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Abstrakt 
 

 

E drejta për jetë është një e drejtë e patjetërsueshme e njeriut, e çmuar për të, po aq sa edhe 

për Shtetin, i cili ka detyrimin të sigurojë mjetet për realizimin sa me efektiv te saj. Interesi i Shtetit 

në sigurimin e kujdesit shëndetësor për qytetarët është dy-dimensional: ai mundëson realizimin e të 

drejtave themelore të personit të vetëm, duke kontribuar për rrjedhojë në mirëqenien e përgjithshme 

të komunitetit. Procedurat mjekësore mund të dëmtojnë integritetin fizik të personit; për këtë arsye 

edhe një mjek që vepron në përmbushje të detyrës për të siguruar një shërbim me interes publik, 

mund të ekspozohet ndaj përgjegjësisë penale.  

Qëllimi i këtij punimi është shqyrtimi i karakteristikave të përgjegjësisë penale të mjekut, e 

cila nuk kufizohet me pakujdesinë në mjekim, edhe pse kjo e fundit përbën një nga shtyllat 

mbajtëse mbi të cilat ngrihet kjo tezë disertacioni. Një vështrim krahasues me sistemin normativ 

italian është zgjedhur në mënyrë që të nënvizohen tiparet specifike të elementëve të figures se 

veprës penale si lidhja shkakësore, faji dhe rrethanat përjashtuese të përgjegjësisë penale. Ndërkohë 

që jurisprudenca penale dhe civile e Gjykatës së Kasacionit italiane është jashtëzakonisht e gjerë, e 

njëjta gjë nuk mund të thuhet për atë shqiptare. Janë paraqitur një mori rastesh nga praktika 

gjyqësore italiane si dhe nga jo e ECHR, në mënyrë që trajtimi i objektit të këtij punimi kërkimor të 

mos ketë karakter ngushtësisht teorik. 

 

 

Fjalë kyçe: përgjegjësia penale e mjekut, normativa italiane. 
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Abstract 
 

 

The right to life is an unalienable right of the human being, treasured by the single as much 

as by the State which has the obbligation to provide the means for its realization. This way the 

States contributes to the well-being of each of its citizens as well as to the social welfare. However 

medical procedures can harm the welfare of the person; therefore the physician fulfilling his duty to 

provide a service of public interest can be subject to criminal liability when he fails to perform in 

accordance to the rules.   

The goal of this thesis is to examine the characteristics of medical malpractice, while 

keeping in consideration also the influence of ethical obbligations contained in the Code of Medical 

Ethics on criminal law concepts such as concerning legal justifications i.e. consent, fulfilment of 

duty and defence of necessity. A comparative view with the Italian regulation is chosen in way to 

underline the specific elements of the figures of crime analized i.e. causal link, subjective and 

objective element. Since the jurisprudence of the Albanian Courts is quite limited, that of the Italian 

Court of Cassation as well as that of the ECHR, have been of great help in giving an empirical 

imprint to this study. 
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Në vend të hyrjes. Qëllimi, objektivat dhe metodologjia e punimit. 

 

 

Përgjegjësia penale e mjekut është një temë e cila paraqet interes të veçantë 

sepse ndërthur aspektet e shkencës juridike dhe asaj mjekësore me ato të jetës së 

përditshme të secilit prej nesh që gjendet në një situatë ku çdo ndjeshmëri fizike dhe 

psikike është e stimuluar si rrjedhojë e rrethanave që paraprijnë, shoqërojnë apo pasojnë 

shfaqjen e një sëmundje, qoftë edhe tek një person i dashur. Edhe pse profesioni 

mjekësor cilësohet si shkencë, atij i mungon tipari i saktësisë absolute që karakterizon 

shkenca të tjera si për shembull atë matematikore. Asnjë rast juridik që ka të bëjë me 

pakujdesinë në mjekim nuk është identik me tjetrin. Kjo është arsyeja pse janë 

evidentuar disa vështirësi të posaçme në zbatimin e analizës juridiko-penale të 

pakujdesisë në mjekim. 

