarrësit tjetër 

në te. Komunikimi i suksesshëm s’është e thënë të shpie në pajtimin e mendimeve, por duhet të 

paraqesë shkëmbimin real të mendimeve. Sipas këtij kriteri është e mundur, pra, të dallohet 

komunikimi i suksesshëm dhe i pasuksesshëm. Dallim psikologjikisht i rëndësishëm qëndron midis 

komunikimit interpersonal dhe intrapersonal. Komunikimi sipas definicionit është interpersonal, 

manifestim i shenjave ndaj të cilave reagon personi tjetër, e nëse shenja është simbol – përcjellja e 

domethënies prej një personi tek tjetri. Por është e mundur që simbolet t’i dërgohen edhe vetvetes. 

Duke i shfrytëzuar simbolet verbale njeriu vetvetes ia paraqet arsyet dhe kundër arsyet për atë që të 

pranojë ose të mos pranojë diçka, të bëjë ose të mos bëjë diçka. Në këtë mënyrë e orienton sjelljen e 

vet dhe bën vetëkontrollin. Kjo, sipas rregullës, nuk është vetëm vetëkritikë, por edhe kontroll i 

internacionalizuar shoqëror sepse përmbajtjet e të folurit të brendshëm rregullisht lidhen me 

botëkuptimet dhe normat shoqërore. 

 

 

2.6 Komunikimi verbal 

 

Mjeti më i rëndësishëm i komunikimit tek njeriu është të folurit. Të folurit dhe komunikimi foljor 

ose verbal mbështet në aftësinë e njeriut që të prodhojë zëra (fonema) mjaft të llojllojshme, si dhe 

në aftësinë që zërat t’i lidhë në grupe që bëhen bartëse të domethënies, në fjalë (morfemë) dhe më 

tej në sisteme fjalësh. Të folurit me zë dhe gjuha e ndërtuar mbi te është forma më e rëndësishme e 

komunikimit të njeriut sepse paraqet sistemin social simbolik. Kjo do të thotë se, me anë të gjuhës 

së caktuar, me gojë dhe me shkrim, mund t’i komunikojnë përjetimet e veta dhe t’i komunikojnë 

njohuritë e veta një rreth i gjerë individësh, të gjithë ata që i takojnë një komuniteti të caktuar 

gjuhësor dhe që e kanë përvetësuar domethënien e kombinimeve të zërave të gjuhës së caktuar dhe 

rregullat e ligjet e përdorimit të tyre. 

 

Të folurit dhe gjuha janë mjet i rëndësishëm i komunikimit, është thënë, sepse shenjat që i 

shfrytëzon (fjalët), janë bartëse të domethënies, të të ashtuquajturës domethënies denotative. 

Domethënia denotative është domethënie që është e njëjtë për të gjithë ata që e shfrytëzojnë gjuhën 

e caktuar. Fjalët posedojnë, sipas rregullës, edhe një domethënie plotësuese, të ashtuquajturën 

domethënien konotative. Domethënien konotative e caktojnë (Kreq D. dhe bashkëpunëtorët, 1972) 

si ndjenja dhe qëndrime që bashkohen me simbolin. 

 

2.6.1 Llojet dhe veçoritë e komunikimit verbal 

 

Llojet e komunikimit verbal duke pasur parasysh qëllimin janë: 
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- kognitiv 

- ekspresiv komunikimi 

- persuaziv 

- social 

Veçoritë e komunikimit verbal janë: 

- fjalët janë pasqyrim simbolik i mendimit; 

- domethënia e fjalëve është me marrëveshje; 

- kuptimi zhvillohet nga konteksti verbal në të cilin përdoret fjala; 

- komunikimi verbal në pjesën më të madhe është nën kontrollin e vetëdijes. 

 

2.6.2 Komunikimi jo verbal 

 

Për njeriun është karakteristik komunikimi verbal. Por as te njeriu komunikimi nuk është vetëm 

verbal. Njeriu shfrytëzon vazhdimisht edhe shenjat jo verbalë siç janë theksimi i tingujve përkatës 

gjatë të folurit, pauzat dhe dallimet në ritmin e të folurit dhe variacionet e tjera përcjellëse gjatë 

shqiptimit të fjalëve. Por njeriu shfrytëzon forma të ndryshme jo verbale të sjelljes jo vetëm si 

plotësim i të folurit por edhe si mënyra të pavarura dhe mjaft të shpeshta dhe të rëndësishme të 

komunikimit: ndryshimi në shprehjen e fytyrës dhe të lëvizjeve, prekja trupore dhe dallimet në 

distancën nga personi tjetër, orientimi dhe mbajtja e shikimit. Disa prej këtyre shenjave shërbejnë si 

sinjale, disa si simbole e shumë prej tyre edhe si simbole edhe si sinjale. Mund të jenë bartëse të 

domethënies mjetet me anën e të cilave dërgohen porositë e përmbajtjes së caktuar.  

 

Por shpeshherë janë vetëm shprehje e paqëllimshme e ndonjë gjendjeje të organizmit: të ndjenjës 

pozitive ose negative, të disponimit, të simpatisë dhe të dashurisë ndaj dikujt ose urrejtje dhe 

armiqësi ndaj personit të caktuar (Argyle, 1975.) Komunikimi jo verbal thekson, përsërit, 

zëvendëson, plotëson dhe i kundërvihet komunikimit verbal. Komunikimi jo verbal ka funksion të 

shumëfishtë. Përveç të tjerash: 

 

a) ofrimi i informatave lidhur me atë se personi tjetër a po e përcjell me kujdes çka i komunikon 

bashkëbiseduesit – p.sh. me lëvizjen e kokës; 

b) shënimi i momentit kur gjatë konverzimit duhet të merret fjala dhe të flitet, e kur të ndërpritet 

të folurit dhe të dëgjohet, sinkronizimi i komunikimit me fjalë të tjera, p.sh. me anë të 

lëvizjeve të ndryshme me të cilat shënohet miratimi ose mos durimi; 

c) Shprehja e qëndrimeve reciproke personale, pozitive dhe negative – p.sh. me afrimin ose 

largimin reciprok në komunikim; 

d) ilustrimi i përmbajtjes së komunikimit verbal – për shembull me mbështetjen e ndonjë aksioni 

me anë të lëvizjes; 

e) dhënia e informatës retroaktive lidhur me reagimin në komunikatën e dhënë, duke informuar, 

përveç tjerash, a është kuptuar çka ka thënë bashkëbiseduesi, a pajtohet me te ose jo, a i 

besohet ose jo – shumë shpesh me anë të formave të caktuara të ekspresionit facial; 

f) zëvendësimi për komunikatën që përndryshe paraqitet me anë të shenjave verbale – siç është 

shfrytëzimi i shenjave të gjesteve tek shurdhmemecët; 

g) komunikimi për vetveten, njoftimi për personalitetin e vet, me qëllim ose pa qëllim –p.sh. me 

mënyrën e caktuar të veshjes në mënyrë që të vihet në dukje roli shoqëror vetanak ose 

(paqëllimshëm) manifestimi me anë të mënyrës së reagimit emocional të veçorive të 

temperamentit; 

h) funksioni mjaft i shpeshtë dhe mjaft i rëndësishëm – ekspresioni i emocioneve, shprehja e të 

cilave është pjesë përbërëse e reagimit emocional, e që njeriu i shfrytëzon edhe si shenja 

sociale që është në gjendje edhe t’i kontrollojë, - i shërbejnë kësaj, përveç begatisë së 

shprehjes faciale, edhe shenja të tjera të shumta jo verbale (Argyle, 1969). 
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2.6.3 Aspektet e komunikimit jo verbal 

 

Dallojmë këto aspekte të komunikimit jo verbal: 

 

- Ekspresioni vokal - aspekt i fuqishëm i komunikimit verbal janë melodika (lartësia e zërit), 

dinamika (fuqia e zërit), ritmika (ritmika e sinjalit), agogika (metrika, shfrytëzimi pauzave, 

frymëmarrja, këndimi dhe çdo gjë që zëri i njeriut është në gjendje të prodhojë). 

 

- Ekspresioni facial – sipas shumë hulumtuesve aspekti më i rëndësishëm i sjelljes jo verbale është 

shprehja e fytyrës. Olport konsideron se kjo është qendra e përjetimit të vetes, kurse Birdvistel i ka 

veçuar 250 000 shprehje të ndryshme të njeriut. Struktura specifike e shprehjes faciale jep vulën 

individuale të çdo njeriu. 

 

- Ekspresioni i gjestikular – është studimi i lëvizjeve të duarve në komunikim dhe ka të bëjë me 

sjelljet që nuk kanë domethënie absolute vetvetiu, por i fitojnë në kontekstet dhe në raportet e 

caktuara. 

 

- Ekspresioni postural – pesë pozitat themelore të trupit janë: qëndrimi në këmbë, qëndrimi ulur, 

qëndrimi galuc, qëndrimi gjunjazi dhe qëndrimi shtrirë dhe janë njësi themelore nga të cilat 

kombinohen të gjitha pozitat e tjera. 

 

- Ekspresioni proksemik – edhe studimi i kontakteve trupore, në rastet më të shpeshta renditet në 

format më primitive të pozitës jo verbale të njeriut. 

 

- Sjellja spaciale – lëvizja në njëfarë mënyre është ekzistimi në hapësirë. Ajo i bashkon, por edhe i 

drejton të gjitha format e tjera të shprehjes në hapësirë. Me termin sjellje spaciale nënkuptohet 

afërsia, orientimi, sjellja territoriale dhe lëvizjet në rrethinën fizike. 

 

- Ritmi – ajo që është shumë e qenësishme, jo vetëm në hulumtimin e të ecurit, por edhe në 

hulumtimin e komunikimit jo verbal në përgjithësi janë ritmi dhe shpejtësia e sjelljes shprehëse, për 

të cilat konsiderohet se në të njëjtën kohë janë ekspresive, por edhe të integruara në faktorin 

organizues të një personaliteti. 

 

- Lëvizja në hapësirë – lëvizja është makro njësi e analizës jo verbale. Sipas Olportit ekzistojnë 

shtatë forma të matshme të ecjes: rregullsia, shpejtësia, forca, gjatësia e hapit, elasticiteti, caktimi i 

drejtimit dhe ndryshueshmëria. Në bazë të tyre mund të manifestohen karakteristikat e caktuara të 

karakterit, gjë që mundëson edhe vlerësimin e tyre. 

 

- Veshja dhe aspektet e tjera të dukjes – veshja dhe stolitë e ndryshme trupore gjenden nën 

kontrollin e atij që i mban ( për dallim nga flokët dhe ngjyra e lëkurës që vetëm pjesërisht mund t’i 

kontrollojë). 

 

- Shkarravitja, vizatimi dhe pikturimi – studimi i shprehjes simbolike të njeriut tregon se çdo gjë 

mund të marrë edhe domethënie simbolike: objektet natyrore, bimët, kafshët dhe sjelljet e 

llojllojshme të njeriut. 

 

2.6.4 Dallimet dhe lidhjet midis komunikimit verbal dhe jo verbal 

 

Midis komunikimit verbal dhe jo verbal ekzistojnë dallime. Argajl (Argyle, 1969) cek këto katër 

dallime kryesore: 
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1. të folurit është veçanërisht i përshtatshëm për komunikim të karakteristikave të objekteve 

dhe të personave, kurse komunikimi verbal për shprehjen e emocioneve, të qëndrimeve 

interpersonale dhe të disa aspketeve të tjera të raporteve interpersonale, veçmas kur është jo 

taktike që emocionet dhe qëndrimet të komunikohen në mënyrë direkte; 

2. komunikimin gjuhësor e drejtojmë në mënyrë të vetëdijshme dhe sipas planit, kurse 

komunikimi verbal shpeshherë është i pavetëdijshëm ose jo plotësisht i vetëdijshëm, më 

tepër spontan, shpeshherë i paqëllimshëm dhe më i lirshëm se kontrolli i personalitetit; 

3. për të folurit është i nevojshëm aktiviteti i pjesëve të caktuara të sistemit qendror nervor, 

kurse bazë për një pjesë të konsiderueshme të komunikimit jo verbal është aktiviteti i 

qendrave të caktuara subkortikale; 

4. të folurit është sistem i kodeve arbitrare në bazë të kombinimit të zërave,(kurse të folurit me 

shkrim është kombinim i shenjave me shkrim për zërat) për shënimin e objekteve, të 

raporteve dhe të ideve, dhe shenjat jo verbale në një masë të konsiderueshme janë shenja 

ikonash d.m.th. figurash të objekteve reale ose të pa koduara në bazë të reaksionit të bazuar. 

 

Këtyre karakteristikave është e nevojshme t’ju shtohen edhe dy: 

 

1. fjalët që shfrytëzohen në komunikimin verbal gjithherë janë bartëse te domethënies, kurse 

elementet jo verbale të komunikimit shpeshherë janë vetëm sinjale me të cilat shprehet gjendja 

e caktuar e organizmit por nuk bartë dhe nuk komunikon me qëllim ndonjë porosi; 

2. me fjalë dhe me kombinimet e tyre kemi mundësi që të komunikojmë njohuritë dhe përjetimet 

lidhur me shumë veçori të realitetit, raportet e ndërlikuara, idetë e ndryshme që me anë të 

shenjave jo verbale nuk do të ishim në gjendje t’i shprehim, kurse shenjat jo verbale, nëse 

ndonjëherë janë mjet më suptil i shprehjes, para se gjithash janë për shprehjen e disa 

emocioneve dhe të raporteve interpersonale. 

 

2.6.5 Komunikimi interpersonal 

 

Në procesin mësimor komunikimi interpresonal ka të bëjë me komunikimin direkt të dy ose më 

shumë personave “sy më sy” dhe nënkupton format e komunikimit verbal, jo verbal dhe fizik. Në 

kuptimin didaktik mund ta përcaktojmë edhe si interaksion në të cilin një person ia prezanton disa 

përmbajtje personit tjetër në mënyrë që të ndikojë në sjelljen e tij. 

 

Komunikimi interpersonal (personal) shënon të folurit e brendshëm “të folurit” vetvetes ose “të 

folurit me vetveten” që zhvillohet në brendinë e njeriut (proceset në tru). “Njeriu përpiqet që me anë 

të komunikimit të brendshëm të vendosë baraspeshën psikike dhe të arrijë stabilitetin kognitiv dhe 

afektiv”. Pasi që ndodhë brenda subjektit, komunikimi interpersonal përfshin mendimin dhe 

ndjenjat e tij, proceset e vetëdijshme dhe të nënvetëdijshme. 

 

2.6.6 Komunikimi personal dhe apersonal 

 

Komunikimi interpersonal mund të shënojë interaksionin direkt midis dy ose më shumë personave, 

e gjithashtu edhe interaksionin tek i cili ekziston ndërmjetësuesi (media). Duke pasur këtë parasysh 

mund të flasim për komunikimin personal dhe apersonal. Tek ky lloj komunikimi është e dukshme 

se në ndarje nisemi nga lloji i medias, përkatësisht nga ajo se a është fjala për median e gjallë ose jo 

të gjallë. Kur dy ose më shumë persona komunikojnë drejtpërdrejtë, pa ndërmjetësim të medias, 

bëhet fjalë për komunikimin personal. Për dallim nga komunikimi personal, komunikimi apersonal 

në ndërmjetësimin e vet përfshinë median. Arsimtari tek ky lloj komunikimi shpeshherë paraqitet si 

medie komplementare. Vlera pedagogjike e komunikimit personal është më e theksuar për shkak të 

drejtëpërdrejtësisë së saj, prandaj ajo në këtë aspekt është mbi çdo komunikim apersonal. 
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2.7 Të dëgjuarit dhe të folurit 

 

Komunikimi fillon atëherë kur një person i drejtohet tjetrit sepse ka ndonjë nevojë që dëshiron ta 

plotësojë – diçka që ndodhë tek ai person. Në mënyrë që në procesin mësimor të zhvillohet 

komunikimi i suksesshëm midis arsimtarit dhe nxënësit, është e nevojshme të verifikohet 

vazhdimisht çka ka dëgjuar nxënësi dhe si ai e ka kuptuar atë. 

 

“Ai, pra, do të reagojë në porosinë e pranuar, e jo në porosinë e dërguar prej nesh”. Për këtë arsye 

është e domosdoshme të bëhet verifikimi i porosisë së pranuar me anë të kërkesës, të dhënies dhe të 

marrjes së informatave retroaktive nga bashkëbiseduesi. Biseda zhvillohet me sukses kur jemi të 

sigurt se bashkëbiseduesi na ka dëgjuar saktë dhe na ka kuptuar drejt. Në suksesin e bisedës 

ndikojnë disa faktorë, e para se gjithash dërguesi i porosisë, marrësi i porosisë dhe rrethanat në të 

cilat zhvillohet biseda. Parakusht për bisedën e suksesshme, përveç elementeve tashmë të 

numëruara, gjithsesi është edhe shkathtësia e tërheqjes së vëmendjes të atij të cilit i dërgohet 

informata, përkatësisht porosia. 

 

Pasi që situatat në procesin edukativ – arsimor, sipas rregullës, janë situata të takimit të të rriturve 

me fëmijët, dëgjimi dhe të folurit e drejtuar fëmijëve, na intereson veçanërisht, sepse s’është njësoj 

se si vepron dëgjimi dhe të folurit tek fëmijët dhe si e pranojnë fëmijët atë. Me fëmijët bisedojmë 

me sukses kur ata kuptojnë dhe e pranojnë atë që dëshirojmë që ata ta kuptojnë. 

 

 

2.8 Shkathtësia e dëgjimit aktiv 

 

Në jetën e përditshme 50% të komunikimit e përbën të folurit, kurse 50% të dëgjuarit. Ja se si mund 

të kuptojmë se nuk po dëgjojmë: kur i krahasojmë të tjerët me veten, kur kemi qëndrim negativ ndaj 

njerëzve (p.sh. kur bashkëbiseduesi është i marrë ose I mërzitshëm...), kur japim këshilla, kur 

qetësojmë, kur pajtohemi çdoherë, kur mendojmë për atë se si do të përgjigjemi, kur kërkojmë 

domethënien e fshehur. 

 

Llojet e mosdëgjimit: 

- pseudo dëgjimi, 

- dëgjimi njështresor, 

- marrja e fjalës, 

- dëgjimi në pritë. 

 

Dëgjimi aktiv nënkupton këta hapa: 

- të vendoset që të bëhet dëgjimi, 

- të shikohet bashkëbiseduesi në sy, 

- të pyetet – të parashtrohen pyetje, 

- të bëhet parafrazimi, 

- të mos flitet shumë – më shumë të dëgjohet, 

- të mos ndërpritet personi që flet, 

- të shfrytëzohet heshtja - “heshtja është dukat” – atëherë dërgohen 

shumë më tepër porosi jo verbale; 

- të shmangen lëvizjet që e pengojnë tjetrin, sepse kjo do të thotë se mungon dëgjimi aktiv. 

 

2.9 Problemet në komunikimin interpersonal 

 

1. mekanizmi mbrojtës i atij që dëgjon, diçka që pengon transmetimin e ndonjë porosie, 

rezistenca që del nga frika nga humbja e autoritetit ose nga e panjohura, kështu që njerëzit 

dëgjojnë në mënyra të ndryshme; 
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2. paqartësia e porosisë: dikujt duhet t’i tregohet diçka në atë mënyrë që atë të mund ta 

reprodukojë fëmija 6 vjeç; 

3. porositë e fshehta – leximi midis rreshtave; 

4. statusi – nëse dikush ka rolin e udhëheqësit kjo është më e lehtë; 

5. përshtatshmëria e rrethinës – nëse është e padenjë mund të jetë problem. Rrethina në të cilën 

bëhet komunikimi na dërgon porosi të llojit: shefi – vartësi (vetëm do të bisedojmë, nuk ka 

lidhje me hierarkinë), shefi – vartësi (unë jam shef, ti je vartësi, më dëgjo dhe mos 

fol).Eprorët, më shumë i shohin në sy vartësit, kurse vartësit shikojnë në dysheme derisa 

dëgjojnë. 

6. armiqësia – emocionet negative – e bëjnë komunikimin më të dobët për shkak të emocionit që 

ka intensitet të fuqishëm( Pajeviç, 2005,fq. 19). Çdo stërvitje serioze për zhvillimin e bisedës 

kërkon që të dëgjohet në pesë plane të ndara në mënyrë të qartë; 

7. dëgjimi kontekstual – fjala është për atë që të konstatohet çka është kërkesa reale, nevoja e 

vërtetë; që të vërehet suaza e bashkëbiseduesit dhe të pyesim për historinë e tij personale; 

8. dëgjimi i distancuar – këtu është fjala për atë që duhet të përvetësohet tendenca që vetë t’i 

induktojmë përgjigjet, t’i seleksionojmë informatat, të kuptojmë përzierjen afektive personale. 

Mësohet se si gjithnjë e më shumë përhapet dëgjimi personal; 

9. dëgjimi analitik – fjala është për identifikimin e motiveve të bashkëbiseduesit, të roleve të tija 

afektive; për të vërejturit e lojës së tij të agresivitetit, për njohjen dhe lokalizimin e 

mekanizmave mbrojtës që i hasim tek ai (projeksioni, identifikimi, shmangia, refuzimi, 

racionalizimi); 

10. dëgjimi regulativ – këtu është fjala për kapitalizmin, për zhvillimin e konstruksioneve tona në 

bazë të asaj që është thënë, për riformulimin, për lehtësimin që bashkëbiseduesi të shprehet. 

Duhet ditur të dëgjohet pa shqiptimin e gjykimit vetanak, por duhet të bëhet valorizimi dhe të 

bëhet pranimi pa miratim, dhe të vazhdohet me pyetje të hapura; 

11. dëgjimi senzibil – fjala është për atë që të vërehet edhe ajo që është jashtë domenit të 

verbales, p.sh. gjestet dhe lojërat e shikimit, nga pak si në radar, dhe kështu të kërkohen 

indikacionet lidhur me atë që është thënë. Drejtimi i periudhave të heshtjes në bisedë, si porosi 

jo verbale është një nga pikat më të pamiradijshme të stërvitjes për dëgjim. (Pajeviç, 2005, fq. 

20, 210). 

 

 

2.10 Rregullat e komunikimit të mirë 

 

Rregullat e komunikimit të mirë janë:  

 

1. të dihet kush është marrës i porosive, të dihet kush na dëgjon; 

2. çka është qëllimi ynë, çka dëshirojmë t’u përcjellim njerëzve me të cilët komunikojmë; 

3. të analizohet klima – a janë njerëzit të relaksuar dhe të hapur; 

4. të vlerësojmë në kokën tonë çka dëshirojmë t’u porosisim të tjerëve, 

5. të komunikohet me fjalorin e atyre të cilëve ua përcjellim porosinë – është karakteristikë e 

rëndësishme e personalitetit – të dijë t’i përshtatet ndonjë publiku që i drejtohet; 

6. nëse dikush nuk e ka kuptuar, atëherë atë duhet t’ua sqarojmë njerëzve të cilëve ua 

përcjellin; 

7. nëse reaksioni edhe më tej është negativ, nuk do të sillemi në mënyrë agresive dhe të 

përsërisim të njëjtin tregim – për shembull ndoshta nuk jam shprehur mirë – do të përpiqem 

përsëri 
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3. Ngritja e shkathtësive sociale predispozite e avancimit të performances profesionale  

 

3.1 Hyrje 

 

Shtrohen pyetjet! pse njerëzit punojnë, pse angazhohen? Përgjigjet e zakonshme nga njerëzit janë se 

ata janë të detyruar të punojnë, angazhohen në punë për realizimin e qëllimeve të tyre, ndjejnë 

kënaqësi për punën që e realizojnë etj. Arsyet janë ndër më të ndryshme sepse ata duhet të ushqejnë 

vetveten dhe familjet e tyre etj. 

  

Motivimi është proces psikologjik i nxitjes së njeriut për të realizuar veprimtarinë e përcaktuar duke 

u nxitur paraprakisht nga realizimi i dëshirave apo nevojave. 

 

Angazhimet e njerëzve (punëtorëve, studentëve, sportistëve etj.) kane arsyet –motivet e veta. Si 

elemente të rëndësishme të motivimit janë pritjet nga puna, ajo se çka presin njerëzit nga puna që e 

realizojnë, çka prisnin nga puna, pastaj elementi tjetër i rëndësishëm është sjellja. Sjellja nënkupton 

në atë se njerëzit duke i plotësuar nevojat e tyre manifestojnë sjellje të ndryshme. Sjelljet mund t’iu 

përshtaten qëllimeve të tyre individuale por rëndësi ka se sjelljet që i manifestojnë në kolektiv të 

jenë të kujdesshme dhe të pranueshme edhe nga të tjerët. E sidomos sjelljet në kolektiv vërehen nga 

motivimi i njerëzve, dikush punon veç sa për pagë, dikush punon edhe pse e do punën të cilën e 

bën, ndjenë kënaqësi për punën që ë bën, dikush është më i përkushtuar për interesin e ndërmarrjes 

etj. 

 

Për ta konsideruar si motiv atëherë plotësimi i nevojës duhet të jetë forcë shtytëse e cila i nxit 

njerëzit që të sillen në atë mënyrë ashtu si sillen nga motive për plotësimin e nevojave individuale 

dhe për plotësimin e qëllimeve të ndërmarrjes. 

 

 

3.2 Objektivat e trajnimit  

 

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

 

- Njohin llojet e motivuesve; 

- Mësojnë se cilat shkathtësi janë primare në ushtrimin e profesionit  dhe avancimin e 

performancës profesionale.  

 

 

3.3 Rëndësia e nevojave për motivim 

 

Me lindje janë të përcaktuara nevojat tona biologjike. Plotësimi i këtyre nevojave përcakton sjelljet 

tona për nevojat për mbijetesë ose nevojat për oksigjen, ujë, ushqim, për strehim, për sjellje të mirë 

dhe për të dashur, do të jenë nevoja mbizotëruese për njeriun. Dallimet midis nevojave natyrore dhe 

arritjes se motivimit vazhdimisht janë duke u thjeshtëzuar. Ne kërkojmë të plotësojmë nevojat 

biologjike në mënyrë që energjitë tona ti orientojmë në drejtim të stimulimit motivimit për arritjen e 

qëllimeve të pranueshme për shoqërinë. 

 

 

3.4 Motivuesit në procesin e punës 

 

Motivuesit janë mjete nëpërmjet të cilave nxiten aktivitetet e ndryshme, shpejtohen, ndërpriten, 

frenohen, zvogëlohen, ose rriten. Motivuesit janë mjetë që orientojnë energjinë e njerëzve në 

drejtim të caktuar-të dëshiruar me qëllim të realizimit të qëllimeve të parashtruara. Motivet dhe 
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motivuesit nuk janë të barabarta të ndryshojnë mes veti, motivet janë nevojat e njerëzve ndërkaq 

motivuesit janë mjetë të cilat plotësojnë kërkesa të caktuara të njerëzve të cilët dëshirojmë t’i 

motivojmë. Në procesin e punës si motivues mund të përmenden; punësimi i përhershëm, kushtet e 

mira të punës, kolegët e punës me të cilët mund të bashkëpunojmë, menaxherët e mirë në 

ndërmarrje, mundësitë për përparim në punë, paga e mirë, respektimi i idesë etj. 

 

 

3.5 Motivi për shoqëri 

 

Disa e quajnë motiv afiliativ ose gregar, pasqyrohet në synimin e individit që të jetë në shoqëri me 

të tjerët. Origjinën e këtij motivi duhet kërkuar në pamundësinë e njeriut që të ekzistojë vetë, pa 

ndihmën e pjesëtarëve të tjerë të shoqërisë, çka do të thotë se paraqitja e këtij motivi lidhet me 

paraqitjen e llojit të njeriut. Së këndejmi, pohimet e shumë autorëve se ky është motiv i lindur, që 

vjen që nga të parët tanë shtazor. Të tjerët, ndërkaq, konsiderojnë se motivi për shoqëri fitohet në 

procesin e socializmit të personalitetit, dhe se baza e krijimit të tij është në pamundësinë e fëmijës 

që varet edhe nga kujdesi i prindërve, përkatësisht kujdesi i anëtarëve të tjerë të shoqërisë. 

 

 

3.6 Motivi i agresivitetit  

 

Pasqyrohet në synimin që të sulmohen, të thyhen dhe të shkatërrohen pjesëtarët e tjerë (fizikisht ose 

verbalisht), dhe t’u shkaktohet dëm. Disa filozofë gjermanë, ndër ta edhe Niçe (Nietzsche), 

paraqesin pikëpamjen se agresiviteti është motiv i lindur dhe se duhet t’i atribuohet 

domosdoshmëria e luftërave, me të cilat është e mbushur historia e shumicës së popujve, gjë që 

fashistët e kanë përdorur si bazë të ideologjisë së vet. 

 

 

3.7 Motivi i sigurisë  

 

Manifestohet në synimin e individit që ta ruajë të pandryshuar gjendjen që i siguron ekzistencën dhe 

plotësimin e motiveve përkatëse themelore. Për këtë arsye konsiderohet se motivi i sigurisë bashkon 

një varg motivesh të tjera sociale, siç janë: motivi për fitim, motivi për dominim, motivi për vet 

arritje, motivi i pavarësisë dhe të tjerë, sepse me plotësimin e atyre motiveve automatikisht 

plotësohet edhe motivi i sigurisë. 

 

 

3.8 Motivi personal 

 

Duke e shqyrtuar natyrën e paraqitjes së motiveve sociale, kemi konstatuar se ato janë zhvilluar nga 

instinktet fiziologjike dhe janë paraqitur si rezultat i përvojës sociale të individit në mënyrën e 

plotësimit të instinkteve përkatëse fiziologjike. Ngjashëm me këtë, edhe motivet sociale që përbëjnë 

karakteristikat e pjesëtarëve të një mjedisi social është e mundur të plotësohen në mënyra të 

ndryshme. Arritshmëria dhe pesha e qëllimeve që individi përpiqet t’i realizojë, varet nga niveli i 

aspiratave të tij. 

 

 

3.9 Stresi  

 

Është e njohur se shpeshherë nuk jemi në gjendje t’iu shmangemi situatave të ndryshme të stresit, të 

cilave u ekspozohemi për çdo ditë. Stresi për njerëzit është bërë i përditshëm, si në shoqëritë e 

rregulluara mirë, ashtu edhe në shoqëritë në tranzicion, çfarë është momentalisht shoqëria jonë. 

 



72  

Një nga temat më aktuale në psikologji sot është “STRESI” dhe “STRESI PROFESIONAL”. Kjo 

problematikë është objekt i shumë debateve shkencore, ku shkencëtarët parashtrojnë shumë pyetje 

të tipit: 

 

1. Si reagojnë njerëzit kur kuptojnë se së shpejti do t’u ekspozohen rreziqeve serioze? 

2. Cilët faktorë ndikojnë në efikasitetin e individëve gjatë situatave të rrezikshme? 

3. Pse disa persona i nënshtrohen frikës me panik, kurse të tjerët jo? 

4. Cilët faktorë ndikojnë në shpejtësinë e vendosjes së nivelit normal të stabilitetit emocional 

pas përjetimit të ndonjë situate stresi? 

 

 

3.10 Ekspresionet emocionale 

 

Lidhur ngushtë me ndryshimet organike që paraqiten me rastin e emocioneve, është edhe shprehja e 

jashtme e emocioneve ose ekspresionet emocionale. Duke pasur parasysh faktin që me rastin e 

emocioneve paraqiten ndryshime të mëdha në punë dhe në gjendjen e organeve dhe të mbarë 

organizmit, duhet pritur edhe manifestimin e caktuar të jashtëm të atyre ndryshimeve. Ndryshimet 

në punën e organeve të brendshme janë refleksive, dhe për këtë arsye edhe manifestimet e tyre të 

jashtme janë jashtë kontrollit të vullnetshëm të njeriut. Për shkak të rëndësisë që i kanë 

manifestimet e jashtme (ekspresionet emocionale) në njohjen e emocioneve, ato kanë qenë objekt i 

shumë studimeve. Kështu, Landis më 1993 ka konstatuar se befasia manifestohet me reaksione të 

jashtme karakteristike: me mbylljen e qerpikëve të syrit, me lëvizjen e kokës mbrapa, me 

shtrembërimin e mjekrës, me shtrëngimin e muskujve të qafës. Edhe tek emocionet e tjera është e 

mundur të gjendet shprehja karakteristike. Mirëpo, shprehja e emocioneve në një pjesë të mirë është 

nën ndikimin e konvencionit, që është i ndryshëm në mjedise të ndryshme kulturore, kështu që kjo 

në një pjesë të mirë e zvogëlon vlerën e ekspresioneve në njohjen e emocioneve. Pjesëtarët e 

kulturave të ndryshme shpeshherë shfrytëzojnë manifestimet e njëjta që të shprehin emocione të 

ndryshme. Kështu, p.sh. me duartrokitje ne shprehim lumturinë dhe kënaqësinë, kurse kinezët 

brengën dhe zhgënjimin; kruarja pas veshit tek ne është shprehje e hutisë, kurse te kinezët shprehje 

e kënaqësisë; fishkëllima tek ne është shprehje e mospajtimit, kurse te amerikanët shprehje e 

miratimit dhe e kënaqësisë etj. Për këtë arsye gjatë njohjes së emocioneve në bazë të ekspresioneve 

duhet të merret në konsiderim edhe ndikimi i konvencionit. 

 

Ekspresionet emocionale janë të shumta dhe të lidhura me funksionin e organeve të ndryshme në 

organizëm. Ato manifestohen në forma të ndryshme dhe, në bazë të kësaj, është e arsyeshme të 

ndahen në: ekspresione të fytyrës ose ekspresionet faciale, ekspresionet e organit të të folurit ose 

ekspresionet vokale, dhe ekspresionet e trupit ose ekspresionet posturale. 

 

 

3.11 Ekspresionet faciale 

 

Mimika e fytyrës i zbulon emocionet tona. Këtë e ka vërejtur edhe piktori i madh italian, ndërtuesi 

dhe konstruktori Leondardo Davinçi dhe me vizatime të thjeshta ka ilustruar se si muskujt e fytyrës, 

sidomos rreth gojës dhe syve zbulojnë emocionet. Muskujt e lëshuar i shprehin emocionet e 

pakëndshme, kurse muskujt e ngritur emocionet e këndshme. Rukmik (Ruckmick) më 1931 

hulumtoi në mënyrë eksperimentale mundësinë e njohjes së emocioneve në bazë të ekspresioneve 

faciale. Rezultatet e atij eksperimenti kanë treguar se në bazë të ekspresioneve faciale është e 

mundur të dallohen emocionet e këndshme nga ato të pakëndshmet, por ekspresionet janë të 

pasigurta kur duhet të dallohen madje emocionet themelore, elementare siç janë: gëzimi, pikëllimi, 

zemërimi dhe frika. Nga kjo mund të konkludohet se ekspresionet faciale nuk kanë as përafërsisht 

aq domethënie për njohjen e emocioneve që zakonisht u atribuohen. 
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3.12 Ekspresionet vokale 

 

Për dallim nga ekspresionet faciale, ekspresionet vokale janë indikatorë më i sigurt i emocioneve, 

kështu që gati me arsye është përhapur mendimi se “njerëzit i shprehin emocionet e veta me anë të 

zërit”. Disa nga ekspresionet vokale janë tipike. Kështu zëri i lartë, zakonisht, shprehë befasinë dhe 

frikën; rënkimi – vuajtjen dhe fatkeqësinë, dënesa - pikëllimin; qeshja – gëzimin; dridhja e zërit – 

pikëllimin e thellë; bërtitma – zemërimin. Përveç këtyre shprehjeve tipike vokale, emocionet 

shprehen edhe me ndryshimet që paraqiten në shprehjen e ndonjë përmbajtjeje me anë të zërit. 

Kështu, për zemërimin është karakteristikë zëri i ngritur, por përveç kësaj shkurtohen fjalët, 

zvogëlohen pauzat midis tërësive foljore, të folurit bëhet i ndërprerë dhe i pa artikuluar; kur njeriu 

është i pikëlluar, tempoja e të folurit është e ngadalësuar, kurse pauzat midis fjalëve të zgjatura, etj. 

Në saje të këtyre ekspresioneve karakteristike që paraqiten me disa lloje të emocioneve, 

ekspresionet vokale në tërësi janë indikatorë mjaft i sigurt i emocioneve. Për këtë arsye artistët 

shfrytëzojnë më shumë ekspresionet vokale sesa faciale, sepse mund t’i shprehin në mënyrë më të 

suksesshme llojet përkatëse të emocioneve. 

 

 

3.13 Ekspresionet posturale  

 

Përveç mimikës dhe ndryshimeve karakteristike në zë, gjatë emocioneve bëhen ndryshime 

karakteristike në qëndrimin e trupit dhe në lëvizje. Ato lloje të shprehjes quhen ekspresione dhe 

gjeste pasturale. 

 

Ngjashëm si edhe tek ekspresionet vokale, edhe këtu ekzistojnë mjaftë shprehje karakteristike 

gjestikuluese për disa emocione elementare ose themelore. Kështu, për zemërimin është 

karakteristike shtrëngimi i grushtit, bërja e lëvizjeve luftarake, kurse te kafshët kreshpërimi e 

qimeve, ulërima, tregimi i dhëmbëve. Për pikëllimin janë karakteristik muskujt e lëshuar të trupit, 

lëvizjet e ngadalshme, lëshimi i kokës dhe i krahëve.  

 

Përkundër kësaj, gëzimi karakterizohet me lëvizje të gjera, të forta, me qëndrim të drejtë, me lëvizje 

të shpejta. Tek frika kemi dy mënyra të ndryshme të reagimit që në mënyrë tipike gjejnë shprehje 

gjatë përjetimit intensiv të këtij emocioni. Frika mund të shkaktojë shtangimin e funksioneve 

psikike dhe trupore, me ç’rast bëhet bllokimi i lëvizjeve, i mendimeve, i aksioneve. Ky reaksion 

quhet iktus. Përkundër kësaj, gjatë frikës mund të paraqiten reaksione shumë intensive në formë të 

vrapimit ose të lëvizjes, që zakonisht janë të pakontrolluara, kaotike dhe të papërshtatshme. 

Reaksioni i tillë quhet raptus.  

 

Me rastin e raptusit njeriu mund të përdorë rezervat e energjisë që, në gjendje normale, nuk i 

shfrytëzon dhe të realizojë një efekt më të madh të punës nga ai i zakonshmi. Kështu, janë të 

njohura rastet që nga frika njeriu të shprehë “ fuqinë mbinjerëzore”, me të cilën i tejkalon pengesat 

në mënyrë që të shpëtojë. Për ekspresionet postulare dhe gjestikulare, ndërkaq, është karakteristike 

që ato janë nën ndikimin e madh të konvencionit. Kështu, për shembull, indianët amerikanë janë 

shumë koprrac në shprehjen e emocioneve, kurse francezët dhe italianët i shprehin në mënyrë 

shumë të bujshme. Për shkak të ndikimit të konvencës në mënyrën e shprehjes së emocioneve, gjatë 

studimit të tyre në bazë të shprehjes së jashtme, duhet pasur kujdes edhe për situatat emocionale. 

Megjithëse emocionet janë individuale dhe subjektive, përkatësisht situatat e njëjta mund t’i 

përjetojnë në mënyra të ndryshme personat e ndryshëm, megjithatë marrja parasysh e situatave 

emocionale mund të na ndihmojë gjatë njohjes së emocioneve. Situatat e rrezikshme tek shumica do 

të shkaktojnë emocionin e frikës, që do të thotë se e dhëna mbi situatën emocionale mund të 

ndihmojë që të interpretojmë domethënien e ekspresioneve të atyre që gjendjen në atë situatë. 
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3.14 Klasifikimi i emocioneve 

 

Ndërlikueshmëria e emocioneve nuk lejon klasifikimin vetëm një bazë të një kriteri, sepse me 

klasifikimin e tillë do të liheshin anash shumë aspekte të rëndësishme te emocioneve. Për këtë arsye 

ndarja e tyre është bërë brenda disa aspekteve, gjë që mundëson diferencimin e emocioneve sipas: 

llojit, intensitetit dhe kohëzgjatjes, dhe sipas ngjarjeve që i kanë shkaktuar. Në pajtim me këto 

kritere, sipas llojit dallojmë emocionet primare ose elementare nga ato të ndijimit, estetike e të tjera. 

Sipas intensitetit dhe kohëzgjatjes dallojmë afektet, disponimet dhe pasionet. Dhe, më në fund, 

sipas ngjarjeve që i kanë shkaktuar, dallojmë emocione të orientuara nga personaliteti vetanak dhe 

të orientuara nga të tjerët. 

 

3.14.1 Emocionet primare ose elementare  

 

Në këtë kategori bëjnë pjesë emocionet që kanë karakteristikat më të qarta dhe paraqesin bazën e 

jetës emocionale. Ndër emocionet primare bëjnë pjesë: frika, zemërimi, gëzimi dhe pikëllimi. 

 

3.14.2 Frika 

 

Në formën e vet themelore, frika paraqitet si reaksion ndaj situatave të papritura, të rrezikshme në të 

cilat njeriu nuk është në gjendje t’i kundërvihet rrezikut. i porsalinduri reagon me frikë ndaj zërit 

intensiv dhe gjatë humbjes së shpejtë të mbështetëses. Të rriturit e përjetojnë frikën gjatë rreziqeve 

nga humbja e ekzistencës personale ose e humbjes së personave të dashur, të gjërave, të gjendjeve 

ose të dukurive. Subjektivisht, frika ka cilësi të pakëndshmërisë intensive. Objektivisht, paraqiten 

një varg ndryshimesh në punën e organeve të brendshme. Bëhet frymëmarrja e shpejtuar dhe 

aritmike, shtimi i presionit të gjakut, tharja e fytit dhe e gojës, rrëqethja e lëkurës, zgjerimi i 

bebëzave, të muskujve, lëvizjet e shpeshtuara të duarve dhe të këmbëve dhe, eventualisht ikja. Ato 

reaksione sqarohen në mënyrë evolutive si përgatitje e organizmit për rezistencë ndaj burimit të 

rrezikut. Frika ndikon në shumë funksione dhe procese të tjera psikike. Zvogëlon nivelin dhe 

shtangon aktivitetin intelektual, mendimi bëhet më pak i gjallë dhe i përshtatshëm, dobësohen 

parimet e përvetësuara morale. Ajo ndikon edhe në aktivitetin motorik, kështu që lëvizjet bëhen më 

pak të integruara dhe më pak të përshtatshme.  

 

Frika, që e kemi definuar si reaksion ndaj situatave të rrezikshme, zhduket kur zhduken situatat e 

rrezikshme që e kanë shkaktuar, përkatësisht kur ndërmarrim aksionin e nevojshëm me të cilën 

mënjanojmë burimin e rrezikut.  

 

Nëse aksioni që e kemi ndërmarrë nuk është i mjaftueshëm në vështrim të mënjanimit të rrezikut, 

atëherë thellohet ndjenja e frikës dhe ajo, zakonisht, shndërrohet në një formë më të lartë – tmerri 

ose paniku. Në panik ekzistojnë dukuritë e theksuara përcjellëse të frikës, kështu që ndikimi i saj në 

funksionet e tjera psikike mund të jetë shumë intensiv. Përkundër ndikimit negativ të frikës 

intensive në pothuaj të gjitha funksionet psikike dhe veprimet motorike, frika e intensitetit të butë 

në formë të tremës së lehtë mund të jetë e dobishme, sepse e ngritë nivelin e aktivitetit të njeriut, 

dhe arrihen efekte më të mëdha në punë. Trema e butë që paraqitet tek studentët në provim, 

ligjëruesit, aktorët, këngëtarët etj. gjatë paraqitjeve publike, mund të kontribuojë në suksesin e tyre 

më të mirë. 

 

Parashtrohet pyetja prej nga frika tek njeriu. Në çfarë mase ajo është e lindur, e në çfarë mase 

njerëzit mësojnë se prej saj duhet të frikohen. Shumë hulumtime kanë treguar se frika është e lindur, 

por njeriu mëson se prej saj duhet të frikohet. Njeriu lind me frikën refleksive prej dy situatave: 

zërit të fuqishëm dhe humbjes së papritur të mbështetëses. Vetëm më vonë, me fitimin e përvojës 

mbi situatat e rrezikshme, d.m.th. të përvojës negative, njeriu mëson se cilat situata e rrezikojnë dhe 

ato situata fillojnë tek ai të shkaktojnë frikë. Rrapëllima e dyerve gjatë natës tek fëmija mund të 
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shkaktojë frikë nga terri, kurse fatkeqësia në komunikacion mund të shkaktojë tek njeriu frikën nga 

ngasja e automobilit. Është karakteristike se përvojat e tilla mund të gjeneralizohen, dhe frika që 

është krijuar në një situatë mund të zgjerohet edhe në të gjitha situatat e ngjashme. Në literaturë 

përmendet “rasti Albert” që shërben për ilustrimin e paraqitjes dhe të gjeneralizimit të frikës. 

Alberti ka qenë një fëmijë njëmbëdhjetë muajsh që luante me dëshirë me minjtë e bardhë në 

laborator të Votsonit (Watson). Hulumtuesi në momentet kur Alberti luante me mijë të bardhë disa 

herë i mëshonte fuqishëm tavolinës me vizore. Pas disa përsëritjesh vëren se djaloshi kishte pushuar 

të luante me mijë dhe kishte filluar të tregonte frikë nga prania e tyre. Pas një kohe djaloshi fillon që 

të frikohet edhe nga një hulumtues me mjekër të thinjur me të cilin më parë pajtohej mirë. Sa më 

shumë që njeriu u ekspozohet situatave të rrezikshme, që objektivisht e rrezikojnë, ka më shumë 

mundësi ta njohë frikën.  

 

Mirëpo, duke i njohur situatat e rrezikshme njeriu i njeh edhe mënyrat si t’u kundërvihet, dhe kështu 

krijon në vete edhe mbrojtjen nga frika. Megjithatë, shumë përvojë negative tek individi mund të 

shkaktojë frika të përhershme iracionale në formë të anksiozitetit ose në formë të fobisë. 

 

3.14.3 Anksioziteti  

 

Është dukuri e frikës së tepruar. Njerëzit anksioz ndjejnë praninë e frikës nga të gjitha situatat e reja 

dhe të panjohura. Çdo kund presin rrezik. Kjo është karakteristikë e personalitetit e fituar si pasojë e 

përvojës negative gjatë zhvillimit individual. Prindërit tepër të rreptë i edukojnë personalitetet 

anksioze, sepse dënimi i vazhdueshëm drastik shkakton tek fëmijët frikën nga dënimi, që zgjerohet 

në frikën nga prindërit, frikën nga të rriturit, frikën nga çdo autoritet. Për dallim nga anskioziteti që 

paraqet karakteristikë të personalitetit, fobitë janë frika të fuqishme iracionale nga ndonjë gjë ose 

situatë, që janë krijuar si pasojë e përvojës negative që është harruar. Origjina e fobisë zakonisht 

është nga fëmijëria e hershme. Përjetimet e fuqishme emocionale nga fëmijëria zhduken zakonisht 

nga vetëdija, por vazhdojnë nga nënvedija të veprojnë në sjelljen e individit. Në saje të këtij kushti, 

njeriu frikohet nga disa situata e të mos e dijë arsyen e vërtetë të frikës dhe nuk mund të lirohet nga 

ajo frikë. Fobitë janë individuale dhe fillojnë në përvojën individuale, por disa paraqiten më shpesh 

si p.sh.: klaustrofobia – frika nga hapësira e mbyllur, akrofobia – frika nga lartësia, kancerofobia – 

frika nga kanceri, etj. Frika, pra është emocion i ndërlikuar që ka forma të ndryshme dhe ndikon 

fuqishëm në sjelljen e njeriut. 

 

 

3.14.4 Zemërimi  

 

Ky është emocion që paraqitet si pasojë e pengimit të planeve tona dhe e kufizimit në plotësimin e 

motiveve tona. Edhe fëmijët edhe të rriturit reagojnë me zemërim kur i kufizojmë për diçka, por që 

me moshën ndryshon mënyra e shprehjes, e manifestimit të hidhërimit. Kështu, për moshën e 

fëmijëve është karakteristike këlthitja, inati dhe sjellja tiranike. Tek të rriturit kemi urrejtjen, 

nënçmimin, përqeshjen etj. Subjektivisht, zemërimi është ngjarje ambivalente: njëkohësisht e 

pakëndshme dhe e këndshme. Objektivisht, tek zemërimi mund të regjistrohen ndryshime në 

formën e qarkullimit të shpejtuar të gjakut dhe të ndryshimeve që e përcjellin atë dukuri, të 

frymëmarrjes të shpejtuar dhe të ndaljes së aktivitetit të organeve të tretjes. 