Mbi këto premisa, puna kërkimore pati një shtrirje të gjerë duke trajtuar nocionet 

bazë të elementëve që përbëjnë figurën e veprës penale i.e. lidhjen shkakësore, rrethanat 

përjashtuese të përgjegjësisë penale apo fajin në formën e pakujdesisë. Kjo u diktua 

edhe nga përzgjedhja e zbatimit të metodës krahasimore mes normativës penale 

shqiptare dhe asaj italiane. Ishte e pamundur të trajtohej në mënyrë të ngushtë 

përgjegjësia penale e mjekut pa u nisur nga themelet, përsa u vu re se në disa raste 

interpretimet e doktrinës shqiptare mbi qëndrimet e mbrojtura nga doktrina e huaj nw 

sistemin juridik romano-gjermanik kishin mangësi në argumentim ose thjesht disa 

aspekte relevante për objektin e punimit nuk kishin gjetur trajtim të mjaftueshëm. Kjo 

sidomos po t’i referohemi doktrinës shqiptare të periudhës së komunizmit ku për shkak 

të politizimit të mendimit juridik refuzoheshin a priori qëndrime të caktuara që gjenin 

zbatim në sistemet e ashtëquajtura kapitaliste-borgjeze. Edhe aktualisht, nga disa 

arsyetime jurisprudenciale shqiptare, mund të deduktohet infiltrimi i një lloj mbylljeje 

mendore përsa i përket zhvillimeve të shkencës juridike, zakonisht të justifikuara me 

shprehjen “e drejta penale shqiptare nuk e njeh këtë rrethanë”, ndërkohë që Kodit Penal 

shqiptar i mungojnë disa dispozita bazë si p.sh kushtet për kryerjen e veprës penale me 

mosveprim, ato për konkurrimin material dhe ideal, e thënë ndryshe, vakumi ligjor 

shpesh përdoret si mjet për t’i dhënë praktikës gjyqësore një fuqi ndikuese më të madhe 

nga sa në fakt sistemi ynë juridik ka parashikuar t’i japë. Për këtë arsye u vendos t’i 

jepej prioritet plotësisë së informacionit edhe pse mund të rrezikohej që në vlerësimin e 

një juristi me njohuri mbi të drejtën penale italiane, një pjesë e informacionit të 

konsiderohej si e përgjithshme përkundrejt objektit të temës. Gjithsesi risia është sjellë 

duke aplikuar vëzhgimin krahasues edhe në këto pika duke nxjerrë konkluzionet 

përkatëse.  

Analiza juridike e elementëve të figurës së veprës penale në këtë punim i 

referohet pakujdesisë në mjekim si vepër penale e cila mandej mund të shfaqet e 

cilësuar sipas figurave të ndryshme penale, në varësi të rregullimeve ligjore të secilit 

sistem. Kështu, ndërkohë që sipas Kodit Penal italian, ardhja e vdekjes apo plagosjes së 

pacientit nga pakujdesia e mjekut cilësohet si vrasje apo plagosje nga pakujdesia, në 

Kodin Penal shqiptar këto veprime do të cilësoheshin si “Mjekim i pakujdesshëm” apo 

“Mosdhënia e ndihmës”. Edhe pse është cilësuar si e përgjithshme në pjesën e parë të 

këtij disertacioni, analiza e këtyre elementëve do të jetë gjithmonë e orientuar drejt 

parashtrimit të rasteve të praktikës gjyqësore që kanë të bëjnë me pakujdesinë në 

mjekim. 

Pjesa e parë e punimit i kushtohet fillimisht analizës së rrethanave përjashtuese 

të përgjegjësisë penale të cilat në varësi të rastit konkret, rezultojnë se ndërveprojnë pa 

cënuar valencën funksionale juridike të njëra-tjetrës. Kështu, edhe pse në teori 
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përmbushja e detyrës nga ana e mjekut është një rrethanë e njohur posaçërisht nga Kodi 

Penal, ajo nuk mund të cënojë të drejtën për të miratuar apo refuzuar një trajtim 

mjekësor nga ana e pacientit, e cila gjithashtu është një e drejtë posaçërisht e njohur nga 

ligji. Nga ana tjetër është nevoja ekstreme që duket se luan një rol vendimtar në 

zgjidhjen e konfliktit të mundshëm mes dy rrethanave përjashtuese të përgjegjësisë 

penale të përmendura më sipër.  

Mandej vijohet me trajtimin e lidhjes shkakësore mes sjelljes së pakujdesshme të 

mjekut dhe ardhjes së pasojës penale. Ky trajtim është kryer nën një optikë krahasuese 

mes doktrinës, jurisprudencës dhe ligjit penal italian me atë shqiptar. Gjithashtu është 

ofruar në mënyrë të përmbledhur edhe një kuadër i evolucionit historik të vlerësimit të 

lidhjes shkakësore, duke pasur parasysh faktin që përveç se është një element i 

domosdoshëm i anës objektive të figurës së veprës penale, ekzistenca e saj ngarkon me 

përgjegjësi penale subjektin aktiv.  

Hapi i mëtejshëm është analizimi i elementit subjektiv të përgjegjësisë penale në 

dhënien e kujdesit shëndetësor nga ana e mjekut. Doktrina dhe jurisprudenca italiane e 

ka kufizuar praktikisht shfaqjen e kësaj përgjegjësie vetëm në formën e pakujdesisë. 

Tashmë konsiderohet shumë e rrallë që mjeku, garant i jetës dhe shëndetit të pacientit, 

të veprojë me dashje në cënimin e këtyre të fundit, përsa do të ishte një sjellje haptazi e 

kundërt me etikën dhe qëllimin e profesionit të tij. Në këtë pikë rëndësi të veçantë 

paraqet çështja e bashkëfajësisë së operatorëve të kujdesit shëndetësor në shkaktimin e 

ardhjes së pasojës penale si dhe rasti i konkurrimit të pakujdesisë së mjekut me 

veprimet e kryera me dashje nga pacienti i paaftë mendërisht, çka përbën një risi për 

doktrinën dhe jurisprudencën shqiptare. Trajtim të posaçëm do të ketë edhe përgjegjësia 

e mjekut psikiatër, ku është akoma më e vështirë të përcaktohet se kur mjeku ka pasur 

mundësinë të parashikonte ardhjen e pasojës penale.  

Subjekti si element i anës subjektive do të gjejë trajtim duke analizuar figurat 

përkatëse të veprave penale për të cilat është e domosdoshme përcaktimi i saktë i 

funksionit që kryen profesionisti në momentin e konsumimit të veprës penale konkrete. 

Kjo analizë shtrihet në dy plane: mund t’i referohet cilësisë së mjekut si funksionar 

shtetëror, person që kryen shërbim publik a shërbim me interes publik ose mund t’i 

referohet cilësisë si mjek apo ndihmësmjek, mjek i përgjithshëm apo specialist në 

veprimtaritë me karakter ngushtësisht mjekësor. Në këtë plan të fundit përfshihet edhe 

çështja e mjekësisë alternative e cila është tërësisht e parregulluar në Shqipëri. 

Që nga nëntori i vitit 2012, në Itali është kryer një reformë ligjore e cila 

depenalizon pjesërisht përgjegjësinë penale të profesionistit të kujdesit shëndetësor. Kjo 

reformë ka harmonizuar kushtet për lindjen e përgjegjësisë civile me atë penale, pa 

cënuar gjithsesi tiparet e posaçme të secilës. Për këtë arsye në pjesën e dytë të këtij 

punimi janë trajtuar edhe disa aspekte të përgjegjësisë civile për shkaktimin e dëmit nga 

kryerja e veprimtarive të rrezikshme siç janë trajtimet mjekësore diagnostikuese apo ato 

terapeutike. 