 

3.14.5 Gëzimi dhe pikëllimi 

 

Këto janë emocione shumë të shpeshta që ndërrohen në përjetimin tonë. Gëzimi paraqitet si pasojë e 

arritjes së ndonjë qëllimi dhe përcillet me ndjenjë të këndshme. Intensiteti i tij varet nga vlera e 

qëllimit që e kemi arritur. Qëllimet e arritura me vështirësi dhe sukseset e papritura shkaktojnë 

përjetimin më intensiv të kënaqësisë, gëzimin më të madh. Për gëzimin janë karakteristike lëvizjet e 

gjera, vendosja e lehtë e kontakteve, ecja e fuqishme. 
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3.14.6 Pikëllimi  

 

Është ndjenjë që paraqitet si pasojë e humbjes së ndonjë gjëje ose të dikujt që e kemi të dashur, 

kurse intensiteti i tij varet nga vlera e asaj që është humbur. Për pikëllimin janë përgjithësisht 

karakteristike pasiviteti, ngadalësia dhe pa gatishmëria për aksion. Mirëpo, ekziston edhe i 

ashtuquajturi pikëllimi aktiv, që përfshin aksionin për kompensimin e asaj që është humbur. 

 

3.14.7 Emocionet si motive të veprimit  

 

Emocionet primare ose themelore shpeshherë janë motive të veprimit. Kështu, frika determinon 

sjelljen në vështrim të shmangies së rrezikut. Njerëzit anksioz iu shmangen profesioneve dhe 

aktiviteteve që lidhen me rreziqet. Zemërimi është motiv i sjelljes agresive, që mund t’i drejtohet 

burimit real ose të supstituuar të frustrimit. Me veprimin e zemërimit njerëzit i zgjedhin profesionet 

e gardianëve të burgut, xhelatëve etj. Gëzimi determinon sjelljen në drejtim të kërkimit të 

përjetimeve të këndshme. Pikëllimi, gjithashtu, mund të jetë motiv i sjelljes në atë mënyrë që 

njerëzit në te të kërkojnë situata në të cilat mund të provokojnë situatën e vet të dhembshme. 

Kërkojmë drama, tragjedi dhe kënaqen në to. Shkurtimisht, emocionet janë baza të sjelljes së 

motivuar dhe paraqesin nxitëset themelore për aksion. 

 

3.14.8 Emocionet sipas intensitetit dhe kohëzgjatjes 

 

Emocionet primare janë bazë jo vetëm për sjelljen e motivuar, por edhe bazë e gjendjeve 

emocionale. Gjendjet emocionale i dallojmë në bazë të intensitetit dhe të kohëzgjatjes së 

emocioneve përkatëse brenda kualitetit të caktuar. Në bazë të këtyre kritereve, është e mundur të 

dallohen tri gjendje emocionale: afektet, disponimet dhe pasionet. 

 

3.14.9 Afektet  

 

Janë gjendje emocionale të intensitetit të madh dhe të kohëzgjatjes së shkurtër. Ato janë erupcion, 

vërshim i emocioneve, siç ndodhë kjo gjatë tërbimit ose gëzimit të papërmbajtur dhe frikës në 

panik. Në të gjitha këto raste emocionet ndikojnë intensivisht në proceset e tjera psikike.  

 

 Mendimi bëhet rigid (i ngurtë) dhe njeriu me këmbëngulje mbetet i fiksuar në një kuadër të caktuar 

të ideve. Dobëson kontrolli i sjelljeve dhe i veprimeve. Njëkohësisht, në afekte paraqiten ndryshime 

intensive në punën e organeve të brendshme. Për shkak të këtyre karakteristikave, afektet mund të 

shkaktojnë edhe efekte të dobishme dhe efekte të dëmshme. Dobishmëria e afekteve manifestohet 

në zbrazjen e elektrizimit emocional dhe në uljen e tensionit, që grumbullohet gjatë pranisë më të 

gjatë të emocioneve negative të intensitetit më të dobët. Veprimi i dëmshëm i afektit mund të 

paraqitet në ato raste kur njeriu, për shkak të kontrollit të dobësuar të sjelljes, bën diçka që është në 

konflikt me normat shoqërore, kështu që kjo e sjellë në situatë të vështirë. 

 

3.14.10 Disponimet  

 

Janë gjendje emocionale të intensitetit të dobët, por me kohëzgjatje relativisht të gjatë. Ato mund të 

zgjasin me ditë, javë, muaj dhe vite, përkatësisht mund të marrin formë të përhershme të përjetimit 

dhe të sjelljes. Realizimi i ndonjë qëllimi që e synon njeriu, mund të shkaktojë disponim të 

përhershëm pozitiv. Humbja e ndonjë personi të dashur mund të shkaktojë pikëllimin që zgjatë aq 

shumë sa merr formë të disponimit të përhershëm negativ. Mirëpo, disponimet mund të shkaktohen 

edhe me ngjarje relativisht të parëndësishme, siç është, p.sh. partia e fituar e shahut, fitorja e ekipit 

sportiv për të cilin simpatizon individi, madje edhe kostelacioni i ngjarjeve siç është fillimi i ditës, 

mbarimi i javës etj. 
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3.14.11 Pasionet  

 

Janë gjendje emocionale që kanë disa karakteristika të përbashkëta të afekteve dhe të disponimeve. 

Ato janë gjendje që kanë një intensitet të madh të përjetimit emocional, por edhe zgjasin shumë. 

Pasionet mund të shkaktohen në dy mënyra: në mënyrë artificiale – me futjen e agjenseve të 

caktuara në organizëm, dhe me ndikimin sistematik, përkatësisht me zhvillimin e emocioneve 

përkatëse elementare. Kështu është e mundur që me marrjen e nikotinit, të alkoolit, të drogës në 

organizëm për një kohë mjaft të gjatë, të krijohet nevoja intensive për ato mjete. Ajo nevojë 

shkakton përjetimin e kënaqësisë intensive atëherë kur është e plotësuar, përkatësisht të 

pakënaqësisë intensive atëherë kur nuk plotësohet. Në të dyja raste sjellja e njeriut ka karakteristika 

të sjelljes emocionale, intensiteti i së cilës arrinë forcën që e hasim te afekti. Njëkohësisht, pasioni 

është përherë i pranishëm. Në mënyrë artificiale është e mundur të krijohen pasionet edhe tek 

kafshët. Kështu, për qëllime eksperimentale shimpanzeve u është dhënë droga dhe pas një kohe janë 

bërë narkomane. 

 

Përgjithësisht, pasionet mund t’i definojmë si besnikëri emocionale ndaj një gjëje, personi ose 

dukurie. Duke pasur parasysh vlerën e tyre etike, mund t’i ndajmë në dy pika: fisnike (shkenca, 

arrti, aktivitetet e dobishme, dashuria), të dëmshme (bixhozi, alkooli, droga) dhe neutrale (sporti, 

grumbullimi, shahu). 

 

Urrejtja dhe dashuria janë pasione tipike që rregullojnë sjelljen tonë. Urrejtja është gjendje 

emocionale që s’është e thënë të jetë e lidhur me ndonjë interes ose me shkaqe të drejtpërdrejta, por 

e cila determinon sjellje agresive ndaj personave, gjërave dhe dukurive të caktuara.  Dashuria ka dy 

forma: dashuria ndaj gjinisë së kundërt, dhe dashuria prindërore, përkatësisht, dashuria fëmijërore. 

Dashuria ndaj gjinisë së kundërt ka për bazë komponentet seksuale, kurse dashuria prindërore dhe 

dashuria e fëmijëve ndaj prindërve kanë për bazë nevojën për ofrimin e mbrojtjes ose pranimin e 

asaj mbrojtjeje. 

 

3.14.12 Orientimi i emocioneve 

 

Emocionet mund të drejtohen ndaj personalitetit vetanak dhe ndaj personave të tjerë. Emocionet e 

drejtuara ndaj personalitetit vetanak lajmërohen me përjetimin suksesit dhe të mossuksesit. Suksesi 

zgjon emocione pozitive, kurse mossuksesi emocione negative. Mirëpo, përjetimi i suksesit dhe i 

mossuksesit varet më shumë nga vlerësimi subjektiv i individit dhe nga niveli i aspiratave të tij, sesa 

nga vlera reale e suksesit dhe e mossuksesit. Vlerësimi i njerëzve me autoritet mbi vlerën e të 

arriturës luan rol të rëndësishëm për individin dhe për këtë arsye mirënjohjet e ndryshme zgjojnë 

emocione pozitive. Suksesi veçanërisht i shprehur shkakton përjetimin e krenarisë dhe, anasjelltas, 

mossuksesi shkakton ndjenjë të turpit. Ato emocione në një pjesë të mirë janë të caktuara me 

normat morale të shoqërisë në të cilën jeton individi.  

 

Nëse individi me veprimet e veta gabon mbi normat morale të shoqërisë, kjo shkakton ndjenjën e 

fajit që është gjithnjë e më e madhe sa më shumë që individi t’i ketë përvetësuar normat e shoqërisë 

të cilës i takon. Emocionet e drejtuara ndaj personave të tjerë shprehen në qëndrimin e individit ndaj 

personave të tjerë. Emocioni më i rëndësishëm është dashuria për të cilën tashmë kemi bërë fjalë. 

Intensiteti i dashurisë varet nga ajo se sa është “investuar” në te.  

 

Kështu, kemi besnikërinë jashtëzakonisht të madhe të prindërve ndaj fëmijëve të sëmurë ose të 

mashkullit ndaj gruas që e ka përvetësuar me vështirësi. E lidhur ngushtë me dashurinë është edhe 

xhelozia që paraqitet atëherë kur dashuria nuk kthehet në masën përkatëse ose kur individi, për 

shkak të dobësive të veta, është i pasigurt në mundësinë e vet që ta ruaj partnerin vetëm për vete.  
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Xhelozia ka karakteristika të qëndrimit ambivalent – të dashurisë dhe të urrejtjes njëkohësisht dhe 

nuk është e thënë të ketë bazën seksuale. Është e mundur të ekzistojë midis vëllezërve, prindërve, 

bashkëpunëtorëve, por në ato raste xhelozia zgjerohet nga personat në gjëra, situata dhe dukuri që 

janë të lidhura me ata persona. Emocione shprehimisht negative nga të cilat dalin qëndrimet ndaj 

personave të tjerë janë urrejtja, zilia, dashaligësia, përbuzja, dhe emocionet e tjera që paraqiten 

midis njerëzve. 

 

3.15 Çrregullimet psikologjike 

 

Frustrimet në disa raste mund të kenë pasoja të rënda për përjetimin dhe sjelljen e individit dhe të 

bëjë të pamundshëm çdo adaptim me rrethinën. Atëherë sjellja e pa përshtatur merr forma të rënda 

dhe ne flasim për sjelljen e çrregulluar. Ajo shkaktohet me çrregullimet psikike, për të cilat, 

frustrimet mund të jenë shkak ose vetëm shkas që, pak a shumë, kontribuon në paraqitjen e gjendjes 

së sëmurë. Atëherë kur frustrimet janë shkak i paraqitjes së çrregullimeve të psikës, flasim për 

neurozat (ose psiko – neurozat), kurse atëherë kur shkaqet e çrregullimeve psikike janë 

komponentet patogjene të personalitetit që mund t’i aktivizojnë frustrimet, flasim për psikozat . 

 

3.15.1 Neurozat 

 

Me neurozën ose psikoneurozën nënkuptohen ndryshimet psikopatologjike të personalitetit që 

individit i krijojnë vështirësi në përshtatjen e tij në rrethinë. Tek neurozat nuk ka komponente 

organike as çfarëdo komponentesh të tjera patogjene që do të mund të ishin shkak i sëmurjes. Ato 

paraqiten si pasojë e frustrimeve të shtuara deri në atë shkallë sa shkaktojnë ndryshime 

psikopatologjike të personalitetit. Midis disa llojeve të neurozave do t’i përmendim vetëm disa që, 

më së shpeshti mund të takohen në mjedisin e armatës. 

 

3.15.2 Neurastenia  

 

Është lloj i neurozës e cila, përveç pengesave psikike, ka edhe simptoma trupore siç janë rëndimi i 

kokës, dhembjet në disa pjesë të trupit, marramendja, dridhja, djersitja e tepruar, kruarja, ndjenja e 

rëndimit dhe e ligështisë së trupit, humbja e apetitit etj. Këto simptoma ekzistojnë vetvetiu pa 

ndonjë sëmurje organike, por tek ushtarët këto nuk duhet të merren si simulim, por si shenja 

neuroze. Simptomat psikike paraqiten në formë të ndjenjës së lodhjes, të pamundësisë së 

koncentrimit, të dobësimit të kujtesës, të ndjenjës së paaftësisë për punë. 

 

3.15.3 Neurozat profesionale  

 

Manifestohen në formë të pamundësisë së kryerjes së disa veprimeve nga të cilat përbëhet 

veprimtaria profesionale e të sëmurit. Kështu, p.sh., violinisti me profesion merr shtangimin e 

gishtërinjve gjatë tërheqjes së harkut, kurse ai që në punë duhet të shkruajë shumë merr shtangimin 

e gishtërinjve gjatë shkrimit. Simptomat e tjera që paraqiten janë më pak të rëndësishme, sepse ato 

vetvetiu, vështirësojnë mjaft përshtatjen e individit. 

 

3.15.4 Psikozat  

 

Për dallim nga neurozat, janë sëmurje shpirtërore që shkaktohen me komponentet patogjene të 

personalitetit. Ato komponente patogjene herë-herë janë të dukshme në formë të substraktit 

fiziologjik (të ndryshimeve organike), kurse në raste të tjera supozohet se ekzistojnë disa baza 

organike të sëmurjes. 

 

 



79  

3.15.5 Paraliza progresive  

 

Është sëmurje shpirtërore që paraqitet si pasojë e përfshirjes së strukturave nervore dhe të korës së 

trurit të madh me sifiliz. Dëmtimet e trurit të madh kanë për pasojë shkatërrimin progresiv të 

funksioneve psikike kështu që vije deri te pengesat e mbamendjes dhe të kujtesës, mendimi bëhet 

më pak efikas dhe humbë elasticitetin. Kjo, në radhë të parë, pasqyrohet në format më të 

ndërlikuara të të menduarit, në të menduarit abstrakt, në të kuptuarit e detyrave të rënda, rezonimin 

kritik etj. Me përparimin e sëmurjes, ato simptoma bëhen gjithnjë më të theksuara dhe sjellin 

dobësimin e funksioneve intelektuale, gjë që pengon të sëmurin në kryerjen e detyrave të tij. 

 

3.15.6 Psikoza maniake depresive  

 

Është sëmurje shpirtërore shkaktarët e së cilës nuk janë përcaktuar. Kjo sëmurje manifestohet në 

ndryshimet drastike të disponimit prej melankolisë deri te mania. Melankolia manifestohet me 

disponim të pikëllueshëm në të cilin funksionet janë të ngadalësuara. Mimika shpreh disponimin e 

pikëllueshëm, lëvizjet janë të ngurta, të ngathta, të ngadalta, kurse mendimi dhe motivimi të 

frenuara. i sëmuri ndjehet më pak i vlefshëm dhe çdo gjë i duket e pamundshme dhe joreale. 

Përkundër kësaj, mania manifestohet me disponimin e hareshëm, në të menduar paraqitet e 

ashtuquajtura ikja e ideve, është e theksuar nevoja për të folur dhe është i shtuar aktiviteti motorik. 

 

I sëmuri maniak ndjehet i kënaqur, i lumtur dhe përplot fuqi. Në këtë aktivitet të shtuar, ndërkaq, 

mungon frenimi normal dhe veprimi kritik, për ç ‘arsye i sëmuri tejkalon masën dhe vjen në 

konflikt me rrethinën. 

 

3.15.7 Skizofrenia  

 

Paraqet grupin e sëmurjeve shpirtërore nga të cilat disa dallohen plotësisht sipas simptomatologjisë 

nga të tjerat. Konsiderohet se sindromi i përgjithshëm për sëmurjet skizofrene është përçarja 

(disociacioni) i disa funksioneve psikike dhe i sjelljes së gjithmbarshme. Simpleks skizofrenia 

paraqitet në kohën e rinisë ose tek të rriturit e moshës së re. Sëmurja manifestohet me humbjen e 

interesimit për punë, argëtim, shoqëri. i sëmuri tërhiqet në vetmi, e lë pas dore pamjen e tij të 

jashtme. Në rrjedhën më të vonshme të sëmurjes paraqitet disociacioni i mendimit dhe indiferenca 

emocionale.  

 

Është karakteristike për këtë formë të skizofrenisë që zakonisht nuk ka përmirësim të sëmurjes. 

Skizofrenia katatone është formë e sëmurjes në të cilën është i theksuar çrregullimi i motorikës. 

Ky çrregullim manifestohet edhe në formë të stuporit (shtangimit) ose në formë të shqetësimit dhe 

të ngacmimit psikomotorik. Gjatë stuporit shtangohen të gjitha funksionet, i sëmuri nuk lëviz (ose 

lëviz shumë ngadalë), nuk han, nuk pi, nuk i kryen funksionet fiziologjike. Ndërkaq, i sëmuri sillet 

negativisht ndaj rrethinës dhe refuzon çdo kontakt. Tek shqetësimi kataton, përkundrazi, i sëmuri 

është së tepërmi aktiv, shtrihet për tokë, i heq veshjet prej trupit, ik nga dhoma ose shtëpia. Në 

gjendjen e tillë të sëmurët mund të jenë shumë agresiv dhe të rrezikshëm për rrethinën. 

 

Skizofrenia paranoike karakterizohet me idetë e ndjekjes. i sëmuri konsideron se e ndjekin armiqtë 

e ndryshëm, organizatat, forcat e ndryshme, agjencionet e jashtme etj. Të gjitha ngjarjet rreth vetes i 

sëmuri i interpreton në mënyrë paranoike. Për këtë formë të skizofrenisë janë karakteristike 

halucinacionet në të gjitha zonat e ndijimit. Pra, të sëmurët shohin, dëgjojnë ose në mënyrë tjetër i 

ndjejnë ngjarjet në rrethinën e vet që, objektivisht nuk ekzistojnë dhe, në atë mënyrë, i shtojnë dhe i 

plotësojnë qëndrimet veta paranoike. 
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3.15.8 Format e tjera të sjelljes së çrregulluar 

 

Përveç neurozave dhe psikozave që karakterizohen me forma specifike të sjelljes së çrregulluar të 

shkaktuar me këto sëmurje, në ushtri ballafaqohen edhe disa forma të sjelljes së çrregulluar që janë 

më pak specifike dhe paraqesin, zakonisht, rezultanten e ndikimit të disa faktorëve. Ato janë 

simulimet, deliktet e ndryshme disiplinore, duke përfshirë edhe dezertimin, prirja për t’u lënduar, 

alkoolizmi, manitë seksuale, vetëvrasjet etj. Sjellja e tillë mund të shihet edhe tek personalitetet 

normale, si dhe tek neurotikët dhe psikotikët. Personalitetin normal mund ta shtyjnë për një sjellje të 

tillë motivimi i dobët dhe konfliktet e rënda nga të cilat ai nuk mund të lirohet duke i shfrytëzuar 

mekanizmat e mbrojtjes së personalitetit të vet. Për neurotikët dhe psikotikët disa prej këtyre 

formave të sjelljes janë mënyrë e manifestimit të gjendjes së tyre të sëmurë. 

 

3.16 Stresi dhe shëndeti trupor 

 

Është e njohur se shpeshherë nuk jemi në gjendje t’iu shmangemi situatave të ndryshme të stresit, të 

cilave u ekspozohemi për çdo ditë. Stresi për njerëzit është bërë i përditshëm, si në shoqëritë e 

rregulluara mirë, ashtu edhe në shoqëritë në tranzicion, çfarë është momentalisht shoqëria jonë. Një 

nga temat më aktuale në psikologji sot është “STRESI” dhe “STRESI PROFESIONAL”. Kjo 

problematikë është objekt i shumë debateve shkencore, ku shkencëtarët parashtrojnë shumë pyetje 

të tipit: 

1. Si reagojnë njerëzit kur kuptojnë se së shpejti do t’u ekspozohen rreziqeve serioze? 

2. Cilët faktorë ndikojnë në efikasitetin e individëve gjatë situatave të rrezikshme? 

3. Pse disa persona i nënshtrohen frikës me panik, kurse të tjerët jo? 

4. Cilët faktorë ndikojnë në shpejtësinë e vendosjes së nivelit normal të stabilitetit emocional 

pas përjetimit të ndonjë situate stresi? 

 

 

3.17 psikologjia sociale dhe kriminaliteti 

 

Para se të kalojmë në shkoqitje më të hollësishme të temës së dhënë është e nevojshme që të 

përsërisim dhe të përcaktojmë domethënien e termit psikologjia sociale dhe kriminaliteti. 

 

Psikologjia sociale nuk është “specialistike” por disiplinë sintetike midis psikologjisë dhe 

sociologjisë, që ka për qëllim t’i ndihmojë edhe njërës edhe tjetrës “disiplinë amë” që në mënyrë më 

të tërësishme t’i vështrojnë problemet që i studiojnë. 

 

Kriminalitetin mund ta definojmë si kriminalitet ose prirje për forma të tilla të sjelljes që vijnë në 

konflikt me ligjet penale dhe normat e tjera shoqërore. Për vlerësimin e veçorisë së tillë (të aktit jo 

kriminal) është kusht i qenësishëm ballafaqimi i përsëritur ose i përhershëm me normat shoqërore, 

në përmasat që kërkojnë intervenimin shoqëror. 

 

 

3.18 Burimet psikosociale të kriminalitetit 

 

Duke i kërkuar burimet më të përgjithshme të kriminalitetit në shoqërinë njerëzore i vërejmë disa 

fakte: 

1. Çdo bashkësi njerëzore ka norma të caktuara të sjelljes për pjesëtarët e vet dhe sanksionet 

dhe dënimet e caktuara për shkelësit e atyre normave. 

2. Normat e sjelljes paraqiten në këto dy forma themelore: 

a) Morale (caktojnë atë që konsiderohet si e mirë ose e keqe). 

b) Legale (ajo që është caktuar me ligje si sjellje e lejueshme ose e palejueshme në 

formën me shkrim ose si e drejtë zakonore. 
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3. Në pajtim me normat e sjelljes ekzistojnë edhe dy lloje të sanksioneve: 

4. morale dhe legale. Sanksionet morale konsistojnë në gjykimin moral të ndonjë veprimi 

devijues dhe janë çështje private e çdo individi. Normat legale janë çështje publike dhe për 

zbatimin e tyre kujdeset e gjithë bashkësia shoqërore. 

5. Ekziston përputhshmëria por pa njëjtësi midis normave morale dhe legale të sjelljes. P.sh. 

shkelja e kurorës në shumë shoqëri është akt amoral, por nuk është cekur juridikisht si “e 

pa lejueshme”. Ose, kalimi i rrugës jashtë vendkalimit është i ndaluar me ligj, por 

shpeshherë nuk është cekur moralisht si ndonjë “ e keqe”. 

6. Relativizmi normativ. Ajo që sot gjykohet edhe moralisht edhe legalisht, nesër mund të 

jetë normë e sjelljes, dhe anasjelltas. Ose, në një bashkësi të gjerë shoqërore në të njëjtën 

periudhë pjesëtarët mund të kenë norma të ndryshme të sjelljes (gjakmarrja – akt i ndaluar 

legalisht, por disa pjesëtarë të asaj bashkësie moralisht e lejojnë). 

7. Normat legale janë të përgjithshme dhe ato i obligojnë të gjithë pjesëtarët e shoqërisë që 

t’i respektojnë. Normat morale i obligojnë vetëm ata që I pranojnë. 

8. Ekziston dallimi psikologjik midis qëndrimit të individit ndaj normave morale dhe legale të 

sjelljes. Normat morale internacionalizohen dhe kryesisht ekziston pjesa e vetëdijes, kurse 

shkelja e tyre shkakton “brejtjen e ndërgjegjes” . Nga ana tjetër normat legale s’është e thënë 

të jenë të internacionalizuara, kurse “frika legale” me rastin e shkeljes së ndonjë norme të 

sjelljes më lehtë përballohet në aspektin psikologjik sesa ndjenja e fajit personal. Për shkak 

të domethënies së jashtëzakonshme psikosociale të raportit dhe të mospërputhshmërisë 

midis aspektit moral dhe legal të sjelljes do ta pasqyrojmë me një tipologji të thjeshtë. 

Aspektin moral të ndonjë akti do ta cilësojmë si “i mirë”, “neutral” dhe “i keq”, kurse 

aspektin legal do ta cilësojmë si “i lejueshëm” dhe “ i palejueshëm “dhe do të fitojmë 

skemën që duket kështu. 

 

Aspekti Legal i lejueshëm i palejueshëm 

Aspekti i mirë A B moral neutral C D i keq E F 

 

1. Vepra A – sikur të gjithë të bënin vepra të tilla, në shoqëri nuk do të kishte kurrë 

kriminalitet. Kjo është shoqëri ideale, por me siguri edhe shumë e mërzitshme. 

2. Vepra B – në pajtim me normat morale të sjelljes, por legalisht e palejueshme. (vrasja 

politike). 

3. Vepra C – formë e sjelljes që nuk i interesojnë autoritetet as morale as legale në shoqëri. 

4. Vepra D- nuk ka kurrfarë ngjyre morale. Ajo moralisht është relevante, por legalisht është e 

palejueshme. ( kalimi i rrugës jashtë vendkalimit). 

5. Vepra E – e keqe morale, legalisht e palejueshme. Për moralistët problemi më i madh (seksi 

grupor, homoseksualizmi, grindjet e bashkëshortëve). 

6. Vepra F – pajtim i theksuar i vlerësimeve morale dhe legale për ndonjë vepër (vrasjet, 

vjedhjet, dhunimet etj.). 

 

Me zhvillimi e shoqërisë bëhet disproporcioni i këtyre dy sistemeve të normave të sjelljes. Pra, 

shoqëria edhe moralisht edhe legalisht do t’i gjykojë vetëm ato vepra të cilat janë me ligj të 

shënuara si të tilla. Me zhvillimin e shkencave juridike, pranohet rregulla “Nullum crimen sine 

lege” – (“nuk ka vepër penale pa ligj”). Siç po e shohim nga tabela e prezantuar, veprat e tipit B dhe 

D janë problemi më i rëndë psikosocial. Për ndjekjen e tyre është vështirë të përfitohet përkrahja e 

opinionit. 

 

Duhet theksuar se kriminaliteti dhe çdo gjë që është e lidhur me kriminalitetin shkakton interes të 

madh tek “njerëzit e rëndomtë” për këto arsye: 

 

1. Interesi emocional për kriminalitetin 

a. për shkak të frikës nga krimi, 
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b. dëshirës për hakmarrje, 

c. dëshirave aventuristike. 

2. Kriminaliteti është një nga rreziqet më të mëdha për sistemin e stabilizuar të normave 

etike dhe të vlerave shoqërore. 

3. Kriminaliteti është barrë e madhe ekonomike për bashkësinë (zbulimi, kapja, 

4. gjykimi, dënimi, riedukimi i kriminelëve). 

5. Arsyeja tjetër për kërshërinë e “njeriut të zakonshëm” për kriminalitetin është njohja e 

personalitetit dhe e rrugës jetësore të personit që ka kryer ndonjë veprim kriminal, e që 

prapë është në funksion të kuptuarit më të mirë të sjelljes së njerëzve dhe të veprimeve të 

tyre në përgjithësi. 

 

Pa marrë parasysh se nga i cili aspekt dëshirojmë ta njohim kriminalitetin në ndonjë bashkësi 

shoqërore, së pari parashtrojmë pyetjen sa është e përhapur ajo dukuri. Përgjigjen në këtë pyetje na 

japin para se gjithash statistikat e ndryshme kriminalistike. 

 

 

3.19 Kriminaliteti si dukuri sociale 

 

Kriminalitetin metodologjikisht mund ta studiojmë në dy mënyra: 

 

a) me analizën e delinkuentëve individualë dhe, 

b) me analizën e kriminalitetit në tërësi. 

 

Po theksojmë, jashtë shoqërisë njerëzore nuk ka kriminalitet. (Robinson Crusoe legjendar në 

ujdhesën e shkretë nuk ka mundur të bëhet kriminel edhe po të kishte dashur, sepse ai ka qenë 

plotësisht i vetëm dhe i izoluar, “nga ajo anë e së mirës dhe të keqes”. 

 

Shkaqet e kriminalitetit duhet t’i kërkojmë në faktorët e përgjithshëm të ecurive shoqërore ( 

ekonomikë, politikë, ideologjikë). Mirëpo, nëse dëshirojmë ta kuptojmë kriminalitetin si dukuri 

individuale, duhet t’i kërkojmë shkaqet në ato karakteristikat specifike psikologjike dhe sociale 

të individit të caktuar. 

 

Ndikimin e faktorëve socialë në dukurinë e kriminalitetit do ta pasqyrojnë shkurtimisht përmes: 

 

A- ndikimit të fshatit dhe të qytetit në atë dukuri, 

B- ndikimit të familjes dhe 

C- ndikimit të vet viktimës së veprës penale. 

 

Ad-A- studimet ekologjike të kriminalitetit nga shekulli i kaluar kanë treguar se numri i veprave 

kriminale në qytete është ma i madh se në regjionet fshatare. Ajo diferencë nuk është vetëm në 

numër, por edhe në llojin e veprave penale. Në fshat është numri më i madh i veprave penale të 

orientuara kundër personave (“jetës dhe trupit” në Kodin penal). Specifikë e veprave penale në fshat 

janë: zjarret, shkatërrimi i pemishteve, vjedhja e kafshëve etj. 

 

Arsyet për shkallën relativisht më të vogël të kriminalitetit në fshat janë: 

 

a. Kontrolli joformal social (secili e njeh secilin), 

b. Fshati është më i varfër se qyteti, por dallimet në begati janë më të vogla, 

c. Është më i vogël numri i rasteve dhe i sprovave, 

d. Është më e vogël lëvizshmëria e popullsisë, 

e. Është më e vogël mundësia e fshehjes pas kryerjes së veprës etj. 

f. Ad—B – Ndikimi i familjes 
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Familja është pa dyshim sipas mendimit të shumë autorëve agjenci i parë dhe më i rëndësishëm i 

socializimit të personalitetit. Në rrethin e familjes fillon zhvillimi psikofizik dhe zhvillimi i 

individit. Hulumtimet e zbatuara deri më sot, e para se gjithash hulumtimet e psikoanalistëve 

theksojnë se familja është jo vetëm institucion në të cilin realizohet procesi i socializimit, por 

familja është faktor nga i cili varet se çfarë personaliteti do të bëhet fëmija. Shumica e psikologëve 

në fillim të këtij shekulli ishin fuqimisht të bindur se përvojat e përjetuara në vitet para “moshës së 

arsyeshme”, d.m.th. deri në vitin e shtatë të jetesës nuk ndikojnë në formësimin e personalitetit 

moral të njeriut. Është e saktë se në kujtimin tonë mbesin disa gjurmë të rralla nga ajo periudhë e 

parë jetësore, prandaj psikologët e atëhershëm konsideronin se personalitetin e bëjnë vetëm aktet e 

vetëdijshme. Askush nuk është kujdesur për vështirësitë i fëmijës së vogël. Në edukimin e fëmijës i 

është dhënë prioritet shëndetit të tij fizik. Fëmija është edukuar që të jetë “i mirë” dhe “ i 

dëgjueshëm”. Shumë hulumtime kanë treguar pikërisht atë se qëndrimi i përzemërt i prindërve ndaj 

fëmijës, besimi dhe përkrahja e theksuar në rritje dhe zhvillim, shkaktojnë efekte pozitive në 

zhvillimin e fëmijës dhe se procesi i socializimit zhvillohet në drejtim të cilin e dëshirojnë prindërit. 

Disa psikologë perëndimorë të orientuar psikoanalitikë konsiderojnë se asnjë faktor social nuk ka 

qenë aq i qenësishëm për dukurinë e kriminalitetit si familja. Veçmas kanë theksuar ndikimin e të 

ashtuquajturës “familjes së shkatërruar” në zhvillimin e mëtejshëm të fëmijës. Me hulumtimet 

dhe analizat shumëvjeçare kanë ardhur në konkludim se: 

 

1. Ekziston ndërlidhja e caktuar midis “familjes së shkatërruar” dhe dukurisë së delikuencës tek 

fëmijët, por ajo është mjaft e vogël. 

2. Se “familja e shkatërruar” nuk është as përafërsisht faktor aq i rëndësishëm në etiologjinë e 

kriminalitetit të të miturve shihet nga të dhënat, se nga numri i përgjithshëm i të miturve të 

burgosur, vetëm 10% të tyre janë nga “familjet e shkatërruara”. Pra, ndër delinkuentët më 

shumë ka nga ata të familjeve të pa shkatërruara. 

3. Nëse i shikojmë arsyet që veprojnë në mënyrë kriminogjene në rrethana të caktuara në 

“familjen e shkatërruar” shohim se ato janë: 

- rrethanat materiale në familje, 

- dobësimi i disiplinës familjare dhe shtëpiake (fëmijët nuk kanë kontroll adekuat për shkak të 

punësisë së njërit prindër), 

- për shkak të kontrollit të pamjaftueshëm fëmijët vijnë në kontakt me personat kriminogjenë, 

- ndryshimet emocionale në atmosferën e përgjithshme sociale të “familjes së shkatërruar”. 

 

Ad-C –Ndikimi i viktimës së veprës penale. Ndikim i rëndësishëm i mjedisit që vepron në 

aktivitetin kriminal është ndikimi viktimës së veprës penale. Me këtë problematikë merret disiplina 

shkencore viktimologjia. Ajo i studion viktimat e veprës penale, personat fizik, si dhe personat 

juridik – entet, organizatat etj. Kjo është interesante dhe shumë e qenësishme sepse është konstatuar 

se në shumë raste viktima ka qenë ajo që si “rrufepritës” i ka tërhequr delinkuentët (alkoolistët nuk 

janë rastësisht viktima të xhepashëve , të mashtruesve dhe të grabitqarëve të imtë). Kur flasim për 

këtë, ajo që vlen për njerëzit vlen edhe për personat juridik. Entet dhe organizatat juridike të 

siguruara dobët janë gjithherë tërheqëse për kriminelët. 

 

 

3.20 Veçoritë kriminogjene të bashkësisë së gjerë shoqërore 

 

Çdo bashkësi shoqërore ka shumë karakteristika të gjera dhe të përgjithshme që mund të kenë pak a 

shumë domethënie kriminogjene. Disa prej tyre janë: 

 

1. Karakteri eksploatues i kapitalizmit (vjedhin punëdhënësi, tregtari dhe xhepashi). 
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2. Karakteri kompetitiv – garues i marrëdhënieve shoqërore. Këto, para së gjithash, 

mendojmë në një tjetërsim të njeriut nga njeriu, marrëdhëniet shoqërore ku “homo homini 

lupus”, ku sundojnë siç thotë Marksi “ligjet e ujkut të kapitalizmit” këto janë kushte ideale për 

paraqitjen e kriminalitetit. 

3. Lufta për status - që të arrihet statusi i caktuar, individët u përvishen veprimeve të caktuara 

asociale dhe kriminogjene. 

4. Roli i parasë - në shumë shoqëri paraja luan rol të rëndësishëm, veçmas në kapitalizëm. 

Paraja kryesisht siguron fuqinë, politikën, statusin dhe për këtë arsye shumëkush nuk zgjedhë 

mjetet që të vijë te paraja në mënyrë që t’i plotësojnë kërkesat e veta megalomane. 

5. Qëndrimi negativ ndaj punës – shumë individë e kanë të qartë se me punën e vetë 

praktikisht kurrë nuk mund të fitojnë shumë para. Për këtë arsye u përvishen disa mënyrave 

për ta më të lehta të fitimit të parasë, që sipas rregullës është kriminogjene. 

6. Humbja e mbështetjes shoqërore . Është e njohur se zhvillimi i shoqërisë dhe urbanizimi 

shkaktojnë dobësimin e lidhjeve miqësore, familjare me grupet primare. Kjo është një nga 

arsyet pse humbet mjeti më i natyrshëm i kontrollit 

7. social mbi aktivitetin e individit. 

8. Humbet dallimi midis ndershmërisë dhe kriminalitetit. Kjo është karakteristike për 

kapitalizmin, kur humbet dallimi midis disa transaksioneve të ndershme afariste dhe 

kriminalitetit. Ky është i ashtuquajturi kriminaliteti i “njerëzve me jakë të bardhë” siç i ka 

quajtur një kriminolog amerikan, duke menduar në forma të ndryshme të falsifikimeve, të 

abuzimeve, të fshehjeve etj. 

9. Tolerimi i disa formave të aktivitetit ilegal. Fjala është për shpërputhjen midis normave 

morale dhe legale të sjelljes. Veçanërisht është karakteristike forma e “zarfës së kaltërt” 

(mjekët, licitimet e ndryshme të kurdisura etj.) ose “VIP – lidhjet dhe miqësitë” kur arrihen 

përfitime dhe beneficione të arsyeshme dhe të paarsyeshme. 
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Hyrje 
 

Në çdo vend të botës gjyqtarët dhe prokurorët i përkasin elitës së shoqërisë. Çdo ditë, këta njerëz 

kryejnë veprime dhe marrin vendime të rëndësishme për fatin e bashkëqytetarëve të tyre. Natyrisht 

që ky pushtet i madh nuk mund t’iu besohet atyre që nuk ofrojnë garanci të mjaftueshme morale e 

profesionale. Pikërisht këtu e ka origjinën edhe rregullimi ligjor e profesional i etikës gjyqësore e 

prokuroriale tek i cili bazohet i gjithë sistemi ligjor. Sa më sipër tregon edhe rëndësinë e studimit të 

lëndës së etikës në programet e trajnimit të Institutit Gjyqësor të Kosovës. 

  

Në ndryshim nga pjesa më e madhe e moduleve që trajtohen në programin fillestar të Institutit 

Gjyqësor të Kosovës dhe që kanë për qëllim formimin fillestar të kuadrit gjyqësor e prokurorial me 

dijet e domosdoshme të profesionit të tyre të ardhshëm, moduli i etikës gjyqësore dhe prokuroriale, 

përveç dijeve, synon të përçoje edhe disa shprehi dhe instikte themelore për mënyrën e të menduarit 

dhe të vepruarit të magjistratëve të ardhshëm, pa të cilat ushtrimi korrekt i profesionit do të ishte i 

pamundur. Duhet theksuar që në fillim se etika është një çështje që trajtohet më natyrshëm në 

kuadrin e trajnimit vazhdues të gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë. Në këtë kontekst (konteksti i 

trajnimit vazhdues), trajnimi i etikës i ngjan më tepër një forumi diskutimi mes kolegësh sesa një 

trajnimi të mirëfilltë. Në këtë format gjyqtarët dhe prokurorët shqyrtojnë problemet etike dhe 

mënyrën sesi ato manifestohen në jetën e tyre profesionale dhe diskutojnë në lidhje me mënyrat më 

efikase për të parandaluar shkeljet etike. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë se trajtimi i çështjeve të 

etikës në trajnimin fillestar është pa vlerë. Krejt në të kundërtën, trajnimi i magjistratëve të 

ardhshëm ne lidhje me përmbajtjen dhe kuptimin e normave të etikës profesionale i ndihmon ata të 

krijojnë një aparat konceptual me anë të të cilit të analizojnë dhe zgjidhin çështjet etike me të cilat 

do të ballafaqohen në përfundim të studimeve.  

 

Meqenëse etika gjyqësore e prokuroriale nuk është veçse një derivat i etikës dhe moralit të 

shoqërisë në përgjithësi, është esenciale që trajnimi i magjistratëve të ardhshëm të jetë i përqendruar 

sa më shumë të jetë e mundur rreth rasteve konkrete të nxjerra nga realiteti i jetës në Kosovë. 

Vetëm ky lloj trajnimi do të mund t’i imunizojë gjyqtarët dhe prokurorët e ardhshëm nga rreziqet 

reale të një konteksti real. 

 

Studimi i lëndës së etikës do t’ju mësojë gjyqtarëve dhe prokurorëve të ardhshëm jo thjesht mënyrat 

sesi ata t’i “shpëtojnë” përgjegjësisë disiplinore e cila vjen si rezultat i shkeljes së etikës, por çka 

është më e rëndësishme, do t’i pajisë ata me një ndër aftësitë më themelore të juristit: aftësinë për të 

gjykuar dhe vendosur me ndershmëri e paanësi, pa u ndikuar nga faktorë të jashtëm, të çliruar nga 

çdo formë presioni dhe të përcjellin tek qytetarët idenë se drejtësia po bëhet ashtu siç duhet.  

 

 

Objektivat e trajnimit 

 

Pas përfundimit të këtij moduli pjesëmarrësit do të jenë gjendje që të:  

 

- Njohin rregullat bazë të etikës gjyqësore e prokuroriale ashtu siç parashikohen ato në kodet 

e etikës gjyqësore e prokuroriale; 

- Zbërthejnë parimet dhe rregullat e kodeve në situata të ndryshme të jetës reale; 

- Analizojnë dhe zgjidhur problemet e etikës; 

- Identifikojnë dhe zgjidhin problemet etike; 

- Zhvillojnë mendimin kritik në lidhje me etikën; 

- Zbatojnë drejtë rregullat etike dhe kodin e etikës profesionale; 
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Metodat e të shpjeguarit 

 

 Trajtimi teorik i elementëve të etikës gjyqësore e prokuroriale nëpërmjet zbërthimit të thelbit 

racional të secilit parim.  

 Diskutimi i zhvillimit historik të etikës gjyqësore e prokuroriale. Diskutimi i qasjeve të 

ndryshme tek rregullimi i etikës (vet rregullim i profesionit, rregullim me ligj apo qasje e 

kombinuar). 

 Trajtimi i skenarëve hipotetikë që përmbajnë elementë të etikës gjyqësore dhe prokuroriale 

nëpërmjet aplikimit të skemës së mëposhtme: 

 

- Përcaktimi i dilemës etike në skenarin e dhënë 

- Identifikimi i parimit specifik dhe/ose rregullit që ka lidhje me skenarin; 

- Përcaktimi i hapave konkretë që duhet të ndiqen nga gjyqtari/prokurori përpara marrjes 

së një vendimi përfundimtar për mënyrën e reagimit; 

- Identifikimi i mënyrave të lejueshme të reagimit duke saktësuar pikat e forta dhe të 

dobëta për secilën; 

- Identifikimi i mënyrës së preferuar  

 

 Diskutimi  i sistemit disiplinor dhe praktikat disiplinore; 

 Një rëndësi të veçantë në organizimin dhe ndërtimin e këtij kursi do të kenë diskutimet e 

skenarëve hipotetikë për të pasur një pjesëmarrje aktive të magjistratëve. Materiali teorik do 

të strukturohet në mënyre të tillë që t'i lerë më shumë kohë ushtrimeve, debateve dhe 

diskutimeve me pjesëmarrësit në lidhje me skenarët hipotetikë. Për çdo temë do të ndërtohen 

skenarë të veçantë.  

 

 

Rezultatet e pritshme 

 

Në fund të kursit synohet të arrihen këto rezultate: 

 

1. Pjesëmarrësit njohin dhe zbatojnë parimet dhe rregullat e etikës gjyqësore dhe  prokuroriale. 

2. Pjesëmarrësit kanë aftësi praktike për të identifikuar dhe trajtuar sfidat etike me mjetet e 

përshtatshme.  

3. Pjesëmarrësit njohin dhe zbatojnë praktikat më të mira në këtë fushë. 

4. Pjesëmarrësit kanë dhe zbatojnë një kuptim të uniformizuar në lidhje me normat etike dhe 

respektimin e tyre.  

 

 

Burimet dhe literatura 

 

Për përgatitjen e leksioneve janë shfrytëzuar këto materiale kryesore:  

 

- Deklarata e Përgjithshme e te Drejtave te Njeriut  

- Konventa Ndërkombëtare mbi te Drejtat Civile dhe Politike; 

- Parimet Baze te KB mbi Pavarësinë e Gjyqësorit; 

- Parimet e Bangalore – s mbi Sjellje e Gjyqtarëve; 

- Karta Evropiane mbi Statusin e Gjyqtareve; 

- Rekomandimet e Këshillit te Ministrave te Këshillit të Evropës mbi “Pavarësinë, Eficencen 

dhe Rolin e Gjyqtareve” 

- Kushtetuta e Kosovës; 
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- Kodi i Etikes dhe Sjelljes Profesionale për Gjyqtarët; 

- Kodi i Etikes dhe Sjelljes Profesionale për Prokurorët; 

- National Center for State Courts/Justice System reform Activity in Kosovo/Recommended 

changes to the Ethics Codes for Kosovo Judges, Lay – Judges and Prosecutors/August 2004 

 

 

Përmbledhje 

 

Ky modul përfshin rëndësinë e lëndës “Etika Gjyqësore dhe Prokuroriale”, në programin e trajnimit 

fillestar të Institutit Gjyqësor të Kosovës, objektivat mësimorë, metodologjinë e të mësuarit, 

rezultatet që priten nga studentët, materialet që janë përdorur për hartimin e modulit si dhe 

strukturën e lëndës dhe aftësitë që pritet të përftojnë studentët. 
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1. Historia e Kodeve të Etikës 

 

1.1 Hyrje  

 

Ky sesion ofron një mundësi për njohjen e pjesëmarrësve me historinë e zhvillimit të Kodeve të 

Etikës, evoluimi historik i tyre. Gjithashtu shqyrton edhe mundësinë e Kodit të Etikës si instrument 

për mbrojtjen e integritetit të gjykatësve dhe prokurorëve.  

 

 

1.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

- njohin historikun e Kodeve të Etikës; 

- kuptojnë evolucionin historik të Etikës; 

- aplikojnë Kodin e Etikes si instrument për garantimin e integritetit të 

gjykatësve/prokurorëve si dhe 

- njohin burimet normative për etikën profesionale. 

 

 

1.3 Etika gjyqësore – Historia e Kodeve të Etikës 
 

Diskutime për Etikën Gjyqësore, ka interes si për publikun, ashtu edhe për profesionistët e 

drejtësisë. Në fakt, çështja e etikës është e lidhur ngushtë me çështjet e tjera të sistemit të drejtësisë, 

që ne jemi mësuar t’i konsiderojmë, si themelore për funksionimin e mirëfilltë te pushtetit gjyqësor 

e prokurorial, sidomos me dy parimet, siç janë: pavarësia e paanësia e institucioneve të drejtësisë. E 

thënë ndryshe, etika gjyqësore e prokuroriale, është kushti politik që gjyqësori dhe sistemi i 

prokurorisë të gëzojnë atë shkallë pavarësie funksionale, shumë e domosdoshme për funksionimin e 

mirëfilltë të shtetit të së drejtës. 

 

Regjimi i rregullave të Etikës në një vend dhe kohë të caktuar, nuk është gjë tjetër veç se, një 

zgjidhje, që shoqëria përkatëse i ka dhënë çështjes së raportit mes legalitetit dhe moralitetit.  

 

Prandaj, me të drejtë shtrohet pyetja: a përbëhet e drejta vetëm nga rregullat e shkruara e të 

miratuara nga institucionet legjislative, apo përveç këtyre rregullave mbi ne veprojnë edhe norma 

morale të cilat fuqinë e tyre nuk e kanë gjithnjë tek fuqia e institucioneve shtetërore, por tek pesha e 

vlerave të cilat shoqëria i pranon si të tilla? 

 

Ka pasur periudha në historinë e njerëzimit, kur ligjet e institucioneve legjislative, kanë funksionuar 

dhe bashkëjetuar me normat e së drejtës natyrore, kanonike, kishtare, zakonore etj. Shih për këtë, po 

atëherë ka lind nevoja për norma etike, të cilat i referohen moralit, sepse edhe pozitivizmi ligjor 

sado që të jenë zgjidhje e mirë e mundshme ka kufijtë e tij. Kështu ligji nuk mund të jetë kurrë i 

vetëmjaftueshëm.  

 

Prandaj, ligji mund dhe  duhet të interpretohet në vazhdimësi, dhe e vetmja mënyrë për ta bërë këtë 

është referenca tek normat e moralit shoqëror, qofshin ato të kodifikuara ose jo. Është parë e 

arsyeshme që normat  e moralit shoqëror më lëmine e drejtësisë të përmblidhen në kode etike, sepse 

puna e gjyqtarit dhe prokurorit duhet gjithnjë të karakterizohet nga disa parime kyçe, siç janë: 

pavarësia dhe paanësia – parime këto kryesore të funksionimit normal dhe efikas të së drejtës.  
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Çështja e etikës gjyqësore e prokuroriale është një çështje me rëndësi kushtetuese e ligjore, e 

sidomos një çështje shumë madhore për sistemin e drejtësisë. U tha se, sa jetike është pavarësia dhe 

paanësia në sistemin e drejtësisë, dhe për shoqërinë si tërësi. Kjo për shkak se, është nevojë që 

publiku i gjerë të besoj, tek këto dy parime si te mishëruara në institucionet e drejtësisë. 

        

Dihet se, legjislativi dhe ekzekutivi legjitimohen në ushtrimin e kompetencave të tyre, përmes votës 

së lirë, kurse pushteti gjyqësor dhe ai prokurorial legjitimohen përmes një procesi të zgjedhjes dhe 

emërimit me ndikim të kufizuar politik. Kjo është e arsyeshme në krahasim me degët e pushtetit 

politik, kur pushteti gjyqësor e prokurorial është relativisht i heshtur në raport me mediat. Prandaj, 

edhe nga ky shkak publiku, shfaqe mosbesim, shpesh herë ndaj pushtetit gjyqësor e prokurorial, 

sepse besimi i publikut është më e madhe se e degëve tjera të pushtetit. 

 

Pikërisht për t’i dal përpara kësaj të keqe – mosbesimit të publikut, tek pushteti gjyqësor e 

prokurorial janë konceptuar kodet e etikës gjyqësore e prokuroriale si instrumente për të mbajtur 

gjyqtarët e prokurorët në binarët e pavarësisë, paanësisë, profesionalizmit dhe transparencës.  

 

Në pjesën më të madhe të vendeve perëndimore, me kod etike gjyqësore ose prokuroriale kuptohet 

zakonisht një dokument me rregulla të cilat miratohen e pranohen nga vet gjyqtarët e prokurorët. Në 

të vërtetë në shumë shtete ekzistojnë komisione të caktuara të etikës të cilët japin ide, rekomandime, 

udhëzime dhe sqarime për situata jetësore me të cilat ballafaqohen rëndom gjyqtarët.  

 

Dhe, siç dihet edhe te ne në Kosovë, janë bërë kode të etikës gjyqësore e prokuroriale të cilat janë 

dokumente të mirëfillta ligjore, mosrespektimi i të cilave shpie drejtë përgjegjësisë disiplinore për 

gjyqtarë e prokuror. Para se të zbërthehen këto dy kode të etikës për gjyqtarë e prokuror në Kosovë, 

do ishte me rëndësi të jepej një histori e shkurtër për të shpjeguar se si në periudhat e ndryshme 

historike, është evoluar kuptimi i etikës nëpër etapa historike, me ç’rast edhe disiplinimi i 

gjyqtarëve është bërë ose nga vet kolegët e tyre, ose nga institucione të tjera shtetërore. 

 

Por, ajo që nuk ka ndryshuar asnjëherë është fakti se sjellja e gjyqtarëve ka qenë gjithnjë e peshuar 

nga një dokument me norma sjelljeje gjithnjë duke kuptuar nevojën e publikut për të pasur besim 

tek institucionet e drejtësisë për zgjidhjen e problemeve të tyre me objektivitet dhe profesionalizëm.  

 

Termi “etikë “- rrjedh nga fjala ethos që d.m.th doke apo adet. Në të vërtetë etika paraqet tubim të 

parimeve tubim të parimeve, respektivisht, rregullave morale sipas të cilave, njerëzit duhet të sillen, 

dhe nga këto sjellje përcaktohen vetitë morale të individëve, popujve, asociacioneve të ndryshme, 

shoqatave – klasave të ndryshme. Aq më tepër, etika paraqitet dhe si shkencë mbi moralin, 

gjegjësisht, si doktrinë filozofike mbi sjelljet e njerëzve në kushtet e caktuara shoqërore ekonomike. 

 

Prandaj, etika si degë e filozofisë daton qysh nga kohët e lashta sepse në përgjithësi është njëra nga 

degët klasike të saj, e cila shkon mbrapa deri tek rrënjët e njerëzimit.  

 

 

1.4 Evolucioni historik i Etikës - Shkollat kryesore të filozofisë së Etikës 

 

Është e pamundur të përcaktohet Etika gjyqësore dhe e prokurorisë, pa përcaktuar Etikën në 

kuptimin e saj të gjerë dhe pikat më kryesore të teorive mbi etikën apo shkollat kryesore të 

filozofisë së saj. Për sa kohë, që njerëzit kanë filluar të jetojnë në grupe, rregullimi moral i sjelljes 

ka qenë gjithmonë e nevojshme për të mirën e atij grupi – shoqërie, dhe parimet morale janë 

zhvilluar gjithnjë nga një periudhë në periudhën tjetër. Morali është formalizuar në formë sjelljeje. 

Ndër më kryesoret dhe faktorë shumë me rëndësi ka qenë feja, krahasuar edhe me ligje apo zakone 

që kanë drejtuar fise të ndryshme të krijuara nga sjelljet e ndryshme momentale. Prandaj, nuk ka 

pasur ndonjë sistem të mirëfilltë të etikës. 
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Teoritë apo shkollat kryesore të etikës janë:  

 

1. Teoritë e Etikës në Greqinë e Lashtë, 

2. Filozofia fetare e Etikës në mesjetën e hershme 

3. Filozofia e Etikës gjatë rilindjes Evropiane, 

4. Filozofia e Etikës para Daviniste, 

5. Filozofia e Etikës pas  Darviniste, 

 

Shikuar realisht, që nga koha e Egjiptit të Lashtë nuk ka pasur ndonjë sistem të standardeve morale 

që kanë rregulluar sjelljen njerëzore. Ishte vetëm në kohën e Greqisë së Lashtë, periudhë kur pati 

një sistem të madh teorizimi në lidhje me sjelljen morale që ka ndikuar në zhvillimin e Filozofisë 

Morale apo Etike. Ishte Pitagora, ai që në shek. e VI para Krishtit, zhvilloi një nga filozofitë morale 

që njihen të sistemuara. Në të vërtetë ai themeloi një urdhër gjysmë fetar me rregulla në të folur, 

veshur dhe ushqime. Në këtë periudhë disa besonin se, “asnjë gjë nuk ekziston”, kurse të tjerët se, 

është “fuqia ajo që vendos të drejtën nga e gabuara”. 

 

Më vonë, me etikën janë marrë edhe shumë filozofë të tjerë, Sokrati, Aristoteli, Platoni që njihen si 

themeluesit e mendimit filozofik etik. Apo, thënë më mirë, sipas tyre “virtyti është njohuri”, se 

njerëzit do të jenë të virtytshëm, vetëm nëse e njohin se ç’farë është virtyti, se e keqja është rezultat 

i drejtpërdrejtë i injorancës, se arsimimi është ai që i bënë njerëzit e moralshëm.  

 

Gjithashtu sipas këtyre mendimtarëve – Platonit, e mira është një element esencial i realitetit, kurse 

e keqja, në të vërtetë nuk ekziston, por është vetëm një reflektim i shtrembëruar e reales, se çdo 

shpirt njerëzor i ka tri elemente: intelektin, vullnetin, emocionin, prej të cilave secila mbartë në vete 

një virtyt special. Gjithashtu sipas tij, intelekti është elementi kryesor që duhet të dominoj, vullneti 

vjen pas tij, ndërsa emocionet duhet t’i nënshtrohen intelektit dhe vullnetit – dhe  vetëm ky person 

është person i mirë.  

 

Kontribut të madh në periudhën e Greqisë së Lashtë, ka dhënë Aristoteli në veprën e tij “Në 

studimin e mëvonshëm të etikës si degë të filozofisë”, vepër kjo madhore që përcakton lumturinë si 

natyrë specifike të njerëzimit, kurse kënaqësia vetëm e shoqëron këtë aktivitet.  

 

Ardhja e Kristianizmit, shënoi një revolucion në konceptin e Etikës, sepse tani prezantoi një 

koncept fetar të së mirës në mendimin perëndimor. Dhe, ky kristianizëm theksonte virtyte të tilla si: 

marterizimi, besimi, falja dhe dashuria jo erotike.  

 

Një kontribut të madh në Etikën Kristiane, ka qenë edhe Doktrina Fundamentale e Manit, sipas të 

cilit ishte ndarja e Universit në mbretërinë e mirë, dhe mbretërinë e së keqes, por edhe gjatë 

mesjetës shumë tekste dhe komentarë nga vepra e Aristotelit ushtronin një influencë shumë më të 

madhe në mendimin Evropian. Kisha e krishterë tani në mesjetë, krijoi edhe norma juridike për 

gjykimin etik, dhe sisteme dënimi për shkelje të këtyre normave etike.  

 

Influenca e besimit kristian u reduktua shumë gjatë viteve të Rilindjes Evropiane. Ishte lëvizja 

protestante, ajo që thjesht e theksonte “ Mirësia e shpirtit njerëzor është baza e kristianizmit”, se 

sjellja morale apo të bërit mirë është kërkesë e çdo kristiani. Në përgjithësi ishte përgjegjësia 

individuale ajo që konsiderohej si më e rëndësishme se sa bindja ndaj një autoriteti apo ndonjë 

tradite. Ky ndryshim në fakt, qoi në zhvillimin e etikës moderne laike.  

 

Edhe mendimtarë dhe filozof të tjerë, si Tomas Hobbes, pastaj Spinoza – filozof Holandez, puna e 

të cilëve në lëmin e Etikës ka lënë shumë gjurmë. Sipas tyre – Spinozës “arsyeja njerëzore është 

kriteri bazë për sjellje të drejtë njerëzore”. Gjithashtu ai argumenton se, “të gjitha gjërat janë 

neutrale nga pikëpamja e moralit”, dhe se janë vetëm nevojat dhe interesat e njeriut ato që vendosin 
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se ç’farë është e drejtë apo e gabuar, e mirë apo e keqe, kurse e mira që njerëzit duhet të vendosin 

për të tjerët është e mira që ata duan për veten e tyre. 

 

Një kontribut të çmueshëm e ka dhënë edhe gjermani Emanuel Kant. Sipas tij, moraliteti i një 

veprimi nuk duhet të gjykohet nga pasoja, por nga motivi – motivimi. Gjithashtu sipas tyre, shkalla 

më e lartë e së mirës është lumturia më e madhe e një numri të madh e njerëzve.  

 

Zhvillimi shkencor që ndikoi më shumë në etikën, ishte teoria e revolucionit nga Ç. Darvin e 

mbështetur në një sistem të ri etike e quajtur Etika evolucioniste, e formuar edhe nga filozofi 

Spencer, sipas të cilit morali – moraliteti, është thjesht rezultat i zakoneve të caktuara nga njerëzimi 

në zhvillimin e evolucionit, dhe sipas një teze logjike të Darvinit “ Ligji bazë i natyrës është se 

vetëm më i forti – i afti mbijeton”, dhe se sjellja morale ishte e nevojshme vetëm për të dobëtit. 

Etika moderne është ndikuar edhe zhvilluar edhe më thellë nga psikanaliza e Frojdit dhe pasuesve të 

tij, ashtu që problemin e të mirës dhe të keqes i shikon tek çdo individ si një luftë midis instikteve të 

personit për t’i përmbushur të gjitha dëshirat e tij, dhe nevojës për vetëpërmbajtje.  

 

Nga gjithë ajo që u tha më lartë, shihet evoluimi historik i mendimit filozofik mbi etikën me të cilën 

janë marrë shumë filozof, duke bërë shumë mesazhe dhe deklarata mbi vlerën morale. Nuk ka 

dilemë se, si degë të etikës janë të njohura, subjektive etika e interesave, etika ekzistenciale, etika e 

përgjegjësisë dhe shumë të tjera.  

 

U pa se, tek të gjitha shkollat e filozofisë, parësore kanë virtytet dhe karakteristikat, të cilat janë 

vendimtare për funksionimin e jetës në një shoqëri të organizuar. Dhe, këto virtyte janë të njohura 

edhe në religjionet e më hershme të cilat kanë formuar kodet e tyre të sjelljes si: p. sh. Jevrejt dhe 

Krishterët të cilët i kishin 10 urdhrat, pastaj Islami rregullat dhe parimet fondamentale të cilat i 

mundësojnë shoqërisë të mbijetojë.  

 

 

1.5 Përgjegjësia dhe masa disiplinore për gjykatës/prokuror në periudha të ndryshme 

historike 

 

Qysh në lashtësinë Antike, në përgjithësi funksioni i gjyqtarit nuk ishte i ndarë nga funksionet e 

tjera të natyrës administrative. Edhe në Evropën mesjetare – sidomos në Itali, gjatë kohës së 

“qyteteve/shteteve” gjyqtarët ishin zakonisht qytetarë që vinin nga qytete të tjera që tregon se sa e 

rëndësishme konsiderohej paanshmëria e këtyre gjyqtarëve, të cilët bënin drejtësi, garantonin 

paanshmëri dhe objektivitet në ushtrimin e detyrës duke mos qenë qytetarë të një qyteti ku punonin 

dhe jetonin. Kërkesë tjetër ishte që ata të ishin njohës të mirë të ligjit, dhe gjithsesi të moralshëm. 

Eventualisht shkelja e disa parimeve si mungesa e aftësive, gabimet, neglizhenca profesionale, 

shkeljet e ligjit dhe korrupsioni gjykoheshin dhe dënoheshin nga kolegë gjyqtarë përmes disa 

gjyqeve publike të ashtuquajtura “gjykime kontrolluese”. 

 

Ky sistem u ndryshua rrënjësisht me rënien e qytet/shteteve, dhe ngritjen e principatave dhe 

monarkive të centralizuara, dhe e ashtuquajtura “gjykime kontrolluese” u bë instrument kontrolli në 

duart e sunduesve, përmes të cilave pretenduan dhe morën të drejtën për të emëruar “gjyqtarë që 

gjykonin gjyqtarët”. Kjo periudhë shënoi kalimin nga përgjegjësia profesionale në përgjegjësi 

gjyqësore disiplinore.  

 

Dhe, ishte fillimi i shek. XVI kur është arritur kulmi i saj në kohën e Frederikut të Madh në Prusi, 

dhe me ligjin e njohur “Codex Marchicus” të vitit 1781, parashikon një kod disiplinor shumë strikt i 

cili përshkruan në  detaje detyrat e “gjyqtarit të mirë” dhe dënimet disiplinore.  
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Edhe në Francë ka ndodhur në revolucion i ngjashëm në mekanizmin dhe procedurat e përgjegjësisë 

së gjyqtarëve, sepse kishte një formë të disiplinimit të gjyqtarëve nga vet kolegët, kurse në 

periudhën e absolutizmit si instrument disiplinor është përdorur nga mbretërit, kontrolli mbi 

gjyqtarët të kalohej sipas sistemit disiplinor hierarkik, dhe vetëm në kohën e Napolonit gjyqësori u 

shndërrua në një trup burokratësh, ashtu që gjyqtarët tani emëroheshin nga qeveria të ndërtuar në 

mënyrë hierarkike, përafërsisht i ndërtuar sipas modelit të ushtrisë. Sanksionet disiplinore mbi 

gjyqtarët vendoseshin nga “gjyqtarët superior”, por fjala e fundit i rezervohej pushtetit ekzekutiv. 

Ky model u kopjua gjerësisht, edhe nga shtetet tjera deri në përfundim të luftës botërore, kur 

kushtetutat moderne transferuan gjithnjë e më shumë përgjegjësinë e disiplinimit të gjyqtarëve në 

duart e trupave të përbashkëta të përbërë nga gjyqësori dhe qeveria.  

 

 

1.6 Kodi i Etikës-instrument për garantimin e integritetin e gjykatësve/prokurorëve dhe 

instrument për disiplinimin e tyre 

 

Kodifikimi i rregullave etike në një kod të miratuar nga gjyqtarë dhe prokuror me formën klasike 

paraqet një dokument që kërkon zbatim nga ata vet mbi kolegët e tyre, e cila nuk është forma e 

vetme e kontrollit të etikës gjyqësore e prokuroriale. 

 

Ka disa forma për garantimin e disiplinës në gjyqësor e prokurori që do të ishin si p.sh mocionet për 

përjashtimit të gjyqtarit dhe prokurorit, pastaj procedurat e mirëfillta disiplinore, legjislacioni i 

nevojshëm mbi konfliktin e interesave etj., gjithherë si metoda të kombinuara dhe për shkaqe 

dyshimi në paanshmërinë e gjyqtarit apo prokurorit me qëllim të çdo dyshimi të shfaqur nga 

publiku.  

 

Zakonisht shkelje disiplinore hartohen në ligje apo kode të posaçme të cilat parashikohen gjithashtu 

edhe sanksionet përkatëse. Zakonisht ligji disiplinor vihet në lëvizje nga një ankesë e një individi 

për shkelje të etikës nga ana e një gjyqtari/prokurori, ose nga proceset e inspektimit të kryera nga 

ZPD.  

 

Gjithherë ndëshkimi për gjyqtarin apo prokurorinë që ka shkelur etikën vjen gjithmonë “Ex post 

factum” sipas të cilës ndëshkimi për gjyqtarë apo prokuror nuk i shërben individëve, të cilëve u 

intereson gjykimi i drejtë dhe i paanshëm në shqyrtimin e çështjes së tyre. 

 

 

1.7 Burimet normative të Etikës 

 

Burime normative të etikës së gjyqësorit dhe prokurorisë, në përgjithësi edhe tek ne në Kosovë në 

veçanti janë standardet ndërkombëtare për sjelljen gjyqësore dhe ato vendore – lokale mbi sjelljen e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në këtë kontekst, si standarde ndërkombëtare do të ishin para së 

gjithash: 

 

 Deklarata e përgjithshme e të Drejtave të Njeriut 

 Konventa ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe Politike, 

 Parimet bazë të KB mbi pavarësinë e gjyqësorit, 

 Parimet e sjelljes së gjyqtarëve, 

 Karta Evropiane mbi statusin e gjyqtarëve, 

 Rekomandimet e Këshillit të Ministrave të KE mbi “pavarësinë, efiqencën dhe rolin e 

gjyqtarëve”, 

 

Kurse si standarde vendore – lokale mbi sjelljen e gjyqtarëve dhe prokurorëve mund të jenë: 
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 Kushtetuta e Republikës se Kosovës, 

 Kodi i Etikës dhe sjelljes profesionale për gjyqtarë, 

 Kodi i Etikës dhe sjelljes profesionale për prokuror 

 

 

1.8 Ushtrime – Rast praktik  

 

Ushtrimi vijues është një rast praktik nga Etika gjyqësore prokuroriale, që do të diskutohet në 

grupe. Secili grup do të ketë një zëdhënës/udhëheqës të grupit, ku do të raportohet para grupeve 

tjera duke hartuar gjithnjë elementet e rastit, duke bërë diskutimin e fakteve në kontekst të Kodit të 

Etikës: 

 

- të bëhet përcaktimi i dilemës etike në skenarin e dhënë, 

- të vendosen në një listë çfarëdo problemi që vëren në rastin konkret, duke iu referuar 

dispozitave të Kodit të Etikës dhe sjelljes profesionale për gjykatës dhe prokuror. 

 

 

1.9 Konkluzione 

 

Në përfundim ky modul ka ofruar një histori te zhvillimit te Etikes, evolucioni historik i tij si dhe 

Kodi i etikes si instrument për mbrojtjen e integritetit te gjykatësve/prokurorëve si dhe burimet 

normative te Etikes. 

 

Në këtë sesion keni mësuar: 

 

- për historinë e zhvillimit te Etikës, 

- për evolucionin historik te Etikës, 

- për Kodin e Etikës si instrument për garantimin e integritetit të gjykatësit/prokurorit, 

- për burimet normative të etikës. 
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2. Veprimtaritë  gjyqësore dhe jo gjyqësore të gjyqtarëve dhe gjyqtarëve porotë  

 

2.1 Hyrje 

 

Ky sesion ofron një mundësi për njohjen e pjesëmarrësve me veprimtaritë gjyqësore, jo gjyqësore të 

gjyqtarëve në lidhje me ligjin dhe drejtësinë, parimet e përgjithshme, zbatimin e ligjit, gjykimi i 

drejtë dhe publik nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, me të drejtën e gjykatësve që të 

shkruajnë dhe të flasin, të japin leksione apo mësim, mundësinë e njohjes dhe respektimin e të 

drejtave dhe lirive të njeriut, mundësinë e shmangies së gjykatësit nga veprimtaria politike dhe 

anëtarësia në parti politike. Gjithashtu ky prezantim ofron mundësinë për njohjen e pjesëmarrësve 

me veprimtaritë gjyqësore dhe jo gjyqësore të gjyqtarëve porotë, zbatimin e ligjit dhe mos 

diskriminimin, pavarësinë dhe paanshmërinë – vlerësimin e drejtë të fakteve si dhe janë zbërthyer 

edhe çështje lidhur me shmangien nga konflikti i interesit dhe transaksionet financiare. 

 

  

2.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

- njoftohen me veprimtaritë gjyqësore dhe jo gjyqësore të gjyqtarëve dhe gjyqtarëve porotë; 

- njohin parimet e zbatimit të ligjit, gjykimin publik dhe të drejtë si dhe mos diskriminimin; 

- përshkruajnë veprimtaritë me të cilat kanë mundësi të merren gjykatësit; 

- diskutojnë për gjykatën e pavarur dhe të paanshme e krijuar me ligj; 

- njohin dhe respektojnë të drejtat dhe liritë e njeriut;  

- mësojnë për pamundësinë e pjesëmarrjes në veprimtari politike, apo anëtarësi në parti 

politike; 

- vlerësojnë  drejtë  faktet duke zbatuar paanshmërinë dhe pavarësinë si dhe 

- shmangen nga konflikt interesi dhe transaksionet financiare.   

 

 

2.3 Parimet e përgjithshme - veprimtaritë gjyqësore të gjyqtarëve 

 

Duke iu referuar dy dokumenteve të rëndësishme ndërkombëtare dhe atë Deklaratës Universale mbi 

të Drejtat e Njeriut si dhe Marrëveshjes Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe politike, atëherë 

me të drejtë mund të konstatojmë se, të gjithë qytetarët duhet të jenë të barabartë para gjykatave dhe 

që në përcaktimin e çdo përgjegjësie penale, ose të drejtave dhe detyrimeve civile, duhet të kenë të 

drejtën e një gjykimi të drejtë, publik e të ndershëm, nga një gjykatë kompetente të pavarur e të 

paanshme dhe të krijuar me ligj.  

 

Në të vërtetë, edhe Kompetenca Thelbësore e njohur me emrin Qëllimet dhe Përgjegjësitë e 

Gjykatave kërkon dhe paraqet nevojë për një sistem gjyqësor të paanshëm dhe të pavarur, i cili 

sistem është i rrënjosur në vet kushtet e ekzistencës njerëzore. 

 

Jeta as nuk është dhe as nuk duket të jetë e drejtë, as individët e as kompanitë dhe drejtuesit e tyre 

dhe as qeveritë nuk janë se, bëjnë gjithmonë se është e drejtë, bile as atë që është ligjërisht korrekte. 

Edhe atëherë kur ata zbatojnë rregullat e lojës, ose kur me të vërtetë mendojnë se po i zbatojnë ato, 

përsëri lindin mosmarrëveshje dhe konflikte që të vetmet janë gjykatat si institucione të tilla të 

zgjidhin këto konflikte dhe mosmarrëveshje të përhershme private ose publike. Prandaj, kjo tregon 

se sa e rëndësishme është pavarësia dhe paanshmëria e gjyqësorit, dhe për këtë arsye është aq i 

komplikuar sa vet shoqëria njerëzore.  
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Edhe projekt – Kodi Bangalore për sjelljen gjyqësore, thirret në Deklaratën Universale mbi të 

Drejtat e Njeriut dhe Konventën Ndërkombëtare të të Drejtave Civile Politike, por edhe në 

Instrumentet e tjera ndërkombëtare e regjionale, duke kërkuar si domosdoshmëri përcaktimin e çdo 

akuze, të drejtat dhe detyrimet në një proces, proces ky publik i drejtë dhe i ndershëm e bërë kjo nga 

një gjykatë kompetente e pavarur dhe e paanshme e përcaktuar me ligj. Të gjitha parimet bazë të 

Kombeve të Bashkuara, kërkojnë pavarësinë e gjyqësorit, kërkojnë ta respektojnë dhe ta nderojnë 

detyrën gjyqësore si një trust publik për të rritur e ruajtur besimin në sistemin gjyqësor. 

 

Gjyqtari duhet të veprojë në çdo kohë, në atë mënyrë që të nxitë besimin e publikut në dinjitetin, 

integritetin dhe pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Gjyqtari ka për detyrë të mbrojë të drejtat dhe liritë 

e të gjithë personave dhe t’i trajtoj ata në mënyrë të barabartë para ligjit. 

 

Çdo herë gjyqtari duhet të siguroj se, ligji zbatohet drejtë kundër çdo personi, pavarësisht se kush 

është në çka beson dhe çka ka bërë. Pra, duhet zbatim të drejtë të ligjit pa dallim personi çfarëdo 

baze qoftë, pavarësisht, përkatësisë kombëtare, racore, fetare, gjinore etj. 

 

Gjyqtari gjithnjë duhet të respektoj vetëm faktet dhe ligjin duke i njohur në çdo kohë, çdo personi të 

dyshuar apo të akuzuar të drejta që i takojnë në bazë të ligjit, duke i siguruar gjithnjë garancionet 

procedurale, të drejta këto themelore dhe minimale që i takojnë çdo të dyshuari ose të akuzuari në 

një proces gjyqësor. Këto të drejta përveç se janë të parapara me dispozita ligjore, ato janë të 

parapara për zbatim në mënyrë rigoroze si të drejta minimale, procedurale edhe me Konventën 

Evropiane mbi të drejtat e Njeriut të nenit 6. p1. të të njëjtës. 

 

 

2.4 Zbatimi i drejtë i ligjit - gjykimi i drejtë, publik dhe i paanshëm 
 

Siç i tha më lartë, gjyqtari ka detyrë dhe obligim respektimin e ligjit gjithnjë me kërkesë që edhe t’i 

përmbahet atij. Do të thotë që përgjegjësia e gjyqtarit është të vendosë si faktin ashtu edhe ligjin. 

Gjyqtari luan rol aktiv në shqyrtimin e rasteve para tij, duke shtjelluar të gjitha provat dhe faktet që 

do të kontribuonin në vendimmarrjen e drejtë dhe meritore të çështjes. Me një fjalë gjyqtari është 

arbitër i fakteve dhe ligjit për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe një simbol tepër i dukshëm në 

sundimin e ligjit. Ata duhet të vendosin çështjen pa qenë të ndikuar nga çfarëdo faktori përveç nga 

faktet dhe ligji. 

 

Ata duhet para së gjithash të respektojnë standardet e larta të sjelljes profesionale dhe personale. 

Një gjykatës për të kryer një detyrë profesionale dhe bazuar me ligj, përveç njohjes të të gjithave të 

drejtave, që i takojnë një personi të dyshuar për  vepër penale, d.m.th garanci procedurale këto, 

kërkohet edhe zbatimi rigoroz i parimit të prezumimit të pafajësisë si e drejtë, që gjyqtarët të mos 

paragjykojnë asnjë çështje para se një person të shpallet fajtor në pajtim me ligjin dhe me një 

vendim përfundimtar, të mos konsiderohet i fajshëm dhe të mos trajtohet i tillë, derisa pas apelit 

përfundimtar.  

 

Edhe e drejta për një seancë publike – gjykim publik dhe të drejtë është kërkesë që i drejtohet 

bartësit të çdo funksionit gjyqësor si garancione thelbësore të ndershmërisë si dhe të drejtësisë dhe 

pavarësisë së procesit gjyqësor, si parime të cilat e ngritin besimin e publikut në sistemin e 

drejtësisë. E drejta për një seancë publike do të thotë që jo vetëm palët në proces por edhe publiku 

në përgjithësi kanë të drejtë të jenë të pranishëm dhe të dinë se si administrohet drejtësia. Vetëm 

atëherë publiku formon opinionin e tij, mbi zbatimin e drejtë të ligjit, dhe fiton besimin në sistemin 

gjyqësor në përgjithësi. 
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Para së gjithash, gjyqtari ka për detyrë, respektimin e standardeve të larta të sjelljes profesionale 

dhe personale: 

 

1. kryen detyrat e funksionit të tij në mënyrë të paanshme dhe të kujdesshme, 

2. shmang çdo sjellje apo situatë që do të vinte në pikëpyetje integritetin, paanshmërinë  apo 

pavarësinë e tij, 

3. kryen detyrat e tij konform standardeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut etj, 

4. gjatë procedurës, gjyqtari ka për detyrë ti mbrojë të drejtat dhe liritë e të gjithë personave 

5. gjatë procedurës, gjyqtari ka për detyrë ti mbrojë të drejtat dhe liritë e të gjithë personave 

6. gjatë ushtrimit të përgjegjësive gjyqësore, ai ka për detyrë  të siguroj që ligji zbatohet në  

mënyrë të duhur dhe të drejtë bashkë me standarde tjera ndërkombëtare 

7. se rastet trajtohen me drejtësi duke shmangur çdo herë qëndrimet diskriminuese kundër çdo 

personi mbi çfarëdo baze duke përfshirë gjininë, moshën, statusin martesor, gjuhën, 

paaftësinë mendore dhe fizike, orientimin seksual, përkatësinë apo bindjen politike, 

prejardhjen etnike, kombëtare, besimin apo fenë, racën, prejardhjen shoqërore, statusin 

pronësor të lindjes etj.  

8. gjyqtari duhet të njohë vlerat e ndryshme kulturore, për të kuptuar më mirë problemet 

shoqërore dhe personale të njerëzve, 

9. gjyqtari duhet të veprojë në mënyrë të pavarur dhe të paanshme në të gjitha rastet pa rënë 

nën ndikim të faktorëve të jashtëm apo të brendshëm dhe duke kryer 

10. detyrat gjyqësore, duke u bazuar vetëm në faktet dhe në ligjet e aplikueshme, pa kurrfarë 

kufizimi, ndikimi, shtytje, presioni, kërcënimi etj. 

11. të shmang çdo lojë konflikti apo interesi të mundshëm, bazuar në marrëdhëniet  familjare 

shoqërore, profesionale ose financiare, 

12. ka detyrë që gjatë ushtrimit të përgjegjësive të tija gjyqësore që lëndët t’i trajtoj me drejtësi 

dhe efikasitet. Kjo nënkupton detyrën e tij, që të siguroj të gjitha palët t’i nënshtrohen 

dëgjimit të drejtë dhe se të e drejtat procedurale të palëve respektohen gjatë procedurës. 

13. gjatë dëgjimit të rastit gjyqtari ka detyrim të veçantë që të kërkojë të vërtetën, duke dëgjuar 

dëshmitarë dhe ekspertiza të ndryshme lidhur me çështjen. 

 

Detyrë tjetër shumë me rëndësi për gjyqtarin është që të veprojë në çdo rast që të mos shkelë ligjin 

edhe jashtë detyrës së tij zyrtare, që do të cenonte nderin dhe dinjitetin personal të tij duke cenuar 

kështu edhe besimin e publikut tek institucionet e drejtësisë, të cilat sjellje për një qytetarë të 

zakonshëm do të konsiderohen si normale.  

 

 

2.5 Gjykatë e pavarur dhe e paanshme e krijuar me ligj 

 

Nevoja për një sistem gjyqësor të paanshëm dhe të pavarur është e rrënjosur në vet kushtet e 

ekzistencës njerëzore. Jeta as nuk është e as nuk duket të jetë e drejtë, as individët ,as kompanitë e 

as drejtuesit e tyre dhe as qeveria nuk është, se bëjnë gjithmonë atë që është e drejtë. Bile, as atë që 

është ligjërisht korrekte. Edhe atëherë kur ata zbatojnë rregullat e lojës, përsëri lindin 

mosmarrëveshjet dhe konfliktet lidhur me detyrimet ligjore të drejtat apo gabimet e palëve. Për këtë 

shkak gjykatat janë të vetme institucione në gjendje të zgjidhin konfliktet e përhershme private apo 

publike. 

 

E vërteta është se, edhe tek Qëllimi dhe Përgjegjësitë e Gjykatave, theksohet se, vetëm gjykatat 

në mënyrë aktive janë në gjendje të zgjidhin të gjitha konfliktet e pashmangshme në gjirin e 

shoqërisë njerëzore, prandaj parimet që udhëheqin e që theksohen në Standardet e cilësisë së punës 

të gjykatave janë vlera dhe parime bazë të gjyqësorit, si : 

 

-  drejtësia në dispozicion të të gjithëve, 
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-  veprimi i shpejtë dhe në kohë, 

-  barazia, drejtësia dhe ndershmëria, 

-  pavarësia dhe përgjegjshmëria dhe  

-  besimi i publikut, 

 

Nuk ka dyshime se, edhe projekt – Kodi Bangalore për sjelljen gjyqësore gjithashtu përfshin 

këto parime bazë të cilat synojnë dhe përcaktojnë standarde për një sjellje etike të 

gjykatësve/prokurorëve. Këto parime dhe norma të arsyeshme zbatohen në rrethana përkatëse dhe 

në pajtim me kërkesat e pavarësisë gjyqësore dhe të ligjit. Këto parime janë të përpiluara si të tilla 

për t’iu shërbyer gjyqtarëve dhe prokurorëve si një udhëzues apo si një strukturë e ofruar për 

disiplinimin e sjelljes gjyqësore/prokuroriale. Dhe, këto parime sipas këtij projekt – Kodi janë: 

- korrektësia, 

- pavarësia, 

- ndershmëria, 

- paanshmëria 

- barazia, 

- kompetenca dhe zelli dhe  

- përgjegjësia. 

 

Gjykatat përforcojnë autoritetin shtetëror si dhe mbrojnë individin nga përdorimi arbitrar i pushtetit 

shtetëror. Drejtuesit e aftë të gjykatave e kanë të qartë se, pothuajse asnjëherë nuk ka një të vërtetë 

të vetme, apo një mënyrë të vetme veprimi që të jetë më e mira. Sipas fjalëve të një mendimtari 

“nëse njerëzit do të ishin engjëj, nuk do të kishin nevojë për qeveri”, kurse nuk do të mund të 

ketë liri në qoftë se pushteti gjyqësor nuk do të ishte i ndarë nga legjislativi dhe ekzekutivi.  

 

Gjykatat ekzistojnë, për të dhënë drejtësinë për të garantuar lirinë, për të përforcuar rendin social, 

për të ruajtur sundimin e ligjit, për të krijuar kushte për mbrojtje të barabartë, dhe për të bërë proces 

të drejtë sipas ligjit. Ato bëjnë që barazia e qytetarëve dhe qeverisë të jetë reale dhe jo parullë 

boshe. Prandaj, administrimi gjyqësor, efikas, dhe efektiv nuk është një qëllim në vetvete. 

Gjykatat dhe vetëm gjykatat janë në gjendje të zgjidhin në mënyrë përfundimtare konfliktet e 

pashmangshme në shoqërinë njerëzore. Mosmarrëveshjet e tyre janë mosmarrëveshje ndërmjet 

individëve dhe qeverisë, individëve dhe organizatave të ndryshme publike apo private. Në çdo 

zgjidhje të mosmarrëveshjeve, gjykatat ruajnë pavarësinë dhe paanshmërinë e tyre. Paanësia dhe 

pavarësia e gjykatave bëjnë të domosdoshme që ato të jenë të ndara, si nga ekzekutivi ashtu edhe 

legjislativi. Gjykatat si institucione, ruajnë disa vlera dhe parime bazë siç janë: 

 

- drejtësia në dispozicion të të gjithëve,  

- veprimi i shpejtë, efikas dhe në kohë, 

- barazia, drejtësia, ndershmëria, pavarësia, paanësia dhe përgjegjshmëria si dhe besimi 

publik, 
 

Pra, sundimi i ligjit, mbrojtja e barabartë dhe procesi i drejtë gjyqësor dhe i paanshëm, janë vlera të 

vërteta të një gjykate të pavarur dhe të paanshme të themeluara me ligj.  

 

Sipas Konventës Evropiane, me gjykatë nënkupton, para se gjithash, një autoritet të kërkuar për të 

vendosur për një çështje duke zotëruar karakter gjyqësor d.m.th. të jetë i pavarur dhe i paanshëm 

nga çdo faktor të jashtëm apo të brendshëm. Sipas n. 6 të KMDL-së kërkon garantimin e së drejtës 

në një gjykim të drejtë, në procedurë ligjore e drejta në qasje në gjykatë me qëllim që të merret një 

vendim për të drejtat dhe detyrimet civile të tija, apo padi penale. Sipas këtij neni një gjykatë 
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karakterizohet nga funksioni i saj gjyqësor për të shqyrtuar çështje brenda kompetencës së shtetit të 

së drejtës dhe procedurave të përcaktuara siç janë: paanësia, pavarësia dhe garancat procedurale të 

njohura si kërkesa të domosdoshme. Prandaj janë këto kritere të caktuara për një gjykatë të pavarur 

dhe të paanshme, kompetente për të shqyrtuar dhe përcaktuar çështje si te faktit ashtu dhe ligjore. 

Vetëm një gjykatë e tillë mund të ketë besimin e publikut, jo vetëm në gjykata, por në tërë sistemin 

gjyqësor. 

 

 

2.6 Njohja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut 

 

Në kontekst të ndërkombëtarizimit të shoqërive dhe proceseve integruese në Bashkimin Evropian 

dhe rritjes së rëndësisë  të së drejtës ndërkombëtare në marrëdhëniet mes individit dhe shtetit, është 

e nevojshme që veprimtaritë e gjyqtarëve/prokurorëve të ushtrohen jo vetëm në përputhje me 

legjislacionin vendor por edhe atë ndërkombëtar. 

 

Këtu kemi parasysh, para së gjithash Konventën Ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut si 

instrument i domosdoshëm i zbatimit. 

 

Në çdo rast, gjyqtari/prokurori nuk mund të injoroj apo të pretendoj se nuk e njeh të drejtën 

ndërkombëtare e cila është direkt e zbatueshme edhe brenda vendit tonë. Respektimi dhe zbatimi i 

këtyre të drejtave të njeriut duhet të jetë tani obligim dhe pjesë e çdo trajnimi fillestar dhe atij 

vazhdues.  

 

 

2.7 Veprimtaritë jo gjyqësore të gjyqtarëve 
 

Bazuar në Kodin e Etikës dhe sjelljes profesionale për gjyqtar/prokuror, kemi ndarje më parë, në 

mes të parimeve të përgjithshme dhe parimeve apo rregullave specifike të etikës. Një ndarje tjetër 

me rëndësi tek rregullat/parimet specifike të etikës janë edhe nën ndarjet: 

- veprimtaritë gjyqësore dhe 

-    veprimtaritë jo gjyqësore. 

 

Gjithashtu e rëndësishme është ndarja në kuadër të rregullave specifike të etikës:  

- përgjegjësitë gjykuese, 

- përgjegjësit administrative,  

 

Në përgjithësi gjyqtari mund të ushtrojë veprimtari të tjera jashtë lëmisë së mandatit të tij gjyqësor, 

duke përfshirë ato veprimtari që takojnë të drejtave të tij si qytetar. Pra, gjyqtari mund të ushtroj çdo 

veprimtari, përveç atyre që janë në kundërshtim me funksionin e tij, ose vënë në dyshim, pavarësinë 

apo paanshmërinë e funksionit të tij. Pra, kjo liri është e kufizuar vetëm për aq sa veprimtaritë e 

jashtme të tij, janë të papajtueshme me besimin e publikut tek gjyqtari dhe në parimet e lartcekura të 

paanësisë dhe pavarësisë së tij.  

 

 

2.8 Veprimtari në lidhje me ligjin dhe drejtësinë  

 

Bazuar në dispozitat e Kodit të Etikës, gjyqtari mund të angazhohet në veprimtaritë vijuese: 

- të flasë, shkruajë, jep leksione, jep mësim dhe merr pjesë në veprimtaritë e tjera për: 

- ligjin, 

- sistemin ligjor dhe  
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- administrimin e drejtësisë,  

 

Gjyqtarët/prokurorët janë në një pozitë tepër të favorshme, për të marrë pjesë aktive në procesin e 

edukimit juridik, duke qenë se ata janë zbatuesit e drejtpërdrejtë të legjislacionit. Pra, ata mund të 

japin kontribute në formën fjalimeve të shkrimeve juridike, të mësimdhënies ose të pjesëmarrjes në 

aktivitete shkencore. Po kështu, një gjyqtar mund të jetë autor apo redaktor i një libri profesional, 

dhe nuk është e vështirë të arrihet në përfundim se këto aktivitete të tija, janë në dobi të shoqërisë. I 

vetmi kujdes që duhet të tregojë gjyqtari/prokurori është që mendimet të tija të dhëna në kuadrin e 

një leksioni e një konference apo në faqen e një libri të mos interpretohen si këshilla juridike apo 

çka është më e keqja si një angazhim për një qëndrim të caktuar që nesër apo pasnesër do të 

shtrohet për zgjidhje te ky gjyqtar. Në asnjë rast, gjyqtari/prokurori nuk mund të formoj një mendim 

përfundimtar për një çështje që shtrohet për zgjidhje para tij, pa shqyrtuar me kujdes të gjitha 

provat, pa dëgjuar me durim dëshmitarët, dhe pa shoshitur në detaje çdo të dhënë tjetër të 

disponueshme.  

 

Gjyqtari/prokurori mund të merret edhe me veprimtari tjera jo gjyqësore siç janë: 

- veprimtari me art,  

- sport dhe  

- veprimtari tjera shoqërore (veprimtari civile dhe bamirëse), 

 

Një çështje me rëndësi në etikën gjyqësore është edhe pjesëmarrja e një gjyqtari/prokurori në një 

organizatë që do të konsiderohej fitimprurëse, kur dihet se edhe gjykatësit/prokurorët nuk mund të 

jetojnë të izoluar nga rrethi ku jetojnë e punojnë. Ata mund të marrin pjesë vetëm në ato organizata 

të ndryshme jo fitimprurëse dhe organeve të tyre drejtuese. Pra ata mund të jene p.sh. anëtar i një 

shoqate, i një bordi, të një shkolle, universiteti, apo spitali, anëtar i një klubi social, organizate 

sportive etj. Por të jetë anëtar i një grupimi apo organizate, një gjykatës/prokuror duhet të niset 

gjithmonë nga shumë faktor, siç do të ishin: 

- nuk do ishte e përshtatshme që gjyqtari/prokurori të bëhet anëtarë i një grupimi ose 

organizate që ka për objekt ndonjë veprimtari politike, ose kur një organizatë e vë 

gjyqtarin/prokurorin në një mënyrë në një debat publik, 

- kur kjo organizatë merr shumë kohe në kurriz të detyrave në gjykatë, 

- nuk mund të shërbej si këshilltar ligjor i organizatës ose grupimit 

- nuk mund të jap këshilla juridike për çështje ligjore-juridike, që do të shihej si     këshillë 

juridike e një avokati, 

- nuk mund të marr pjesë në një organizatë për qëllime të sigurimit të fondeve dhe 

përdorimin e emrit të tij në këto aktivitete 

- nuk mund të marr pjesë në një organizatë për qëllime të sigurimit të fondeve dhe 

përdorimin e emrit të tij në këto aktivitete, 

- nuk mund të marr pjesë në një organizatë që praktikon forma të ndryshme të 

diskriminimit në baza racore, gjinore, fe, orgjinë kombëtare etj. 

 

Edhe sipas projekt – Kodit Bangalore, për sjellje gjyqësore kërkohet që gjyqtari/prokurori të pranoj 

kufizime personale që mund të shiheshin si të rënda për qytetarë të zakonshëm. Ky kufizim duhet të 

jetë bërë me dëshirë dhe ta ketë bërë si i lirë, me qëllim që e gjithë sjellja e tij të jetë në përputhje 

me dinjitetin e detyrës gjyqësore. Pra, gjyqtari duhet të jetë një person i ndershëm dhe i informuar 

me përshtypjen se, i njëjti nuk është i angazhuar në veprimtari të dyshimta dhe joligjore. I njëjti nuk 

mund të përdorë apo të huazojë prestigjin e detyrës gjyqësore në dobi të interesave private të tij. 

Edhe me këtë kod, gjyqtarëve u mundësohet që të shkruajë, të mbajë referate dhe të jap leksione, 

mund të dal edhe në seanca publike që kanë të bëjë me ligjin dhe sistemin gjyqësor, e gjithashtu 
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mund të flasë edhe për tema publikisht joligjore, të angazhohet në veprimtari historike, edukative, 

kulturore, gjithnjë nëse nuk ulë dinjitetin e detyrës gjyqësore, dhe nuk intereferon në kryerjen e 

detyrave gjyqësore në pajtim me këtë kod. Sipas këtij kodi, gjyqtari/prokurori nuk mund të kryejë 

funksione të përmbaruesit, administruesit, përfaqësuesit të besuar, tutorit ose funksione tjera besimi. 

Pra, kërkohet që si bartës të funksionit gjyqësor të ruajnë nivelin e lartë të etikës profesionale dhe të 

mbajë të pacenuar ndershmërinë gjyqësore/prokuroriale. 

 

Një çështje tjetër më rëndësi për etikën gjyqësore/prokuroriale është që një gjykatës ose prokuror 

nuk duhet të pranojë e as kërkoj çfarëdo dhurate, hua ose favore tjera për shkak të të cilave një 

gjyqtar/prokuror ka bërë, ose ka premtuar se do të bëjë, ose edhe nuk ka bërë e që lidhet me 

ushtrimin e detyrave gjyqësore/prokuroriale. Kjo do të vlejë edhe për anëtarët e familjes së tyre. Në 

çdo rast është fjala për perceptimin e publikut si e dyshimtë në gjetjen e një bartësi të funksionit 

gjyqësor në këto privilegje apo shërbime të caktuara. Para se gjithash duhet të mos jenë të përfshire 

në marrjen e dhuratave (edhe festive), pastaj shërbimeve apo gjërave që nuk i afrohen publikut në 

tërësi, dhe këto kufizime duhet të jenë për gjykatës dhe prokuror dhe familjet e tyre. 

 

Në shumë raste është vështirë të tërhiqet vija ndarëse në mes mikpritjes së zakonshme shoqërore 

dhe përpjekjeve  të pandershme për të fituar favore nga një gjykatës/prokuror. Asnjë faktor i marrë 

në vete nuk mund të jetë i mjaftueshëm për të gjykuar pjesëmarrjen e një gjykatësi/prokurori p.sh. 

në një gosti që nuk do ishte e përshtatshme. Por me rëndësi do ishte, nëse pjesëmarrja e atij 

gjykatësi do të ndikonte negativisht ne aftësinë e tij për të gjykuar e vendosur në mënyrë të pavarur 

të paanshme, me integritet e dinjitet në një çështje që nesër do të kishim si palë atë mikpritës, apo 

ky mikpritës ka një reputacion të dyshimtë në atë rreth, apo festa e organizuar ka qenë e gjerë apo e 

ngushtë, spontane apo e organizuar, se apo trajtohet gjykatësi në mënyre të privilegjuar etj. 

 

Shume me rëndësi do të ishte që një gjykatës/prokuror të mos pranoj çfarëdo p.sh. hua bankare, apo 

shërbime me çmime të volitshme, ushqime, bursa studimore, shpërblime etj., me kushte të 

pabarabarta me pjesëmarrës tjerë duke goditur besimin e publikut në atë veprim të tij. 

 

 

2.9 Shmangja nga veprimtaria politike dhe anëtarësia në parti politike 

 

Në veçanti gjyqtari/prokurori nuk do të angazhohet në asnjë veprimtari duke përfshirë veprimtari 

politike që është e papajtueshme me veprimtarin e gjyqtarit. Pra një detyrë me rëndësi e prokurorit 

është shmangja nga çdo aktivitet politik dhe anëtarësia eventuale e tij në një parti politike. 

 

Në veçanti gjyqtari/prokurori nuk do të angazhohet në asnjë veprimtari  duke përfshirë veprimtari 

politike që është e papajtueshme me ushtrimin e veprimtarisë së prokurorit/gjykatësit. 

 

Shmangja nga këto aktivitete do të thotë rritje e besimit apo besueshmërisë së publikut në punën e 

tyre të ndershme dhe në përgjithësi në sistemin e drejtësisë. Nuk do të ishte korrekte, çfarëdo 

kontakti apo kontributi në një parti politike ose çfarëdo afrie me një figurë publike kur në një të 

ardhme do të merren vendime nga një prokuror apo gjykatës në sistemin e drejtësisë.  

 

Gjithashtu, nuk do të ishte e pranueshme të mbaj ndonjë post apo të jetë anëtar i ndonjë partie dhe 

kjo është e ndaluar. 

 

E gjithë kjo, për arsye se, prokurori/gjykatësi duhet të veprojë në çdo kohë në atë mënyrë që të 

krijoj besimin e publikut, tek dinjiteti, integriteti, efikasiteti dhe paanshmëria e 

prokurorëve/gjykatësve, dhe gjykatësi/prokurori gjithnjë do të respektoj standarde të larta të sjelljes 

profesionale dhe personale duke respektuar dhe zbatuar gjithnjë ligjin. 