Meqënëse i gjithë punimi trajton në thelb kushtet për lindjen e përgjegjësisë 

penale nga pakujdesia në mjekim, pjesa e tretë është menduar të ketë një funksion 

integrativ të sa parashtruar në kapitujt që paraprinë. Është zgjedhur të aplikohet një 

vëzhgim kritik në analizën juridiko-penale të figurave të veprave penale ku mjeku 

shfaqet si subjekt aktiv, nën dritën e zhvillimeve të doktrinës dhe jurisprudencës 

aktuale. Për të qenë sa më të plotë në këtë trajtim, është parashtruar edhe evolucioni i së 

drejtës penale në kohë për figurat e posaçme të veprave penale duke nisur që nga Kodi 

Penal i vitit 1928 për të vazhduar me kodet penale të viteve 1952, 1977 dhe 1982. 

Burimet e përdorura në këtë punim përfshijnë doktrinën ligjore dhe praktikën 

gjyqësore shqiptare, italiane si dhe atë të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut.  
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Metodologjia e përdorur është një ndërthurje e disa teknikave.  

Vëzhgimi analitik i normativës ligjore është aplikuar si për sistemin juridik 

italian ashtu edhe për atë shqiptar, duke u kujdesur që të ofrohet edhe një përshkrim i 

zhvillimit në kohë të rregullimit të brendshëm juridik shqiptar.     

Metoda krahasimore është zbatuar si në evidentimin e aspekteve normative ashtu 

edhe në ato të doktrinës e jurisprudencës italiane dhe asaj shqiptare. Ndërkohë që 

jurisprudenca penale dhe civile e Gjykatës së Kasacionit italiane është jashtëzakonisht e 

gjerë, e njëjta gjë nuk mund të thuhet për atë shqiptare, e cila paraqitet jo-uniforme në 

mënyrën se si i trajton çështjet e kësaj natyre. Kjo është arsyeja pse janë paraqitur 

shumë raste të praktikës gjyqësore italiane, në mënyrë që trajtimi i objektit të këtij 

punimi kërkimor të mos kishte karakter ngushtësisht teorik. 

Motivimi për përgatitjen e këtij studimi e ka burimin së pari në nxitjen personale 

për të thelluar kërkimin shkencor në fushën e së drejtës penale. Përzgjedhja e metodës 

krahasuese me të drejtën penale italiane erdhi natyrshëm si rrjedhojë e kryerjes së 

studimeve Master pranë Universitetit të Bolonjës dhe perceptimit të influencës së fortë 

që ka doktrina dhe jurisprudenca italiane në atë shqiptare. Këtë ndikim patëm 

mundësinë ta vlerësonim edhe gjatë kohës së zhvillimit të veprimtarisë akademike si 

pedagoge efektive e Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës.  

Së fundmi, më tepër se një zgjedhje e ndërgjegjshme, ishte vetë kjo temë, që në 

njëfarë sensi, u vetëimponua me forcë si rrjedhojë e një seri pengesash që hasa për të 

trajtuar një tjetër argument që nuk kishte të bënte me jetën apo shëndetin e personit. 

Edhe sot e kësaj dite e konsideroj momentin e përzgjedhjes së kësaj teme si një 

serendipity, e cila nuk ka reshtur së qenuri tërheqëse edhe në ato momente kur ka 

përthithur pjesën më të madhe të energjive të mia me punën kërkimore të nevojshme për 

lëvrimin e saj.  

Shpresoj që ky studim të ofrojë një mundësi për t’u familjarizuar me argumentin 

në një plan praktik dhe pse jo, të japë një impuls për plotësimin e vakumit ligjor të 

evidentuar nga rastet e praktikës gjyqësore, duke marrë atë çka është pozitive nga 

eksperienca italiane.   

 

 

 

 

Tiranë,  qershor 2014 
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KAPITULLI I 

 

 

 

NDËRVEPRIMI I RRETHANAVE PËRJASHTUESE TË 

PËRGJEGJËSISË PENALE 

 

 

 
Përmbledhje: 1. Hyrje. - 2. Evolucioni i marrëdhënies mjek-pacient në kuadrin e pëlqimit të informuar. - 