105  

Prokurori/gjykatësi duhet të shmangë çdo sjellje apo situatë që do të vinte në pikëpyetje pastërtinë 

morale dhe paanshmërinë e tij. 

 

 

2.10 Shmangja nga veprimtari jo gjyqësore të gjyqtarëve pa leje të KGJK-së 

 

Pastaj nuk do të ishte i pajtueshëm në funksionin e tij, as angazhimi në ndonjë veprimtari jo 

gjyqësore/jo prokuroriale gjatë orarit të punës pa pëlqimin e KGJK-ës/KPK-së, duke mos pranuar 

asnjë kompensim për angazhimin e tij, pa pëlqimin e saj. 

 

Nëse eventualisht gjyqtarit do t’u lejohej që të pranoj kompensim nga KGJK dhe KPK-ja, shuma e 

këtij kompensimi nuk do të tejkaloj vlerën e arsyeshme, gjegjësisht, shumën që do ta merrte një 

person për të njëjtën veprimtari i cili nuk është gjyqtar, gjegjësisht shuma e kompensimit nuk duhet 

të tejkaloj pagën mujore te gjyqtarit/prokurorit dhe burimi i kësaj pagese, nuk do të jetë në bazë 

dyshimi që do të ndikonte në mbarëvajtjen në punën e gjyqtarit. 

 

Gjithashtu është me rëndësi siç u cek edhe më lartë që gjyqtari/prokurori të mos merr pjesë në 

ndonjë organizatë diskriminuese që do të nxisë apo mbështet çfarëdo lloj diskriminimi. 

 

Gjithashtu gjyqtarit/prokurorit do t’i ndalohej që ta përdor pozitën e tij, apo çfarëdo informacioni të 

siguruar për përfitim personal të tij, apo për ndonjë person tjetër apo anëtarë të familjes së tij.  

 

U tha se, gjyqtari/prokurori nuk do të ketë mandat të mbledh personalisht fonde për ndonjë 

organizatë apo ndonjë agjenci, apo të lejoj përdorimin e emrit të tij për mbledhjen e këtyre fondeve 

apo përdorimi i prestigjit të tij, për atë qëllim.  

 

Gjithashtu gjykatësi/prokurori nuk i lejohet: 

- të përfshihet në çështje financiare, 

- të kryejë ndonjë praktikë tjetër juridike (të veprojë si mbrojtës, ndërmjetësues etj.), 

- gjykatë e pavarur dhe e paanshme, 

- njohja me të drejtat dhe liritë e njeriut, 

- çdo vit gjyqtari duhet t’i deklaroj pranë KGJK-ë/KPK-se, pasurinë e tij, interesa 

financiare të tija dhe pjesëtarë të ngushtë të familjes së tij konform ligjit, aty do të hynin 

çdo lloj interesi financiar, pasuri personale, llogari bankare, aksione, obligacione, 

shtëpitë dhe automjetet, duke siguruar gjithnjë deklarata bankare me kërkesë të KGJK-

së/KPK-së, edhe atë brenda 14 ditëve nga kërkesa e tillë. 

 

 

2.11 Veprimtaritë gjyqësore dhe jo gjyqësore të gjyqtarëve porotë 
 

Duke analizuar Kodin e Etikës dhe sjelljes profesionale për gjykatës porotë, vërejmë ndarje të 

rregullave specifike të sjelljes profesionale edhe atë në  

- veprimtari gjyqësore dhe  

- veprimtari jo gjyqësore. 

 

Në të vërtetë të gjitha veprimtaritë gjyqësore janë rregulla që kanë për qëllim të përcaktojnë 

standarde të larta të sjelljes etike të gjyqtarëve dhe gjyqtarëve porotë, mosrespektimi i të cilave sjell 

pas vetit përgjegjësi. 
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Gjyqtari porotë ka për detyrë që gjatë ushtrimit të përgjegjësive gjyqësore të siguroj se, çështjet 

trajtohen me drejtësi dhe efikasitet. Kjo nënkupton ne veçanti detyrën e gjykatësit që të gjitha 

palëve t’iu mundësoj dëgjim të drejtë dhe të gjitha të drejtat procedurale gjatë gjithë procedurës, 

duke shmangur çdo herë çdo zvarritje dhe mospërfillje në punë. Dhe këto të drejta procedurale të 

palëve, janë të parapara me dispozita ligjore, por edhe me konventën evropiane mbi të drejtat e 

njeriut, e cila konventë përmes nenit 6 par. 3 kërkon gjithherë dhe gjithnjë që çdo personi të dyshuar 

apo të akuzuar së paku t’i njihen këto të drejta minimale që garantojnë të drejtën për një proces të 

drejtë dhe të hapur, të drejtë dhe të paanshëm.  

 

Kërkohet që çdo bartës të funksionit gjyqësor të siguroj respektimin e tyre, gjatë gjithë procesit 

gjyqësor, jo vetëm gjatë këtij procesit gjyqësor por edhe në të gjitha fazat që e paraprijnë dhe e 

pasojnë atë. Dhe, neni 6 i të njëjtës konventë, deklaron decidivisht të drejtën e së cilit për një seancë 

të drejtë gjyqësore, duke përfshirë të drejtën e secilit për qasje në gjykatë, pastaj për një seancë në 

prezencën e të akuzuarit, të drejtën për mos vet inkriminim, barazia në mjete, e drejta për seancë 

gjyqësore me palë kundërshtuese dhe një gjykim i arsyeshëm. 

 

Prandaj, bazuar në atë çka u tha më lartë, të gjitha të drejtat që u takojnë çdo pale, janë të drejta 

reciproke dhe të varura njëra me tjetrën, duke qenë të drejta, konkrete dhe shumë të rëndësishme siç 

janë: 

- e drejta për t’u informuar sa më shpejtë në një gjuhë që e kupton për dyshimin apo 

akuzat e ngritura, natyrën dhe shkakun e akuzës, 

- e drejta për kohë adekuate dhe lehtësi të nevojshme për përgatitjen e mbrojtjes, 

- përfaqësimi ligjor dhe e drejta e ndihmës ligjore e bërë sipas zgjedhjes së tij,  

- ose mbrojtësi i siguruar pa pagesë, kur nuk ka mjete për të paguar, ose e kërkojnë 

interesat e drejtësisë – e drejta për të thirre dhe shqyrtuar dëshmi dhe dëshmitarë, 

- e drejta në përkthyes ku nuk e kupton ose nuk e flet gjuhën që përdoret në gjykatë, 

 

 

2.12 Pavarësia dhe paanshmëria - vlerësimi i drejtë i fakteve 

 

Të gjitha këto të drejta bëhen vetëm me qëllim të kërkimit të së vërtetës dhe me qëllim të një 

vendimmarrje të drejtë dhe të paanshme – meritore. Pra, gjatë shqyrtimit i të rastit edhe gjyqtari 

porotë, ka detyrim të veçantë për trajtim të paanshëm dhe të barabartë gjithnjë duke kërkuar të 

vërtetën. Me një fjalë gjykatësi porotë ka detyrë që gjatë ushtrimit të detyrave gjyqësore të trajtoj 

çështje në mënyrë të drejtë dhe efikase. Kjo do të thotë në veçanti, detyrimi për të siguruar që të 

gjitha palëve, t’u mundësohet një seancë e drejtë dëgjimore dhe të drejtat procedurale të 

respektohen gjatë gjithë procedurës, duke eliminuar çdo vonesë apo neglizhencë në punë. Njësoj si 

gjykatësi edhe gjykatësi porotë duhet të kujdeset gjatë gjithë procedurës për pavarësinë e tij dhe 

qëndrimin e fortë dhe koshient ndaj gjithë faktorëve të jashtëm e të brendshëm që do të ndikonin 

drejtpërdrejtë apo indirekt në paanësinë e tij. 

 

Në një mënyrë gjyqtari porotë assesi nuk duhet të influencohet nga çfarëdo qëndrimi bazuar në 

stereotipe, mite, paragjykime, ndjenja, instikte. 

 

Edhe gjyqtari porotë ruan, dhe përmirëson standarde të larta të profesionalizmit dhe ekspertizës 

ligjore, duke u angazhuar gjithnjë në arsimimin ligjor dhe trajnimet e vazhdueshme. Një veprimtari 

gjyqësore e paraparë për gjyqtarin porotë e që ka të bëjë me të miturin kërkohet që i njëjti të ketë 

kualifikim profesional – përvojë përkatëse sipas penal për të mitur. 

 

Gjyqtari porotë është i obliguar që të jap përparësi çështjeve që gjenden para tij, gjyqtari porotë  

duhet të jetë: 
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- tolerant, 

- i denjë dhe  

- të sillet me mirësjellje, 
 

Gjyqtari porotë gjatë dëgjimit të rastit duhet të veprojë me:  

- durim, 

- kujdes, 

- pa nxitim, 

- të veprojë në mënyrë efektive dhe 

- të jetë i vendosur, 

 

Gjyqtari porotë gjatë ushtrimit të detyrës së tij, nuk përdorë fjalë apo sjellje që manifeston 

njëanshmëri apo paragjykim: 

 

- gjyqtari porotë duhet të tregoj respekt ndaj çdo individi, 

- i sjellshëm me palët ndërgjygjëse, 

- me të pandehur, dëshmitar, avokat, prokuror, gjyqtar porotë dhe persona e tretë, duke 

kërkuar të njëjtën gjë nga të njëjtit gjatë gjithë procedurës gjyqësore, me një fjalë duhet 

të jetë i durueshëm dhe dinjitoz, 

- gjyqtari duhet t’i shmanget fjalëve, fyerjeve, kërcënimeve, diskutimeve dhe komenteve 

të panevojshme, gjesteve etj. 

 

 

2.13 Keqpërdorimi i fshehtësisë së informacioneve 

 

Ajo që është me rëndësi e që kërkohet edhe me etikën gjyqësore, gjyqtari, prokurori dhe gjyqtari 

porotë nuk guxon të keqpërdorë çfarëdo informacioni të marrë gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, 

informacione këto familjare, informacione me karakter tregtar, personal të cilat nuk janë të njohura 

nga njerëzit e zakonshëm – publiku.  

 

Është parim themelor i etikës profesionale që çfarëdo informate e marrë në detyrë në zyrtare të mos 

përdoret për të dhëna për përfitime personale apo për përfitime për persona të tretë ose për ndonjë 

qëllim që nuk lidhet me ushtrimin e detyrës së tij. Atëherë do të ishte keqpërdorim i funksionit 

gjyqësor apo prokurorial që do të bëhej me qëllim përfitimi, për të përfituar një favor, një avantazh 

personal, apo për t’iu hakmarrë dikujt. Kjo në masë të madhe do të humbte besimin e publikut në 

gjykatë dhe në përgjithësi në sistemin e drejtësisë. Gjyqtari porotë merr pjesë në trup gjykues kur 

këtë e kërkon nevoja dhe çdoherë kur ajo kërkohet. 

 

Bazuar në dispozitat e Kodit të Etikës, gjyqtari porotë mund të angazhohet në veprimtaritë vijuese: 

- të flasë, shkruajë, jep leksione, jep mësim dhe merr pjesë në veprimtaritë e tjera për: 

- ligjin, 

- sistemin ligjor dhe  

- administrimin e drejtësisë. 

 

I vetmi kujdes që duhet të tregojë gjyqtari/prokurori  apo gjyqtari porotë është që mendimet të tija të 

dhëna në kuadrin e një leksioni e një konference apo në faqen e një libri të mos interpretohen si 

këshilla juridike apo çka është më e keqja si një angazhim për një qëndrim të caktuar që nesër apo 
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pasnesër do të shtrohet për zgjidhje te ky gjyqtar porotë. Në asnjë rast gjyqtari/prokurori nuk mund 

të formoj një mendim përfundimtar për një çështje që shtrohet për zgjidhje para tij, pa shqyrtuar me 

kujdes të gjitha provat, pa dëgjuar me durim dëshmitarët, dhe pa shoshitur në detaje çdo të dhënë 

tjetër të disponueshme. Gjyqtari porotë mund të merret edhe me veprimtari tjera jo gjyqësore siç 

janë: me art, sport dhe veprimtari tjera shoqërore (veprimtari civile dhe bamirëse), 

 

Një çështje me rëndësi në etikën gjyqësore është edhe pjesëmarrja e një gjyqtari/prokurori apo 

gjyqtari porotë në një organizatë që do të konsiderohej fitimprurëse, kur dihet se edhe 

gjykatësit/prokurorët nuk mund të jetojnë të izoluar nga rrethi ku jetojnë e punojnë. Ata mund të 

marrin pjesë vetëm në ato organizata të ndryshme jo fitimprurëse dhe organeve të tyre drejtuese. 

Por të jetë anëtar i një grupimi apo organizate, një gjykatës/prokuror duhet të niset gjithmonë nga 

shumë faktor, siç do të ishin: 

- nuk do ishte e përshtatshme që gjyqtari/prokurori të bëhet anëtarë i një grupimi ose 

organizate që ka për objekt ndonjë veprimtari politike, ose kur një organizatë e vë 

gjyqtarin/prokurorin në një mënyrë në një debat publik, 

- kur kjo organizatë merr shumë kohe në kurriz të detyrave në gjykatë, 

- nuk mund të shërbej si këshilltar ligjor i organizatës ose grupimit, 

- nuk mund të jap këshilla juridike për çështje ligjore-juridike, që do të shihej si këshillë 

juridike e një avokati, 

- nuk mund të marr pjesë në një organizatë për qëllime të sigurimit të fondeve dhe përdorimin 

e emrit të tij në këto aktivitete, 

- nuk mund të marr pjesë në një organizatë që praktikon forma të ndryshme të diskriminimit 

në baza racore, gjinore, fe, origjinë kombëtare etj. 

 

Një çështje tjetër më rëndësi për etikën gjyqësore/prokuroriale është që një gjykatës ose prokuror 

nuk duhet të pranojë e as kërkoj çfarëdo dhurate, hua ose favore tjera për shkak të të cilave një 

gjyqtar/prokuror ose gjyqtari porotë ka bërë, ose ka premtuar se do të bëjë, ose edhe nuk ka bërë e 

që lidhet me ushtrimin e detyrave gjyqësore/prokuroriale. Kjo do të vlejë edhe për anëtarët e 

familjes së tyre. Në çdo rast është fjala për perceptimin e publikut si e dyshimtë në gjetjen e një 

bartësi të funksionit gjyqësor në këto privilegje apo shërbime të caktuara. Para se gjithash duhet të 

mos jenë të përfshire në marrjen e dhuratave (edhe festive), pastaj shërbimeve apo gjërave që nuk i 

afrohen publikut në tersi, dhe këto kufizime duhet të jenë për gjykatës dhe prokuror dhe familjet e 

tyre. 

 

Shume me rëndësi do të ishte që një gjykatës/prokuror ose gjyqtar porotë të mos pranoj çfarëdo 

p.sh. hua bankare, apo shërbime me çmime të volitshme, ushqime, bursa studimore, shpërblime etj. 

me kushte të pabarabarta me pjesëmarrës tjerë duke goditur besimin e publikut në atë veprim të tij. 

 

 

2.14 Shmangja nga konflikt interesi dhe transaksionet financiare 

 

Gjyqtari porotë duhet te jetë i drejte dhe paanshëm. Ai duhet të kryej detyrën e tij në mënyrë te 

drejte dhe te paanshëm, duke zbatuar vetëm ligjin dhe pa qenë i ndikuar nga askush. Prandaj me 

qëllim të ngritjes së integritetit të sistemit gjyqësor, është pikërisht Kodi i Etikes ai që ka për qëllim 

parandalimin faktik të pushtetit gjyqësor dhe parandalimin e konfliktit te interesit, sjelljeve jo 

korrekte dhe në fund edhe humbjen e besueshmërisë së qytetarëve dhe opinionit të gjerë publik. 

Prandaj bazuar ne atë çka u tha më lart, kërkohet nga gjykatësit porotë që të veprojnë gjithmonë në 

mënyrën që krijon besimin e publikut në dinjitetin, integritetin dhe pavarësinë e pushtetit gjyqësor.  
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Për të arritur këtë gjyqtari porotë duhet të zbatoj gjithnjë standarde të larta profesionale, sjellje të 

denjë si në punë ashtu edhe ne jetën private, duke iu shmangur gjithnjë sjelljeve që dëmtojnë 

imazhin e gjyqtarit në sytë e opinionit publik. Me të drejtë shtrohet pyetje, çka me të vërtetë e 

dëmton besueshmërinë e publikut  ne punën e gjykatësit? 

 

Asgjë, përveç sjellja jo korrekte dëmton besueshmërinë, sepse ato janë sjellje në kundërshtim me 

rregullat e Kodit të Etikës gjyqësore. Drejtësia dhe paraqitje e të qenurit i drejtë në sistemin e 

drejtësisë janë me rëndësi të madhe për besimin e publikut. 

 

Mundësia e konfliktit të interesit lind atëherë kur interesat personale të gjyqtarit/prokurorit apo 

gjyqtarit porotë bien ndesh me detyrimin për të gjykuar e vendosur në mënyrë të paanshme. Kjo 

mundësi ekziston edhe atëherë kur edhe anëtarë të afërm të familjes kanë çfarëdo interesi që shfaqet 

ne paanshmërinë e punës se një gjykatësi. Në një mënyrë, parimi i paanshmërisë ka të bëjë si me 

gjendjen faktike ashtu edhe me perceptimin paanshmërisë në sytë e një vëzhguesi të arsyeshëm. 

Dhe me të drejtë, për të arritur në përfundim nëse janë apo jo në kushtet e një konflikti interesi, 

duhet të plotësohen këto dy kushte.  

 

Prandaj, një gjyqtar/prokuror dhe gjyqtari porotë  duhet të bëjë të pamundshmen që interesat e tij 

financiare të mos ndikojnë në zgjidhjen e çështjeve që janë të shtruar për shqyrtim nga ana e tij. 

Megjithëse është e pamundur që në botën reale të mos gjinden kurrë në një situatë konflikti, gjyqtar 

e edhe prokuror e gjyqtar porotë duhen të kujdesen në vazhdimësi që në mënyre graduale të heqin 

dorë nga interesat financiare në ato organizata ose entitete të cilat kanë rregullisht punë me 

institucionet e drejtësisë dhe gjykatat në veçanti. 

 

Edhe me kodin e etikës është e rregulluar kjo çështje mjaft e ndjeshme, me qëllim që të mos ketë 

keqpërdorim të prestigjit që rrjedh nga funksioni gjyqësor. 

 

Kërkesa për të deklaruar (zbuluar) me kohë konfliktet e mundshme të interesave që kanë të bëjnë 

me çështje për vendosje nga një gjykatës është jo vetëm çështje e vet gjykatësit por, këtë mund ta 

kërkojnë, 

- palët, 

- avokatët(përfaqësues të tyre) 

- dëshmitaret në një çështje 

- të afërm të familjes (familjarë) 

- faktorë të tjerë. 

 

Bazuar në atë çka u tha më lart, në çdo rast kur një gjykatës/prokuror ndjehet se nuk është në 

gjendje të veproj në përputhje me dispozitat e Kodit të Etikës, ai do të merr veprim të 

menjëhershëm, duke përfshirë edhe heqjen dorë nga çështja. Sidoqoftë, nëse gjyqtari/prokurori 

gjyqtari porotë  mëson për ndonjë konflikt interesi apo ekzistojnë rrethana të tjera që mund të 

paraqesin dyshime në  lidhje me paanësinë e tij, ai menjëherë do të ndërpres të gjitha veprimtaritë 

mbi lëndën dhe t’i raportoj në këtë bazë eprorit të tij, përveç nëse me ligj është ndryshe e rregulluar. 

 

Gjykatësi/prokurori duhet që me shkrim të deklaroj bazat e konfliktit të mundshëm të interesit ose 

gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor. Me një fjalë, gjithmonë gjykatësi ose prokurori dhe gjyqtari 

porotë duhet ta përjashtoj vetën në procedurat në të cilat paanësia e tyre në mënyrë të arsyeshme 

mund të vihet në dyshim.  Është e rëndësishme të thuhet se informacioni për përjashtimin e tij të 

bëhet publik që palët ose avokatët e tyre mund të konsiderojnë relevante çështjen e përjashtimit, 

edhe atëherë kur të ketë bindje se nuk ka bazë reale për përjashtim. 
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Në të vërtetë, ligjet procedurale rregullojnë procedurat në bazë të të cilave bëhen kërkesat për 

përjashtim të gjyqtarëve/prokurorëve, për të cilat është diskutuar edhe më herët.  

 

Në veçanti gjyqtari porotë nuk do të angazhohet në asnjë veprimtari  duke përfshirë veprimtari 

politike që është e papajtueshme me veprimtarin e gjyqtarit. Gjithashtu, nuk do të ishte e 

pranueshme të mbaj ndonjë post apo të jetë anëtar i ndonjë partie. 

 

Pastaj nuk do të ishte i pajtueshëm në funksionin e tij, as angazhimi në ndonjë veprimtari jo 

gjyqësore gjatë orarit të punës pa pëlqimin e KGJK-ës, duke mos pranuar asnjë kompensim për 

angazhimin e tij, pa pëlqimin e saj. 

 

Nëse eventualisht gjyqtarit porotë do t’i lejohej që të pranoj kompensim nga KGJK, shuma e këtij 

kompensimi nuk do të tejkaloj vlerën e arsyeshme, gjegjësisht, shumën që do ta merrte një person 

për të njëjtën veprimtari i cili nuk është gjyqtar dhe burimi i kësaj pagese, nuk do të jetë në bazë 

dyshimi që do të ndikonte në mbarëvajtjen në punën e gjyqtarit. 

 

Gjithashtu është me rëndësi siç u cek edhe më lartë që gjyqtari porotë të mos merr pjesë në ndonjë 

organizatë diskriminuese që do të nxisë apo mbështet çfarëdo lloj diskriminimi. Gjithashtu gjyqtarit 

do t’i ndalohej që ta përdor pozitën e tij, apo çfarëdo informacioni të siguruar për përfitim personal 

të tij, apo për ndonjë person tjetër apo anëtarë të familjes së tij. U tha se gjyqtari porotë nuk do të 

ketë mandat të mbledh personalisht fonde për ndonjë organizatë apo ndonjë agjenci, apo të lejoj 

përdorimin e emrit të tij për mbledhjen e këtyre fondeve apo përdorimi i prestigjit të tij, për atë 

qëllim.  

 

Gjithashtu gjykatësi porotë nuk i lejohet: 

- të përfshihet në çështje financiare, 

- të kryejë ndonjë praktikë tjetër juridike (të veprojë si mbrojtës, ndërmjetësues etj.), 

- çdo vit gjyqtari porotë duhet t’i deklaroj pranë KGJK-ës,( AAK-se) pasurinë e tij, 

interesa financiare të tija dhe pjesëtarë të ngushtë të familjes së tij konform ligjit, aty do 

të hynin çdo lloj interesi financiar, pasuri personale, llogari bankare, aksione, 

obligacione, shtëpitë dhe automjetet, duke siguruar gjithnjë deklarata bankare me 

kërkesë të KGJK-ës, edhe atë brenda 14 ditëve nga kërkesa e tillë. 

 

 

2.15 Ushtrime – Rast praktik  

 

Ushtrimi vijues është një rast praktik nga Etika gjyqësore prokuroriale, që do të diskutohet në 

grupe. Secili grup do të ketë një zëdhënës/udhëheqës të grupit, ku do të raportohet para grupeve 

tjera duke hartuar gjithnjë elementet e rastit, duke bërë diskutimin e fakteve në kontekst të Kodit të 

Etikës si dhe do të bëhet edhe zbërthimi i rastit duke luajtur role në disa akte. 

 

- të bëhet përcaktimi i dilemës etike në skenarin e dhënë, 

- të vendosen në një listë çfarëdo problemi që vëren në rastin konkret, duke iu referuar 

dispozitave të Kodit të Etikës dhe sjelljes profesionale për gjykatës dhe prokuror. 

 

 

2.16 Konkluzione 

 

Në përfundim ky sesion ka ofruar një përmbledhje nga veprimtaritë gjyqësore të Kodit të Etikës për 

gjykatës dhe gjykatës porotë, duke njoftuar pjesëmarrësit edhe me parimet e përgjithshme, zbatimin 
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e drejtë të ligjit dhe mos diskriminimin, gjykimin e drejtë dhe publik si dhe për gjykatën e pavarur 

dhe të paanshme - vlerësimi i drejtë i fakteve, veprimtaritë tjera jo gjyqësore për gjykatës në lidhje 

me ligjin dhe drejtësinë, shmangja e gjykatësit nga çdo veprimtari politike dhe anëtarësia në të, dhe 

në fund edhe shmangja nga veprimtaritë jo gjyqësore pa lejen e KGJK-së. si dhe njohjen e të 

drejtave dhe lirive të njeriut. 

 

Në këtë prezantim ju keni mësuar: 

 

- për veprimtaritë gjyqësore dhe jo gjyqësore të gjyqtarëve dhe gjyqtarëve porotë, 

- për parimet e përgjithshme të Etikës, 

- për zbatimin e drejtë të ligjit, gjykimin e drejtë dhe publik dhe mos diskriminimin, 

- që të numëroni veprimtaritë që kanë mundësi të merren gjykatësit, 

- për pamundësinë e pjesëmarrjes së gjyqtarit në veprimtari politike, apo anëtarësi në parti   

politike, 

- për shmangien nga veprimtaritë jo gjyqësore pa lejen e KGJK-së 

- për pavarësinë dhe paanshmërinë – vlerësimi i drejtë i fakteve, 

- për shmangien nga konflikt interesi dhe transaksionet financiare. 
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3. Përgjegjësitë gjyqësore dhe administrative 

 

3.1 Hyrje  

 

Ky sesion trajnimi ofron një mundësi për njohjen e pjesëmarrësve me përgjegjësi gjyqësore dhe 

administrative të gjykatësve, respektimi i detyrimeve bazuar në funksionin gjyqësor, të drejtat 

procedurale të palëve, ruajtja e imazhit dhe ngritja e besimit të publikut dhe kërkimi i të vërtetës. 

Gjithashtu lidhur me standardet profesionale dhe ekspertizës ligjore, fshehtësisë së informatave, 

detyrat dhe oraret – respektimi i tyre, ndarja e lëndëve dhe komunikimet ex-parte. 

 

  

3.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

- njoftohen me përgjegjësitë gjyqësore dhe administrative; 

- respektojnë të drejtat procedurale të palëve; 

- zbatojnë detyrimet bazuar në funksionin gjyqësor; 

- zhvillojnë standarde të larta të profesionalizmit dhe ekspertizës ligjore; 

- vlerësojnë fshehtësinë e informatave; 

- zbatojnë komunikimet ex-parte; 

- ruajnë imazhin dhe ngritin besimin e publikut; 

- zbatojnë detyrat dhe oraret; 

 

 

3.3 Përgjegjësitë gjyqësore sipas Kodit të Etikës të drejtat procedurale të palëve  – dëgjimi i 

drejtë i tyre 

 

Duke analizuar Kodin e Etikës dhe sjelljes profesionale për gjykatës, vërejmë ndarje të rregullave 

specifike të sjelljes profesionale edhe atë në: 

- përgjegjësitë gjykuese dhe  

- përgjegjësitë administrative. 

 

Në të vërtetë të gjitha përgjegjësitë gjyqësore janë rregulla që kanë për qëllim të përcaktojnë 

standarde të larta të sjelljes etike të gjyqtarëve, mosrespektimi i të cilave sjell pas vetit përgjegjësi. 

 

Gjyqtari ka për detyrë që gjatë ushtrimit të përgjegjësive gjyqësore të siguroj se, çështjet trajtohen 

me drejtësi dhe efikasitet. Kjo nënkupton në veçanti detyrën e gjykatësit që të gjitha palëve t’iu 

mundësoj dëgjim të drejtë, publik, të pa anshëm dhe do njoftoj pre të gjitha të drejtat procedurale 

gjatë gjithë procedurës, duke shmangur çdo herë çdo zvarritje dhe mospërfillje në punë. Dhe këto të 

drejta procedurale të palëve, janë të parapara me dispozita ligjore, por edhe me konventën evropiane 

mbi të drejtat e njeriut, e cila konventë përmes nenit 6 par. 3 kërkon gjithherë dhe gjithnjë që çdo 

personi të dyshuar apo të akuzuar së paku t’i njihen këto të drejta minimale që garantojnë të drejtën 

për një proces të drejtë dhe të hapur, të drejtë dhe të paanshëm.  

 

Kërkohet që çdo bartës të funksionit gjyqësor të siguroj respektimin e tyre, gjatë gjithë procesit 

gjyqësor, jo vetëm gjatë këtij procesit gjyqësor por edhe në të gjitha fazat që e paraprijnë dhe e 

pasojnë atë. Dhe, neni 6 i të njëjtës konventë, deklaron decidivisht të drejtën e së cilit për një seancë 

të drejtë gjyqësore, duke përfshirë të drejtën e secilit për qasje në gjykatë, pastaj për një seancë në 
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prezencën e të akuzuarit, të drejtën për mos vet inkriminim, barazia në mjete, e drejta për seancë 

gjyqësore me palë kundërshtuese dhe një gjykim i arsyeshëm. 

 

Prandaj bazuar në atë çka u tha më lartë, të gjitha të drejtat që u takojnë çdo pale, janë të drejta 

reciproke dhe të varura njëra me tjetrën, duke qenë të drejta konkrete dhe shumë të rëndësishme siç 

janë: 

- e drejta për t’u informuar sa më shpejtë në një gjuhë që e kupton për dyshimin apo 

akuzat e ngritura, natyrën dhe shkakun e akuzës, 

- e drejta për kohë adekuate dhe lehtësi të nevojshme për përgatitjen e mbrojtjes, 

- përfaqësimi ligjor dhe e drejta e ndihmës ligjore e bërë sipas zgjedhjes së tij, ose 

mbrojtësi i siguruar pa pagesë, kur nuk ka mjete për të paguar, ose e kërkojnë interesat e 

drejtësisë – e drejta për të thirr dhe shqyrtuar dëshmi dhe dëshmitarë, 

- e drejta në përkthyes ku nuk e kupton ose nuk e flet gjuhën që përdoret në gjykatë 

 

 

3.4 Kërkimi i të vërtetës - standarde të larta të profesionalizmit dhe ekspertizës ligjore 

 

Të gjitha këto të drejta bëhen vetëm me qëllim të kërkimit të së vërtetës dhe me qëllim të një 

vendimmarrje të drejtë dhe të paanshme – meritore. Pra, gjatë shqyrtimit i të rastit gjyqtari ka 

detyrim të veçantë për trajtim të paanshëm dhe të barabartë gjithnjë duke kërkuar të vërtetën. Kjo 

nënkupton që gjyqtari thërret dëshmitarë dhe urdhëron analiza apo ekspertiza mjeko – ligjore për hir 

të përcaktimit të së vërtetës. Me një fjalë gjykatësi ka detyrë që gjatë ushtrimit të detyrave gjyqësore 

të trajtoj çështje në mënyrë të drejtë dhe efikase. Kjo do të thotë në veçanti detyrimi për të siguruar, 

që të gjitha palëve t’u mundësohet një seancë e drejtë dëgjimore, publike dhe të drejtat procedurale 

të respektohen gjatë gjithë procedurës duke eliminuar çdo vonesë apo neglizhencë në punë. Në një 

mënyrë gjyqtari assesi nuk duhet të influencohet nga çfarëdo qëndrimi bazuar në stereotipe, mite, 

paragjykime, ndjenja, instikte. 

 

Gjyqtari ruan, dhe përmirëson standarde të larta të profesionalizmit dhe ekspertizës ligjore, duke u 

angazhuar gjithnjë në arsimimin ligjor dhe trajnimet e vazhdueshme. 

 

Një përgjegjësi gjyqësore e paraparë për gjyqtarin e që ka të bëjë me të miturin kërkohet që i njëjti 

të ketë kualifikim profesional – përvojë përkatëse sipas ligjit penal për të mitur. 

- gjyqtari është i obliguar që të jap përparësi çështjeve që gjenden para tij, 

- gjyqtari duhet të jetë: tolerant, i denjë dhe të sillet me mirësjellje, 

- gjyqtari gjatë dëgjimit të rastit duhet të veprojë me: durim, kujdes, pa nxitim, të veprojë 

në mënyrë efektive dhe të jetë i vendosur, gjyqtari gjatë ushtrimit të detyrës së tij, nuk 

përdorë fjalë apo sjellje që manifeston njëanshmëri apo paragjykim, 

- gjyqtari duhet të tregoj respekt ndaj çdo individi, 

- i sjellshëm me palët ndërgjygjëse: 

- me të pandehur, dëshmitarë, avokat, prokurorë, gjyqtarë porotë dhe persona e tretë, duke 

kërkuar të njëjtën gjë nga të njëjtit gjatë gjithë procedurës gjyqësore, me një fjalë duhet 

të jetë i durueshëm dhe dinjitoz, 

- gjyqtari duhet t’i shmanget fjalëve, fyerjeve, kërcënimeve, diskutimeve dhe komenteve 

të panevojshme, gjesteve etj, 
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3.5 Fshehtësia e informatave 

 

Ajo që është me rëndësi e që kërkohet edhe me etikën gjyqësore, gjyqtari/prokurori nuk guxon të 

keqpërdorë çfarëdo informacioni të marrë gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, informacione këto 

familjare, informacione me karakter tregtar, personal të cilat nuk janë të njohura nga njerëzit e 

zakonshëm – publikun. 

 

Është parim themelor i etikës profesionale që çfarëdo informate i marrë sipas detyrës  zyrtare, të 

mos përdoret për të dhëna për përfitime personale apo për përfitime për persona të tretë ose për 

ndonjë qëllim që nuk lidhet me ushtrimin e detyrës së tij. Atëherë do të ishte keqpërdorim i 

funksionit gjyqësor apo prokurorial që do të bëhej me qëllim përfitimi, për të përfituar një favor, një 

anatazh personal, apo për t’iu hakmarrë dikujt. Kjo në masë të madhe do të humbte besimin e 

publikut në gjykatë dhe në përgjithësi në sistemin e drejtësisë. 

 

 

3.6 Komunikimet ex – parte 

 

Nuk mund të ketë komunikime të njëanshme në lidhje me një çështje midis gjyqtarit dhe ndonjërës 

nga palët e çështjes, në mungesë të palës tjetër. Kjo mund të bëhet përjashtimisht vetëm në rastet 

kur merret paraprakisht pëlqimi i palës që mungon. Në çdo rast ndalimi i komunikimit të 

sipërpërmendur me palët, ku të gjithë palët nuk janë prezent, komunikim ky me përfaqësues të tyre 

ligjor apo dëshmitar, është një manifestim dhe shkelje e rëndë e parimi të paanshmërisë, pavarësisht 

nëse ky komunikim është bërë me shkrim apo me gojë.  

 

Drejtësia themelore kërkon që  palët:  

- të kenë njohuri për të gjitha komunikimet që i ka bërë gjykatësi, 

- të jenë prezent gjatë komunikimeve verbale me gjykatësin, 

- të kenë mundësinë për t’iu përgjigjur gjykatësit në komunikim me shkrim, 

 

Ndalimi i komunikimit ex – parte tenton që të: 

- të parandalojë njëanshmërinë, 

- të shmangë paragjykimin, 

- të krijoj besueshmërinë në publik 

 

Do të ishte më rëndësi të përmenden situata të veçanta si: 

- miratimi nga të gjithë palët për komunikim ex-parte-është i lejuar 

- kontaktimi me një ekspert apo një profesor të fakultetit juridik, lejohet vetëm nëse të 

gjithë avokatët janë prezent, ose nëse pajtohen me komunikim ex-parte, 

- komunikimi i parëndësishëm është i lejuar p.sh. kontakti me gjykatësin ose personelin e 

gjykatës për ndonjë propozim etj. 

 

 

3.7 Respektimi i detyrimeve bazuar në funksionin e tij 

 

Përveç përgjegjësive gjyqësore, në rregullat specifike të Kodit të Etikës, ekziston edhe nënndarja e 

dytë që ka të bëjë me përgjegjësitë administrative për gjykatës sipas kodit të etikës. Sipas etikës 

gjyqësore/prokuroriale, detyrë primare e gjyqtarëve/prokurorëve është kryerja e funksionit 

gjyqësor/prokurorial elementet kryesor të të cilëve janë interpretimi dhe zbatimi korrekt i ligjit, por 
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përveç kësaj gjyqtarët/prokurorët, kanë për detyrë dhe përgjegjësi edhe të menaxhojnë edhe çështjet 

që kanë në duart e tyre dhe institucionet e drejtësisë ku ata punojnë.  

 

Detyrat e mësipërme para së gjithash përfshijnë menaxhimin e çështjeve, organizimin dhe 

mirëmbajtjen e dokumentacionit, menaxhimin e fondeve dhe të stafit administrativ në 

gjykatë/prokurori. Pra, është detyrë dhe përgjegjësi administrative, realizimi i të gjitha detyrave të 

sipërpërmendura dhe në qoftë se, gjyqtari/prokurori nuk është i aftë të kryejë me përgjegjësi këto 

detyra do të komprometohej administrimi i mirë i drejtësisë. Për këtë arsye gjyqtarët/prokuroret 

duhet të kujdesen për rritjen e vazhdueshme të kapaciteteve të tyre profesionale administrative. 

 

Gjyqtari/prokurori kryen përgjegjësitë e tija administrative me: 

- profesionalizëm, 

- me kujdes të madh, 

- me bashkëpunim me gjyqtarët/prokuroret e tjerë, 

- në bashkëpunim me nëpunësit tjerë në gjykatë/prokurori etj. 

 

E gjithë kjo bëhet me qëllim të administrimit të drejtë dhe me sukses të veprimtarisë së 

gjykatës/prokurorisë. E gjithë kjo bëhet dhe ngritë besimin e publikut në gjykatat/prokurori, si 

institucione të pavarura e të paanshme dhe në sistemin e gjyqësisë në përgjithësi. 

 

 

3.8 Besimi i publikut dhe ruajtja e imazhit të gjykatës 

 

Me rëndësi është që gjykatësi/prokurori gjatë gjithë kohës të veprojë në atë mënyrë që të nxisë 

besimin e publikut: 

- dinjitetin, 

- integritetin, 

- efektivitetin dhe  

- paanshmërinë e gjykatësve/prokurorëve. 

 

Parim shumë me rëndësi dhe matës më i mirë i punës së gjykatësve/prokurorit është pikërisht 

besimi i publikut në kryerjen e detyrës nga ana e gjykatësit/prokurorit, dhe kjo punë duhet të jetë 

para së gjithash kryerje e detyrës që plotëson kushtin e paanësisë.  

 

Besimi i publikut tek institucionet e drejtësisë, në këtë rast edhe në institucionin e 

gjyqësisë/prokurorisë nuk varet vetëm nga profesionalizmi dhe nga zelli i punonjësve të tyre, por në 

një masë të madhe edhe nga integriteti dhe dinjiteti moral i tyre. Pra, nuk mjafton që një 

gjykatës/prokuror të jetë vetëm një profesionist i mirë, por esenciale është ata  të jenë edhe qytetarë 

të mirë.  

 

Prandaj, nuk mjafton vetëm që gjykatësit/prokurorët të bëjnë një betim se, do të shërbejnë idealeve 

të drejtësisë dhe të së vërtetës, mbi të cilat ndërtohet shteti i së drejtës dhe demokracia, por në një 

masë  të madhe do të ishte e rëndësishme edhe sjellja, cilësitë personale dhe imazhi shoqëror i një 

gjykatësi/prokurori që do të ndikonte në imazhin e institucioneve të drejtësisë në tërësi dhe në 

besimin e publikut në to. Publiku pret gjithherë nga prokurorët, njësoj sikurse edhe nga gjykatësit, 

një standard të lartë të sjelljes profesionale që qëndron shumë më lartë se ai i një qytetari i 

zakonshëm.  
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3.9 Oraret dhe detyrat – respektimi i tyre - Zbatimi i urdhëresave të KGJK-së/KPK-së, 

 

Në veçanti gjyqtarët/prokuroret janë të obliguar: 

 

- të respektojnë detyrimet e nevojshme që janë të lidhura me funksionet e tij, 

- të bëjnë me përgjegjësi mbikëqyrjen e personelit tjetër të gjykatës e cila është nën 

kontrollin e tij, 

- të bën organizimin e mirëfilltë të veprimtarive tjera në kuadër të gjykatës, 

- respekton detyrimet e veçanta për oraret dhe detyrat e nevojshme për të kryer funksionin 

e tyre, 

- u përmbahet urdhëresave administrative që rrjedhin nga KGJK dhe KPK-ja që kane të 

bëjnë me respektimin e ligjit të zbatueshëm apo që kanë të bëjnë me udhëheqjen e mirë 

administrative të gjykatave/prokurorive, por pa ndërhyrje në gjykimin e tyre të lirë. 

 

 

3.10 Ndarja e drejtë dhe ndershme e lëndëve 

 

Në kuadër të përgjegjësive administrative sipas kodit të etikës rëndësi kanë edhe ndarja e drejtë dhe 

ndershme e lëndëve. Ky parim vlen edhe për ata gjyqtarë apo prokuror të cilët duke qenë në pozita 

menaxhuese në institucionet e tyre, janë të autorizuara nga ligji shpërndarjen e lëndëve midis 

kolegëve. Gjyqtari/prokurori që e ka këtë përgjegjësi duhet të evitoj patjetër ndikimet për persona të 

tjerë të cilët mund të kenë interes, që çështja e tyre të shqyrtohet nga një gjyqtar/prokuror i caktuar. 

Institucionet e drejtësisë duhet të zhvillojnë mekanizma për ndarjen e drejtë dhe të ndershme të 

lëndëve. Kjo zakonisht duhet të bëhet në formë të ndarjes automatike, ose me short të 

çështjeve/lëndëve.  

 

Në qoftë se, një çështje/lëndë iu është besuar një gjykatësve/prokurori nuk mund të tërhiqet prej tij, 

pa arsye të forta e të pranueshme si p.sh, gjendja shëndetësore, konflikti i interesave etj. Përdorimi i 

pa përshtatshëm i stafit administrativ nga gjyqtari/prokurori paraqet një formë të vrazhdë të 

keqpërdorimit të detyrës zyrtare nga ana e tyre. Stafi administrativ nuk duhet të detyrohet të kryejë 

shërbime të një karakteri personal për një gjyqtar e që nuk lidhet me ushtrimin e detyrave të 

caktuara zyrtare të tyre.  

 

Në kuadër të përgjegjësive administrative, do të ishte edhe kryerja me sukses e funksionit të 

kryetarit të gjykatës/kryeprokurorit, i cili funksion kërkon shkallë të lartë përgjegjësie ashtu që 

duhet të siguroj që të gjithë pjesëtarët e publikut të kenë qasje të lirë në gjykatë/prokurori, duke 

përfshirë edhe njoftimin në gjuhët zyrtare të rajoneve përkatëse, duke ruajtur gjithherë imazhin e 

gjykatës/prokurorisë dhe sistemin e drejtësisë në përgjithësi.  

 

Çdo sjellje e eprorit, duhet të ndikoje ne ngritjen e besimit të publikut dhe të mbrojë imazhin e 

drejtësisë, sepse e përfaqëson gjykatën/prokurorinë. Duhet të demonstroj seriozitet dhe dinjitet me 

qëllim që qytetarët me të drejtë presin nga sistemi i drejtësisë. Ai duhet të ketë edhe aftësi 

organizative drejtuese dhe praktikën e duhur duke mos u ndikuar nga dëshirat e cilësdo palë që 

interesohet për rezultatin e lëndës. 

të bëjë  

 

 

3.11 Ushtrime – Rast praktik  

 

Ushtrimi vijues është një rast praktik nga Etika gjyqësore e prokuroriale, që do të diskutohet në 

grupe. Secili grup do të ketë një zëdhënës/udhëheqës të grupit, ku do të raportohet para grupeve 
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tjera duke hartuar gjithnjë elementet e rastit, duke bërë diskutimin e fakteve në kontekst të Kodit të 

Etikës: 

- të bëhet përcaktimi i dilemës etike në skenarin e dhënë, 

- të vendosen në një listë çfarëdo problemi që vëren në rastin konkret, duke iu referuar 

dispozitave të Kodit të Etikës dhe sjelljes profesionale për gjykatës dhe prokuror. 

 

 

3.12 Konkluzione 

 

Në përfundim ky modul ka ofruar një përmbledhje nga përgjegjësitë gjyqësore dhe administrative të 

Kodit të Etikës për gjykatës, respektimi i detyrimeve bazuar në funksionin gjyqësor, duke njoftuar 

pjesëmarrësit edhe me veprimtari tjera gjyqësore për gjykatës në lidhje kërkimin e të vërtetës, 

ruajtja e imazhit dhe ngritja e besimit të publikut si, detyrat dhe oraret – respektimi i tyre, ndarja e 

lëndëve dhe përgjegjësi tjera në kuadër të përgjegjësive gjyqësore për gjykatës. 

 

Në këtë modul ju keni mësuar: 

 

- për përgjegjësitë gjyqësore, dhe administrative të gjykatësve 

- për kërkimin e të vërtetës, 

- për standardet e larta të profesionalizmit dhe ekspertizës ligjore 

- për fshehtësinë e informatave 

- për komunikimet ex-parte 

- për detyrimet bazuar në funksionin gjyqësor, 

- për ruajtjen e imazhit dhe ngritjen e besimit të publikut, 

- për detyrat dhe oraret – respektimi i tyre, 

- për ndarjen e lëndëve. 
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4. Pavarësia – përmbajtja dhe vlera juridike e parimit të pavarësisë – influenca e ushtruar 

nga ekzekutivi dhe legjislativi 
 

4.1 Hyrje  

 

Ky sesion ofron një mundësi për njohjen e pjesëmarrësve me pavarësinë institucionale, dhe 

pavarësinë funksionale të gjyqtarëve, me vlerën juridike të saj. Gjithashtu mundësinë të njiheni 

edhe me dallimet në parimin e paanësisë, influencën ushtruar nga ekzekutivi dhe legjislativi si dhe 

me ndikimet nga faktor të jashtëm dhe të brendshëm. 

 

 

4.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

- Njihen me pavarësinë institucionale, gjyqësore dhe prokuroriale – vlerat juridike të tij; 

- Zbatojnë pavarësinë funksionale; 

- Zbatojnë parimin e paanësisë;  

- Kundërshtojnë ndikimet nga faktor të jashtëm dhe të brendshëm si dhe 

- Kundërshtojnë ndikimet e marrëdhënieve familjare e shoqërore.  

 

 

4.3 Pavarësia – Përmbajtja dhe vlera juridike e këtij parimi 

 

Pavarësia është një koncept me rëndësi të madhe që do ta udhëheqë gjyqësorin në përgjithësi  dhe 

gjyqtarët individual në veçanti. Pavarësia e gjyqtarit nuk duhet kuptuar assesi si një privilegj i 

funksionit gjyqësor. Krejt në të kundërtën, pavarësia është një detyrim që gjyqtari e ka në raport me 

shoqërinë. Respektimi i këtij detyrimi nga ana e gjyqtarit, bënë të mundshëm, që ai të vendosë për 

çështje në gjykim në mënyrë të ndershme e të paanshme, bazuar ekskluzivisht në ligj dhe në prova, 

pa kurrfarë presioni apo influence nga jashtë, apo eventualisht ndonjë frike nga ndonjë ndërhyrje 

tjetër.  

 

Me fjalë të tjera, thelbi i parimit të pavarësisë, është liria e plotë e gjyqtarit për të shqyrtuar 

çështje që vinë për gjykim në gjykatë, dhe të vendosë në mënyrë meritore për to. Asnjë faktor i 

jashtëm – qoftë qeveria një grup interesi, individ, apo gjyqtarë tjetër, nuk mund dhe nuk guxon të 

ndërhyjë në mënyrën se si një gjyqtarë e zhvillon gjykimin dhe e përfundon me një vendim meritor. 

 

Pavarësia e gjyqësisë paraqet pjesën përbërëse të secilës kornizë qeveritare moderne dhe 

demokratike, dhe qëndron gjithnjë si kusht paraprak për mbrojtjen e procesit gjyqësor nga 

intervenimi jo legjitim nga sektor të ndryshëm të shtetit. Gjithashtu ky koncept u jep individëve 

garanci që procedura gjyqësore posedon mekanizma për të ofruar mbrojtje juridike, kur ajo 

është e nevojshme, nga veprimet apo vendimet e autoriteteve tjera të shteteve. Me fjalë të tjera 

pavarësia gjyqësore garanton edhe përgjegjësi dhe llogaridhënie për tërë aparatin 

gjyqësor/prokurorial. 

 

Edhe Kodi Bangalore për sjellje gjyqësore, kërkon një gjyqësor të pavarur si jetike për një drejtësi 

të pavarur me ligj. Gjykatësi duhet të bëhet shembull i pavarësisë gjyqësore, si në aspektin 

individual edh në atë institucional. Ky gjykatës duhet të ushtrojë funksionin gjyqësor në mënyrë të 

pavarur bazuar në vlerësimin e fakteve dhe ligjit, i lirë nga çfarëdo ndikimi nxitje, trysnie, apo 

interferenca të jashtme. Gjithashtu gjykatësi do të jetë i pavarur jo vetëm nga faktorë të jashtëm por 

edhe nga kolegë gjyqësor nga hapësira ku ai punon.  
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Pavarësi tekstualisht do të thotë mungesë e varësisë, që do të thotë autonomi të plotë dhe pa 

prekshmëri ndaj urdhrave të jashtme, ndikimi ose kontrollit. Kur jemi tek ky koncept i pavarësisë 

gjyqësore do të themi se janë dy koncepte themelore: 

 

1. pavarësia institucionale dhe 

2. pavarësi funksionale 

 

Pavarësia në kuptimin institucional, kërkon që gjyqësia e përbërë nga zyrtarët e vet, ushtrimi i 

detyrës së tyre dhe përgjegjësia disiplinore e të cilëve gëzon një autonomi efektive institucionale. 

Në këtë drejtim shumë me rëndësi është procedura e emërimit dhe e zgjedhjes së gjykatësve dhe 

prokurorëve, në përputhje me garancat dhe standardet e gjyqësisë së pavarur. Në të vërtetë 

pavarësia e gjyqësisë në kuptimin institucional të saj, do të thotë, funksionet ekskluzive të gjyqësisë 

ushtrohen nga bartësit e funksioneve të cilët gëzojnë garanci të gjëra dhe të definuar mirë përkitazi 

me emërimin dhe largimin nga funksioni, përgjegjësinë disiplinore dhe rregullat e caktimit të 

lëndëve.  

 

Sa i përket procedurës së selektimit gjyqësor, sisteme të ndryshme ligjore ofrojnë modele të 

ndryshme duke filluar nga zgjedhja e drejtpërdrejtë e deri tek emërimet nga parlamenti apo nga 

qeveria. Pa marrë parasysh se cila procedurë përdoret është me rëndësi që zyrtarët gjyqësor të jenë 

të pavarur nga organi apo personi i cili i zgjedh apo i emëron ata. Është interesant se gjykata 

evropiane ka mbajtur qëndrimin se, nominimi për funksionet gjyqësore i bërë vet nga qeveria 

vetvetiu nuk ndikon mbi pavarësinë e gjykatave, me arsyetim se, ajo që është vendimtare 

është që të mos ketë çfarëdo kontrolli apo mbikëqyrje nga ekzekutivi pas nominimit.  

 

Dhe, sërish vlen të përmendet se, pavarësia e gjykatave në kuptimin institucional, kryesisht ka për 

qëllim që të siguroj dukjen e pavarësisë kundër çfarëdo ndryshimi të influencës së jashtme. Është 

interesant se, komisioni evropian mbi të drejtat e njeriut ka deklaruar se, me qëllim të përcaktimit 

se, a mund të konsiderohet një organ i pavarur, duhet të merret parasysh “Inter - alia”, mënyra e 

emërimit të anëtarëve dhe kohëzgjatja e mandatit, ekzistimi i garancave kundër presioneve të 

jashtme si dhe çështja a duket se ky organ është i pavarur.  

 

Komisioni Evropian shkon edhe më larg, duke theksuar se, nuk është relevante nëse i janë shfaqur 

ndikimet nga jashtë apo ndonjë njëanshmëri tjetër, por shumë relevante për konceptin e pavarësisë 

dhe paanshmërisë së një gjykate është “që dukja e saj të merret parasysh”. 

 

Kur të flasim për rregullat e caktimit të lëndëve një gjykatësi individual apo tërë kolegjit, 

sistemet e ndryshme gjyqësore përdorin mekanizma të ndryshëm për të realizuar një gjë të tillë. 

Sidoqoftë karakteristikë e përbashkët e të gjitha sistemeve që garanton pavarësinë dhe 

paanshmërinë e gjyqësisë, është se rastet caktohen rastësisht dhe se asnjëra palë, organ apo trup 

ekzekutiv nuk mund të ndërhyjë duke bërë ndarjen apo caktimin e një lënde përkatëse një gjykatësi 

apo kolegji të caktuar të gjykatësve. Sistemi për caktimin e rastësishëm të lëndëve përdoret nga 

gjykatat si çështje rutinore duke mos lënë hapësirë për shqetësim në lidhje me ndonjë ndërhyrje nga 

jashtë në pavarësinë e gjykatave/prokurorive.  

 

Garancë tjetër e pavarësisë institucionale të gjyqësisë është metoda e mbajtjes së gjykatësve dhe 

prokurorëve, përgjegjës për veprimet e tyre, gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre gjyqësore. Kur 

zyrtarët gjyqësor për tu frikuar nga pasojat dicipliniore dhe pasojat e tjera për shkak të mënyrës së 

ushtrimit të funksionit të tyre, atëherë pavarësia gjyqësore dëmtohet. Kjo çështje gjithashtu prek në 

çështjen e sigurisë së mandatit të tyre, kur gjykatësit emërohen për një periudhë më të shkurtër 

kohore, e të cilët edhe mund të shkarkohen nga detyra.  
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Sidoqoftë është tejet e rëndësishme që gjyqtarët të gëzojnë për një periudhë të caktuar kohore një 

stabilitet të sigurte, që do të ndikonte në pavarësinë e gjykatësve. Si e tillë përgjegjësia profesionale 

për anëtarët e gjyqësisë, përfaqëson një mbrojtje të domosdoshme kundër dështimit të gjyqësisë.  

 

Parimi i pavarësisë funksionale të gjyqësisë është i bazuar në idenë se organet e ndryshme 

shtetërore posedojnë kompetenca specifike dhe ekskluzive, prandaj si të tilla as nuk mund të 

ushtrojnë e as të ndërhyjnë në funksionet gjyqësore.  

 

Prandaj, testi i parë për konstatimin e masës së autonomisë gjyqësore në një sistem ligjor të caktuar 

është që të plotësoj kushtin për pavarësinë e legjislacionit në fjalë. Dhe, në këtë drejtim shumica e 

kushtetutave nacionale apo dispozitave ligjore, ofrojnë garanca për pavarësinë gjyqësore duke 

kërkuar që gjykata të jetë themeluar në bazë të ligjit dhe që gjykatësit duhet të jenë të udhëhequr 

vetëm nga ligji dhe të mbajnë përgjegjësi vetëm para ligjit.  

 

Prandaj, testi më real i pavarësisë do të ishte raporti praktik ndërmjet organeve ekzekutive 

apo legjislative dhe gjykatave.  

 

Liri nga ndërhyrja në procedurat gjyqësore paraqet një garancë themelore kërkon që autoritetet 

ekzekutive apo legjislative nuk mund të japin instruksione të në kuadër të konceptit të 

pavarësisë gjyqësore funksionale që në radhë të parë natyrë detyruese, gjykatave gjatë ushtrimit të 

veprimtarisë së tyre.  

 

Edhe parimet 3 dhe 4 të Parimeve Themelore mbi Pavarësinë e Gjykatave, kërkojnë që gjyqësia 

të ketë kompetenca mbi të gjitha çështjet e natyrës gjyqësore dhe do të ketë autoritet ekskluziv për 

të vendosur për një çështje brenda kompetencës së definuar me ligj.  

 

Prandaj, as vendimet e saja nuk mund të jenë objekt i revizionit nga këto organe. Është interesant se 

edhe Gjykata Evropiane me të drejtë e thekson se, drejtësia nuk duhet vetëm të bëhet por gjithashtu 

ajo duhet të shihet se është duke u bërë. Kjo gjykatë e thekson se, çdo ndërhyrje e autoriteteve 

legjislative apo ekzekutive cenon rëndë pavarësinë gjyqësore funksionale.  

 

4.3.1 Veçoritë dhe dallimet me parimin e paanësisë 

 

Pavarësia gjyqësore është e lidhur ngushtë me paanësinë por konceptet dallojnë. Pavarësia i 

kontribuon paanësisë. Me të drejtë thuhet se, gjyqtarët mund të jenë të paanshëm edhe pa pavarësi 

strukturale.  

 

Paanësia është një tipar gjyqësor e cila shpesh herë ngatërrohet me pavarësinë. Paanësia ka të bëjë 

me mendjen e drejtë, vendim – marrjen neutrale. Paanësia në mënyrë parësore krijohet nga 

struktura e procesit të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe nga vet karakteri i gjyqtarit. Koncepti i 

paanësisë mund të rrezikohet nga veprimi i shumë faktorëve të brendshëm ose të jashtëm. 

 

4.3.2 Ndikimet e brendshme dhe  ndikimet nga faktorë të jashtëm 

 

Veprimet e një gjykatësi rrjedhimisht do të ndikonin në të drejtat dhe interesat e qytetarëve, të cilët 

nuk janë në gjendje të kuptojnë se çfarëdo ndërhyrje nga jashtë. Prandaj, sjellja e tyre, duhet të 

korrespondoj me parimet dhe normat e moralitetit që sigurojnë një perceptim pozitiv të  autoritetit 

të qeverisë dhe përfaqësuesve të saj.  

 

Prandaj, kërkesat të rëndësishme të karakterit moral për gjykatësit rrjedhin nga parimet e pavarësisë 

dhe subordinimit vetëm e vetëm të ligjit. Një gjykatës nuk ka të drejtë t’i pranoj ndikimet e 

brendshme apo të jashtme, ose të udhëzohet nga instruksione dhe kërkesa të palëve të jashtme pa 
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marrë parasysh pozicionin e tyre. Ata duhet të udhëhiqen gjithnjë nga vetëdija e tyre morale. Nga 

gjithë ajo që u tha më lartë, atëherë shtrohet çështja cilat janë pengesat për ta quajtur një gjyqësor 

vërtetë të pavarur? Dhe përgjigjja do të ishte: 

 influenca e ushtruar nga ekzekutivi, 

 presioni ushtruar nga legjislatura, 

 lidhjet e mëparshme politike, 

 ndërhyrje nga kolegët më të lartë në detyrë /ndikimet e brendshme/ 

 ndikimi i personave privat apo i sektorit të biznesit /nd. e jashtme/, 

 ndikimi i familjes apo i marrëdhënieve shoqërore, 

 lidhjet e mëparshme politike etj., 

 

Konceptit të pavarësisë dhe paanësisë gjyqësore i dedikohet edhe Gjykata Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut, siç u pa edhe më lartë, sidomos kur e zbërthen nenin 5 dhe nenin 6 të Konventës Evropiane. 

Kjo gjykatë këto dy parime i koncepton në atë mënyrë gjatë gjithë shqyrtimit të rasteve të ndryshme 

të cilat janë të lidhura ngushtë me të shkeljen e të drejtave dhe lirive njerëzore.  

 

Funksioni gjyqësor dhe ai prokurorial nënkuptojnë një shkallë të lartë autonomie në gjykim, në 

kuptimin që vendimi përfundimtar do të përcaktohet kryesisht në bazë të ndërgjegjes së 

gjyqtarit/prokurorit. Prandaj, pavarësia gjyqësore prokuroriale kërkon jo vetëm pavarësinë 

institucionale të gjyqësorit karshi degëve tjera të pushtetit, por edhe pavarësinë e vet gjyqtarëve dhe 

prokurorëve nga njëri tjetri. 

 

Do të thotë se, pavarësia gjyqësore/prokuroriale kërkon jo vetëm refuzim të ndikimeve nga faktorë 

të jashtëm por edhe nga faktorë të brendshëm, pavarësisht nevojës për tu konsultuar herë pas here 

me kolegët. Prandaj, nuk mund të justifikohet assesi ndërhyrja e një gjyqtari/prokurori në punën e 

pavarur të një kolegu.  

 

Është e një rëndësie esenciale që gjyqësori, e në një masë të caktuar edhe prokuroria të funksionojë 

në mënyrë të pavarur dhe që perceptimi pozitiv i publikut për këtë pavarësi konsiderohet si një nga 

testet më të rëndësishme të pavarësisë, sepse ky perceptim i publikut ka të bëjë me gjykimin nëse 

gjykata/prokuroria përmbushë kushte objektive që garantojnë pavarësinë e tyre, si institucione dhe 

pavarësinë personale të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në rast se, ky besim dhe perceptim i publikut 

ndaj pavarësisë së gjykatës/prokurorisë zbehet, atëherë është për të besuar se, në fakt 

gjykata/prokuroria nuk është e pavarur.  

 

E gjithë kjo në fund sjell konkludimin e rëndësishëm, se krahas pavarësisë personale të gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në ushtrimin e detyrave të tyre nga ndikimet e degëve tjera të pushtetit, si 

dimension i tretë shumë i rëndësishëm për pavarësinë reale për gjyqësor dhe prokurori është 

perceptimi i publikut mbi pavarësinë apo varësinë e tyre.  

 

Mbështetja dhe besimi i publikut në vendimet gjyqësore e prokuroriale varet kryekëput nga besimi i 

publikut në integritetin dhe pavarësinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët janë aktorë aktiv në 

përpjekjet për të siguruar pavarësinë e institucionit të tyre dhe pavarësinë e tyre personale, përmes 

respektimit rigoroz të një standardi të lartë të sjelljes profesionale dhe garancive për një gjykim të 

ndershëm dhe të drejtë.  

 

4.3.3 Vlera juridike e parimit të pavarësisë - Influenca ushtruar nga ekzekutivi dhe legjislativi 

 

Shumë me rëndësi për një kod etike për gjyqtar/prokuror është kur, gjithmonë e theksojnë se, 

sistemi gjyqësor/prokurorial është i pavarur, gjithnjë nga ekzekutivi dhe nga palët e çështjes, e 

gjithashtu edhe duke marrë parasysh mënyrën e emërimit dhe kohëzgjatjen e bartësve 

gjyqësor/prokurorial duke mos lënë anash as ekzistencën e garancive kundër presionit të jashtëm, 
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duke mos harruar në fund çështjen nëse ky organ paraqet dukjen e pavarësisë. Mos përmbushja e 

këtyre kushteve cenon rëndë besimin e publikut në gjykatat e një shoqërie demokratike.  

 

Prandaj, për të qenë një gjykatë e pavarur dhe e paanshme nevojiten, me të drejtë edhe, sipas 

Gjykatës Evropiane, përmbushja e kërkesave të nenit 6 të Konventës. U tha edhe më lartë se, 

koncepti i pavarësisë gjyqësore i referohet si pavarësisë personale të gjyqtarëve e prokurorëve ashtu 

edhe pavarësisë institucionale.  

 

Nga ky shkak, pavarësia gjyqësore, duhet kuptuar si një mentalitet i gjyqtarit apo prokurorit 

dhe çështjes organizative e operacionale që garantojnë pavarësinë e institucioneve në 

përgjithësi. Pra, kërkohet që të sigurohet funksionimi i pavarur qoftë në kuptimin formal apo në atë 

praktik. 

 

Në themel të konceptit të pavarësisë gjyqësore, qëndron gjithnjë teoria e ndarjes së pushteteve 

e cila dikton që gjyqësori si një nga tre shtyllat kryesore të një shteti demokratik, që duhet të 

funksionojë në mënyrë të pavarur nga dy pushtetet tjera.  
 

Marrëdhënia në mes këtyre tre pushteteve nuk mund të jetë veçse një marrëdhënie njohjeje dhe 

respekti reciprok i rolit të secilit organ. Prandaj gjyqësori duhet të jetë i paprekur nga lidhjet dhe 

ndikimet e papërshtatshme të degëve tjera të pushtetit. Në këtë kuptim pavarësia shërben si një 

garanci për paanshmëri.  

 

E vetmja formë e ligjshme e ndikimit mbi një trup gjyqësor është ajo që ndodh në sallën e 

gjykimit në mënyrë publike, nga palët në proces dhe përfaqësuesit e tyre ligjor. Pavarësisht 

nga kush vjen ndikimi – një ministër, një politikan i lartë, një zyrtarë i lartë, një gazetar i njohur, ose 

anëtarë i familjes, apo ndonjë person tjetër – në çdo rast ky ndikim duhet të injorohet nga gjyqtari, i 

cili duhet të bëjë të mundur që vendimet e tija të jenë plotësisht të pandikuara nga marrëdhëniet e 

tija familjare, shoqërore ose politike.  

 

Mund të ndodhë që publiku dhe mediat të paragjykojnë përfundimin e ndonjë procesi gjyqësor por 

është e nevojshme që gjyqtari ose prokurori të imunizojnë vetveten nga efektet e këtij publiciteti, të 

cilët shpesh herë gjenden pa fajin e tyre, nën presionin publik tërhequr me vëmendjen e publikut 

apo medias. Pra, funksioni gjyqësor nuk lejon që vullneti i shumicës të ndikoj në zgjidhjen e 

çështjes individuale sikurse ndodh ndryshe nga dy degët tjera të pushtetit, të cilat janë politike.   

 

4.3.4 Ndikimi i marrëdhënieve familjare ose shoqërore 
 

Bazuar në Kodet e Etikës për gjyqtar/prokuror, shumë me rëndësi do të ishte kontakti i gjyqtarëve 

dhe prokurorëve nga njëra anë, dhe në anën tjetër marrëdhëniet e tyre shoqërore, në këtë aspekt me 

avokat, kanë një traditë të gjatë dhe nuk janë vetvete problem. Duke ditur se gjyqtaret/prokurorët 

nuk mund të jetojnë të izoluar nga bota reale, nuk është reale të pritet se ata do t’i presin të gjitha 

lidhjet menjëherë sapo të emërohen apo të zgjidhen në funksionet e tyre. Sidoqoftë shoqërimi me 

avokatët, përmban një potencial negativ të rrezikut dhe për këtë arsye duhet të bëhet me një kujdes 

të madh nga gjyqtar/prokuror. Shoqërimi i një gjykatësi me një avokat që shpeshherë përfaqëson 

palë dhe çështje tek i njëjti gjykatës, është një çështje me potencial të madh rreziku për imazhin e 

paanshmërisë së gjyqësorit dhe të gjykatësit konkret. 

 

Gjithashtu në një mënyrë gjykatësit/prokurorët nuk duhet të dekurajohen për të pasur marrëdhënie 

shoqërore me avokat, sepse ato marrëdhënie mund edhe të sjellin shumë avantazhe për sistemin e 

drejtësisë në përgjithësi. Është vet gjyqtari/prokurori që vendos si arbitër përfundimtar se si do të 

dukej ky bashkëpunim me një avokat në një rast. Pra vendimi se ku duhet të jetë kufiri ndaras i 

takon vetëm gjykatësit/prokurorit. 
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Edhe në këtë rast, testi që duhet të përdor një gjykatës/prokuror dhe marrëdhënia e tyre shoqërore 

me avokat, duhet të jetë syri i një vëzhguesi të jashtëm plotësisht i informuar për natyrën e 

marrëdhënieve mes këtyre dy aktorëve dhe nëse do të kishte dyshime në paanshmërinë e 

gjyqtarit/prokurorit. 

 

E një rëndësie të veçantë për etikën është edhe marrëdhënien me anëtarë të familjes në avokati, 

sidomos në rastet kur bashkëshorti i një gjyqtarit apo prokurori është avokat, për çka kërkohen të 

mbahen parasysh disa norma etike specifike. Nuk do të ishte në rregull p.sh. të shfrytëzohen të 

njëjtat lokale për banim të përbashkët për të takuar klient e avokat të cilët nesër mund të jenë palë 

tek bashkëshorti gjykatës/prokuror i cili mund të vihet në një pozitë të pa lakmueshme me të njëjtat 

palë e duke cenuar edhe parimin e paanësisë.  

 

Kjo çështje mund të jetë e njëjtë edhe tek rastet kur anëtarë të familjes së një gjyqtari/prokurori, 

miq, koleg, me të cilët ata shoqërohen janë në një pozite që mund të ndikojnë në mënyrë të 

papërshtatshme në kryerjen e funksioneve të ligjshme. 

 

Këto forma të ndikimit nga kjo kategori personash, mund të bëhet për interesat e tyre, ose interesa 

për persona të tretë në një çështje para një gjykatësi. Prandaj duhet kujdes, që puna e një 

gjykatësi/prokurori të mos  ndikohet qoftë edhe në mënyrë të pavetëdijshme nga këto ndërhyrje.  

 

Dhe, bazuar në atë çka u tha më lart, në çdo rast një gjyqtar/prokuror duhet të heq dorë nga çdo 

shqyrtim i një çështjeje nëse ka gjasa se do të ndikohet nga një i afërm i tij (edhe i fejuar) apo anëtar 

familje apo i afërm i tyre. Atë duhet bërë edhe atëherë kur është në pyetje edhe për ndonjë përfitim 

financiar për të ose anëtar të familjes së tyre.  

 

Janë shumë faktorë dhe dobësi objektive e subjektive që zbehin besimin e publikut në parimin e 

pavarësisë dhe paanësisë dhe në objektivitetin e vendosjes meritore të çështjes së tyre, siç janë:  

 

 organizimi jo adekuat i gjyqësorit, 

 kushtet e punës jo të mira, 

 numër i vogël i gjykatësve, 

 numri i madh i lëndëve, 

 menaxhimi jo efikas i lëndëve, 

 mungesa e transparencës, komunikimet  dhe bashkëpunimet si sistem i përgjithshëm 

gjyqësor (me qytetarë, media, shoqëri civile), 

 qasja jo profesionale e gjyqtarëve në procedimin e rasteve, 

 raportimi i njëanshëm për gjyqësor nga mediat dhe mos reagimi nga gjyqësori, 

 ndikimet politike – shtetërore, 

 dënime dhe gjykime të ndryshme për raste të njëjta në regjione të ndryshme,  

 mungesa e vlerësimit të drejtë të gjykatësve dhe prokurorëve, 

 mungesa e zyrtarëve për informim në gjykata dhe prokurori etj., 

 

Të gjithë këta faktor, në një mënyrë e zbehin besimin në sistemin gjyqësor në përgjithësi edhe në 

vet bartësin e funksionit gjyqësor në veçanti i cili merret me shqyrtimin e një çështjeje. 
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4.4 Ushtrime – Rast praktik  

 

Ushtrimi vijues është një rast praktik nga Etika gjyqësore e prokuroriale, që do të diskutohet në 

grupe. Secili grup do të ketë një zëdhënës/udhëheqës të grupit, ku do të raportohet para grupeve 

tjera duke hartuar gjithnjë elementet e rastit, duke bërë diskutimin e fakteve në kontekst të Kodit të 

Etikës: 

 

- të bëhet përcaktimi i dilemës etike në skenarin e dhënë, 

- të vendosen në një listë çfarëdo problemi që vëren në rastin konkret, duke iu referuar 

dispozitave të Kodit të Etikës dhe sjelljes profesionale për gjykatës dhe prokuror. 

 

 

4.5 Konkluzione 

 

Në përfundim ky modul ka ofruar një përmbledhje nga pavarësia institucionale, pavarësia 

funksionale, vlera juridike e pavarësisë, influenca ushtruar nga ekzekutivi dhe legjislativi, ndikimet 

nga faktor të jashtëm dhe të brendshëm.  

 

Në këtë sesion keni mësuar: 

 

- për pavarësinë institucionale, deh funksionale - vlera juridike e tij, 

- influencën ushtruar nga ekzekutivi dhe legjislativi, 

- dallimet në parimin e paanësisë, 

- ndikimet e jashtme dhe të brendshme, 

- ndikimet e marrëdhënieve familjare e shoqërore si dhe 
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5. Paanshmëria – Përmbajtja dhe vlera juridike e këtij parimi 

 

5.1 Hyrje  

 

Ky sesion ofron një mundësi për njohjen e pjesëmarrësve me vlerën juridike e parimit të paanësisë, 

pastaj ndjenja të forta personale mbi çështjen ose palët, ndërhyrjet nga faktorë të brendshëm dhe të 

jashtëm. Gjithashtu në këtë modul ju keni mundësi të njiheni edhe me ndikimet nga interesat 

financiare ose personale. 

 

  

5.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

- Njihen me paanësinë profesionale – vlera juridike e saj; 

- Mos shfaqin ndjenja të forta personale mbi çështjen ose palë; 

- Shmangin ndërhyrjet nga faktorë të brendshëm dhe të jashtëm; 

- Shmangin ndikimet nga interesat financiare ose personale. 

 

 

5.2 Paanshmëria - përmbajtja dhe vlera juridike e këtij parimi 
 

Paanësia është cilësia themelore që duhet ta karakterizoj punën e një gjyqtari apo prokurori. Ajo çka 

është e rëndësishme është se, paanësia të ekzistojë jo vetëm në fakt, në mendjen e gjyqtarit apo të 

prokurorit, apo qoftë në garancitë ligjore e procedurale, por edhe të perceptohet se, ekziston nga çdo 

vëzhgues i jashtëm. Në qoftë se, ka një perceptim negativ për njëanshmërinë e gjyqtarit apo të 

prokurorit, ka të ngjarë që ky perceptim të shkatërrojë besimin e publikut në sistemin gjyqësor dhe 

prokurorial. Prandaj, me të drejtë thuhet se, shkatërrimi i besimit të publikut për paanshmërinë e 

sistemit është hapi i parë drejt zhdukjes së pavarësisë së tij.  

 

Edhe sipas projekt – Kodit Bangalore, për sjellje gjyqësore, paanshmëria është thelbësore dhe një 

detyrë shumë e rëndësishme gjyqësore. Ajo ka të bëjë jo vetëm me marrjen e një vendimi por edhe 

me gjithë procesin lidhur me atë vendim. Sjellja e këtij gjykatësi/prokurori, ruan dhe ngritë besimin 

e publikut. Edhe sipas këtij kodi, gjyqtarët duhet të jenë të kujdesshëm ndaj çdo komenti që do të 

ndikonin në rezultatin e çështjes në gjykim. Gjithashtu, sipas këtij kodi, gjykatësi/prokurori duhet të 

përjashtojë vetën nga çdo perceptim i arsyeshëm i mungesës së paanshmërisë, dhe njëkohësisht të 

njoftoj publikun mbi arsyet e këtij përjashtimi. 

 

Sikurse në rastin e pavarësisë ashtu edhe në rastin e paanësisë për të arritur në një përfundim të 

bazuar se, ka apo nuk ka paanshmëri në punën e gjyqësorit apo prokurorisë, zbatohet standardi i 

“vëzhguesit të arsyeshëm”. Perceptimi se një gjyqtarë apo prokuror nuk është i paanshëm, mund të 

lind si një rezultat i një sërë faktorësh të tillë, si dyshimi i arsyeshëm për një konflikt interesi, 

mënyra e sjelljes së një gjyqtarit apo prokurorit, veprimtaria jashtë gjyqësore e gjyqtarit apo 

prokurorit etj.  

 

Në të vërtetë, paanësia është gurë themeli i vendim – marrjes gjyqësore. Zakonisht kur 

mendojmë për veprimin e të gjykuarit, ne mendojmë për një vendim – marrës neutral që nuk i 

nënshtrohet ndikimit nga forcat jashtë dinjitetit të pjesëmarrësve të një çështjeje para gjyqtarit. 

Sigurisht që asnjë gjyqtar nuk është i përsosur dhe të gjithë gjyqtarët bartin në një proces gjyqësor 

veçoritë dhe qëndrimet e tyre personale, por paanësia do të thotë liri nga ndikimet që tentohen të 

bëhen pashmangshëm në personalitetin e një gjykatësi.  
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Para së gjithash gjyqtarët edhe prokurorët janë gjithnjë aktorë të paanshëm të rasteve, kurse 

paanësia e përkufizon kuptimin e të gjykuarit. Gjyqtari është zyrtarë publik i emëruar apo i zgjedhur 

të dëgjojë dhe të vendosë për çështje juridike në gjykatë. Gjyqtari është një arbitër i fakteve dhe i 

ligjeve për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe një simbol tepër i dukshëm në sundimin e ligjit. 

Të gjithë gjyqtarët në të gjitha sistemet juridike, ndajnë këtë karakteristikë të përbashkët të 

paanësisë, dhe është krejtësisht përgjegjësi e gjyqtarit të vendos si faktin ashtu edhe ligjin.  

 

Pavarësia gjyqësore është e lidhur ngushtë me paanësinë, por konceptet dallojnë. Pavarësia i 

kontribuon paanësisë. Me të drejtë thuhet se, gjyqtarët mund të jenë të paanshëm edhe pa pavarësi 

strukturale. Paanësia është një tipar gjyqësor e cila shpesh herë ngatërrohet me pavarësinë. 

 

Paanësia ka të bëjë me mendjen e drejtë, vendimarrjen neutrale. Paanësia në mënyrë parësore 

krijohet nga struktura e procesit të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe nga vet karakteri i 

gjyqtarit. Koncepti i paanësisë mund të rrezikohet nga veprimi i shumë faktorëve të brendshëm ose 

të jashtëm siç janë:  

 ndjenja të forta personale mbi çështjen apo palët, 

 interesa financiare të familjes, 

 njohje personale, 

 urdhrat dhe komunikimet ex – parte, 

 deklarata publike, 

 ofertat për punësim dhe privilegje tjera pas largimit nga detyra, 

 aplikacione për përjashtimin e gjyqtarit etj., 

 

Të gjithë këta faktorë dhe faktorë tjerë më pak me ndikim mund të cenojnë parimin e paanësisë, 

përmbajtjen dhe vlerën e saj juridike. 

 

Ndoshta shpjegime më të sakta mbi përmbajtjen dhe kuptimin e parimit të paanshmërisë e bënë 

Gjykata Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut, e cila në njërin nga vendimet e saj, ka sqaruar se, parimi 

i paanshmërisë përbëhet nga dy aspekte: së pari gjyqtari apo prokurori duhet të jetë subjektivisht i 

pavarur (p.sh. gjyqtari apo prokurori nuk duhet të ketë ndonjë paragjykim apo interes personal për 

çështjen në fjalë), pra paanësia e gjyqtarit apo prokurorit në këtë kuptim, prezumohet se ekziston 

për aq kohë sa nuk ka prova që provojnë të kundërtën. Së dyti gjyqtari apo prokurori duhet të jenë 

objektivisht të paanshëm. Sipas këtij parimi objektiv, gjyqtari apo prokurori duhet të garantoj 

largimin e tij nga vendim – marrja nëse palët në një proces kanë dyshime të arsyeshme në këtë 

drejtim. 

 

Gjithashtu Gjykata Evropiane, në shumë raste kujton provat që duhet përdorur në përcaktimin e 

paanësisë se një gjykate. Gjithnjë sipas kësaj Gjykate, është neni 6-të i Konventës Evropiane që 

kërkon garanci të domosdoshme, për një gjykim të drejtë e të paanshëm, ashtu që ekzistenca e 

paanësisë sipas kërkesave dhe qëllimeve të këtij neni, duhet të përcaktohet sipas një testimi 

subjektiv, d.m.th, në   bazë të bindjes vetjake të një gjykatësi në një çështje të dhënë, si dhe në bazë 

të një testimi objektiv që d.m.th, që vërteton nëse ky gjykatës ka ofruar garanci të mjaftueshme për 

të përjashtuar çdo dyshim të përligjur në këtë drejtim. Çdo dyshim në këto parime specifike që janë 

ligjore, por edhe etike, cenon rëndë besimin e publikut në gjykatat të një shoqërie demokratike.  

 

Koncepti i paanshmërisë shpeshherë dëmtohet edhe në vet sallën e gjyqit e sidomos nga vet 

gjyqtarët, e më pak nga prokurori i cili është thjesht një palë në gjykim. Kjo ndodh kur një gjyqtarë 

manifeston paragjykimin e tij, përmes fjalëve apo veprimeve që bën. Kjo mund të ndodhë përmes 

veprimeve ose përdorimit të fjalëve kërcënuese e fyese, në adresë të palëve, pastaj referimi i 

paarsyeshëm tek karakteristikat personale të palëve p.sh. (origjina etnike, sociale, gjinore) 

etj., me ç ‘rast tregojnë se si një gjyqtarë apo një prokuror mund të manifestoj njëanshmëri në sallën 

e gjyqit. 
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Dhe, jo vetëm ajo çka thuhet, por edhe gjestikulacioni i përdorur nga gjyqtarë apo prokuror në 

sallën e gjyqit, mund të lind dyshimi të arsyeshme për njëanshmërinë e tyre p.sh (lëvizjet e 

pakontrolluara të duarve, shprehjet e fytyrës) etj., mund të lënë dyshime tek palët, përfaqësuesit e 

tyre ligjor, mediat dhe publiku prezent, mesazhin që gjyqtari mbanë njërën apo tjetrës palë. 

 

Mund të jenë edhe bërja e vërejtjeve të pajustifikuara në adresë të njërës palë, avokatit, fyerja e 

palëve apo dëshmitarëve, përdorimi i shprehjeve dhe padurimi i tij për të dëgjuar deri në fund 

shpjegimet e palëve, janë të gjithë këta faktorë që shkatërrojnë dukjen e paanshmërisë në punën e 

gjyqtarit, sepse ndjeshmëria e palëve në një proces gjyqësor është shumë e lartë, prandaj me çdo 

kusht duhet evituar dyshimet që lindin e që prekin në këtë parim specifik të etikës gjyqësore. 

 

Në çdo rast gjykatësi dhe prokurori duhet të shmangen edhe nga çdo sjellje jashtë gjykatës që do 

të lindin dyshimet për njëanshmëri duke filluar nga rrethi shoqëror, interesa të ndryshme financiare, 

njohjet personale, pastaj deklaratat publike të dhënat, pastaj çfarëdo shfrytëzimi dhe përdorimi të 

privilegjeve bazuar në funksionin e tij. Të gjithë këta faktorë prekin dhe cenojnë integritetin, 

dinjitetin dhe çka është më e rëndësishmja korrektësinë dhe besimin e publikut tek paanësia e 

institucioneve të drejtësisë.  

 

Kodi i etikës kërkon paanësi dhe përcakton kufizime mbi sjelljen diskriminuese, paragjykimin dhe 

kërcënimet tjera ndaj paanësisë. Familja dhe konflikti i interesit financiar janë të qasura dhe të 

rregulluara. Nga të gjitha këto vlerësime gjyqtarët janë të mbrojtur gjatë ndjekjes së tyre për 

pavarësi dhe paanësi. Ajo çfarë mbetet është që çdo karakter personal i secilit gjyqtar të përputhet 

me frymën e përkushtimit të kodit.  

 

Në përgjithësi, ligjet procedurale rregullojnë procedurat në bazë të cilave bëhen kërkesa për 

përjashtimin e gjyqtarëve e prokurorëve në shqyrtimin e çështjeve si dhe procedurat e vendim – 

marrjes përkatëse.  

 

Faktorët të cilët justifikojnë përjashtimin e një gjyqtari apo prokurorit, mbetet çështje që mbetet për 

t’i gjykuar këta të fundit vet, ose eprorët e tyre. Por në çdo rast gjyqtari apo prokurori duhet që çdo 

kërkesë të palës së interesuar për përjashtim të mos e konsideroj si në çështje personale, 

përndryshe nëse do të bënte këtë gabim, dyshimi i palëve, për njëanshmërinë e tij do të thellohej.  

 

 

5.3 Ushtrime – Rast praktik  

 

Ushtrimi vijues është një rast praktik nga Etika gjyqësore prokuroriale, që do të diskutohet në 

grupe. Secili grup do të ketë një zëdhënës/udhëheqës të grupit/, ku do të raportohet para grupeve 

tjera duke hartuar gjithnjë elementet e rastit, duke bërë diskutimin e fakteve në kontekst të Kodit të 

Etikës: 

- të bëhet përcaktimi i dilemës etike në skenarin e dhënë, 

- të vendosen në një listë çfarëdo problemi që vëren në rastin konkret, duke iu referuar 

dispozitave të Kodit të Etikës dhe sjelljes profesionale për gjykatës dhe prokuror. 

 

 

5.4 Konkluzione 

 

Në përfundim ky sesion ka ofruar një përmbledhje me vlerën juridike e parimit të paanësisë, pastaj 

ndjenja të forta personale mbi çështjen ose palët, ndërhyrjet nga faktorë të brendshëm dhe të 

jashtëm. Gjithashtu në këtë modul ju keni mundësi të njiheni edhe me ndikimet nga interesat 

financiare ose personale.  
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Në këtë sesion ju keni mësuar: 

 

- të njiheni me paanësinë – vlera juridike e saj, 

- ndjenja të forta personale mbi çështjen ose palët, 

- ndërhyrjet nga faktorë të brendshëm dhe të jashtëm, 

- ndikimet nga interesat financiare ose personale. 
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6. Konflikti i interesave – keqpërdorimi i funksionit gjyqësor dhe prokurorial 

 

6.1 Hyrje  

 

Ky sesion ofron një mundësi për njohjen e pjesëmarrësve me konfliktin e interesave në përgjithësi 

dhe konfliktit të interesave bazuar në marrëdhënie shoqërore, familjare apo profesionale, 

keqpërdorimi i prestigjit të funksionit gjyqësor, pastaj keqpërdorimi i fshehtësisë së informatave, 

pjesëmarrja në aktivitete fitimprurëse, pranimi i dhuratave dhe domosdoshmërinë e veprimit urgjent 

apo heqje dorë nga shqyrtimi i çështjes. Gjithashtu në këtë modul ju keni mundësi të njiheni edhe 

me komunikime ex-parte, marrëdhënia me palët dhe do të zbërthehen edhe rastet e njoftimit të 

palëve me faktet që kanë bërë përjashtimin e gjykatësit/prokurorit. 

 

 

6.1 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

- Njihen me konfliktin e interesave dhe keqpërdorimin e prestigjit të funksionit gjyqësor, 

- Identifikojnë keqpërdorimin e fshehtësisë së informatave, 

- Shmangin pjesëmarrjen në aktivitete fitimprurëse, 

- Kundërshtojnë pranimin e dhuratave, 

- Kundërshtojnë komunikimin ex-parte, 

- Kuptojnë domosdoshmërinë e veprimit urgjent apo heqjen dorë nga shqyrtimi i çështjes, 

 

 

6.2 Konflikti i interesave – keqpërdorimi i funksionit gjyqësor dhe prokurorial 

 

Gjyqtari duhet te jetë i drejtë dhe paanshëm. Ai duhet të kryej detyrën e tij, në mënyrë të drejtë dhe 

të paanshëm, duke zbatuar vetëm ligjin dhe pa qenë i ndikuar nga askush. Prandaj me qëllim të 

ngritjes së integritetit të sistemit gjyqësor, është pikërisht Kodi i Etikës ai që ka për qëllim 

parandalimin faktik të pushtetit gjyqësor dhe parandalimin e konfliktit të interesit, sjelljeve jo 

korrekte dhe në fund edhe humbjen e besueshmërisë së qytetarëve dhe opinionit të gjerë publik. 

Prandaj bazuar ne atë çka u tha më lartë, kërkohet nga gjykatësit që të veprojnë gjithmonë në 

mënyrën që krijon besimin e publikut në dinjitetin, integritetin dhe pavarësinë e pushtetit gjyqësor.  

 

Për të arritur këtë gjyqtari duhet të zbatoj gjithnjë standarde të larta profesionale, sjellje të denjë si 

në punë ashtu edhe ne jetën private, duke iu shmangur gjithnjë sjelljeve që dëmtojnë imazhin e 

gjyqtarit në sytë e opinionit publik. Me të drejtë shtrohet pyetje, çka me të vërtetë e dëmton 

besueshmërinë e publikut në punën e gjykatësit? 

 

Asgjë përveç sjellja jo korrekte dëmton besueshmërinë sepse ato janë sjellje në kundërshtim me 

rregullat e Kodit të Etikës gjyqësore. Drejtësia dhe paraqitja e të qenurit i drejtë në sistemin e 

drejtësisë janë me rëndësi të madhe për besimin e publikut. 

 

Nëse gjykatësi është i njëanshëm, paraqitet dyshimi për objektivitetin e gjykatës dhe kërcënohet 

drejtësia thelbësore dhe të drejtat e barabarta, kurse nëse prokurori është i njëanshëm, paraqitet 

dyshimi për vlerën, motivin dhe drejtësinë e ndjekjes penale. E gjithë kjo zvogëlon besimin mbi 

sistemin e drejtësisë. 
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Mundësia e konfliktit të interesit lind atëherë kur interesat personale të gjyqtarit/prokurorit bien 

ndesh me detyrimin për të gjykuar e vendosur në mënyrë të paanshme. Kjo mundësi ekziston edhe 

atëherë kur edhe anëtarë të afërm të familjes kanë çfarëdo interesi që shfaqet në pa anshmërinë e 

punës se një gjykatësi. Në një mënyrë, parimi i paanshmërisë ka të bëjë si me gjendjen faktike ashtu 

edhe me perceptimin paanshmërisë në sytë e një vëzhguesi të arsyeshëm. Dhe me të drejtë, për të 

arritur në përfundim nëse janë apo jo në kushtet e një konflikti interesi, duhet të plotësohen këto dy 

kushte. Kështu p.sh. pavarësisht se të afërmit e një gjykatësi apo prokurori kanë plotësisht të drejtë 

të jenë aktiv në jetën  politike te vendit, është e logjikshme që ky fakt mund të ndikojë negativisht 

në perceptimin e publikut në paanësinë e gjykatësit/prokurorit. 

 

Prandaj, një gjyqtar/prokuror duhet të bëjë të pamundshmen që interesat e tij financiare të mos 

ndikojnë në zgjidhjen e çështjeve që janë të shtruar për shqyrtim nga ana e tij. Megjithëse është e 

pamundur që në botën reale të mos gjinden kurrë në një situatë konflikti, gjyqtar e edhe prokuror 

duhen të kujdesen në vazhdimësi që në mënyre graduale të heqin dorë nga interesat financiare në 

ato organizata ose entitete të cilat kanë rregullisht punë me institucionet e drejtësisë dhe gjykatat në 

veçanti. 

 

Edhe me Kodin e Etikës është e rregulluar kjo çështje mjaft e ndjeshme, me qëllim që të mos ketë 

keqpërdorim të prestigjit që rrjedh nga funksioni gjyqësor. 

 

Kërkesa për të deklaruar (zbuluar) me kohë konfliktet e mundshme të interesave që kanë të bëjnë 

me çështje për vendosje nga një gjykatës është jo vetëm çështje e vet gjykatësit por, këtë mund ta 

kërkojnë: 

 

 palët, 

 avokatët (përfaqësues të tyre) 

 dëshmitaret në një çështje 

 të afërm të familjes (familjarë) 

 faktorë të tjerë. 

 

Bazuar në atë çka u tha më lart, në çdo rast kur një gjykatës/prokuror ndjehet se, nuk është në 

gjendje të veproj në përputhje me dispozitat e Kodit të Etikës, ai do të merr veprim të 

menjëhershëm, duke përfshirë edhe heqjen dorë nga çështja dhe menjëherë ta informoj dhe të 

kërkoj nga eprori i tij në atë gjykatë ku punon, që të përjashtohet nga çështja. Dhe, në çdo rast, nëse 

gjyqtari/prokurori gjendet në një situatë të vështirë e të paqartë, ai është i detyruar që menjëherë të 

njoftoj palët e përfshira  dhe të pajtohet me to për përjashtimin e tij. 

 

Sidoqoftë, nëse gjyqtari/prokurori mëson për ndonjë konflikt interesi apo ekzistojnë rrethana të tjera 

që mund të paraqesin dyshime në  lidhje me paanësinë e tij, ai menjëherë do të ndërpres të gjitha 

veprimtaritë mbi lëndën dhe t’i raportoj në këtë bazë eprorit të tij, përveç nëse me ligj është ndryshe 

e rregulluar. 

 

Gjykatësi/prokurori duhet që me shkrim të deklaroj bazat e konfliktit të mundshëm të interesit ose 

gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor. Gjithashtu duhet të lejohen që palët të konsultohen me 

avokatët e tyre në lidhje me përjashtimin e gjykatësit/prokurorit pa praninë e gjykatësit ose 

prokurorit. 

 

Me një fjalë, gjithmonë gjykatësi ose prokurori duhet ta përjashtoj vetën në procedurat në të cilat 

paanësia e tyre në mënyrë të arsyeshme mund të vihet në dyshim.  Është e rëndësishme të thuhet 

se informacioni për përjashtimin e tij të bëhet publik që palët ose avokatët e tyre mund të 

konsiderojnë relevante çështjen e përjashtimit, edhe atëherë kur të ketë bindje se nuk ka bazë 

reale për përjashtim. 
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Në të vërtetë, ligjet procedurale rregullojnë procedurat në bazë të të cilave bëhen kërkesat për 

përjashtim të gjyqtarëve/prokurorëve, për të cilat është diskutuar edhe më herët. Legjislacioni i 

posaçëm për parandalimin e konflikteve të interesave është një instrument  që bën të mundur 

deklarimin e interesave financiare dhe jo financiare, në mënyrë periodike nga gjyqtarë dhe 

prokuror. Njohja paraprake e interesave të gjyqtarëve dhe prokurorëve do ti ndihmonte palët në 

proceset gjyqësore që me lehtësi të identifikojnë rastet e konfliktit të interesave dhe më vonë te 

kërkojnë përjashtimin e gjykatësve dhe prokurorëve në mënyrë të argumentuar nga vendim-marrja. 

Ky instrument i etikës, bazohet para së gjithash fuqimisht në vullnetin e mirë të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve për të deklaruar me ndershmëri interesat e tyre financiare dhe jo financiare. 

 

Do të konsiderohet, keqpërdorim i prestigjit të funksionit gjyqësor dhe prokurorial çdo situatë 

ku një gjykatës ose prokuror përfiton nga pozicioni i tij, me ç’rast përfiton një favor ose edhe rasti 

për t’u hakmarrë ndaj dikujt. Prandaj në çdo rast një gjyqtar/prokuror duhet të përpiqet të evitoj 

çfarëdo sjellje që do të ishte me dyshim në vendimet apo veprimet e tij, e që janë të ndikuara nga 

interesat personale ose çfarëdo favori që rrjedh nga funksioni gjyqësor, sepse një abuzim i tillë me 

pushtetin e cenon rëndë besimin e publikut tek institucionet e drejtësisë.  

 

Prandaj një gjykatës/prokuror duhet të dalloj se çfarë është një përdorim i lejueshëm i pushtetit dhe 

prestigjit gjyqësor/prokurorial dhe çfarë nuk është i tillë. Dhe, me të drejtë kërkohet që është e 

papërshtatshme që një gjyqtar/prokuror të përpiqet të përdor pozicionin e tij për të fituar një 

avantazh personal ose një favor të çfarëdo lloji. Në disa raste do të mjaftonte edhe interesimi i 

thjeshtë për një çështje pavarësisht se nuk përdoret influenca e pushtetit gjyqësor, për të krijuar 

dukjen e një sjellje të pahijshme dhe të dyshimtë. 

 

Kjo që u tha më lart, nuk do të thotë që një gjyqtar/prokuror duhet ta fshehë statusin e tij, por ajo që 

kërkohet në çdo rast duhet evituar përshtypja se një gjyqtar/prokuror po përdor statusin e tij për të 

përfituar një trajtim të veçantë. Normalisht p.sh. një gjyqtari do t’i lejohej që të interesohej për 

djalin e vet i ndaluar nga policia, por kontaktimi i policisë dhe prezantimi para eprorëve të tyre me 

kërkese për ndëshkim të policëve që kishin bërë ndalimin e fëmijë së tij nuk do të ishte e 

pranueshme. Prandaj vija ndarëse duhet të ekzistojë në mes prindit dhe asaj çfarë prezantohet si 

gjykatës. Do të thotë, lejohet interesimi dhe e drejta për  të mbrojtur fëmijën e tij, por nuk do të 

lejohej kapërcimi i kufijve të lejuar të funksionit dhe pushtetit gjyqësor.  

 

 

6.3 Ndalimi i keqpërdorimit të fshehtësisë së informatave 

 

Një çështje dhe detyrë shumë me rëndësi e cila shtrohet para një gjykatësi/prokurori është edhe 

ndalimi i çfarëdo keqpërdorimi të dhënë që përfitohet duke ushtruar funksionin gjyqësor. Nuk 

lejohet përhapja e asnjë lloj informate që është fituar gjatë ushtrimit të pushtetit gjyqësor dhe 

gjithmonë janë të ndaluara çfarëdo e dhëne personale, familjare, tregtare-financiare që nuk e din apo 

nuk mund të dinë publiku. Prandaj është parim i etikës profesionale që çfarëdo e dhëne e mësuar 

gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare gjyqësore të mos përdoret për përfitime personale ose për ndonjë 

qëllim tjetër që nuk lidhet me ushtrimin e detyrës. Në të kundërtën do të llogaritej keqpërdorim i 

fshehtësisë/të dhënave konfindeciale. 