1.1. Objekti i pëlqimit. - 1.2. Kriteri formal i pëlqimit të shkruar. - 1.3. Pëlqimi si rrethanë përjashtuese e 

përgjegjësisë penale për mjekimin e pakujdesshëm. - 3. Këmbëngulja terapeutike si kufizim i detyrimit 

për të dhënë kujdes shëndetësor. - 3.1. Refuzimi për të marrë kujdes shëndetësor. - 3.2. Vetëpërcaktimi i 

individit si liri personale dhe mirëqenia e komunitetit. Çështja e testamentit biologjik. - 3.3. Pëlqimi i 

dhënë për shpejtimin e përfundimit të jetës. Eutanazia aktive dhe ajo pasive. - 4. Nevoja ekstreme si 

conditio sine qua non për ndërhyrjet mjekësore në mungesë të konsentit i informuar. - 5. Përmbushja e 

detyrës së mjekut. - 6. Forca madhore dhe rasti fatkeq.  

 

 

 

1. Hyrje  

 

Fiandaca & Musco i përkufizojnë rrethanat përjashtuese të përgjegjësisë penale 

(cause di giustificazione, it.) si rrethana që burojnë nga tërësia e rendit juridik (pra jo 

ekskluzive për të drejtën penale  por përkundrazi të zbatueshme edhe në të drejtën civile 

dhe atë administrative,) të cilat bëjnë që një veprim që konsiderohet si i kundraligjshëm 

nga një dispozitë juridike mos të ndëshkohet
1
. Në përfaqësim të qëndrimit të doktrinës 

mbizotëruese, autorët dallojnë: 

 

 Shkaqe justifikuese ligjore (në kuptimin e ngushtë, sh.a.) ose ndryshe 

“rrethana dalluese” (scriminanti, it) të përgjegjësisë civile dhe 

administrative. Këto rrethana janë në gjendje të fshijnë konfliktin mes 

veprimit të kundraligjshëm dhe rendit juridik. Efektet e tyre shtrihen tek të 

gjithë subjektet e angazhuara në kryerjen e këtij veprimi apo mosveprimi 

të kundraligjshëm duke qenë se ekzistenca e tyre është një fakt objektiv 

(shkak objektiv, sh.a.) edhe atëherë kur mendohet gabimisht se ato nuk 

ekzistojnë ose kur subjekti nuk është i ndërgjegjshëm për ekzistencën e 

tyre (error juris, lat.). Të tilla rrethana janë ushtrimi i një të drejte dhe 

mbrojtja e nevojshme, parashikuar përkatësisht në nenet 21 dhe 19 të 

KPSH.  

 Shkaqe që përjashtojnë nga faji ose rrethanat falëse (scusanti, it), të cilat 

nuk prekin kundraligjshmërinë e veprimit apo mosveprimit por 

përjashtojnë mundësinë për për ta marrë në përgjegjësi penale subjektin 

aktiv përsa ky ka vepruar nën presion psikologjik dhe ka qenë pikërisht kjo 

rrethanë që e ka bërë të pamundur për të që të vepronte në përputhje me 

ligjin. Në këto kushte, kriteri i anës subjektive për kryerjen e veprimit apo 

mosveprimit sipas kërkesës së dispozitës penale përkatëse nuk plotësohet. 

Meqënëse këto shkaqe i përkasin subjektit, ato e përjashtojnë atë nga 

                                                 
1
 Fiandaca, G., Musco, E., Diritto penale (parte generale), Zanichelli Editore, Bologna, 2004, f. 225. 
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përgjegjësia penale vetëm nëse ai ka vepruar me vetëdije (shkak subjektiv, 

sh.a.) dhe nuk zbatohen për subjektet e tjera që mund të kenë marrë pjesë 

në kryerjen e veprimit. Këto raste i referohen veprimeve të kryera nën 

kanosje ose dhunë. 

 Shkaqet që përjashtojnë nga dënimi në kuptimin e ngushtë (esimenti, it) 

nuk prekin kundraligjshmërinë e veprimit dhe as fajin me të cilin është 

kryer ky i fundit por përcaktojnë se dënimi nuk është i merituar e 

rrjedhimisht i pazbatueshëm duke pasur nën konsideratë mbrojtjen e 

interesave të kundërvëna të cilat do të cënoheshin nëse ky dënim do të 

aplikohej. I tillë do të ishte rasti i moskallëzimit të krimit parashikuar në 

nenin 300/2 të KPSH kur parashikohet mosmarrja në përgjegjësi penale 

për moskallëzim të krimit për subjektet që janë të paralindur, paslindur, 

vëllezërit dhe motrat etj
2
.  