 

 

6.4 Pjesëmarrja në aktivitete fitimprurëse 

 

Një çështje me rëndësi ne etikën gjyqësore është edhe pjesëmarrja e një gjyqtari/prokurori në 

një organizatë që do të konsiderohej fitimprurëse, kur dihet se edhe gjykatësit/prokurorët nuk 

mund të jetojnë të izoluar nga rrethi ku jetojnë e punojnë. Ata mund të marrin pjesë vetëm në ato 
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organizata të ndryshme jo fitimprurëse dhe organeve të tyre drejtuese. Pra ata mund të jene p.sh. 

anëtar i një shoqate, i një bordi, të një shkolle, universiteti, apo spitali, anëtar i një klubi social, 

organizate sportive etj. Por të jetë anëtar i një grupimi apo organizate, një gjykatës/prokuror duhet 

të niset gjithmonë nga shumë faktor, siç do të ishin: 

- nuk do ishte e përshtatshme që gjyqtari/prokurori të bëhet anëtarë i një grupimi ose 

organizate që ka për objekt ndonjë veprimtari politike, ose kur një organizatë e vë 

gjyqtarin/prokurorin në një mënyrë në një debat publik, 

- kur kjo organizatë merr shumë kohe në kurriz të detyrave në gjykatë, 

- nuk mund të shërbej si këshilltar ligjor i organizatës ose grupimit, 

- nuk mund të jap këshilla juridike për çështje ligjore-juridike, që do të shihej si këshillë 

juridike e një avokati, 

- nuk mund të marr pjesë në një organizatë për qëllime të sigurimit të fondeve dhe përdorimin 

e emrit të tij në këto aktivitete, 

- nuk mund të marr pjesë në një organizatë që praktikon forma të ndryshme të diskriminimit 

në baza racore, gjinore, fe, origjinë kombëtare etj. 

 

 

6.5 Pranimi i dhuratave apo çfarëdo favori 

 

Një çështje tjetër më rëndësi për etikën gjyqësore/prokuroriale është që një gjykatës ose prokuror 

nuk duhet të pranojë e as kërkoj çfarëdo dhurate, hua ose favore tjera për shkak të të cilave një 

gjyqtar/prokuror ka bërë, ose ka premtuar se do të bëjë, ose edhe nuk ka bërë e që lidhet me 

ushtrimin e detyrave gjyqësore/prokuroriale. Kjo do të vlejë edhe për anëtarët e familjes së tyre. Në 

çdo rast është fjala për perceptimin e publikut si e dyshimtë në gjetjen e një bartësi të funksionit 

gjyqësor në këto privilegje apo shërbime të caktuara. Para se gjithash duhet të mos jenë të përfshire 

në marrjen e dhuratave (edhe festive), pastaj shërbimeve apo gjërave që nuk i afrohen publikut në 

tërësi, dhe këto kufizime duhet të jenë për gjykatës dhe prokuror dhe familjet e tyre. 

 

Në shumë raste është vështirë të tërhiqet vija ndarëse në mes mikpritjes së zakonshme shoqërore 

dhe përpjekjeve  të pandershme për të fituar favore nga një gjykatës/prokuror. Asnjë faktor i marrë 

në vete nuk mund të jetë i mjaftueshëm për të gjykuar pjesëmarrjen e një gjykatësi/prokurori p.sh. 

në një gosti që nuk do ishte e përshtatshme. Por me rëndësi do ishte, nëse pjesëmarrja e atij 

gjykatësi do të ndikonte negativisht ne aftësinë e tij për të gjykuar e vendosur në mënyrë të pavarur 

të paanshme, me integritet e dinjitet në një çështje që nesër do të kishim si palë atë mikpritës, apo 

ky mikpritës ka një reputacion të dyshimtë në atë rreth, apo festa e organizuar ka qenë e gjerë apo e 

ngushtë, spontane apo e organizuar, se apo trajtohet gjykatësi në mënyre të privilegjuar etj. 

 

Shume me rëndësi do të ishte që një gjykatës/prokuror të mos pranoj çfarëdo p.sh. hua bankare, apo 

shërbime me çmime të volitshme, ushqime, bursa studimore, shpërblime etj. me kushte të 

pabarabarta me pjesëmarrës tjerë duke goditur besimin e publikut në atë veprim të tij. 

 

 

6.6 Marrëdhëniet me palët 

 

Një çështje shumë me rëndësi për etikën gjyqësore do të ishte edhe marrëdhëniet me palët. 

Sidomos në rastin e gjyqtarëve, është e rëndësishme që të evitohen marrëdhëniet e ngushta me palë, 

që dalin shpesh para gjykatës ku punon gjyqtari si p.sh, jurist të institucioneve publike, prokuror etj. 

Në qoftë se ekziston rreziku i arsyeshëm që kjo marrëdhënie të bëhet shkak për dukjen e 

njëanshmërisë së gjykatësit dhe nevojës për përjashtimin e tij nga gjykimi në të ardhmen. Pra. 
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gjyqtari duhet të merr parasysh shumë faktor që në një mënyre do të ndikonin në dukjen e 

paanshmërisë së tij për shkak të sjelljeve të tija me palë. 

 

 

6.7 Komunikimet ex-parte 

 

Nuk mund të ketë komunikime të njëanshme në lidhje me një çështje të ushtruar para një gjykatësi, 

si komunikim midis gjyqtarit dhe njërës nga palët të çështjes në mungesë të palës tjetër. Kjo mund 

të ndodhë vetëm përjashtimisht dhe me një kusht kur merret pëlqimi i palës që mungon. Në çdo 

rast, ndalimi i komunikimit të shpërmendur me palët, ku të gjitha palët nuk janë prezent, me ç’rast 

do të bëhej komunikim me përfaqësues të tyre ligjor, avokat apo dëshmitar, është një manifestim 

dhe shkelje e rëndë e parimit të paanshmërisë, pavarësisht nëse ku komunikim është bërë me shkrim 

ose me gojë.  

 

Drejtësia themelore kërkon që të gjitha palët: 

- të kenë njohuri për të gjitha komunikimet që janë bërë gjykatësit, 

- të jenë prezent gjatë komunikimeve verbale me gjykatësin, 

- të kenë mundësi për t’iu përgjigjur gjykatësit në komunikim me shkrim, 

 

Ndalimi i komunikimeve ex-parte, tenton që të: 

- parandaloj njëanshmërinë, 

- shmang paragjykimin, 

- krijon besueshmëri në publik. 

 

Në situata të veçanta, miratimi nga të gjitha palët, për komunikim ex-parte është një përjashtim. 

Kontaktimi i gjykatësit me një ekspert apo me një profesor të fakultetit juridik, lejohet vetëm nëse 

të gjithë avokatët janë prezent ose nëse pajtohen me komunikim ex-parte. Komunikimi i 

parëndësishëm është i lejuar, p.sh. Kontakti me gjykatësin, personelin e gjykatës për të caktuar një 

propozim etj. Është e domosdoshme që të bëhet njoftimi menjëherë mbi komunikimin ex-parte. 

Përmbajtja e komunikimit duhet që menjëherë të zbulohet nga gjykatësi dhe duhet që t’iu sigurohen 

të gjitha palëve. 

 

 

6.8 Kontaktet shoqërore me avokatë, pjesëtarë të familjes dhe persona të afërm 

 

Gjithashtu në këtë aspekt shumë më rëndësi do të ishte kontakti i gjyqtarëve dhe prokurorëve nga 

njëra anë dhe në anën tjetër avokatëve, kanë një traditë të gjatë dhe nuk janë vetvete problem. Duke 

ditur se gjyqtaret/prokurorët nuk mund të jetojnë të izoluar nga bota reale, nuk është reale të pritet 

se ata do t’i presin të gjitha lidhjet menjëherë sapo të emërohen apo të zgjidhen në funksionet e tyre. 

Sidoqoftë shoqërimi me avokatët, përmban një potencial negativ të rrezikut dhe për këtë arsye duhet 

të bëhet me një kujdes të madh nga gjyqtar/prokuror.  

 

Shoqërimi i një gjykatësi me një avokat që shpeshherë përfaqëson palë dhe çështje tek i njëjti 

gjykatës, është një çështje me potencial të madh rreziku për imazhin e paanshmërisë së gjyqësorit 

dhe të gjykatësit konkret. Gjithashtu në një mënyrë gjykatësit/prokurorët nuk duhet të dekurajohen 

për të pasur marrëdhënie shoqërore me avokat, sepse ato marrëdhënie mund edhe të sjellin shumë 

avantazhe për sistemin e drejtësisë në përgjithësi. Është vet gjyqtari/prokurori që vendos si arbitër 

përfundimtar se si do të 
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dukej ky bashkëpunim me një avokat në një rast. Pra vendimi se ku duhet të jetë kufiri ndarës i 

takon vetëm gjykatësit/prokurorit. 

 

Edhe në këtë rast, testi që duhet të përdor një gjykatës/prokuror dhe marrëdhënia e tyre me avokat, 

duhet të jetë syri i një vëzhguesi të jashtëm plotësisht i informuar për natyrën e marrëdhënieve mes 

këtyre dy aktorëve dhe nëse do të kishte dyshime në paanshmërinë e gjyqtarit/prokurorit. 

 

E një rëndësie të veçantë për etikën është edhe marrëdhënia me anëtarë të familjes në avokati, 

sidomos në rastet kur bashkëshorti i një gjyqtari apo prokurori është avokat, për çka kërkohen të 

mbahen parasysh disa norma etike specifike. Nuk do të ishte në rregull p.sh. të shfrytëzohen të 

njëjtat lokale për banim të përbashkët për të takuar klient e avokat të cilët nesër mund të jenë palë 

tek bashkëshorti gjykatës/prokuror i cili mund të vihet në një pozitë të pa lakmueshme me të njëjtat 

palë e duke cenuar edhe parimin e paanësisë.  

 

Kjo çështje mund të jetë e njëjtë edhe tek rastet kur anëtarë të familjes së një gjyqtari/prokurori, 

miq, koleg, me të cilët ata shoqërohen janë në një pozite që mund të ndikojnë në mënyrë të 

papërshtatshme në kryerjen e funksioneve të ligjshme. 

 

Këto forma të ndikimit nga kjo kategori personash, mund të bëhet për interesat e tyre, ose interesa 

për persona të tretë në një çështje para një gjykatësi. Prandaj duhet të kihet kujdes që puna e një 

gjykatësi/prokurori të mos  ndikohet qoftë edhe në mënyrë të pavetëdijshme nga këto ndërhyrje. 

Dhe bazuar në atë çka u tha më lart, në çdo rast një gjyqtar/prokuror duhet të heq dorë nga çdo 

shqyrtim i një çështjeje nëse ka gjasa se do të ndikohet nga një i afërm i tij(edhe i fejuar) apo anëtar 

familje apo i afërm i tyre. Atë duhet bërë edhe atëherë kur është në pyetje edhe për ndonjë përfitim 

financiar për të ose anëtar të familjes së tyre.  

 

Vlera morale shumë të rëndësishme që i thekson Kodi i Etikës si për gjykatës, ashtu edhe për 

prokurorë, janë edhe: 

- integriteti, 

- barazia, 

- sjelljet e hijshme shoqërore, 

- përgjegjshmëria, 

- aftësia dhe përkushtimi, 

- kompetenca dhe kujdesi etj. 

 

 

6.9 Konflikti i interesave bazuar në marrëdhëniet shoqërore, familjare, financiare apo 

profesionale 

 

Gjyqtari/prokurori duhet te jetë i drejte dhe paanshëm. Ai duhet të kryej detyrën e tij në mënyrë te 

drejte dhe te paanshëm, duke zbatuar vetëm ligjin dhe pa qenë i ndikuar nga askush. Prandaj me 

qëllim të ngritjes së integritetit të sistemit gjyqësor, është pikërisht Kodi i Etikes ai që ka për qëllim 

parandalimin faktik të pushtetit gjyqësor dhe parandalimin e konfliktit te interesit, sjelljeve 

jo korrekte dhe në fund edhe humbjen e besueshmërisë së qytetarëve dhe opinionit të gjerë publik. 

Prandaj bazuar ne atë çka u tha më lart, kërkohet nga gjykatësit/prokurori që të veprojnë gjithmonë 

në mënyrën që krijon besimin e publikut në dinjitetin, integritetin dhe pavarësinë e pushtetit 

gjyqësor/prokurorial. 

 

Për të arritur këtë, gjyqtari/prokurori duhet të zbatoj gjithnjë standarde të larta profesionale, 

sjellje të denjë si në punë ashtu edhe ne jetën private, duke iu shmangur gjithnjë sjelljeve që 
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dëmtojnë imazhin e gjyqtarit në sytë e opinionit publik. Me të drejtë shtrohet pyetje, çka me të 

vërtetë e dëmton besueshmërinë e publikut  ne punën e gjyqtarit/prokurorit? 

 

Asgjë, përveç sjellja jo korrekte dëmton besueshmërinë, sepse ato janë sjellje në kundërshtim me 

rregullat e Kodit të Etikës gjyqësore. Drejtësia dhe paraqitje e të qenurit i drejtë në sistemin e 

drejtësisë janë me rëndësi të madhe për besimin e publikut. 

 

Nëse gjykatësi/prokurori është i njëanshëm, paraqitet dyshimi për objektivitetin e gjykatës dhe 

kërcënohet drejtësia thelbësore dhe të drejtat e barabarta, kurse nëse prokurori është i njëanshëm, 

paraqitet dyshimi për vlerën, motivin dhe drejtësinë e ndjekjes penale. E gjithë kjo zvogëlon 

besimin mbi sistemin e drejtësisë. 

 

Mundësia e konfliktit të interesit lind atëherë kur interesat personale të gjyqtarit/prokurorit bien 

ndesh me detyrimin për të gjykuar e vendosur në mënyrë të paanshme. Kjo mundësi ekziston edhe 

atëherë kur edhe anëtarë të afërm të familjes kanë çfarëdo interesi që shfaqet ne paanshmërinë e 

punës se një gjykatësi. Në një mënyrë, parimi i paanshmërisë ka të bëjë si me gjendjen faktike 

ashtu edhe me perceptimin paanshmërisë në sytë e një vëzhguesi të arsyeshëm.  

 

Dhe me të drejtë, për të arritur në përfundim nëse janë apo jo në kushtet e një konflikti interesi, 

duhet të plotësohen këto dy kushte. Kështu p.sh. pavarësisht se të afërmit e një gjykatësi apo 

prokurori kanë plotësisht të drejtë të jenë aktiv në jetën  politike te vendit, është e logjikshme 

që ky fakt mund të ndikojë negativisht në perceptimin e publikut në paanësinë e 

gjykatësit/prokurorit. 

 

Prandaj, një gjyqtar/prokuror duhet të bëjë të pamundshmen që interesat e tij financiare të mos 

ndikojnë në zgjidhjen e çështjeve që janë të shtruar për shqyrtim nga ana e tij. Megjithëse është e 

pamundur që në botën reale të mos gjinden kurrë në një situatë konflikti, gjyqtar e edhe prokuror 

duhen të kujdesen në vazhdimësi që në mënyre graduale të heqin dorë nga interesat financiare në 

ato organizata ose entitete të cilat kanë rregullisht punë me institucionet e drejtësisë dhe gjykatat në 

veçanti. 

 

Edhe me kodin e etikës është e rregulluar kjo çështje mjaft e ndjeshme, me qëllim që të mos ketë 

keqpërdorim të prestigjit që rrjedh nga funksioni gjyqësor. 

 

Kërkesa për të deklaruar (zbuluar) me kohë konfliktet e mundshme të interesave që kanë të bëjnë 

me çështje për vendosje nga një gjykatës, është jo vetëm çështje e vet gjykatësit/prokurorit por, këtë 

mund ta kërkojnë: 

- palët, 

- avokatët (përfaqësues të tyre), 

- dëshmitaret në një çështje, 

- të afërm të familjes (familjarë) 

- faktorë të tjerë. 

 

6.10 Domosdoshmëria e veprimit urgjent në përjashtim ose heqje dorë nga shqyrtimi i 

çështjes - njoftimi i palëve me faktet 

 

Bazuar në atë çka u tha më lart, në çdo rast kur një gjykatës/prokuror ndjehet se nuk është në 

gjendje të veproj në përputhje me dispozitat e Kodit të Etikës, ai do të merr veprim të 

menjëhershëm, duke përfshirë edhe heqjen dorë nga çështja dhe menjëherë ta informoj dhe të 

kërkoj nga eprori i tij në atë gjykatë ku punon, që të përjashtohet nga çështja. Dhe, në çdo rast, nëse 
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gjyqtari/prokurori gjendet në një situatë të vështirë e të paqartë, ai është i detyruar që menjëherë të 

njoftoj palët e përfshira  dhe të pajtohet me to për përjashtimin e tij. 

 

Sidoqoftë, nëse gjyqtari/prokurori mëson për ndonjë konflikt interesi apo ekzistojnë rrethana të tjera 

që mund të paraqesin dyshime në  lidhje me paanësinë e tij, ai menjëherë do të ndërpres të gjitha 

veprimtaritë mbi lëndën dhe t’i raportoj në këtë bazë eprorit të tij, përveç nëse me ligj është ndryshe 

e rregulluar. 

 

Gjykatësi/prokurori duhet që me shkrim të deklaroj bazat e konfliktit të mundshëm të interesit ose 

gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor. Gjithashtu duhet të lejohen që palët të konsultohen me 

avokatët e tyre në lidhje me përjashtimin e gjykatësit/Prokurorit pa praninë e gjykatësit ose 

prokurorit. 

 

Me një fjalë, gjithmonë gjykatësi ose prokurori duhet ta përjashtoj vetën në procedurat në të cilat 

paanësia e tyre në mënyrë të arsyeshme mund të vihet në dyshim.  Është e rëndësishme të thuhet 

se informacioni për përjashtimin e tij të bëhet publik që palët ose avokatët e tyre mund të 

konsiderojnë relevante çështjen e përjashtimit, edhe atëherë kur të ketë bindje se nuk ka bazë 

reale për përjashtim. 

 

Në të vërtetë, ligjet procedurale rregullojnë procedurat në bazë të cilave bëhen kërkesat për 

përjashtim të gjyqtarëve/prokurorëve, për të cilat është diskutuar edhe më herët.  

 

Legjislacioni i posaçëm për parandalimin e konflikteve të interesave është një instrument  që bën të 

mundur deklarimin e interesave financiare dhe jo financiare, në mënyrë periodike nga gjyqtarë 

dhe prokuror. 

 

Njohja paraprake e interesave të gjyqtarëve dhe prokurorëve do ti ndihmonte palët në proceset 

gjyqësore që me lehtësi të identifikojnë rastet e konfliktit të interesave dhe më vonë te kërkojnë 

përjashtimin e gjykatësve dhe prokurorëve në mënyrë të argumentuar nga vendim-marrja. Ky 

instrument i etikës, bazohet para së gjithash fuqimisht në vullnetin e mirë të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve për të deklaruar me ndershmëri interesat e tyre financiare dhe jo financiare. 

 

Do të konsiderohet, keqpërdorim i prestigjit të funksionit gjyqësor dhe prokurorial çdo situatë ku 

një gjykatës ose prokuror përfiton nga pozicioni i tij, me ç’rast përfiton një favor ose edhe rasti për 

t’u hakmarrë ndaj dikujt. Prandaj në çdo rast një gjyqtar/prokuror duhet të përpiqet të evitoj çfarëdo 

sjellje që do të ishte me dyshim në vendimet apo veprimet e tij, e që janë të ndikuara nga interesat 

personale ose çfarëdo favori që rrjedh nga funksioni gjyqësor, sepse një abuzim i tillë me pushtetin 

e cenon rëndë besimin e publikut tek institucionet e drejtësisë.  

 

Prandaj një gjykatës/prokuror duhet të dalloj se çfarë është një përdorim i lejueshëm i pushtetit dhe 

prestigjit gjyqësor/prokurorial dhe çfarë nuk është i tillë. Dhe, me të drejtë kërkohet që është e 

papërshtatshme që një gjyqtar/prokuror të përpiqet të përdor pozicionin e tij për të fituar një 

avantazh personal ose një favor të çfarëdo lloji. Në disa raste do të mjaftonte edhe interesimi i 

thjeshtë për një çështje pavarësisht se nuk përdoret influenca e pushtetit gjyqësor, për të krijuar 

dukjen e një sjellje të pahijshme dhe të dyshimtë. 

 

Kjo që u tha më lart, nuk do të thotë që një gjyqtar/prokuror duhet ta fshehë statusin e tij, por ajo që 

kërkohet në çdo rast duhet evituar përshtypja se një gjyqtar/prokuror po përdor statusin e tij për të 

përfituar një trajtim të veçantë.  
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Normalisht p.sh. një gjyqtari do t’i lejohej që të interesohej për djalin e vet i ndaluar nga 

policia, por kontaktimi i policisë dhe prezantimi para eprorëve të tyre me kërkese për 

ndëshkim të policëve që kishin bërë ndalimin e fëmijës së tij nuk do të ishte e pranueshme.  

 

Prandaj vija ndarëse duhet të ekzistojë në mes prindit dhe asaj çfarë prezantohet si 

gjykatës/prokuror. Do të thotë, lejohet interesimi dhe e drejta për  të mbrojtur fëmijën e tij, por nuk 

do të lejohej kapërcimi i kufijve të lejuar të funksionit dhe pushtetit gjyqësor/prokuror. 

 

 

6.12 Ushtrime – Rast praktik  

 

Ushtrimi vijues është një rast praktik nga Etika gjyqësore prokuroriale, që do të diskutohet në 

grupe. Secili grup do të ketë një zëdhënës/udhëheqës të grupit/, ku do të raportohet para grupeve 

tjera duke hartuar gjithnjë elementet e rastit, duke bërë diskutimin e fakteve në kontekst të Kodit të 

Etikës. Gjatë prezantimit do të bëhet edhe zbërthimi i rastit duke luajtur role në disa akte. 

 

- të bëhet përcaktimi i dilemës etike në skenarin e dhënë, 

- të vendosen në një listë çfarëdo problemi që vëren në rastin konkret, duke iu referuar 

dispozitave të Kodit të Etikës dhe sjelljes profesionale për gjykatës dhe prokuror. 

 

 

6.13 Konkluzione 

 

Në përfundim ky modul ka ofruar një përmbledhje me konfliktin e interesave- konfliktit të 

interesave bazuar në marrëdhënie shoqërore, familjare apo profesionale, keqpërdorimi i prestigjit të 

funksionit gjyqësor, pastaj keqpërdorimi i fshehtësisë së informatave, pjesëmarrja në aktivitete 

fitimprurëse, pranimin e dhuratave, domosdoshmërinë e veprimit urgjent apo heqje dorë nga 

shqyrtimi i çështjes. Gjithashtu në këtë modul ju keni pasur mundësi të njiheni edhe me 

komunikime ex-parte si dhe marrëdhëniet me palët. 
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7. Parimet e përgjithshme të etikës dhe sjelljes profesionale për prokurorë dhe gjyqtarë 

porotë 

 

7.1 Hyrje  

 

Ky sesion ofron një mundësi për njohjen e pjesëmarrësve me parimet e përgjithshme të etikës për 

prokuror, me veprimtaritë gjyqësore dhe parimet e përgjithshme të etikës për gjyqtarë porotë, 

besimi i publikut në integritetin dhe dinjitetin e prokurorit, respektimi i ligjit dhe standardeve të 

larta profesionale. Gjithashtu në këtë modul ju keni mundësi të njiheni edhe me efikasitetin, 

paanshmërinë, respektimin e ligjit, pavarësinë dhe paanësinë në profesion, si dhe respektimin e të 

drejtave dhe lirive të njeriut. 

 

 

7.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

Njihen me parimet e përgjithshme të Etikës për prokuror; 

- Kkrijojnë besimin e publikut; 

- Zhvillojnë integritetin dhe dinjitetin e prokurorit; 

- Rrisin efikasitetin, paanshmërinë dhe respektimin e ligjit; 

- Njoftohen me veprimtari gjyqësore, respektimi i ligjit dhe standardeve të larta profesionale 

për gjyqtarë porotë; 

- Respektojnë të drejtat dhe liritë e njeriut konform standardeve ndërkombëtare. 

 

 

7.3 Parimet e përgjithshme të Etikës dhe sjelljes profesionale për prokurorë 
 

Duke u bazuar në Parime Themelore të Kombeve të Bashkuara për pavarësinë e pushtetit gjyqësor, 

aprovuar në vitin 1985, si dhe me udhëzimet mbi rolin e prokurorëve adoptuar në Kongresin e VIII-

të të Kombeve të Bashkuara, si dhe duke iu referuar rekomandimit nr. R /19/ 000 të Komitetit të 

Ministrave të Këshillit të Evropës mbi rolin e prokurorit publik në sistemin penal të drejtësisë, e 

duke marrë parasysh edhe Standardet Ndërkombëtare mbi të Drejtat Themelore të Njeriut, është 

nxjerrë Kodi i Etikës dhe sjelljes profesionale për prokuror, i cili specifikisht i garanton secilit 

individ barazi parimore para ligjit, prezumimin e pafajësisë dhe të drejtën për dëgjim të 

drejtë dhe publik para një gjykate të paanshme dhe të pavarur e krijuar me ligj.  

 

Me të njëjtin kod është garantuar që prokurorët publik duhet të përmbushin detyrat dhe përgjegjësitë 

e tyre profesionale, nën kushte të përshtatshme ligjore dhe organizative. 

 

Nëse analizohet me kujdes Kodi i Etikës për Prokuror, nuk ka dyshim se kemi dy nënndarje të 

parimeve të tij: 

- parimet e përgjithshme dhe 

- parimet specifike të Etikës 

 

 

7.4 Besimi i publikut-vlerë e vërtetë për një sistem gjyqësor/prokurorial 
 

Me rëndësi është që prokurori gjatë gjithë kohës të veprojë në atë mënyrë që të nxisë dhe 

promovoje besimin e publikut në: 
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- dinjitetin, 

- integritetin, 

- efektivitetin dhe  

- paanshmërinë e prokurorëve, 

 

Besimi i publikut në kryerjen e detyrës nga ana e prokurorit, dhe kjo punë duhet të jetë para së 

gjithash kryerje e detyrës që plotëson kushtin e paanësisë. Besimi i publikut tek institucionet e 

drejtësisë, në këtë rast edhe në institucionin e prokurorisë nuk varet vetëm nga profesionalizmi dhe 

nga zelli i punonjësve të tyre, por në një masë të madhe edhe nga integriteti dhe dinjiteti moral i 

tyre. Pra, nuk mjafton që një prokuror të jetë vetëm një profesionist i mirë, por esenciale është ata  

të jenë edhe qytetarë të mirë.  

 

Prandaj, nuk mjafton vetëm që prokurorët të bëjnë një betim se, do të shërbejnë idealeve të 

drejtësisë dhe të së vërtetës, mbi të cilat ndërtohet shteti i së drejtës dhe demokracia, por në një 

masë  të madhe do të ishte e rëndësishme edhe sjellja, cilësitë personale dhe imazhi shoqëror i 

një prokurori që do të ndikonte në imazhin e institucioneve të drejtësisë në tërësi dhe në besimin e 

publikut në to.  

 

Publiku pret gjithherë nga prokurorët, njësoj sikurse edhe nga gjykatësit, një standard të lartë të 

sjelljes profesionale që qëndron shumë më lartë se ai i një qytetari i zakonshëm.  

 

Ka shumë faktor që cenojnë paanshmërinë apo paanësinë e punës ës prokurorit, por gjithnjë duhet të 

ketë kujdes që asnjë faktor të mos ndikoj në humbjen e besimit të publikut në paanësinë e prokurorit 

dhe prokurorisë dhe në sistemin e drejtësisë në përgjithësi. Gjatë gjithë punës së tij zyrtare 

prokurorin duhet ta përcjellë parimi i paanësisë në të kundërtën mund të komprometoj dukjen e 

paanësisë së prokurorit njësoj si edhe të gjykatësit. 

 

7.5 Integriteti dhe dinjiteti i prokurorit 

 

Prokurorët duhet të kenë kujdes ndaj të gjithë faktorëve që në çfarëdo mënyre cenon pritjen e 

publikut dhe besimin e tij në paanësinë e prokurorit. Integriteti i një prokurori apo gjykatësi është 

po aq i rëndësishëm në dukje sa edhe në realitetin e punës. Kjo dukje duhet të jetë sjellje e këtyre 

funksionarëve të rëndësishëm që kapërcen çdo dyshim të mundshëm. Prandaj, prokurorët dhe 

gjykatësit, jo vetëm që duhen të jenë të ndershëm, por edhe duhet të duken si të tillë. Me një 

fjalë, është detyrë e tyre që jo vetëm të vendosin në mënyrë të ndershme dhe të paanshme por ta 

bëjnë këtë në mënyrë që të mos ngjallin asnjë dyshim për të kundërtën.  

 

Prandaj, aftësia profesionale e prokurorëve/gjyqtarëve është vetëm njëra ane e medaljes, sepse ana 

tjetër shumë e rëndësishme është sigurimi i besimit të publikut në paanshmërinë e tyre. Madje, në 

disa raste integriteti mund të jetë më i rëndësishëm sesa profesionalizmi, p.sh një prokurori mund t’i 

lejohet hartimi i një aktakuze me gabime/mangësi, por nuk do t’i falej procedimi i një çështjeje që 

ka si të akuzuar një të afërm të tij.  

 

 

7.6 Efikasiteti, paanshmëria dhe respektimi i ligjit 

 

Përveç këtyre parimeve të përmendura më lartë, punën e prokurorit duhet ta udhëheqë gjithmonë 

efikasiteti, paanshmëria dhe respektimi i ligjit pa të cilin parim nuk mund të mendohet puna e 

suksesshme e një prokurori, e në këtë kontekst edhe besimi i publikut në veprimtarinë e tij. Para së 

gjithash kërkohet që prokurori të jetë i përpiktë në punë, efikas dhe i suksesshëm me palët dhe 

përfaqësuesit e tyre, me gjyqtarë dhe koleg tjerë dhe gjithë stafi i prokurorisë, në mënyrë që të mos 
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ndikoj negativisht në imazhin e institucioneve të drejtësisë, dhe në vet prokurorinë duke humbë 

besimin e publikut në to. 

 

Ajo që është shumë më shumë e rëndësishme se parimet tjera është që paanësia të ekzistojë jo 

vetëm në fakt, por ajo të perceptohej se ekziston me të vërtetë nga çdo vëzhgues i jashtëm, i 

arsyeshëm dhe i informuar mirë.  
 

Shkatërrimi i besimit të publikut në paanshmërinë e punës së një prokurori/gjykatësi është hapi i 

parë drejt zhdukjes së pavarësisë së tyre. Perceptimi se një prokuror nuk është i paanshëm, mund të 

lind si rezultat i shumë faktorëve dhe dyshimeve të arsyeshme siç janë: konflikt interesi, mënyra e 

sjelljes së një prokurori/gjykatësi, veprimtaria prokuroriale/gjyqësore e tij, dhe shumë faktor të tjerë 

që do të trajtohen në një prezantim të veçantë.  

 

Parime me rëndësi të cilat theksohen tek parimet e përgjithshme për prokuror janë: 

- prokurori ka për detyrë të respektoj standardet të larta profesionale dhe personale, 

- ka detyrim respekti dhe t’i përmbahet ligjit, 

- të kryejë detyrat me paanshmëri dhe kujdes, 

- të shmangë çdo sjellje apo situatë që mund të vejë në pikëpyetje integritetin apo 

paanshmërinë e prokurorëve, 

- në fund të kryejë detyrat konform standardeve të njohura ndërkombëtare lidhur me 

të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, 

 

Të gjitha këto parime dhe detyra vlejnë jo vetëm për jetën profesionale të prokurorit, por edhe për 

jetën e tij private, gjithnjë kur është në pyetje imazhi i prokurorit dhe i prokurorisë në tërësi në sytë 

e publikut, duke përfshirë gjithherë edhe ato politike që janë në mospajtim në punën e prokurorëve.  

 

Puna e prokurorëve është vetëm kërkimi i së vërtetës në një çështje penale, që do të thotë marrja 

parasysh e të gjitha provave, qofshin ato fajësuese apo shfajësuese duke respektuar çdo herë 

prezumimin e pafajësisë, derisa një person me vendim të formës së prerë nuk është shpallur fajtor 

për vepër të caktuar penale. 

 

Çdo herë prokurori duhet të siguroj se, ligji zbatohet drejtë kundër çdo personi, pavarësisht se kush 

është, në çka beson dhe çka ka bërë. Pra, duhet zbatim të drejtë të ligjit pa dallim personi çfarëdo 

baze qoftë, pavarësisht, përkatësisë kombëtare, racore, fetare, gjinore etj.  

 

Prokurori gjithnjë duhet të respektoj vetëm faktet dhe ligjin duke i njohur në çdo kohë, çdo personi 

të dyshuar apo të akuzuar të drejta që i takojnë në bazë të ligjit, duke i siguruar gjithnjë garancionet 

procedurale, të drejta këto themelore dhe minimale që i takojnë çdo të dyshuari ose të akuzuari në 

një proces gjyqësor. Këto të drejta përveç se janë të parapara me dispozita ligjore, ato janë të 

parapara për zbatim në mënyrë rigoroze si të drejta minimale, procedurale edhe me Konventën 

Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut të nenit 6 par. 1 i të njëjtës. 

 

 

7.7 Parimet e përgjithshme të Etikës dhe sjelljes profesionale për gjyqtarë porotë - respektimi 

i ligjit dhe standardeve të larta profesionale 

 

Gjyqtari porotë duhet të veprojë në çdo kohë, në atë mënyrë që të nxitë besimin e publikut në: 

- dinjitetin, 

- integritetin dhe  

- pavarësinë e pushtetit gjyqësor. 
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Gjyqtari porotë ka për detyrë të mbrojë të drejtat dhe liritë e të gjithë personave dhe t’i trajtoj ata në 

mënyrë të barabartë para ligjit. Çdo herë gjyqtari porotë duhet të siguroj se, ligji zbatohet drejtë 

kundër çdo personi, pavarësisht se kush është, në çka beson dhe çka ka bërë. Pra, duhet zbatim të 

drejtë të ligjit pa dallim personi çfarëdo baze qoftë, pavarësisht, përkatësisë kombëtare, racore, 

fetare, gjinore etj. 

 

Gjyqtari porotë gjithnjë duhet të respektoj vetëm faktet dhe ligjin duke i njohur në çdo kohë, çdo 

personi të dyshuar apo të akuzuar të drejta që i takojnë në bazë të ligjit, duke i siguruar gjithnjë 

garancionet procedurale, të drejta këto themelore dhe minimale që i takojnë çdo të dyshuari ose të 

akuzuari në një proces gjyqësor. Këto të drejta përveç se janë të parapara me dispozita ligjore, ato 

janë të parapara për zbatim në mënyrë rigoroze si të drejta minimale, procedurale edhe me 

Konventën Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut të nenit 6 par. 1 i të njëjtës. 

 

Siç u tha më lartë, gjyqtari porotë ka detyrë dhe obligim respektimin e ligjit gjithnjë me kërkesë që 

edhe t’i përmbahet atij. Do të thotë që përgjegjësia e gjyqtarit porotë është të vendosë si faktin ashtu 

edhe ligjin. Gjyqtari porotë luan rol aktiv në shqyrtimin e rasteve para tij, duke shtjelluar të gjitha 

provat dhe faktet që do të kontribuonin në vendimmarrjen e drejtë dhe meritore të çështjes. Ata 

duhet të vendosin çështjen pa qenë të ndikuar nga çfarëdo faktori përveç nga faktet dhe ligji. 

 

Ata duhet para së gjithash të respektojnë standardet e larta të sjelljes profesionale dhe personale. 

Një gjykatës porotë për të kryer një detyrë profesionale dhe bazuar me ligj, përveç njohjes së të 

gjithave të drejta që i takon një personi të dyshuar për vepër penale, d.m.th garanci procedurale, 

kërkohet edhe zbatimi rigoroz i parimit të prezumimit të pafajësisë si e drejtë që gjyqtarët porotë të 

mos paragjykojnë asnjë çështje para se një person të shpallet fajtor në pajtim me ligjin dhe me një 

vendim përfundimtar, të mos konsiderohet i fajshëm dhe të mos trajtohet i tillë, derisa pas apelit 

përfundimtar.  

 

Edhe e drejta për një seancë publike – gjykim publik dhe të drejtë është kërkesë që i drejtohet 

bartësit të çdo funksionit gjyqësor si garancione thelbësore të ndershmërisë si dhe të drejtësisë dhe e 

pavarësisë së procesit gjyqësor, si parime të cilat ngritin besimin e publikut në sistemin e drejtësisë. 

E drejta për një seancë publike do të thotë që jo vetëm palët në poçes por edhe publiku në 

përgjithësi kanë të drejtë të jenë të pranishëm dhe të dinë se si administrohet drejtësia. Vetëm 

atëherë publiku formon opinion mbi zbatimin e drejtë të ligjit dhe fiton besimin në sistemin 

gjyqësor në përgjithësi. Para se gjithash, gjyqtari porotë ka për detyrë, respektimin e standardeve të 

larta të sjelljes profesionale dhe personale. 

 

 

7.8 Pavarësia dhe paanshmëria në profesion  

 

Gjyqtari porotë njësoj si gjyqtari/prokurori, duhet gjithnjë të ketë kujdes dhe të vlerësoj lartë 

parimin e pavarësisë dhe paanshmërisë, bazuar në Etikën Gjyqësore. Gjyqtari porotë ka edhe detyra 

siç janë: 

- kryen detyrat e funksionit të tij në mënyrë të paanshme dhe të kujdesshme, 

- shmang çdo sjellje apo situatë që do të vinte në pikëpyetje integritetin, paanshmërinë apo 

pavarësinë e tij, 

- kryen detyrat e tij konform standardeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, etj. 

- gjatë procedurës, gjyqtari porotë ka për detyrë ti mbrojë të drejtat dhe liritë e të gjithë 

personave, 

- gjatë ushtrimit të veprimtarive gjyqësore, ai ka për detyrë  të siguroj, që ligji zbatohet në 

mënyrë të duhur dhe të drejtë, bashkë me standarde tjera ndërkombëtare, 



142  

- se, rastet trajtohen me drejtësi duke shmangur çdo herë qëndrimet diskriminuese kundër çdo 

personi mbi çfarëdo baze duke përfshirë gjininë, moshën, statusin martesor, gjuhën, 

paaftësinë mendore dhe fizike, orientimin seksual, përkatësinë apo bindjen politike, 

prejardhjen etnike, kombëtare, besimin apo fenë, racën, prejardhjen shoqërore, statusin 

pronësor të lindjes etj., 

- gjyqtari porotë duhet të njohë vlerat e ndryshme kulturore, për të kuptuar më mirë problemet 

shoqërore dhe personale të njerëzve.  

- gjyqtari porotë duhet të veprojë në mënyrë të pavarur dhe të paanshme në të gjitha rastet pa 

rënë nën ndikim të faktorëve të jashtëm apo të brendshëm dhe duke kryer detyrat gjyqësore, 

duke u bazuar vetëm në faktet dhe në ligjet e aplikueshme, pa kurrfarë kufizimi, ndikimi, 

shtytje, presioni, kërcënimi etj., 

- të shmang çdo lloj konflikti apo interesi të mundshëm, bazuar në marrëdhëniet familjare 

shoqërore, profesionale ose financiare, 

- ka detyrë që gjatë ushtrimit të veprimtarive të tija gjyqësore, që çështjet t’i trajtoj me drejtësi 

dhe efikasitet. Kjo nënkupton detyrën e tij, që të siguroj të gjitha palët t’i nënshtrohen 

dëgjimit të drejtë dhe se të e drejtat procedurale të palëve respektohen gjatë procedurës, 

- gjatë dëgjimit të rastit gjyqtari porotë ka detyrim të veçantë që të kërkojë të vërtetën.   

 

Detyrë tjetër shumë me rëndësi për gjyqtarin porotë është që të veprojë në çdo rast që të mos shkelë 

ligjin edhe jashtë detyrës së tij zyrtare, që do të cenonte nderin dhe dinjitetin personal të tij duke 

cenuar kështu edhe besimin e publikut tek institucionet e drejtësisë.    

 

 

7.9 Respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut konform standardeve ndërkombëtare 

 

Në kontekst të ndërkombëtarizimit të shoqërive dhe procese integruese në Bashkimin Evropian, dhe 

rritjes së rëndësisë  të së drejtës ndërkombëtare në marrëdhëniet mes individit dhe shtetit, është e 

nevojshme që veprimtaritë e gjyqtarëve/prokurove të ushtrohen jo vetëm në përputhje me 

legjislacionin vendor, por edhe atë ndërkombëtar. Këtu kemi parasysh, para se gjithash, Konventën 

Ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut si instrument i domosdoshëm i zbatimit. 

 

Në çdo rast gjyqtari/prokurori nuk mund të injoroj apo të pretendoj se nuk e njeh të drejtën 

ndërkombëtare e cila është direkt e zbatueshme edhe brenda vendit tonë. Respektimi dhe zbatimi i 

këtyre të drejtave të njeriut duhet të jetë tani obligim dhe pjesë e çdo trajnimi fillestar dhe atij 

vazhdues.  

 

 

7.10 Ushtrime – Rast praktik  

 

Ushtrimi vijues është një rast praktik nga Etika gjyqësore prokuroriale, që do të diskutohet në 

grupe. Secili grup do të ketë një zëdhënës/udhëheqës të grupit/, ku do të raportohet para grupeve 

tjera duke hartuar gjithnjë elementet e rastit, duke bërë diskutimin e fakteve në kontekst të Kodit të 

Etikës dhe do të bëhet edhe zbërthimi i rastit duke luajtur role në disa akte. 

 

- të bëhet përcaktimi i dilemës etike në skenarin e dhënë, 

- të vendosen në një listë çfarëdo problemi që vëren në rastin konkret, duke iu referuar 

dispozitave të Kodit të Etikës dhe sjelljes profesionale për prokuror dhe gjykatës porotë. 

7.11 Konkluzione 
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Në përfundim ky sesion ka ofruar një përmbledhje me parimet e përgjithshme të Etikës për 

prokuror, besimi i publikut në integritetin dhe dinjitetin e prokurorit, veprimtaritë gjyqësore dhe 

parimet e përgjithshme të etikës për gjyqtarë porotë, respektimi i ligjit, dhe standardeve të larta 

profesionale. Gjithashtu në këtë modul ju keni mundësi të njiheni edhe me efikasitetin, çështje nga 

pavarësia dhe paanësia në profesion paanshmërinë, respektimin e ligjit dhe respektimi i të drejtave 

dhe lirive të njeriut. 

 

Në këtë sesion ju keni mësuar: 

 

- të njiheni me Parimet e përgjithshme të Etikës për prokuror, 

- besimi i publikut, 

- integriteti dhe dinjiteti i prokurorit, 

- efikasitetin, paanshmërinë dhe respektimin e ligjit. 

- të njiheni me veprimtari gjyqësore, respektimi i ligjit dhe standardeve të larta profesionale 

për gjyqtarë porotë, 

- pavarësia dhe paanshmëria në profesionin e tyre, 

- respektimi i të drejtave dhe lirive konform standardeve ndërkombëtare.  
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8. Veprimtaritë – përgjegjësitë prokuroriale dhe jo prokuroriale 

 

8.1 Hyrje  

 

Ky sesion ofron një mundësi për njohjen e pjesëmarrësve me parimet specifike të Kodit të Etikës 

për prokuror, respektimi i këtij kodi, mbrojtja e të dyshuarve të dëmtuarve dhe dëshmitarëve, për 

veprimtaritë jo prokuroriale dhe administrative, të drejtën e prokurorit të flasë, të shkruajë, të jap 

mësim dhe leksione, dhe veprimtari në lidhje me ligjin dhe drejtësinë. Gjithashtu në këtë sesion janë 

zbërthyer edhe tema nga parimi – shmangja nga konflikt interesi si dhe arsimimi dhe trajnimet e 

prokurorëve dhe e drejta e prokurorit në veprimtari shoqërore – qytetare. 

  

 

8.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

- Njoftohen me përgjegjësitë prokuroriale, joprokuroriale dhe administrative të prokurorëve; 

- Zbatojnë parimin e mbrojtjes së të dyshuarve, të dëmtuarave dhe dëshmitarëve; 

- Zbatojnë shmangien nga konflikti i interesit dhe 

- Vlerësojnë të drejtën e prokurorit të flasë, të shkruajë, të jap mësim dhe leksione. 

 

 

8.3 Veprimtaritë – përgjegjësitë prokuroriale 
 

Duke analizuar Kodin e Etikës, dhe sjelljes profesionale për prokuror, vërejmë ndarje të rregullave 

specifike të sjelljes profesionale edhe atë në: 

 

- veprimtaritë prokuroriale, 

- veprimtaritë joprokuroriale dhe  

- përgjegjësitë administrative, 

 

Në të vërtetë të gjitha përgjegjësitë prokuroriale janë rregulla që kanë për qëllim të përcaktojnë 

standarde të larta të sjelljes etike të prokurorëve, mosrespektimi i të cilave sjell pas vetit përgjegjësi. 

 

Prokurori ka për detyrë që gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij prokuroriale, çështjet t’i trajtoj me 

drejtësi dhe efikasitet. Kjo nënkupton në veçanti detyrën e prokurorit që të ruajë dhe të përmirësoj 

standarde të larta të profesionalizmit dhe ekspertizës ligjore. Kjo mund të arrihet vetëm nëse 

angazhohet në arsimimin dhe trajnimet e vazhdueshme ligjore, kur kjo është e mundshme. 

 

 

 8.4 Arsimimi dhe trajnimet e prokurorëve – detyrë dhe parim  specifik i etikës 

 

Pavarësia në ushtrimin e funksioneve prokuroriale/gjyqësore sjellë të drejta por edhe detyrime etike 

për prokuror dhe gjyqtar. Sipas kësaj të njëjtit përfshijnë edhe detyrimin për të kryer punën në nivel 

të lartë profesional, e cila nënkupton që prokurori jo vetëm që duhet të mbajë në vazhdimësi nivel të 

lartë profesional, por edhe ta rrisë atë përmes trajnimeve, të cilat janë njëkohësisht e drejtë dhe 

detyrim i prokurorëve dhe gjyqtarëve.  
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Është me rëndësi thelbësore, që prokurorët dhe gjyqtarët t’i nënshtrohen në vazhdimësi një trajnimi 

të mirëfilltë me qëllim të përfitimit të dijenisë, për të cilin kanë nevojë jo vetëm për ligjin material 

dhe proporcional, por edhe për gjithë jetën shoqërore ekonomike të vendit. Roli i tyre në shoqëri 

shkon përtej njohurive thjesht teknike mbi ligjin. Prandaj do të ishte mirë prokurorët dhe gjyqtarët 

që të merrnin trajnime edhe për çështjet në interes shoqëror dhe me çështje që t’i tejkalojnë çështjet 

teknike – ligjore.  

 

Funksioni prokurorial dhe gjyqësor është diçka e veçantë që nuk mund të mësohet plotësisht as 

gjatë shkollimit e as gjatë kohës së ushtrimit të profesionit p.sh si avokat. Dhe, ajo që kërkohet dhe 

dikton, është që trajnimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve të mos përqendrohet vetëm në aspektin 

teknik të një çështjeje, por të ketë kuptimin e gjerë dhe të plotë nga ana e tyre për një çështje 

shoqërore. Dihet se, është trajnimi midis trajnimit fillestar i cili është më shumë teknik dhe trajnimit 

vazhdues, si trajnim me sfond më të gjerë të mësimit.  

 

Pavarësisht kësaj, të gjitha trajnimet janë domosdoshmëri me mundësi të pasurimit të dijës  së tyre, 

kur dihet se, aty janë të pranishëm përfaqësues nga të gjitha nivelet e prokurorive dhe gjykatave, me 

mundësi për të këmbyer pikëpamje dhe opinione profesionale. 

 

 

8.5 Respektimi i Kodit të Etikës 

 

Veprimtari tjera të parapara me rregulla specifike të etikës janë edhe respektimi i Kodit të Etikës me 

të gjitha parimet dhe detyrat etike që rrjedhin nga ky Kod, dihet se, Kodi i Etikës dhe sjelljes 

profesionale për prokuror përfshinë norma morale që kërkon sjellje profesionale dhe të kujdesshme 

të prokurorit jo vetëm gjatë detyrës së tij zyrtare por edhe në shumë aspekte edhe në jetën private.  

 

 

8.6 Mbrojtja e të dyshuarve, të dëmtuarve dhe dëshmitarëve – parim specifik i Etikës 

prokuroriale 

 

Detyrë tjetër me rëndësi sipas Kodit të Etikës është mbrojtja ligjore e të dyshuarve, të 

dëmtuarve dhe dëshmitarëve. Në këtë aspekt sipas dispozitave ligjore dhe Kodit të Etikës 

kërkohet që prokurori të siguroj të gjitha provat që shkojnë në favor apo në dëm edhe të të 

pandehurit. Në të vërtetë kërkohet që të mos vlerësohen provat fajësuese dhe që shkojnë në dëm të 

të dyshuarit si me peshë më të madhe se sa provat tjera që shfajësojnë të njëjtin: 

 

- të ruajë interesat e dëshmitarëve dhe të merr masa për të mbrojtur jetën, sigurinë dhe 

privatësinë e tyre, në këtë drejtim kërkohet që prokurori të bëjë të pamundurën për mbrojtjen 

edhe të jetës dhe sigurisë jo vetëm të dëshmitarit por edhe familjes ës tij nëse këtë e kërkon 

çështja ashtu siç e parasheh edhe KPPK-ës, 

- të ruajë interesat dhe shqetësimet e viktimave, gjithashtu detyrë e prokurorit është gjithherë 

konsiderata ndaj viktimës, duke ruajtur dhe mbrojtura jetën sigurinë dhe fshehtësinë e tyre 

private. Nuk lejohet përfolja e tyre, për shkak se është mësuar për jetën e tyre gjatë detyrës 

zyrtare 

- respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut siç kërkohen nga instrumentet ndërkombëtare 

mbi të drejtat e njeriut, 

- bashkëpunimi, transparenca dhe dhënia e udhëzimeve të qarta me policinë,  

- shmangja nga konflikti i interesit, 

- të kryejnë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre pa ndërhyrje nga faktorë të brendshëm dhe të 

jashtëm, 
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- respektimi i udhëzimeve juridike, 

- respektimi i pavarësisë dhe paanshmërisë së  gjykatave dhe gjykatësve, 

- të japin llogari publikisht dhe periodikisht për veprimtarinë e tyre, 

- t’i kryejnë funksionet e tyre me drejtësi paanshmëri dhe objektivitet, 

- respektojnë dhe kërkojnë mbrojtjen e të drejtave të njeriut,  

- të shmangen nga çdo formë diskriminimi mbi çfarëdo baze ndaj çdo personi, përfshirë 

gjininë, moshën, gjendjen martesore, gjuhën, 

- paaftësinë mendore apo fizike, orientimin seksual, bindjen politike, origjinën etnike, 

pikëpamjet fetare, shoqërore, pronësore etj., 

- nuk fillon apo vazhdon ndjekjen kur është i detyruar të mos veproj apo kur ligji nuk lë 

baza për të vepruar, 

- nuk paraqet prova të pavlefshme,  

- kërkon të ruajë parimin e barazisë së palëve, 

- të ruajë sekretin apo fshehtësinë e informacionit të përfituar nga palët, 

- nuk lejon ndikimet e papërshtatshme që në një mënyrë pengojnë punën e tyre të ndershme 

dhe të paanshme, 

- ata dhe as familjarët e tyre në asnjë rrethanë nuk do të pranojnë dhurata, favore, 

privilegje apo premtime nga persona që kanë interes të drejtpërdrejtë apo indirekt për 

një çështje, 

 

 

8.7 Shmangja nga konflikt interesi 

 

Asgjë, përveç sjellja jo korrekte dëmton besueshmërinë, sepse ato janë sjellje në kundërshtim me 

rregullat e Kodit të Etikës gjyqësore. Drejtësia dhe paraqitje e të qenurit i drejtë në sistemin e 

drejtësisë janë me rëndësi të madhe për besimin e publikut. 

 

Nëse gjykatësi është i njëanshëm, paraqitet dyshimi për objektivitetin e gjykatës dhe kërcënohet 

drejtësia thelbësore dhe të drejtat e barabarta, kurse nëse prokurori është i njëanshëm, paraqitet 

dyshimi për vlerën, motivin dhe drejtësinë e ndjekjes penale. E gjithë kjo zvogëlon besimin mbi 

sistemin e drejtësisë. 

 

Mundësia e konfliktit të interesit lind atëherë kur interesat personale të gjyqtarit/prokurorit bien 

ndesh me detyrimin për të gjykuar e vendosur në mënyrë të paanshme. Kjo mundësi ekziston edhe 

atëherë kur edhe anëtarë të afërm të familjes kanë çfarëdo interesi që shfaqet ne paanshmërinë e 

punës se një gjykatësi. 

 

Në një mënyrë, parimi i paanshmërisë ka të bëjë si me gjendjen faktike ashtu edhe me 

perceptimin paanshmërisë në sytë e një vëzhguesi të arsyeshëm. Dhe me të drejtë, për të arritur 

në përfundim nëse janë apo jo në kushtet e një konflikti interesi, duhet të plotësohen këto dy kushte. 

Kështu p.sh. pavarësisht se të afërmit e një gjykatësi apo prokurori kanë plotësisht të drejtë të jenë 

aktiv në jetën  politike te vendit, është e logjikshme që ky fakt mund të ndikojë negativisht në 

perceptimin e publikut në paanësinë e gjykatësit/prokurorit. 

 

Prandaj, një gjyqtar/prokuror duhet të bëjë të pamundshmen që interesat e tij financiare të mos 

ndikojnë në zgjidhjen e çështjeve që janë të shtruar për shqyrtim nga ana e tij. Megjithëse është e 

pamundur që në botën reale të mos gjinden kurrë në një situatë konflikti, gjyqtar e edhe prokuror 

duhen të kujdesen në vazhdimësi që në mënyre graduale të heqin dorë nga interesat financiare në 



147  

ato organizata ose entitete të cilat kanë rregullisht punë me institucionet e drejtësisë dhe gjykatat në 

veçanti.  

 

Edhe me kodin e etikës është e rregulluar kjo çështje mjaft e ndjeshme, me qëllim që të mos ketë 

keqpërdorim të prestigjit që rrjedh nga funksioni gjyqësor. 

 

Kërkesa për të deklaruar (zbuluar) me kohë konfliktet e mundshme të interesave që kanë të bëjnë 

me çështje për vendosje nga një gjykatës, është jo vetëm çështje e vet gjykatësit por, këtë mund ta 

kërkojnë, 

- palët, 

- avokatët (përfaqësues të tyre), 

- dëshmitaret në një çështje, 

- të afërm të familjes (familjarë), 

- faktorë të tjerë. 

 

Bazuar në atë çka u tha më lart, në çdo rast kur një gjykatës/prokuror ndjehet se nuk është në 

gjendje të veproj në përputhje me dispozitat e Kodit të Etikës, ai do të merr veprim të 

menjëhershëm, duke përfshirë edhe heqjen dorë nga çështja dhe menjëherë ta informoj dhe të 

kërkoj nga eprori i tij në atë gjykatë ku punon, që të përjashtohet nga çështja. Dhe, në çdo rast, nëse 

gjyqtari/prokurori gjendet në një situatë të vështirë e të paqartë, ai është i detyruar që menjëherë të 

njoftoj palët e përfshira  dhe të pajtohet me to për përjashtimin e tij. 

 

Sidoqoftë, nëse gjyqtari/prokurori mëson për ndonjë konflikt interesi apo ekzistojnë rrethana të tjera 

që mund të paraqesin dyshime në  lidhje me paanësinë e tij, ai menjëherë do të ndërpres të gjitha 

veprimtaritë mbi lëndën dhe t’i raportoj në këtë bazë eprorit të tij, përveç nëse me ligj është ndryshe 

e rregulluar. 

 

 

8.8 Veprimtaritë joprokuroriale 

 

Bazuar në Kodin e Etikës dhe sjelljes profesionale për prokuror, kemi ndarje më parë në mes të 

parimeve të përgjithshme dhe parimeve apo rregullave specifike të etikës. Një ndarje tjetër me 

rëndësi tek rregullat/parimet specifike të etikës janë edhe nënndarjet: 

- veprimtaritë prokuroriale, dhe 

- veprimtaritë jo prokuroriale. 

 

Gjithashtu e rëndësishme është se në të njëjtin Kod, qëndron edhe nënndarje tjetër në kuadër të 

veprimtarive që i takojnë prokurorit ajo është: 

- përgjegjësitë apo veprimtaritë administrative të prokurorit,  

 

Në përgjithësi prokurori, sikurse edhe gjykatësi, mund të ushtrojë veprimtari të tjera jashtë lëmisë së 

mandatit të tij prokurorial, duke përfshirë ato veprimtari që takojnë të drejtave të tij si qytetar. Pra, 

prokurori mund të ushtroj çdo veprimtari, përveç atyre që janë në kundërshtim me funksionin e 

tij ose vijnë në dyshim, pavarësinë apo paanshmërinë e funksionit të tij.  

 

Pra, kjo liri është e kufizuar vetëm për aq sa veprimtaritë e jashtme të tij, janë të papajtueshme me 

besimin e publikut tek prokurori/gjyqtari dhe në parimet e lartcekura të paanësisë dhe pavarësisë së 

tij.  
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8.9 Veprimtari në lidhje me ligjin dhe drejtësinë  

 

Bazuar në dispozitat e Kodit të Etikës, prokurori mund të angazhohet në veprimtaritë vijuese: 

- të flasë, shkruajë,  

- jep leksione apo mësim  
 

Dhe, merr pjesë në veprimtaritë e tjera për: 

- ligjin, 

- sistemin ligjor dhe  

- administrimin e drejtësisë,  

 

Prokurorët janë në një pozitë tepër të favorshme, për të marrë pjesë aktive në procesin e edukimit 

juridik, duke qenë se ata janë zbatuesit e drejtpërdrejtë të legjislacionit. Pra, ata mund të japin 

kontribute në formën fjalimeve të shkrimeve juridike, të mësimdhënies ose të pjesëmarrjes në 

aktivitete shkencore. Po kështu, një prokuror/gjyqtar mund të jetë autor apo redaktor i një libri 

profesional, dhe nuk është e vështirë të arrihet në përfundim se këto aktivitete të tija, janë në dobi 

të shoqërisë. 

 

I vetmi kujdes që duhet të tregojë prokurori /gjyqtari është që mendimet të tija të dhëna në 

kuadrin e një leksioni e një konference apo në faqen e një libri të mos interpretohen si këshilla 

juridike apo çka është më e keqja si një angazhim për një qëndrim të caktuar që nesër apo pasnesër 

do të shtrohet për zgjidhje te ky prokuror/gjyqtar.  

 

Në asnjë rast, prokurori/gjyqtari nuk mund të formoj një mendim përfundimtar për një çështje që 

shtrohet për zgjidhje para tij, pa shqyrtuar me kujdes të gjitha provat, pa dëgjuar me durim 

dëshmitarët, dhe pa shoshitur në detaje çdo të dhënë tjetër të disponueshme.  

 

 

8.10 Pjesëmarrja në veprimtari shoqërore dhe qytetare 

 

Prokurori mund të merret edhe me veprimtari tjera jo prokuroriale siç janë: 

- art, sport dhe veprimtari tjera shoqërore (veprimtari civile dhe bamirëse), 

 

Një çështje me rëndësi në etikën prokuroriale/gjyqësore është edhe pjesëmarrja e një 

prokurori/gjyqtari në një organizatë që do të konsiderohej fitimprurëse, kur dihet se edhe 

prokurorët/gjykatësit nuk mund të jetojnë të izoluar nga rrethi ku jetojnë e punojnë. Ata mund të 

marrin pjesë vetëm në ato organizata të ndryshme jo fitimprurëse dhe organeve të tyre 

drejtuese. Pra ata mund të jene p.sh. anëtar i një shoqate, i një bordi, të një shkolle, universiteti, 

apo spitali, anëtar i një klubi social, organizate sportive etj. 

 

Por të jetë anëtar i një grupimi apo organizate, një prokuror/gjykatës duhet të niset gjithmonë nga 

shumë faktor, siç do të ishin: 

 

- nuk do ishte e përshtatshme që prokurori/gjymëtari të bëhet anëtarë i një      grupimi ose 

organizate që ka për objekt ndonjë veprimtari politike, ose kur një organizatë e vë 

prokurorin/gjyqtarin në një mënyrë në një debat publik, 

- kur kjo organizatë merr shumë kohe në kurriz të detyrave në prokurori, 

- nuk mund të shërbej si këshilltar ligjor i organizatës ose grupimit, 
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- nuk mund të jap këshilla juridike për çështje ligjore-juridike, që do të shihej  si këshillë 

juridike e një avokati, 

- nuk mund të marr pjesë në një organizatë për qëllime të sigurimit të fondeve dhe 

përdorimin e emrit të tij në këto aktivitete, 

- nuk mund të marr pjesë në një organizatë që praktikon forma të ndryshme të 

diskriminimit në baza racore, gjinore, fe, origjinë kombëtare etj. 
 

Një çështje tjetër më rëndësi për etikën prokuroriale/gjyqësore është që një prokuror ose gjykatës 

nuk duhet të pranojë e as kërkoj çfarëdo dhurate, hua ose favore tjera për shkak të të cilave një 

prokuror/gjyqtar ka bërë, ose ka premtuar se do të bëjë, ose edhe nuk ka bërë e që lidhet me 

ushtrimin e detyrave prokuroriale/gjyqësore.  Kjo do të vlejë edhe për anëtarët e familjes së tyre. Në 

çdo rast është fjala për perceptimin e publikut si e dyshimtë në gjetjen e një bartësi të funksionit 

prokurorial në këto privilegje apo shërbime të caktuara. Para se gjithash duhet të mos jenë të 

përfshire në marrjen e dhuratave (edhe festive), pastaj shërbimeve apo gjërave që nuk i afrohen 

publikut në tërësi, dhe këto kufizime duhet të jenë për prokuror dhe gjykatës dhe familjet e tyre. 

 

Në shumë raste është vështirë të tërhiqet vija ndarëse në mes mikpritjes së zakonshme shoqërore 

dhe përpjekjeve  të pandershme për të fituar favore nga një prokuror/gjykatës. Asnjë faktor i 

marrë në vete nuk mund të jetë i mjaftueshëm për të gjykuar pjesëmarrjen e një prokurori/gjykatësi 

p.sh. në një gosti që nuk do ishte e përshtatshme. Por me rëndësi do ishte, nëse pjesëmarrja e atij 

prokurori/gjyqtari do të ndikonte negativisht ne aftësinë e tij për të gjykuar e vendosur në mënyrë të 

pavarur të paanshme, me integritet e dinjitet në një çështje që nesër do të kishim si palë atë 

mikpritës, apo ky mikpritës ka një reputacion të dyshimtë në atë rreth, apo festa e organizuar 

ka qenë e gjerë apo e ngushtë, spontane apo e organizuar, se apo trajtohet prokurori në 

mënyre të privilegjuar etj. 

 

Shume me rëndësi do të ishte që një prokuror/gjykatës të mos pranoj çfarëdo p.sh. hua bankare, 

apo shërbime me çmime të volitshme, ushqime, bursa studimore, shpërblime etj. me kushte të 

pabarabarta me pjesëmarrës tjerë duke goditur besimin e publikut në atë veprim të tij. 

 

Një detyrë me rëndësi e prokurorit është shmangja nga çdo aktivitet politik dhe anëtarësia 

eventuale e tij në një parti politike. 

 

Në veçanti prokurori nuk do të angazhohet në asnjë veprimtari  duke përfshirë veprimtari politike 

që është e papajtueshme me ushtrimin e veprimtarisë së prokurorit.  

 

Shmangja nga këto aktivitete do të thotë rritje e besimit apo besueshmërisë së publikut në punën e 

tyre të ndershme dhe në përgjithësi në sistemin e drejtësisë. Nuk do të ishte korrekte, çfarëdo 

kontakti apo kontributi në një parti politike ose çfarëdo afrie me një figurë publike kur në një të 

ardhme do të merren vendime nga një prokuror apo gjykatës në sistemin e drejtësisë.  

 

Gjithashtu, nuk do të ishte e pranueshme të mbaj ndonjë post apo të jetë anëtar i ndonjë partie dhe 

kjo është e ndaluar. 

 

E gjithë kjo, për arsye se, prokurori/gjykatësi duhet të veprojë në çdo kohë në atë mënyrë që të 

krijoj besimin e publikut tek dinjiteti, integriteti, efikasiteti dhe paanshmëria e prokurorëve, dhe 

prokurori gjithnjë do të respektoj standarde të larta të sjelljes profesionale dhe personale duke 

respektuar dhe zbatuar gjithnjë ligjin. Prokurori/gjykatësi duhet të shmangë çdo sjellje apo situatë 

që do të vinte në pikëpyetje pastërtinë morale dhe paanshmërinë e tij. Pastaj nuk do të ishte i 

pajtueshëm në funksionin e tij, as angazhimi në ndonjë veprimtari joprokuroriale gjatë orarit të 
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punës pa pëlqimin e KGJK-së/KPK-së, duke mos pranuar asnjë kompensim për angazhimin e tij, 

pa pëlqimin e saj. 

 

Nëse eventualisht prokurorit do t’i lejohej që të pranoj kompensim nga KGJK,/KPK, shuma e këtij 

kompensimi nuk do të tejkaloj vlerën e arsyeshme, gjegjësisht, shumën që do ta merrte një person 

për të njëjtën veprimtari i cili nuk është prokuror, gjegjësisht shuma e kompensimit nuk duhet të 

tejkaloj pagën mujore te prokurorit/gjyqtarit, dhe burimi i kësaj pagese, nuk do të jetë me bazë 

dyshimi që do të ndikonte në mbarëvajtjen në punën e prokurorit. 

 

Gjithashtu është me rëndësi siç u cek edhe më lartë që prokurori të mos merr pjesë në ndonjë 

organizatë diskriminuese që do të nxisë apo mbështet çfarëdo lloj diskriminimi. Gjithashtu 

prokurorit do t’i ndalohej që ta përdor pozitën e tij, apo çfarëdo informacioni të siguruar për 

përfitim personal të tij, apo për ndonjë person tjetër apo anëtarë të familjes së tij. 

 

U tha se, prokurori nuk do të ketë mandat të mbledh personalisht fonde për ndonjë organizatë 

apo ndonjë agjenci, apo të lejoj përdorimin e emrit të tij për mbledhjen e këtyre fondeve apo 

përdorimi i prestigjit të tij, për atë qëllim.  

 

Gjithashtu prokurorit nuk i lejohet: 

 

- të përfshihet në çështje apo marrëdhënie financiare dhe biznesit që do të ndikonte në 

paanshmërinë e tij dhe në detyrat prokuroriale, 

- të kryejë ndonjë praktikë tjetër juridike (të veprojë si mbrojtës, ndërmjetësues, përfaqësues 

ligjor etj.), 

- çdo vit prokurori duhet t’i deklaroj pranë KGJK-ës/KPK-së (AAK –së) pasurinë e tij, 

interesa financiare të tija dhe pjesëtarë të ngushtë të familjes së tij konform ligjit, aty do të 

hynin çdo lloj interesi financiar, pasuri personale, llogari bankare, aksione, obligacione, 

shtëpitë dhe automjetet, duke siguruar gjithnjë deklarata bankare me kërkesë të KGJK-

ës/KPK-së, edhe atë brenda 14 ditëve nga kërkesa e tillë. 

 

Gjithashtu sipas Kodit të Etikës, janë paraparë edhe detyra tjera administrative, që ka të bëjë me 

detyra që dalin nga funksioni i tij, lidhur me mbikëqyrjen e personelit që është nën kontrollin e 

tij. Në veçanti prokurori organizon veprimtarinë e tij, duke respektuar detyrimet lidhur me kohën e 

nevojshme për kryerjen e veprimtarive të tilla.  

 

Gjithashtu, kërkohet të respektojë udhëzimet administrative që dalin nga KPK-ja, nëse kanë qëllim 

racionalizimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të veprimeve të prokurorisë, dhe nëse kjo nuk 

ndërhyn në vendosjen e lirë të prokurorit në një çështje të posaçme.  

 

Prokurori me rastin e caktimit të lëndëve në punë, shmang çdo ndikim apo influencë të 

panevojshme që do të ndikonin në caktimin e lëndëve tek një prokuror i caktuar. 

 

 

8.11 Ushtrime – Rast praktik  

 

Ushtrimi vijues është një rast praktik nga Etika gjyqësore prokuroriale, që do të diskutohet në 

grupe. Secili grup do të ketë një zëdhënës/udhëheqës të grupit, ku do të raportohet para grupeve 

tjera duke hartuar gjithnjë elementet e rastit, duke bërë diskutimin e fakteve në kontekst të Kodit të 

Etikës: 

 

- të bëhet përcaktimi i dilemës etike në skenarin e dhënë, 
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- të vendosen në një listë çfarëdo problemi që vëren në rastin konkret, duke iu referuar 

dispozitave të Kodit të Etikës dhe sjelljes profesionale për gjykatës dhe prokuror. 

 

 

8.12 Konkluzione 

 

Në përfundim ky modul ka ofruar një përmbledhje nga parimet specifike të Kodit të Etikës për 

prokuror, respektimi i këtij kodi, mbrojtja e të dyshuarve të dëmtuarve dhe dëshmitarëve, 

veprimtaritë jo prokuroriale dhe administrative, të drejtën e prokurorit të flasë, të shkruajë, të jap 

mësim dhe leksione, dhe veprimtari në lidhje me ligjin dhe drejtësinë. Gjithashtu në këtë modul 

janë zbërthyer edhe tema nga parimi – shmangja nga konflikt interesi, e drejta e prokurorit në 

veprimtari shoqërore – qytetare si dhe arsimimi dhe trajnimet e prokurorëve. 

 

Në këtë sesion ju keni mësuar: 

 

- të njiheni me përgjegjësitë – veprimtaritë prokuroriale, jo prokuroriale dhe administrative të 

prokurorëve, 

- për të drejtën e prokurorit të flasë, të shkruajë, të jap mësim dhe leksione, 

- për parimin e mbrojtjes së të dyshuarve, të dëmtuarave dhe dëshmitarëve, 

- për arsimimin dhe trajnimet e prokurorëve  

- për të drejtën e prokurorit në veprimtari shoqërore – qytetare. 

- për shmangien nga konflikt interesi, 
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9. Bashkëpunimi dhe koordinimi i ndërsjellë mes prokurorit dhe policisë për raste të 

ndjeshme 

 

9.1 Hyrje  

 

Ky sesion ofron një mundësi për njohjen e pjesëmarrësve me Bashkëpunimin e ndërsjellë mes 

prokurorit dhe policisë, bashkëpunimi për rastet e ndjeshme, transparenca dhe puna ekipore me 

policinë. Gjithashtu në këtë modul janë zbërthyer edhe tema nga pranimi dhe përdorimi i përvojave 

të policisë. 

  

9.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

- Zbatojnë bashkëpunimin e ndërsjellë mes prokurorit dhe policisë; 

- Vlerësojnë bashkëpunimin për rastet e ndjeshme; 

- Demonstrojnë transparencë dhe punë ekipore me policinë; 

- Përdorin përvojat e krijuara në polici. 

 

 

9.3 Bashkëpunimi dhe koordinimi i ndërsjellë mes prokurorit dhe policisë për raste të 

ndjeshme  

 

Një çështje e cila shtrohet edhe me Kodin e Etikës dhe sjelljes profesionale për prokuror, përveç 

Kodit të Procedurës Penale, është edhe bashkëpunimi i ngushtë dhe i ndërsjellë mes prokurorit dhe 

policisë. Sidomos kërkohet bashkëpunim i mirëfilltë dhe efektiv për rastet të cilat supozohet se 

janë shumë të ndjeshme dhe në ndjeshmëri të lartë, dhe në interes të përgjithshëm shoqëror.  

 

Në çdo rast, ky bashkëpunim duhet të jetë i sinqertë, e para së gjithash të jetë bashkëpunim 

profesional, me një qëllim të përbashkët, që kërkohet në mbledhjen e provave, fakteve me qëllim 

që rastet e ndryshme të hetuara nga pjesëtarë të policisë nën udhëzimet e qarta të prokurorisë të 

rezultojnë të suksesshme.  

 

Dihet se prokurori është përgjegjës për hetimin e veprave penale, ndjekjen penale të personave të 

dyshuar për kryerje e veprave penale, ndjekja e së cilës bëhet sipas detyrës zyrtare, duke autorizuar 

pjesëtarë të policisë për hetimin e tyre, për mbledhjen e të dhënave dhe informacioneve për fillimin 

e procedurës penale, gjithnjë nën mbikëqyrjen e syrit të prokurorit. Edhe me dispozita ligjore është 

e rregulluar se, prokurori publik mund të merr vet veprime hetimore ose të autorizoj edhe pjesëtarë 

të policisë, për kryerjen e atyre veprimeve.  

 

 

9.4 Transparenca dhe puna ekipore me policinë 

 

Pavarësisht punës së bërë hetimore nga policia, prokurori përcjellë dhe mbikëqyrë punën e tyre 

gjatë gjithë hetimit. Në çdo rast, në raport me policinë, prokurori mbikëqyrë punën e tyre dhe 

zbatimin e ligjit, duke udhëhequr procedurën penale paraprake apo i lejon t’i kërkoj policisë 

gjyqësore të ndërmarrë veprime specifike, 

  

Por ajo që është më kryesore prokurorët, duhet të përpiqen gjithherë që vendimet e tyre të jenë 

transparente për policinë, duke qenë gjithherë të gatshëm të shpjegojnë ato vendime nëse e 

kërkon nevoja. Në veçanti në rastet e ndjeshme, prokurorët bashkëpunojnë ngushtë me policinë 
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hetuese gjyqësore, dhe në të shumtën e rasteve, ata një çështjeje, i qasen në mënyrë ekipore. Në 

këtë qasje ekipore, do të ketë një vendosje të një raporti profesional me rolet dhe detyrat të 

definuara, por që në fund do të rezultojë me një vendim të suksesshëm dhe me një vendimmarrje të 

përbashkët. 

 

9.5 Pranimi dhe përdorimi i përvojave të policisë - udhëzimet ligjore nga prokurori 

 

Në disa raste, nuk është e preferueshme që prokurorët vetëm të presin nga policia raporte ose 

grumbullim të provave, duke mos kontribuar vet për sigurinë dhe grumbullimin e tyre, para së 

gjithash kur kërkohet nga prokurori që vet të ndërmerr veprime hetimore, të bëjë vend shikimin e 

vendit të ngjarjes, të marrë në pyetje të dyshuar dhe dëshmitar të rëndësishëm që nga fillimi.  

 

Qëllimi i bashkëpunimit të ngushtë mes prokurorit dhe policisë do të kërkoj veprim të përbashkët 

me qëllim që të bëhet shkëmbimi i aftësive dhe pranimit dhe përdorimit të përvojës së policisë, 

duke u bazuar gjithnjë në besim dhe sinqeritet të ndërsjellë. Prokurorët gjithsesi duhet të pranojnë 

dhe të përdorin përvojën praktike dhe penale të policisë. Ata duhet ofruar dijeninë e tyre ligjore dhe 

përvojën procedurale, për të grumbulluar prova relevante dhe të pranueshme që në fillimi të hetimit. 

U tha më lartë, që kërkesë e rëndësishme do të ishte gjithnjë transparenca në punë mes prokurorit 

dhe policisë. 

 

Dhënia e udhëzimeve të qarta për policinë në fazën e procedurës paraprake lidhur me mënyrën e 

zbatimit të veprimeve hetimore në disa raste specifike do të ishte shumë e rëndësishme, sepse 

nganjëherë nuk mjaftojnë këto udhëzime apo urdhëresa me shkrim dhënë nga prokurorit, por në 

disa raste ka nevojë edhe për sqarime adekuate varësisht nga rasti në fjalë, dhe varësisht se, sa 

specifike është çështja. 

 

Në asnjë rast të mos ndikoj në punën e tyre, raportet personale në mes raportit dhe policit, siç janë 

p.sh, shoqëria, afërsia personale apo të ngjashme. 

 

Në çdo rast, në rastet e ndërlikuara – rastet e rënda apo të komplikuara, kërkohet që të bëhet shikimi 

i vendit të ngjarjes, detyrë kjo e cila duhet të merret si detyrim në rastet e tilla, sepse i ndihmon 

prokurorit në veprimet e mëvonshme gjatë procedurës.  

 

Shumë është me rëndësi që sidomos gjatë veprimeve hetimore, siç është në kapitullin e caktuar te 

Kodit te procedure penale dhe tek  masat e fshehta, të ketë bashkëpunim të mirëfilltë dhe të 

ndërsjellët mes prokurorit dhe policisë që do të rezultojë me sukses hetimi i kryerësve dhe të 

veprave penale të kryera nga ta. Ky raport duhet të jetë solid, produktiv dhe efektiv.  

 

9.6 Komunikimi, besimi dhe respekti i ndërsjellët polici – prokurori 

 

Që të ketë sukses puna e prokurorit, por edhe e policisë, kërkohet përveç respektit të ndërsjellë edhe 

besimi mes këtyre dy sektorëve të rëndësishëm, në luftimin e kryerësve dhe veprave penale si dhe 

komunikimi i tyre. Ky komunikim duhet të ndodhë, para, gjatë hetimeve dhe pas hetimeve me 

qëllim që ndjekja penale te jete sa me efektive.  

 

Siç u tha më lartë, me një përkushtim dhe me një komunikim të ndërsjellët e të mirëfilltë, me një 

qasje ekipore, me rolet e definuar në mënyrë të qartë dhe me një vendimmarrje të përbashkët për 

shumë raste të ndjeshme, suksesi nuk do të mungojë. 

 

Prokurorët duhet të analizojnë hollësisht punën e policisë, duke siguruar gjithnjë ligjshmërinë e 

sjelljes së tyre, që do të raportonte çdo sjellje të paligjshme të gatshëm gjithnjë që nëse ka prova të 
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fillojë edhe ndjekje penale kundër një zyrtari policor, apo zyrtari publik i cili ka keqpërdor detyrën e 

tij zyrtare.  

 

9.7 Ushtrime  - Rast praktik  

 

Ushtrimi vijues është një rast praktik nga Etika gjyqësore prokuroriale, që do të diskutohet në 

grupe. Secili grup do të ketë një zëdhënës/udhëheqës të grupit, ku do të raportohet para grupeve 

tjera duke hartuar gjithnjë elementet e rastit, duke bërë diskutimin e fakteve në kontekst të Kodit të 

Etikës: 

 

- të bëhet përcaktimi i dilemës etike në skenarin e dhënë, 

- të vendosen në një listë çfarëdo problemi që vëren në rastin konkret, duke iu referuar 

dispozitave të Kodit të Etikës dhe sjelljes profesionale për gjykatës dhe prokuror. 

 
9.8 Konkluzione 

 

Në përfundim ky modul ka ofruar një përmbledhje me bashkëpunimin e ndërsjellë mes prokurorit 

dhe policisë, bashkëpunimi për rastet e ndjeshme, transparenca dhe puna ekipore me policinë. 

Gjithashtu në këtë modul janë zbërthyer edhe tema nga pranimi dhe përdorimi i përvojave të 

policisë. 

Në këtë sesion ju keni mësuar: 

 

- të njiheni me bashkëpunimin e ndërsjellë mes prokurorit dhe policisë, 

- bashkëpunimi për rastet e ndjeshme, 

- transparenca dhe puna ekipore me policinë, 

- pranimi dhe përdorimi i përvojave të policisë. 
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10. Detyrat dhe funksionet e Zyrës së Prokurorit Disiplinor (ZPD) 

 

10.1 Hyrje  

 

Ky sesion ofron një mundësi për njohjen e pjesëmarrësve me detyrat dhe funksionet e ZPD-se, kush 

është dhe kur është themeluar ZPD-ja, sjelljet e pahijshme që do të hetoj ZPD-ja, çfarë do të bëj 

ZPD-ja pas parashtresës së paraqitur. Gjithashtu në këtë modul janë zbërthyer edhe çështje se me 

atë se çka bën, dhe çka nuk bën ZPD-ja? 

 

 

10.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

- Njoftohen me detyrat dhe funksionet e ZPD-se; 

- Identifikojnë çka bën, dhe çka nuk bën ZPD-ja; 

- Njoftohen me sjelljet e pahijshme që do të hetoj ZPD-ja; 

- Shpjegojnë çfarë do të bëj ZPD-ja pas parashtresës së paraqitur; 

- Shpjegojnë se çfarë do të ndodhë pas hetimit të bërë nga ZPD-ja. 

 

 

10.3 Detyrat dhe funksionet e Zyrës së Prokurorit Disiplinor (ZPD) 

 

Para se të deklarohet çështja që ka të bëje me rolin e ZPD-së, më parë, shkurtimisht, do të 

shqyrtohet çështja e përgjegjësisë dhe masat disiplinore për gjykatës dhe prokurorë në periudha të 

ndryshme historike. 

 

Qysh në lashtësinë Antike, në përgjithësi funksioni i gjyqtarit nuk ishte i ndarë nga funksionet e 

tjera të natyrës administrative. Edhe në Evropën mesjetare – sidomos në Itali, gjatë kohës së 

“qyteteve/shteteve” gjyqtarët ishin zakonisht qytetarë që vinin nga qytete të tjera që tregon se sa e 

rëndësishme konsiderohej paanshmëria e këtyre gjyqtarëve, të cilët bënin drejtësi, garantonin 

paanshmëri dhe objektivitet në ushtrimin e detyrës duke mos qenë qytetarë të një qyteti ku punonin 

dhe jetonin. Kërkesë tjetër ishte që ata të ishin njohës të mirë të ligjit, dhe gjithsesi të moralshëm. 

Eventualisht shkelja e disa parimeve si mungesa e aftësive, gabimet, neglizhenca profesionale, 

shkeljet e ligjit dhe korrupsioni gjykoheshin dhe dënoheshin nga kolegë gjyqtarë përmes disa 

gjyqeve publike të ashtuquajtura “gjykime kontrolluese”. 

 

Ky sistem u ndryshua rrënjësisht me rënien e qytet/shteteve, dhe ngritjen e principatave dhe 

monarkive të centralizuara, dhe e ashtuquajtura “gjykime kontrolluese” u bë instrument 

kontrolli në duart e sunduesve, përmes të cilave pretenduan dhe morën të drejtën për të emëruar 

“gjyqtarë që gjykonin gjyqtarët”. Kjo periudhë shënoi kalimin nga përgjegjësia profesionale në 

përgjegjësi gjyqësore disiplinore. Dhe, ishte fillimi i shek. XVI kur është arritur kulmi i saj në 

kohën e Frederikut të Madh në Prusi, dhe me ligjin e njohur “Codex Marchicus” të vitit 1781, 

parashikon një kod disiplinor shumë strikt i cili përshkruan në  detaje detyrat e “gjyqtarit të mirë” 

dhe dënimet disiplinore.  

 

Edhe në Francë ka ndodhur në revolucion i ngjashëm në mekanizmin dhe procedurat e përgjegjësisë 

së gjyqtarëve, sepse kishte një formë të disiplinimit të gjyqtarëve nga vet kolegët, kurse në 

periudhën e absolutizmit si instrument disiplinor është përdorur nga mbretërit, kontrolli mbi 

gjyqtarët të kalohej sipas sistemit disiplinor hierarkik, dhe vetëm në kohën e Napoleonit 

gjyqësori u shndërrua në një trup burokratësh, ashtu që gjyqtarët tani emëroheshin nga qeveria të 
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ndërtuar në mënyrë hierarkike, përafërsisht i ndërtuar sipas modelit të ushtrisë. Sanksionet 

disiplinore mbi gjyqtarët vendoseshin nga “gjyqtarët superior”, por fjala e fundit i rezervohej 

pushtetit ekzekutiv.  

 

Ky model u kopjua gjerësisht, edhe nga shtetet tjera deri në përfundim të luftës botërore, kur 

kushtetutat moderne transferuan gjithnjë e më shumë përgjegjësinë e disiplinimit të gjyqtarëve në 

duart e trupave të përbashkëta të përbërë nga gjyqësori dhe qeveria. Tani, kodifikimi i rregullave 

etike në një kod të miratuar nga gjyqtarë dhe prokuror, ne formën klasike paraqet një dokument që 

kërkon zbatim nga ata vet mbi kolegët e tyre, e cila nuk është forma e vetme e kontrollit të etikës 

gjyqësore e prokuroriale. 

 

Ka disa forma për garantimin e disiplinës në gjyqësor e prokurori që do të ishin si p.sh. mocionet 

për përjashtimit të gjyqtarit dhe prokurorit, pastaj procedurat e mirëfillta disiplinore, legjislacioni i 

nevojshëm mbi konfliktin e interesave etj., gjithherë si metoda të kombinuara dhe për shkaqe 

dyshimi në paanshmërinë e gjyqtarit apo prokurorit me qëllim të çdo dyshimi të shfaqur nga 

publiku. Zakonisht shkelje disiplinore hartohen në ligje apo kode të posaçme të cilat 

parashikohen gjithashtu edhe sanksionet përkatëse.  

 

Zakonisht ligji disiplinor vihet në lëvizje nga një ankesë e një individi për shkelje të etikës nga ana 

e një gjyqtari/prokurori, ose nga proceset e inspektimit të kryera nga zyrtaret pranë zyrës se ZPD-se.  

 

Gjithherë ndëshkimi për gjyqtarin apo prokurorinë që ka shkelur etikën vjen gjithmonë “Ex post 

factum” sipas të cilës ndëshkimi për gjyqtarë apo prokuror nuk i shërben individëve, të cilëve u 

intereson gjykimi i drejtë dhe i paanshëm në shqyrtimin e çështjes së tyre. 

 

Detyrë dhe funksion primar i ZPD-së është, që pikë së pari të pranoj ankesa nga çdo burim, apo më 

thënë nga çdo person apo organizatë, avokat apo gjyqtar, ndërgjyqësit individual, Ombudspersoni, 

pastaj organizata siç janë ato OJQ-të, KGJK-ja, KPK-ja, OSBE-ja etj. Pra ky është vetëm një proces 

që vihet në lëvizje nga një ankesë e një individi, por ZPD-ja vihet në lëvizje edhe atëherë kur për 

çfarëdo dyshimi për shkelje të etikës hap hetimet edhe sipas detyrës zyrtare.  

 

ZPD-ja pranon ankesa me shkrim dhe me gojë, duke i regjistruar ato si raporte gojore 

konfidenciale. Ato mund të bëhen qoftë përmes postës elektronike ose edhe drejtpërdrejt në 

organet (institucionet) e saja. Zakonisht kërkohet që këto raporte të jenë të hartuara në formularë 

standarde që janë enkas të dedikuara për këtë qëllim. Dokumentet mbështetëse, gjithashtu pranohen 

dhe kopjohen. Edhe ankesat anonime dhe të panënshkruara pranohen dhe kanë luajtur një rol 

produktiv, sipas zyrtarëve të këtij institucioni. 

 

Nuk ka dilemë, se ZPD-ja ka mundësinë e refuzimit të një ankese nëse ato do ishin jashtë mandatit 

të këtij institucioni, apo nëse do ishin pa vlerë ngacmuese dhe me fakte të cilat edhe po të ishin të 

vërteta, nuk do të përbënin sjellje të pahijshme. 

 

 

10.4 Kush është dhe kur është themeluar ZPD-ja ? 

 

ZPD-ja është institucion i pavarur, i cili është i përkushtuar për një sistem gjyqësor të mirëfilltë, të 

drejtë e të hapur, të pavarur dhe të paanshëm. Ajo lufton për një sistem kompetent dhe të 

përgjegjshëm. 

 

ZPD-ja është një mekanizëm i rëndësishëm për të ndihmuar në sigurimin e sistemit të drejtë dhe 

efikas të drejtësisë dhe sundimit të ligjit, i cili është njëri nga kushtet për funksionimin e shtetit të së 
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drejtës dhe demokracisë, a garancion për arritjen e këtij qëllimi është gjyqësia e pavarur dhe e 

paanshme.        

 

Para se gjithash ZPD-ja përpiqet për përmirësimin e perceptimit të publikut ndaj gjykatave dhe 

prokurorive si dhe ndërtimin e këtij besimi në sistemin e drejtësisë në përgjithësi. ZPD-ja gjithmonë 

respekton pavarësinë e gjykatave, nuk ndërhynë dhe nuk shqyrton parashtresa  që kanë të bëjnë me 

pa kënaqësitë  kundër vendimeve gjyqësore. 

 

Ajo nuk është gjykatë e instancës së dytë. Në punën e saj, ajo mundohet ta ruaj kompetencën, 

dinjitetin, integritetin dhe paanshmërinë e gjyqësorit. Pavarësia e gjyqësorit nënkupton autonominë 

e marrjes së vendimeve në bazë të ligjit dhe fakteve por ajo nuk nënkupton lirinë duke neglizhuar 

detyrat apo lirinë për të qenë i njëanshëm, për njërën apo palën tjetër. 

 

ZPD-ja është pjesë apo institucion në kuadër te përgjegjësive para KGJK-se KPK-se. Ajo është 

themeluar me Urdhëresën administrative 2001/04, si shërbim përgjegjës për inspektim, revizion dhe 

hetime në kuadër të sistemit gjyqësor/prokurorial të Kosovës. 

 

 

10.5 Çfarë bën dhe çfarë nuk bënë ZPD-ja ? 

             

ZPD-ja si institucion i pavarur: 

- analizon dhe vlerëson funksionimin e gjykatave dhe prokurorive publike, 

- analizon dhe vlerëson veprimtaritë specifike gjyqësore apo të prokurorisë, me qëllim 

propozimi të reformave për këto aktivitete, 

- heton veprimtaritë e individëve të cilët punojnë në sistemin gjyqësor për të vërtetuar nëse 

eventualisht është ushtruar ndonjë ankesë kundër tyre. 

 

Kjo zyrë shqyrton ankesat e parashtruara kundër ndonjë gjyqtari, prokurori apo ndihmës gjyqtari. 

Çdo zyrtar i këtij shërbimi ka autorizime të plota për hetime, verifikime dhe vlerësime, duke 

përfshirë edhe qasje në çfarëdo dokumenti dhe procedure gjyqësore , e dobishme gjatë përmbushjes 

së detyrave të tyre. Gjithashtu e drejtë tjetër do të ishte edhe mundësia e marrjes në pyetje të secilit 

individ që punon në sistemin gjyqësor apo cilindo individ që mund të jap çfarëdo informate 

relevante për qëllim inspektimi, revizioni ose hetimi. 

 

ZPD-ja si institucion i pavarur, nuk bën atë që nuk është brenda mandatit të saj, siç janë: 

- nuk jep këshilla juridike për individ dhe nuk afron përfaqësim ligjor për parashtruesit, 

- nuk mund të ndryshoj apo të shqyrtoj vendimet gjyqësore, 

- nuk heton rastet kur një gjyqtar, prokuror ose gjyqtar porotë ka bërë një gabim në 

procedurë ligjore. 
 

ZPD-ja heton vetëm rastet kur ka prova të sjelljes së pahijshme. Në çdo rast kur ushtrohen ankesa 

për rastet e cekura më lartë, zyrtar të këtij institucioni kanë për detyrë, që personave të tillë t’u 

dërgohet përgjegjëse me shkrim duke i njoftuar ata me arsyet e refuzimit të  ankesave të tyre. 

Pavarësisht se pranohen apo jo, ankesat e pranuara gjithherë regjistrohen në bazën e të dhënave të 

ZPD-së. Sipas të dhënave të këtij institucioni, numri më i madh që ka të bëjë është pikërisht ato të 

drejtuara për shkak të vonesave të mëdha në procedurat gjyqësore.  

 

Këto vonesa në shumë raste nuk janë shkaktuar për shkak të sjelljeve të pahijshme të gjyqtarit 

individual ndaj të cilit është ushtruar ankesa, por nga mangësitë sistematike dhe objektive siç janë, 
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mungesa të numrit të gjykatësve dhe personelit të nevojshëm, pastaj mungesë e hapësirave për punë 

dhe shumë faktor të tjerë. 

 

Prandaj në çdo rast zyrtari i këtij institucioni duhet vlerësuar mirë nëse ka fakte që do të nxirrej 

çfarëdo konkluzioni se gjyqtari është i ndikuar nga faktor të jashtëm apo të mbrëmshëm që kanë 

ndikuar në veprimet e tija me vonesë apo vonesa ishte  sistematike. 

 

 

10.6 Çfarë sjellje të pahijshme bazuar në Kodin e Etikës për gjyqtarë dhe prokurorë do të 

hetojë ZPD-ja ? 

              

Para se të shqyrtojmë çështje për të cilat merret Zyra e prokurorit disiplinor (ZPD), do të ishte e 

rëndësishme të shqyrtohet vet organizimi i këtij institucioni. Në të vërtetë, ky institucion i pavarur 

është i organizuar në dy seksione edhe atë: 

- seksioni për auditim, 

- seksioni për hetim. 

 

Seksioni për auditim pranë këtij institucioni kryen detyra të përcaktuara më parë, siç janë: 

- bën analizimin e funksionimit të gjykatave dhe prokurorive publike. Në këtë drejtim, ajo 

propozon reforma eventuale drejtuar për mirëfunksionimin e këtyre institucioneve, 

- bën hartimin e aktiviteteve edhe nëse nuk është ushtruar ndonjë parashtresë, 

- jep rekomandime për situata të ndryshme. 

 

Seksioni për hetim pranë këtij institucioni kryen këto detyra, siç janë: 

- bën hetimin e parashtresave kundër gjyqtarëve/prokurorëve dhe ndihmës gjyqtarëve, 

- paraqet rekomandime për masa disiplinore në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, dhe Këshillin 

Prokurorial të Kosovës, 

- ZPD-ja  fillon hetime edhe sipas detyrës zyrtare. 

 

Në të vërtetë çfarë sjellje të pahijshme heton ky institucion? 

 

Ashtu siç u thënë, disa here më parë, gjyqtaret dhe prokurorët janë të detyruar  të jenë të pavarur 

dhe të paanshëm në ushtrimin e detyrave të tyre. Para se gjithash gjyqtar/prokuror nuk duhet të lejoj 

askënd të ndikoj në mënyrë të padrejtë në vendim-marrjen e tij, dhe nuk duhet të tregoj njëanshmëri 

ndaj një pale dhe kundër palës tjetër. Me një fjalë nuk duhet të ndikohet prej asnjë faktori të jashtëm 

apo të brendshëm që do të ndikonte drejtpërdrejt apo indirekt në vendimin meritor për një çështje të 

shtruar para tij. 

 

Një gjyqtarë, gjyqtarë porotë ose prokurorë ,nuk përfshihet në asnjë veprimtari, qoftë ajo politike, 

apo veprimtari tjetër që nuk është përputhje me ushtrimin e funksionit të tij.  Ata, siç kemi theksuar 

disa here, nuk mund të jenë as edhe anëtar të ndonjë parti politike. 

 

Kodi i Etikës u kërkon gjyqtarëve/prokurorëve të sillen gjithmonë në atë mënyrë që krijon besimin 

e publikut në dinjitetin, integritetin dhe pavarësinë e gjyqësorit. Ata duhet të zbatojnë standarde të 

larta të sjelljes profesionale dhe personale .Ata duhet të veprojë në çdo kohë, jo vetëm gjatë detyrës 

zyrtare, por në shumë raste edhe në jetën private, në atë mënyrë që të nxitë besimin e publikut në 

dinjitetin, integritetin dhe pavarësinë e pushtetit gjyqësor. 

 

Gjyqtari ka për detyrë të mbrojë të drejtat dhe liritë e të gjithë personave dhe t’i trajtoj ata në 

mënyrë të barabartë para ligjit. 
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Çdo herë gjyqtari/prokurori duhet të siguroj se, ligji zbatohet drejtë kundër çdo personi, pavarësisht 

se kush është, në çka beson dhe çka ka bërë. Pra, duhet zbatim të drejtë të ligjit pa dallim personi 

çfarëdo baze qoftë, pavarësisht, përkatësisë kombëtare, racore, fetare, gjinore etj. 

 

Gjyqtari/prokurori gjithnjë duhet të respektoj vetëm faktet dhe ligjin duke i njohur në çdo kohë, çdo 

personi të dyshuar apo të akuzuar të drejta që i takojnë në bazë të ligjit, duke i siguruar gjithnjë 

garancionet procedurale, të drejta këto themelore dhe minimale që i takojnë çdo të dyshuari ose të 

akuzuari në një proces gjyqësor. Këto të drejta përveç se janë të parapara me dispozita ligjore, ato 

janë të parapara për zbatim në mënyrë rigoroze si të drejta minimale, procedurale edhe me 

Konventën Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut të nenit 6 par.1 i të njëjtës. 

 

Ata duhet ti shmangen çdo situate që do të vente në pikëpyetje integritetin, paanshmërinë apo 

pavarësinë e tyre. U tha edhe më lart se duhet shmangur çdo sjellje që do të dëmtonte imazhin e 

gjyqtarit/prokurori në sytë e publikut e që do të ndikonte në imazhin të gjithë sistemit gjyqësor. 