 

Doktrina shqiptare nuk ofron një interpretim kaq të përpunuar të të 

ashtëquajturave rrethana përjashtuese të përgjegjësisë penale. Salihu i përfshin ato nën 

termin “norma permisive” kuptuar si norma që lejojnë veprime të cilat zakonisht 

konsiderohen si të kundraligjshme dhe përjashtojnë përgjegjësinë penale për personin 

që i ka kryer
3
. Salihu parashtron një kategorizim formal të këtyre normave:  

 

 Shkaqe të përjashtimit të kundraligjshmërisë sipas pjesës së përgjithshme 

të kodit penal. 

 Shkaqe të përjashtimit të kundraligjshmërisë sipas pjesës së posaçme të 

kodit penal. 

 Shkaqe të përjashtimit të kundraligjshmërisë sipas degëve të tjera të së 

drejtës
4
. 

 

Çela et al. në ngjashmëri me Salihun, njohin ekzistencën e “rrethanave që 

përjashtojnë rrezikshmërinë shoqërore” dhe parashtrojnë një kategorizim formal bazuar 

mbi faktin nëse këto rrethana janë të parashikuara në pjesën e përgjithshme apo speciale 

të kodit penal
5
.  

KPSH-ja nuk e përmend në një nen të posaçëm pëlqimin
6
 si një rrethanë të aftë për 

të përjashtuar nga përgjegjësia penal, siç bën me rrethanat e tjera të listuara në nenet 17-

21 të tij
7
, ndryshe nga sa parashikon neni 50 KPI, dispozitë e cila përjashton ndëshkimin 

e cilido që ka cënuar apo ka vënë në rrezik një të drejtë pasi ka marrë pëlqimin e 

titullarit të kësaj të drejte
8
. Gjithsesi dispozita të ndryshme të KPSH

9
 e përmbajnë 

                                                 
2
 Fiandaca, G., Musco, E., 2004, ibid. 

3
 Salihu, I., E Drejta Penale (pjesa e përgjithshme), Universiteti "Fama", Prishtinë,  2010, ff. 234-235. 

4
 Salihu, 2010, ibid 

5
 Çela, A, (ed.), E Drejta Penale E Republikës Popullore Të Shqipërisë (pjesa e përgjithshme), 

Universiteti i Tiranës “Enver Hoxha”, Tiranë, 1982, ff. 171-195. 
6
 Në këtë punim do të përdorim termin pëlqim per t’iu referuar miratimit te pacientit apo kujdestarit të tij 

ligjor sepse do te bazohemi në doktrinën juridike penale dhe atë civile. Në literaturë ky koncept mund të 

haset edhe nën termat miratim, konsent, autorizim. 
7
 Përkatësisht “Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore”, “Kryerja e veprës penale në gjendje të 

dehur”, “Mbrojtja e nevojshme”, “Nevoja ekstreme”, “Ushtrimi i një të drejte apo përmbushja e detyrës”. 
8
 Art. 50 KPI “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona che 

può validamente disporne.” 
9
 Neni 93 KPSH “Ndërprerja e shtatzanisë pa pëlqimin e gruas”; Neni 94 “Ndërprerja e shtatzanisë e 

kryer në vende dhe nga persona të paautorizuar”; Neni 112 “Dhunimi i banesës”; Neni 121 “Ndërhyrje të 

padrejta në jetën private”; neni 149 “Riprodhimi pa te drejtë i veprës së tjetrit”. 
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pëlqimin e subjektit pasiv të dëmtuar si rrethanë që ndikon drejtpërdrejt në lindjen, 

shmangien apo zvogëlimin e përgjegjësisë penale për cënimin e një objekti juridiko-

penal nga një veprim apo mosveprim i kryer, kuptohet nën disa kushte të posaçme:  

 

 Pëlqimi të jetë i vërtetë, jo i dhënë nën ndikimin e kanosjes, dhunës apo 

mashtrimit 

 I dëmtuari të ketë dhënë pëlqimin në një gjendje mendore normale 

 I dëmtuari të ketë zotësinë për të vepruar. Këtu mund të shtojmë se nëse 

është i paaftë mendërisht apo i mitur, kujdestari ligjor mund të japë 

pëlqimin në përputhje me rregullat e përcaktuara nga ligjet që rregullojnë 

procedurat e posaçme. 