 

Dhe në fund është e rëndësishme të cekim  se cilat janë sjellje të pahijshme të definuar edhe me 

Kodet e Etikes për gjyqtar/prokuror: 

 

- kryerja e veprës penale, 

- mospërfillja e funksionit gjyqësor/prokuroria, 

- kur veprimi është i papajtueshëm me detyrën e një gjyqtari/prokurori për të qenë i pavarur 

dhe i paanshëm, 

- çfarëdo shkelje të Kodit relevant të Etikës dhe sjelljes profesionale, 

- mosveprimi në pajtim me vendimet dhe urdhëresat e nxjerrë nga KGJK-në/KPK-në, 

- dhënia e informatave të rrejshme, mashtruese apo jo te plota për çfarëdo çështje nga 

kompetenca e KGJK, duke përfshirë edhe dhënien e këtyre të dhënave për emrin  si 

gjyqtar/prokuror gjatë gjithë kohës së kërkimit të avancimit në pozitë apo në kontekst të 

çështjeve disiplinore.  

 

 

10.7 Çfarë do të bëj ZPD-ja pas parashtresës së paraqitur ?  

 

U tha më herët se, procedura para ZPD-se fillon me pranimin e parashtresës me shkrim ose me 

paraqitjen e rastit drejtpërdrejt në këtë institucion. Parashtresa regjistrohet si lëndë për hetim dhe 

veç pas kësaj, ajo i ndahet për hetim si lëndë zyrtarit të ZPD-së. Në çdo rast, kur parashtresa nuk 

përmban ndonjë informatë që do të duhej për momentin, atëherë do të kërkohej edhe ajo informate 

lidhur me atë çështje. 

 

Hetuesi disponon autorizime të plota për hetime. Ai ka të drejtën që të merr në pyetje cilindo person 

që mund të jap informata relevante për rastin, të ofroj dokumente dhe qasje në procedura gjyqësore. 

Hetimi përfshin mbledhjen e të gjitha informatave, fakteve relevante për vërtetimin e sjelljes së 

pahijshme, duke përfshirë edhe intervistën me gjyqtarin/prokurorin kundër të cilit është hapur rasti. 

 

 

10.8 Çfarë do të ndodhë pas hetimit të bërë nga ZPD-ja ? 

 

Pas kryerjes së hetimit të bërë nga zyrtar të këtij institucioni, i gjithë materiali i grumbulluar 

shqyrtohet dhe nëse ka prova për vlerësim të pahijshme apo sjellje e paraparë edhe me urdhëresën e 

cekur më herët. Në rastin kur zyrtari i ZPD-së nuk gjen se sjellja e pretenduar  është e pahijshme, 
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nuk është vërtetuar ose se nuk ka sjellje të pahijshme ose se edhe nuk mund të përcaktohet një rast 

për sjellje të tillë, atëherë zyrtari kompetent do të rekomandoj mbylljen e rastit me anë të një 

shënimi zyrtar. Në këtë rast informata me një shënim të tillë do ti dërgohet parashtruesit si dhe 

gjyqtarit ose prokurorit ndaj të cilit hetimi ishte bërë. Njoftimi bëhet me anë të një letre, si për juve 

ashtu edhe për personin nën hetim 

 

Në rast se ekzistojnë prova të besueshme se sjellja e pahijshme është kryer, bazuar në dëshmi të 

besueshme, përpilohet një raport me shkrim i cili i dërgohet në KGJK/KPK-në. Ky raport përmban 

të gjithë kronologjinë e rastit, duke filluar nga parashtresa dhe procedura e hetimit, faktet e 

grumbulluara gjatë hetimit dhe analiza e rastit me konkluzë dhe rekomandim për sanksion 

disiplinor. Në rastin kur KGJK/KPK, bindet se ka dëshmi të mjaftueshëm për të përcaktuar se ka 

pasur sjellje të pahijshme, mund të urdhëroj sanksione ose mund të rekomandoj edhe largimin nga 

detyra për gjyqtarin/prokurorin ose gjyqtarin porotë. Gjithashtu në disa raste kur KGJK/KPK, 

vendos se nuk ka dëshmi të mjaftueshme të sjelljes së pahijshme, mund të kërkoj nga ZPD-ja, të 

ofroj edhe informacione  shtesë ose mund ta përfundoj procedurën.   

 

Është thënë edhe më herët se pranë KGJK-së/KPK-se, është edhe Komisioni Disiplinor i cili është 

i autorizuar për shqiptimin e këtyre sanksioneve: 

- qortimi, 

- qortimi dhe vërejtja, 

- suspendimi nga puna pa pagesë deri në 6 muaj, 

- rekomandimi për largim nga posti. 

 

Kundër këtij vendimi të Komisionit Disiplinor gjyqësor, mund të ushtrohet ankesë KGJK/KPK - së. 

Në vendosje në shkallën e dytë, nuk vendosin (përfshihen) anëtarët e Komisionit disiplinor 

gjyqësor/prokurorial, të cilët kanë marrë pjesë në vendosje në shkallën e parë. Në çdo kohë, para 

përfundimit të procedurës pranë Komisionit Disiplinor ose para përfundimit të procedurës së 

dëgjimit pranë KGJK,/KPK, gjyqtari/prokurori që i është nënshtruar hetimit, mund të bëj 

marrëveshje me shkrim në ZPD-në lidhur me natyrën e shkeljes së kryer nga ky gjyqtar/prokuror 

që i është nënshtruar hetimit dhe pret sanksionin e duhur. 

 

Komisioni Disiplinor ose KGJK-ja/KPK-ja, varësisht nga faza në të cilën ka arritur procedura, e 

pranon marrëveshjen dhe sjelljen e pahijshme e kualifikojnë ashtu siç janë pajtuar dhe shqiptojnë 

masën e rekomanduar. Komisioni disiplinor gjyqësor ose KGJK/KPK-ja duhet të ofrojnë arsyetim 

me shkrim nëse refuzon rekomandimin e përbashkët të ZPD-se dhe të gjyqtarit/prokurorit.                       

 

 

10.9 Ushtrime – Rast praktik  

 

Ushtrimi vijues është një rast praktik nga Etika gjyqësore prokuroriale, që do të diskutohet në 

grupe. Secili grup do të ketë një zëdhënës/udhëheqës të grupit, ku do të raportohet para grupeve 

tjera duke hartuar gjithnjë elementet e rastit, duke bërë diskutimin e fakteve në kontekst të Kodit të 

Etikës, do të bëhet edhe zbërthimi i rastit duke luajtur role në disa akte,   

 

- të bëhet përcaktimi i dilemës etike në skenarin e dhënë, 

- të vendosen në një listë çfarëdo problemi që vëren në rastin konkret, duke iu referuar 

dispozitave të Kodit të Etikës dhe sjelljes profesionale për gjykatës dhe prokuror. 
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10.10 Konkluzione 

 

Në përfundim ky modul ka ofruar një përmbledhje nga detyrat dhe funksionet e NJIGJ, kush është 

dhe kur është themeluar ZPD-ja, çfarë sjellje të pahijshme heton dhe çfarë do të bëj pas parashtresës 

së paraqitur në ZPD-ja. Gjithashtu në këtë modul janë zbërthyer edhe çështje se çka do të ndodhë 

pas hetimit të bërë nga ZPD-ja, dhe janë zbërthyer edhe çështje se me atë se çka bën, dhe çka nuk 

bën ZPD-ja? 

 

Në këtë sesion ju keni mësuar: 

 

- për detyrat dhe funksionet e ZPD-ja, 

- se kush është dhe kur është themeluar ZPD-ja, 

- të numëroni se çka bën, dhe çka nuk bën ZPD-ja. 

- për sjelljet e pahijshme që do të hetoj ZPD-ja, 

- se çfarë do të bëj ZPD-ja pas parashtresës së paraqitur, 

- të zbërtheni se çfarë do të ndodhë pas hetimit të bërë nga ZPD-ja. 

 

 

10.11 Përmbledhje e të gjitha materialeve dhe objektivave të prezantimit 

 

Objektivat e arritura dhe të pretenduar  

Konkluzionet rreth sesioneve të kaluara  

Vlerësimi mbi qëllimet e arritura dhe propozimet për në të ardhmen  

 

Në këtë sesion të fundit, do të bëhet një përmbledhje mbi të gjitha sesioneve të kaluara dhe 

objektivat e prezantuara para pjesëmarrësve të këtij trajnimi.  

 

Është filluara me historinë, gjegjësisht, zhvillimin historik të etikës nëpër etapa të ndryshme 

historike si dhe evolucioni historik i saj, duke përmendur edhe teoritë apo shkollat filozofike gjatë 

historisë që janë marrë me studime të etikës dhe evoluimin e saj në periudha të ndryshme historike. 

Gjithashtu është elaboruar edhe përgjegjësia e gjyqtarëve/prokurorëve nga kohërat e lashta antike, 

deri në kohën më bashkëkohore apo më mirë thënë, deri në ditët e sotme.  

 

Objektivat tjera me rëndësi kanë qenë edhe elaborimi apo zbërthimi i të gjitha parimeve të 

përgjithshme të Kodit të Etikës dhe sjelljes profesionale të gjykatësve/prokurorëve, duke përfshirë 

parimet specifike të etikës, përgjegjësitë gjyqësore dhe jo gjyqësore si dhe ato administrative. Në 

këtë drejtim veçmas është zbërthyer parimi i pavarësisë dhe paanësisë si dy shtylla kryesore në 

sistemin e gjyqësisë pa të  cilat nuk do të kishte kurrë besim publiku në dinjitetin integritetin dhe vet 

pavarësinë e gjykatave/prokurorive. Në këtë drejtim janë elaboruar edhe faktorë të ndryshëm që 

cenojnë këto dy parime thelbësore të etikës gjyqësore. 

 

Një objektiv i kërkuar dhe i cili është elaboruar ka qenë edhe kodi i etikës dhe sjelljes profesionale 

për prokuror, duke përfshirë parimet e përgjithshme dhe të veçante, pastaj veprimtaritë prokuroriale 

dhe jo prokuroriale si dhe përgjegjësitë administrative në kuadër të etikës prokuroriale.  

 

Ndër temat me rëndësi, kanë qenë edhe paanshmëria e prokurorit në ushtrimin e funksionit të tij, si 

dhe bashkëpunimi i ndërsjellët dhe profesional në mes prokurorit dhe policisë si dy çështje shumë të 

rëndësishme të cilat i thekson dhe i kërkon kodi i etikës dhe sjelljes profesionale për prokuror. 

Gjithashtu gjatë sesioneve të kaluara kanë qenë objektivat e caktuara të rëndësishme edhe elaborimi 

i Kodit të Etikës dhe sjelljes profesionale për gjyqtarë porotë duke pasur parasysh se, edhe ata janë 



162  

pjesë të sistemit gjyqësor të Kosovës me të drejta dhe detyrime që me punën e tyre korrekte të 

ndershme dhe të sjellshme të bëjnë që të ngritët besueshmëria e publikut në punën e sistemit 

gjyqësor dhe sistemin e drejtësisë në përgjithësi.  

 

E rëndësishme është se, në kuadër të sistemit gjyqësor funksionon edhe ZPD-se, si institucion i 

pavarur i cili në mënyrë inspekton apo më mirë thënë audion dhe heton çështje nga veprimtaria 

gjyqësore dhe prokuroriale qoftë me parashtresë të paraqitur për sjellje të pahijshme të një gjyqtari 

porotë apo prokurori apo edhe sipas detyrës zyrtare. Është rëndësia e punës që bën ky institucion, 

arsye që është elaboruar edhe detyrat dhe funksionet e këtij institucioni të pavarur dhe të 

rëndësishëm.  

 

Dhe, bazuar në rëndësinë, por edhe në faktin se sa e ndejshme për publikun është dyshimi në 

paanësinë e një gjykatësi apo prokurori, kur të njëjtit janë të ndikuar nga konflikti i interesave, 

konflikt ky i bazuar në marrëdhënien shoqërore, familjare apo profesionale, dhe domosdoshmëria e 

veprimit urgjent të këtyre subjekteve për përjashtim dhe njoftimi i palëve me faktet e përjashtimit. 

 

Në fund, këtyre prezantimeve iu është bashkangjitur çdo herë një shembull nga rastet praktike apo 

hipotetike, duke identifikuar dilema etike për subjektet si bartës të funksionit gjyqësor, identifikimi 

i elementeve problematike që kanë prekur në etikën gjyqësore dhe prokuroriale dhe zgjidhja e tyre 

sipas propozimeve të bëra nga diskutimi i pjesëmarrësve të këtij trajnimi. 

 

Gjithë në fund, do të bëhet vlerësimi mbi qëllimet e arritura mbi të gjitha objektiva si dhe 

propozimet për në të ardhmen, që do të bëhet nga të interesuarit pjesëmarrës të këtij trajnimi por 

edhe nga persona tjerë të interesuar për mbarëvajtjen e këtij trajnimi të suksesshëm.   
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1. Rregullat e brendshme të komunikimit 

 

1.1 Hyrje 

 
Komunikimi në përgjithësi është shkathtësi dhe atribut ontologjik e etiko social i qenieve njerëzore. 

Njerëzit gjatë historisë janë dalluar dhe më vonë i kanë thelluar këto dallime pikërisht në mënyrën e 

komunikimit, intensitetin, format dhe cilësinë e komunikimit, duke krijuar kështu rregulla, kultura 

dhe subkultura të komunikimit, karakteristikë këto të fundit për etnitë e ndryshme, komunitetet, 

profesionet etj. Zhvillimi i hovshëm shoqëror ekonomik, tekniko teknologjik është përcjellë edhe 

me standardizime në komunikim herë duke i ruajtur finesat nacionale, etnike kulturore e 

subkulturale e herë herë duke i sinkronizuar ato në standardizime të institucionalizuara në fusha 

përkatëse, e sidomos në fushën e teknologjisë e informatikës dhe në fushën juridike .  

 

Diversiteti profesional si sfond aksiologjik në stadin bashkëkohor zhvillimor të shoqërive 

bashkëkohore rezultojë edhe me standardizime e kodifikime komunikuese për profesione të veçanta 

por edhe për një vokabular e formë standarde të përgjithshme komunikuese në socium në kuptimin 

e gjerë të fjalës. 

 

Profesioni i juristit e sidomos ai i Prokurorit si te ne në Kosovë edhe më gjerë kërkon po ashtu si 

profesionet tjera një zhvillim të komunikimit delikat e konsekuent normativ e profesional brenda 

vet institucionit të Prokurorisë si dhe jashtë institucionit me strukturat tjera institucionale dhe 

opinionin publik në përgjithësi. 

 

Përveç përgatitjes profesionale të mjaftuar kualifikuese, edukimi dhe përgatitja e prokurorit 

bashkëkohor sot nënkupton edhe trajnimin e tij dhe zhvillimin e shkathtësive komunikuese . 

 

Në këtë modul do të zhvillohen dy prezantime, njëri për zhvillimin e shkathtësive komunikuese 

brenda rregullave të brendshme, pra zhvillimi i shkathtësive për komunikim të brendshëm duke i 

mësuar e përvetësuar rregullat e brendshme të komunikimit brenda vet institucionit të prokurorisë 

në vijën vertikale subordinuese dhe atë horizontale bashkëpunuese.  

 

Prezantimi i dytë do të realizohet si mundësi e mirë e zhvillimit të shkathtësive të prokurorëve për 

komunikim me jashtë, përkatësisht komunikim me struktura, institucione tjera si dhe opinionin 

publik në tërësi. 

 

 
1.2 Objektivat e trajnimit 

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

  

- Njoftohen me rregullat, karakteristikat dhe specifikat e komunikimit të brendshëm si një 

predispozitë për një performancë të suksesshme për të realizuar misionin dhe përmbushur 

detyrat e Prokurorit; 

- Dallojnë elementet dhe faktorët influentues pozitiv që e lehtësojnë komunikimin në frymën 

e përmbushjes efiçiente të objektivave të synuara; 

- Identifikojnë se cilët janë faktorët determinues që vështirësojnë komunikimin për brenda 

institucionit dhe jashtë tij;  

- Mësojnë se cilat janë mënyrat më të mira të tejkalimit të situatave konfuze, të paqarta e 

stresuese;  

- Zhvillojnë shkathtësi mbi menaxhimin e mirë të situatave tensionuese si rezultat i 
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dezinformatave dhe ndikimeve tjera negative, për të promovuar suksesshëm punën e 

Prokurorit dhe kthyer besimin  te drejtësia; 

- Mësojnë se cilat vlera, detyra e qëllime kanë prioritet gjatë prioritizimit të vlerave detyrave 

gjatë ushtrimit të detyrës së prokurorit.  

 

 

1.3 Metodat e të shpjeguarit  
 

Gjatë këtij moduli do të aplikohen 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 cilat përvoja janë 

më të mira, cilat janë më efektive profesionale e cilat  janë më të pranueshme në Komunitet. 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.  

 

 

1.4 Pritjet nga pjesëmarrësit  
 

Nga pjesëmarrësit pritët që të jenë aktiv gjatë gjithë orëve, duke dhënë kontributin e tyre në diskutime 

pa hezitim, në mënyrë që me pjesëmarrjen e tyre të ndihmojnë në arritjen e qëllimeve të këtij moduli. 

Gjithashtu nga pjesëmarrësit pritet që të parashtrojnë pyetje, të ofrojnë zgjidhje dhe sugjerime gjatë 

gjithë kohës sa zgjatë moduli.  

 

Ata do të angazhohen në aktivitete të ndryshme si diskutime, debate, punë në grupe, do të merren me 

raste për studim etj.  

 

 

1.5 Komunikimi 

                          
Gjatë prezantimit në ditën e parë do të ofrohen qasjet bashkëkohore të avancuara për komunikimin 

dhe përkufizimi teorik i komunikimit në kontekstin social organizativ, pastaj perspektiva e 

komunikimit cilësor si atribut i pa ndashëm i performances profesionale institucionale të 

prokurorëve në rastin tonë. Do të shtjellohen edhe këto nën tema të përcjella me ushtrime e 

ilustrime praktike si: 

 

 Funksionet e komunikimit  

 Komunikimi formal 

 Komunikimi informal 

 Komunikimi nga lartë poshtë 

 Komunikimi nga poshtë lartë 

 Komunikimi horizontal 

 Komunikimi diagonal 

 Influenca në komunikimin organizativ 

 Ambiguiteti, shkathtësitë e shmangies së tij. 

 Informacioni  ekuivok dhe reduktimi i tij   

 Teknologjia e informacionit dhe ndryshimi në komunikim 

 Menaxhimi i dijes 

 Menaxhimi i diversitetit kultural e subkultural në institucion përmes komunikimit cilësor 

 Normat dhe respektimi i tyre gjatë komunikimit  në institucion 

 Shtrembërimi i informacionit në hierarkinë organizative 
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 Konfliktet nderpersonale në institucion, kompetenca dhe menaxhimi i tyre. 

 Ujdia dhe negocimi, finesë edhe e shkathtësive të mira komunikuese 

 Kultura e dialogut 

 

 

1.6 Ushtrime 

 

Vijuesit do ta kenë një ushtrim lidhur me komunikimin cilësor të brendshëm, do të paraqesin 

eksperiencat individuale më pozitive dhe më negative, ku më pas do të diskutohet për eksperiencat 

më të mira komunikuese në mjedisin e punës. 

 

 

1.7 Përmbledhje 

 

Siç edhe u tha në fillim komunikimi cilësor është vlerë e veçantë në socium e sidomos në mjedisin e 

punës. Në këtë prezantim është shtjelluar e prezantuar tematika e komunikimit të brendshëm në 

mjedisin e punës, në mjedisin e punës në Prokurori duke i specifikuar shumë pika, elemente të 

nevojshme të cilat interferojnë në performancë cilësore profesionale duke përmbushur ashtu detyrat 

e misionin aq të rëndësishëm siç është misioni i Prokurorit në shoqëri. Ndër elementet e 

rëndësishme është edhe shmangja nga ambiguiteti i cili, siç dihet është një problem i zakonshëm në 

komunikimin organizativ. Ekspertët e gjuhës së folur dhe të shkruar këshillojnë vazhdimisht që 

gjuha e thjeshtë dhe konkrete është esenciale për të reduktuar ambiguitetin. Element tjetër i 

rëndësishëm është komunikimi përmbajtjesor formal hierarkik i cili edhe rregullohet me akte 

normative për të evituar “përplasjet” eventuale në mes të strukturës hierarkike dhe vijës horizontale 

të komunikimit.  
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2. Rregullat e komunikimit të jashtëm dhe përvojat më të mira në mjedisin e punës

 

2.1 Hyrje 
 

Njerëzit gjatë historisë janë dalluar dhe më vonë i kanë thelluar këto dallime pikërisht në 

mënyrën e komunikimit, intensitetin, format dhe cilësinë e komunikimit, duke krijuar kështu 

rregulla, kultura dhe subkultura të komunikimit, karakteristikë këto të fundit për etnitë e 

ndryshme, komunitetet, profesionet etj. Secili profesion, secili institucion apo organizatë, 

pavarësisht veprimtarisë së saj ka nevojë imediate të korrespondojë me institucionet e përafërta, 

institucionet  tjera, subjektet e ndryshëm dhe opinionin publik në përgjithësi për të promovuar 

punën e vetë, bashkëpunuar, për të marrë përgjigje kthyese dhe sërish vazhduar me punën e vetë 

duke korrigjuar, begatuar, avancuar apo edhe ristrukturuar punën e veprimtarinë varësisht nga 

përgjigjet kthyese, por gjithsesi në përputhshmëri të plotë me misionin dhe mandatin juridik nga 

ku edhe rezulton indirekt e direkt edhe misioni.  

 

Profesioni i juristit e sidomos ai i Prokurorit si te ne në Kosovë edhe më gjerë kërkon po ashtu 

si profesionet tjera një zhvillim të komunikimit delikat e konsekuent normativ e profesional 

jashtë institucionit me strukturat tjera institucionale dhe opinionin publik në përgjithësi. 

 

Përveç përgatitjes profesionale të mjaftuar kualifikuese, edukimi dhe përgatitja e prokurorit 

bashkëkohor sot nënkupton edhe trajnimin e tij dhe zhvillimin e shkathtësive komunikuese. 

  

Pikërisht në funksion të kësaj që u tha më lartë edhe është hartuar e shkruar ky prezantim i cili 

do të ofrohet e realizohet si mundësi e mirë e zhvillimit të shkathtësive të prokurorëve për 

komunikim me jashtë, përkatësisht komunikim me struktura, institucione tjera si dhe opinionin 

publik në tërësi. 

 
 

2.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

  

- Njoftohen me rregullat, karakteristikat dhe specifikat e komunikimit të jashtëm si një 

cilësi për një performancë të suksesshme për të realizuar misionin dhe përmbushur 

detyrat e Prokurorit; 

- Identifikojnë se cilët janë faktorët determinues që vështirësojnë komunikimin 

institucionit;   

- Zhvillojnë shkathtësi mbi menaxhimin e mirë të situatave tensionuese si rezultat i 

dezinformatave dhe ndikimeve tjera negative, për të promovuar suksesshëm punën e 

Prokurorit dhe kthyer besimin te drejtësia; 
 

 

2.3 Metodat e të shpjeguarit  
 

Gjatë këtij prezantimi do të aplikohen 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 

cilat përvoja janë më të mira, cilat janë më efektive profesionale e cilat janë më të pranueshme në 

Komunitet. 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.  
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2.4 Pritjet nga pjesëmarrësit  
 

Nga pjesëmarrësit pritët që të jenë aktiv gjatë gjithë orëve, duke dhënë kontributin e tyre në 

diskutime pa hezitim, në mënyrë që me pjesëmarrjen e tyre të ndihmojnë në arritjen e qëllimeve të 

këtij moduli. Gjithashtu nga pjesëmarrësit pritet që të parashtrojnë pyetje, të ofrojnë zgjidhje dhe 

sugjerime gjatë gjithë kohës sa zgjatë moduli.  

 

Ata do të angazhohen në aktivitete të ndryshme si diskutime, debate, punë në grupe, do të merren 

me raste për studim etj.  

 

 

2.5 Përmbajtja e prezantimit 

 
Gjatë këtij sesioni do të ofrohen qasjet bashkëkohore të avancuara për komunikimin dhe 

përkufizimi teorik i komunikimit në kontekstin social organizativ, pastaj perspektiva e 

komunikimit cilësor si atribut i pa ndashëm i performances profesionale institucionale të 

prokurorëve në rastin tonë. Do të shtjellohen edhe këto nën tema të përcjella me ushtrime e 

ilustrime praktike si : 

 

 Funksionet e komunikimit me opinionin publik 

 Komunikimi  formal ndërinstitucional dhe ai i hapur publik 

 Influenca në komunikimin organizativ dhe refleksionet në opinionin publik 

 Ambiguiteti , shkathtësitë e shmangies së tij dhe jehona pozitive në opinion publik. 

 Komunikimi strategjik,   

 Teknologjia e informacionit dhe ndryshimi në komunikim 

 Menaxhimi i dijes dhe promovimi i saj përmes efiçencës në përmbushjen e objektivave  

të detyrës  

 Menaxhimi i diversitetit kulturor e subkulturor në institucion përmes komunikimit 

cilësor me publikun si plasim i menaxhuar i rezultateve të punës  

 Normat dhe respektimi i tyre gjatë komunikimit në institucion 

 Shtrembërimi i informacionit nga faktorët e ndryshëm tendencioz dhe publikimi i 

menaxhuar i informacioneve strategjike  

 Koalicionet dhe konfliktet e grupeve, reflektimi publik konform mandatit të Prokurorit  

 Ujdia dhe negocimi, finesë edhe e shkathtësive të mira komunikuese 

 Kultura e dialogut 

 Marrëdhëniet me publikun dhe krijimi i imazhit për drejtësi të mirëfilltë 

 Komunikimi i rrezikut dhe krizë, interferimet në siguri, drejtësi dhe pa siguri   

 
 

2.6 Ushtrime 

 

Vijuesit do ta kenë një ushtrim lidhur me shkathtësitë dhe teknikat komunikuese me publikun 

duke e ruajtur dhe forcuar imazhin e Prokurorit në sistemin e drejtësisë së qëndrueshme. 

 
 

2.7 Përmbledhje 
 

Siç edhe u tha në fillim komunikimi cilësor është vlerë e veçantë në socium e sidomos në 

mjedisin e punës. Në këtë prezantim është shtjelluar e prezantuar tematika e komunikimit të 

jashtëm, marrëdhënia me publikun si dimension shumë i rëndësishëm jo vetëm për promovimin 

e punës së profesionit e institucionit, por edhe për ruajtjen e balancës së funksionimit të sistemit 

të drejtësisë dhe shtyllave të tij. Informimi i publikut mbi punën, problemet, vështirësitë e 
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sukseset rezulton të jetë një segment i pa shmangshëm i secilit shërbim, institucion apo 

organizate, njëkohësisht obligim kushtetues i këtyre të fundit për informimin e qytetarëve mbi 

gjendjen reale dhe funksionimin e institucioneve publike e shtetërore sidomos kur është fjala 

për Prokurorin si një hallkë shumë e rëndësishme në mes të qytetarit e shtetit. Funksionimi i 

mirë dhe efikas i sistemit të Drejtësisë dhe implementimi në praktikë i tij varet dukshëm edhe 

prej disa elementëve .Ndër elementet e rëndësishme është edhe shmangja nga ambiguiteti i cili, 

siç dihet është një problem i zakonshëm në komunikimin organizativ. Ekspertët e gjuhës së 

folur dhe të shkruar këshillojnë vazhdimisht që gjuha e thjeshtë dhe konkrete është esenciale për 

të reduktuar ambiguitetin. Element tjetër i rëndësishëm është komunikimi përmbajtjesor formal 

hierarkik i cili edhe rregullohet me akte normative për të evituar “përplasjet” eventuale në mes 

të strukturës hierarkike dhe vijës horizontale të komunikimit, e sidomos komunikimit me 

publikun.  
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1. Menaxhimi i kohës si predispozitë e menaxhimit të stresit 

 

1.1 Hyrje 

 

Gati është e pamundur të mendohet jeta e përditshme në “botën moderne “pa stresin si pjesë e 

pandashme e saj.   

    

Çka në të vërtetë është stresi? 

 

Stresi është tërësi e reagimeve emocionale, trupore dhe të sjelljes ndaj atyre kërkesave, sfidave 

dhe ngarkesave të cilave individi u nënshtrohet në rrethana të ndryshme të punës e jetës. Nëse 

parashtrohet pyetja se kush janë burimet e stresit apo stresorët atëherë mund të përgjigjemi se 

stresorët janë ngjarje ose forca të mjedisit që kërcënojnë ekzistencën e organizmit dhe 

mirëqenien. Stresorët e mjedisit ndikojnë drejtpërdrejte në natyrën dhe marrëdhëniet tona 

sociale dhe reflektojnë dukshëm në jetën tonë emocionale. 

 

Ne shpesh reagojmë në situatat e konfliktit të shkaktuar në mes të kërkesave të parashtruara dhe 

pamundësisë reale të plotësimit të atyre kërkesave. Reagimet janë kryesisht negative, impulsive 

dhe shumë tensionuese, kurse ndodhin edhe reagime pozitive ku stresi ndikon si nxitës, kur 

stresi motivon, ngritë energjinë, ngritë produktivitetin, efikasitetin etj. Në përgjithësi stresi është 

pasojë dhe tregues i një “ngulfatje” të jetës shpirtërore në nivelin e dominimit të tehnosferes 

ndaj socio sferës. Prezenca e shpeshtë e stresit në përditshmërinë e individit shkakton de 

motivimin, redukton produktivitetin dobëson performancën shkakton probleme mentale fizike 

ndryshon sjelljen e individit etj. Ekzistojnë diferenca në mes të individëve sa i përket stresit dhe 

pasojave të tij. Dallimet manifestohen në perceptim, në vetëbesim dhe kontrollimin e pozicionit 

dhe në manifestimin e mos durimit dhe armiqësinë ndaj rrethit social natyrisht si pasojë e stresit. 

Menaxhimi i mirë i kohës dhe prioritizimi i nevojave, dy janë nga predispozitat e menaxhimit  

të mirë dhe mbajtjes nën kontroll te vazhdueshëm të stresit si parakusht i ruajtjes së shëndetit 

dhe mirëqenies së individit. Shumë njohës të kësaj problematike preferojnë vendosjen e kufijve 

si teknike e parandalimit të efektit negativ të stresit.  

 

Vendosja e kufijve material dhe formal, si dhe përmbajtja e kufijve emocional janë elementet e 

përmbajtjes së kësaj teknike. Edhe identifikimi i nevojave është një predispozitë e nevojshme në 

menaxhimin e stresit. Çka duhet që të jam është pyetja që duhet t’ia parashtrojmë vetës për të 

ditur përgjigjen se a do të jem i lumtur, si dhe çka dua unë përballë asaj se çka kam nevojë, apo 

edhe si finesë të fundit çka kisha bërë nëse nuk do të kisha probleme me . 

 

Këto janë disa nga pyetjet që individi duhet t’ia parashtroi vetës në mënyrë që të jetë në epërsi 

me menaxhimin e kohës dhe stresit si qellim i arritjes se mirëqenies më të lart. 

 

 

1.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

 

- Njoftohen me karakteristikat dhe veçorit dalluese të personaliteteve të cilat do të jenë në 

raport me ta në cilësi të ndryshme; 

- Dallojnë elementet dhe faktorët influentues pozitiv dhe ata degjenerues negativ në 

socium dhe në ambientin e punës sidomos të cilët ndërlidhen me stresin dhe stresorët e 

ndryshëm; 

- Identifikojnë se cilët janë faktorët determinues te individi në sjellje devijante dhe 
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kundërligjore; 

- Mësojnë se cilat janë mënyrat më të mira të tejkalimit të situatave stresuese .  

- Zhvillojnë shkathtësi mbi menaxhimin e mirë të kohës dhe stresit si predispozitë e një 

performance më cilësore gjatë ushtrimit të profesionit të prokurorit.  

- Mësojnë se cilat vlera, detyra e qëllime kanë prioritet gjatë prioritizimit të vlerave 

detyrave.  

 

 

1.3 Përmbajtja e prezantimit 

 

Së pari një përkufizim teoriko shkencor i stresit duke specifikuar më pastaj shkaqet, llojet, 

simptomat e tij e komponente tjera të ndërlidhura me stresin, sidomos stresin në punë. Stresi 

paraqitet si përgjigje automatike e trupit tonë ndaj çdo kërkese fizike apo mendore që kërkohet 

nga ajo mirëpo gjithashtu i referohet edhe pasojave kur organizmi i njeriut dështon të reagojë 

apo përgjigjet në mënyrë të duhur ndaj kërcënuesve apo rreziqeve emocionale dhe fizike, pa 

marrë parasysh a janë këta kërcënues të vërtetë apo imagjinar.    

 

Çka e shkakton stresin ? 

 

• Ngjarjet/ndryshimet drastike në jetë                        

• Puna  

• Vështirësitë në raporte/lidhje  

• Problemet financiare  

• Problemet shëndetësore  

• Fëmijët dhe familja  

• Paaftësia për të pranuar pasigurinë  

• Pesimizmi  

• Të folurit negativisht  

• Pritjet jo-realistike  

• Perfeksionizmi  

• Mungesa e vetëbesimit apo sigurisë në vete  

 

Cilat janë llojet e stresit? 

 

• Stresi për „mbijetesë“  

• Stresi i brendshëm  

• Stresi mjedisor  

• Lodhja dhe mbingarkesa në punë  

 

Cilat janë shenjat dhe simptomat paralajmëruese të stresit? 

 

• Simptomat kognitive  

• Simptomat emocionale  

• Simptomat fizike  

• Simptomat biheviorale / të sjelljes  

 

Stresi në punë 

 

• Vendim-marrje të dobët  

• Rritje të gabimeve  

• Rritje të mungesës në punë për shkak të sëmundjeve  
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• Ndërrim i shpeshtë i stafit  

• Raporte të dobëta me kolegët në vendin e punës  

Sa i përket kohës dhe rëndësisë së sajë , e sidomos administrimit të mirë të sajë , do të 

njihemi me disa aktivitete dhe teknika të administrimit të mire të kohës si një 

komponentë e rëndësishme e menaxhimit dhe parandalimit të stresit.  

 

Si mund të administroni më mirë kohën tuaj? 

 

Fazat qe duhet ndjekur: 

 

Faza 1: Njihni se si e harxhoni kohën tuaj në momentet e tanishme: 

 Ndajeni ditën tuaj ne periudha gjysëmorëshe; 

 Shënoni në letër se me çfarë aktivitetesh merreni ne këto periudha gjysëmorëshe që 

kur zgjoheni e deri sa të bini të flini në darkë. 

 Përcaktoni listën e llojeve të aktiviteteve kryesore që i keni kryer gjatë ditës. 

 Tani ndajeni ditën tuaj në tri pjesë: a) zgjim deri ora 12:00; b) ora 12:00 – 06:00 te 

mbrëmjes; c) ora 18:00 derisa te bini për te fjetur. 

 Mbi bazën e listës se llojeve te aktiviteteve, përcaktoni se sa ore keni harxhuar për 

çdo lloj aktiviteti ne secilën prej tri pjesëve te ditës. 

 Pastaj mblidhni orët qe keni harxhuar për çdo lloj aktiviteti ne tri pjesët e ditës.  

 

Përcaktoni se cilat janë synimet tuaja afatgjata 

 

 Synimet qe dëshironi te realizoni ne fund te jetës suaj. 

 Synimet qe dëshironi te realizoni për një periudhe 5 vjeçare. 

 Synimet qe dëshironi te realizoni për një periudhe 6 mujore. 

 

Synimi më urgjent? 

 

Përqendroheni ne synimin tuaj me urgjent dhe përcaktoni konkretisht se çfarë duhet te bëni në 

përgjithësi qe ta realizoni atë. 

 

Klasifikoni aktivitetet tuaja sipas priortetit qe ato kanë duke përdorur tekniken e tre sirtarëve 

dhe koshit të letrave: 

 Sirtari i sipërm. Ne ketë sirtar vendosni aktivitetet me te rëndësishme qe do te bëni 

këtë jave dhe sot. 

 Sirtari i mesit. Vendosni aktivitetet qe ju do te dëshironit të bënit ketë jave dhe sot, 

por qe mund edhe te lihen mënjane, nëse një gjë e tillë është e nevojshme. 

 Sirtari i poshtëm. Në këtë sirtar vendosni ato aktivitete qe mund t’i kryeni vetëm 

nëse përfundoni aktivitetet e përfshira në sirtarin e sipërm dhe të mesit. 

 Koshi i letrave. Këtu vendosni aktivitetet kohe humbëse ose kohë vrasëse, siç mund 

t’i quani ndryshe, te cilat nuk ka pse t’i kryeni. (P.sh. verdallosja, shfletimi i 

revistave etj.).  

 

Aktivitetet për t’u kryer sot 

 

 Planifikoni ato aktivitete që janë më të rëndësishme në drejtim të realizimit të synimit 

tuaj aktual (përdorni teknikat). 

 Planifikoni kryerjen e aktiviteteve në kohen që është më e përshtatshme për to. 

 Gruponi gjatë planifikimit aktivitetet qe mund të kryeni në të njëjtin vend ose në vende 

që janë afër njeri-tjetrit. 
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 Planifikoni që më parë gjëra që mund t’ua delegoni të tjerëve (Ju nuk mund ta bëni 

gjithçka vetë). 

 Planifikoni një kohë të mjaftueshme për çdo aktivitet. 

 Lini një kohë rezervë mes kryerjes se aktiviteteve (asnjëherë nuk i dihet te papriturave). 

 Kombinoni aktivitetet më të vështira me ato me të lehtat. 

 Planifikoni shpërblime për veten tuaj pas kryerjes së aktiviteteve. 

 Lini kohë për të pushuar dhe për gallatë për veten tuaj dhe respektoni me përpikëri. 

 

Mendime mbi administrimin e kohës 

 

 Disa mendojnë se planifikimi ditor i aktiviteteve është humbje kohe; 

 Disa e neglizhojnë atë; 

 Disa ja dinë rëndësinë, por hezitojnë ta bëjnë; 

 Fakti është se planifikimi i mirë i aktiviteteve ditore është një moment kyç në 

administrimin e kohës.  

 

 

1.4 Ushtrime 

 

Vijuesit do ta kenë një ushtrim lidhur mbi prioritetet e aktiviteteve, interferimi i anekdotës së 

profesorit të Filozofisë dhe dy paqetave me kafe. 

 

 

1.5 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim është shtjelluar e prezantuar tematika e administrimit të kohës si një ndër 

komponentat shumë të rëndësishme të parandalimit të stresit dhe menaxhimit të mire të vetës 

dhe aktiviteteve vetanake që ti shmangemi ndikimit të vazhdueshëm të stresorëve të ndryshëm 

të cilët përditë e më tepër janë diktat i ritmit tonë të punës dhe të jetës. 

 

Administrimi i mirë i kohës dhe planifikimi me rigorozitet e arsyeshmëri të plotë të prioriteteve 

ditore, javore e mujore është treguar si strategji e suksesshme e menaxhimit të stresit nga e cila 

pason edhe rritja e cilësisë së performances në punë dhe përmirësimi i standardit të jetesës. 

 

Hulumtimet e shumta psikosociale e kanë konfirmuar filozofinë e jetës dhe punës nën ritmin e 

dinamikes së prevalences së tehnosferes ndaj sociosferes karakteristikë e të cilit stad shoqëror 

është edhe stresi si dukuri përcjellëse e kësaj dinamike jetësore.  
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2. Mbrojtja e shëndetit dhe përmirësimi i cilësisë së punës dhe jetës 

  

2.1 Hyrje 

 

Jeta dhe shëndeti janë dy vlera themelore ruajtja dhe mbrojtja e të cilave është parakusht edhe i 

suksesit dhe cilësisë së punës, shërbimeve e sjelljeve në mikro socium por edhe në socium në 

përgjithësi. Andaj për të qenë dhe mbetur kreativ, efektiv dhe i suksesshëm në përgjithësi në 

punë dhe jetë  duhet ti përvetësojmë e zhvillojmë shkathtësitë dhe teknikat e parandalimit të 

stresit, “amortizimit“ të tij deri në masën e mos ndikimit të tij në shëndetin tonë fizik, 

emocional, mental.  

 

Ruajtja jo vetëm e shëndetit psikik e fizik por edhe e kondicionit profesional janë vlera 

koherente e të çmuara në përditshmërinë tonë jetësore. Kondicioni profesional është vështirë të 

ruhet përballë kësaj dinamike dhe ritmi të përshpejtuar jetësor. Së këndejmi zhvillimi i 

shkathtësive dhe përvetësimi i teknikave të ndryshme për ruajtjen e efiqencës profesionale është 

kërkesë dhe nevojë edhe për profesionin e prokurorëve dhe sfidat që i presin ata në kohën e 

ristratifikimit aksiologjik. 

 

 

2.2 Objektivat e trajnimit 

 

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

- Njoftohen me karakteristikat dhe veçorit dalluese të personaliteteve të cilat do të jenë në 

raport me ta  në cilësi  të ndryshme. 

- Dallojnë elementet dhe faktorët influentues pozitiv dhe ata degjenerues negativ në 

socium dhe në ambientin e punës sidomos të cilët ndërlidhen me stresin dhe stresorët e 

ndryshëm.  

- Identifikojnë se cilët janë faktorët rrezikues të shëndetit  

- Mësojnë se cilat janë teknikat dhe shkathtësitë e tejkalimit të situatave të renda 

stresuese.  

- Zhvillojnë shkathtësi mbi ruajtjen e shëndetit mental e fizik, mbi mos konsumimin 

profesional gjatë ushtrimit të profesionit të prokurorit.  

- Mësojnë se cilat vlera shëndetësore mund të rrënohen më lehtë nga stresi në punë dhe si 

të ruhen e mbrohen ato.  

 

 

2.3 Përmbajtja e prezantimit 

 

Strategjia e ruajtjes së shëndetit si parakusht i përmbushjes së detyrave që dalin nga mandate 

ligjor i ushtrimit të detyrës së prokurorit kalon, apo zhvillohet nëpër disa faza, apo duhet 

ndërmarrë disa hapa . 

 

Çfarë hapash mund të bëjnë njerëzit për të pakësuar stresin? 

 

 Qetësohu – Ushtrimet janë një fillim i mbarë. Vrapimi, ecja, çiklizmi, noti apo ushtrime 

të tjera aerobike, qetësojnë rrahjet e zemrës në pushim dhe ulin tensionin e gjakut, ndaj 

trupi nuk reagon as fort ndaj stresit dhe e merr veten shpejt. Një numër studimesh 

tregojnë se njerëzit, që stërviten rregullisht dhe janë të shëndoshë fizikisht, kanë një 

vlerësim më të mirë për veten, ata kanë gjasa të ndihen më pak në ankth, në depresion 

apo të acaruar, kanë më pak ankesa dhe dhimbje. 
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 Stërvitja çlodhëse – kjo teknikë ndihmon në zbutjen e stresit dhe përmirëson 

funksionimin e imunitetit. Çlodhja e shëndetshme fizike kërkon të shtrihesh qetësisht, 

duke tendosur dhe çlodhur në mënyrë të vullnetshme çdo muskul të trupit, nga koka e 

deri te majat e gishtave. Nëse jeni të tensionuar, frymëmarrja e thellë dhe ritmike është e 

vështirë, por duke mësuar këtë gjë çlironi tensionin trupor.  

 Shtri dorën – një rrjet i fortë shokësh dhe familjar, që siguron mbështetje shoqërore 

mund të ndihmojë për të ruajtur shëndet të plotë. Mbështetja sociale  mund të ndikojë 

drejtpërsëdrejti mbi reagimin tonë ndaj stresit dhe shëndetit, duke shkaktuar ndryshime 

psikologjike në funksionet endokrine, të zemrës dhe te imunitetit. Cilitdo qofshin 

mekanizmat veprues, shumica e njerëzve mund të kujtojnë periudha, kur njerëz të tjerë u 

kanë ndryshuar atyre jetën me këshilla e vyera, që ju kanë dhënë (mbështetje 

informuese), duke i bërë ta ndjejnë vetën më mirë (mbështetje emocionale), duke i 

ndihmuar në punët apo detyrat e përditshme apo edhe financiarisht (mbështetje e 

prekshme), ose thjesht “duke u varur” pas tyre (mbështetje përkatësie).  

 Njohja me shumë njerëz ose pasja e një partneri mund të jetë ose jo një zbutës stresi; ajo 

që ka rendësi janë karakteristikat e miqve dhe partnerëve. 

 Feja dhe altruizmi – feja mund të pakësoj stresin dhe forcojë shëndetin. Studimet kanë 

gjetur se njerëzit e moshuar, që luten apo ndjekin shërbesat fetare rregullisht, në 

krahasim me ata që nuk ndjekin ato, gëzojnë një shëndet më të mirë dhe nivele mjaft të 

ulta të depresionit. Një shpjegim tjetër pohon se feja siguron një sistem mbështetjeje 

sociale, që përfshin shok dashamirës dhe mundësi për lidhje të ngushta personale. 

Shpjegimet tjera thonë se ndjekja e rregullt e shërbesave fetare nxit njerëzit të 

ndihmojnë të tjerët, që nga ana e saj shton ndjenjat e kontrollit individual dhe pakëson 

ndjenjat e depresionit.  

Mëso të përballosh me efektivitet 

Në shumë raste, rrethanat stresuese nuk mund t’i ndryshosh apo t’i shmangësh, por 

mund të ndryshoni mënyrën e të menduarit rreth gjërave.  

 Rivlerësimi pozitiv – i ndihmon njerëzit të bëjnë më të mirën në një situatë të 

dhimbshme. Një notë të ultë duhet parë si shenjë paralajmëruese dhe jo si katastrofë, 

kurse një punë, që urreni, iu jep informacion për atë që vërtet kërkoni në karrierën tuaj; 

në vend që të bluani në mendje një qortim të pakëndshëm nga motra juaj, pyesni se çfarë 

iu tregon kjo gjë rreth saj?  

 Një nga format rivlerësuese më efektive të çlirimit nga stresi është humori. Shekspiri e 

ka shprehur as bukur këtë gjë: “Zemra e qeshur nuk të plak kurrë/loti i hidhur të lë në 

udhë”. Një gazetar shërimin e tij nga një sëmundje e rrezikshme ia atribuonte “dozave” 

të rregullta të të qeshurit. Duke parë filma klasik komik, ai besonte se pakësonte si 

dhimbjen, ashtu edhe inflamacionin e indeve.  

 

Mbrojtja nga konsumimi profesional 

 

Simptomat e djegës në punë 

 

1. Lodhjet e shpeshta dhe të shpejta 

2. Humbja e koncentrimit gjatë punës 

3. Humbja e kontrollit në ndjenja dhe sjellje 

4. Ndryshimet në sjellje-nervozizmi, agresiviteti, apatia, ambivalenca etj. 

5. Ndryshimet emocionale-depresioni, ikja nga realiteti 

6. Mendimet irealiste-spiritualiteti dhe religjioze 

 

 

ÇKA ËSHTË STRESI I MBINGARKUAR? 
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• Prishja e balancë modelit në sferën trupore, aktivitetit punues, raporteve ose kontakteve 

dhe bindjeve ose planeve në ardhmëri. 

• Pamundësia ose zvogëlimi i aftësive në menaxhimin e ankesave trupore, emocionale, 

mendore dhe sociale.    

 

 

2.4 Ushtrime 

 

Vijuesit do ta kenë një ushtrim lidhur mbi përzgjedhjen e teknikave dhe ushtrimeve për ta 

ruajtur kondicionin profesional. 

 

 

2.5 Përmbledhje 

 

Në këtë prezantim është shtjelluar e prezantuar tematika e zhvillimit të shkathtësive të ruajtjes 

së shëndetit, kultivimit të vlerave profesionale dhe ruajtja e balancit emocional e mental si 

predispozita të ushtrimit të suksesshëm të profesionit të prokurorit. 

 

Aktivitetet fizike e sportive si dhe teknikat tjera janë mundësi e mire e ruajtjes së kondicionit 

edhe profesional përveç atij fizik. Në këtë prezantim vijuesit do të njihen me djegien 

profesionale, apo konsumimin profesional, dekadencen morale si dhe do të aftësohen për 

rezistimin dhe tejkalimin e suksesshëm të stresoreve dhe kultivimin e një fryme inkurajuese e 

stimuluese në mjedisin e punës për përmbushjen sa ma cilësore të detyrave të punës dhe 

ushtrimin dinjitoz të funksionit të prokurorit. 

 

Hulumtimet e shumta psikosociale e kanë konfirmuar filozofinë e ruajtjes së jetës dhe shëndetit 

dhe kultivimin e frymës bashkëkohore të punës nën ritmin e dinamikes së prevalences së 

tehnosferes ndaj sociosferes karakteristikë e të cilit stad shoqëror është edhe konsumimi 

profesional.  

 

 