 Pëlqimi të jetë dhënë para se të jetë kryer veprimi dhe të jetë i vlefshëm 

gjatë kohës që kryhet veprimi. Çdo pëlqim i dhënë a posteriori nuk ka 

vlerë për përcaktimin e përgjegjësisë penale
10

. Do të shtonim se një situatë 

e tillë nuk mund të konfigurojë “pëlqim”, por një saktësim, një njohje apo 

pranim a posteriori të situatës (rettifica, it).  

 

Pëlqimi mund të jepet edhe në formë verbale ose me anë të veprimeve 

konkludente nëse vetë ligji nuk ka caktuar kritere të posaçme formale dhe duhet të jetë i 

detajuar, kuptuar kjo në sensin që personi ka të drejtë të cilësojë në mënyrë të qartë 

objektin e pëlqimit të tij duke vendosur kushte dhe afate
11

. Mjeku që dështon në dhënien 

e një informacioni të saktë ose jep një informacion që nuk është i plotë mban 

përgjegjësi
12

. 

Pëlqimi i prezumuar (consenso putativo, it) konsiderohet se ekziston atëherë kur 

personi është i ndërgjegjshëm që veprimi apo mosveprimi që po kryen nuk ka pëlqimin 

e të dëmtuarit/titullar të pëlqimit, por e kryen atë sidoqoftë për të mirën e këtij të fundit 

e në mbrojtje të së drejtës që i përket këtij
13

. Konsenti i prezumuar në trajtimet 

mjekësore nuk është një mundësi e pranueshme përveç kur pacienti nuk është i aftë të 

shprehë vullnetin e tij dhe mjeku, në përmbushje të detyrës për të përmirësuar gjendjen 

shëndetësore të pacientit, ka vepruar në mungesë të konsentit, në kushtet e nevojës 

ekstreme
14

. Siç vërehet, konsenti i prezumuar është një rast përjashtimor ku justifikohet 

cënimi i integritetit fizik të pacientit në mungesë të pëlqimit të informuar vetëm nëse 

është në konkurrim me rrethanat e tjera përjashtuese, konkretisht atë të përmbushjes së 

detyrës dhe asaj të nevojës ekstreme. I tillë do të ishte rasti p.sh kur personi ka pësuar 

një aksident si rrjedhojë e së cilit është i pavetëdijshëm, e rrjedhimisht i paaftë për të 

shprehur vullnetin dhe duhet t’i nënshtohet një ndërhyrjeje kirurgjikale me urgjencë për 

të cilin ka marrë vendimin mjeku në pamundësi për të siguruar miratimin e pacientit.  

                                                 
10

 Çela et al., ibid, 1982, f. 192 
11

 Padovani, T., Codice penale, Le fonti del diritto italiano, Giuffrè, Milano, 2005, f. 306; Delpino, L., 

Diritto penale (parte generale), Simone, Napoli, 2010, f. 290. Mbi karakteristikat e pëlqimit për t’iu 

nënshtruar një trajtimi mjekësor shih vendimin e Gjykatës së Kasacionit, rasti Englaro cituar më poshtë. 
12

 Ibba, C., Latella, D., Piras, P., De Angelis, P., Macrì, C., Giurisprudenza sistematica di diritto civile e 

commerciale në Bigiavi, W., Le professioni intellettuali, UTET, Torino, 1987, f. 232. Si dhe Cass. Civ. 

Sez. III, Sentenza n.19220/13 e cila thërret jurisprudencën e konsoliduar mbi karakteristika e pëlqimit për 

trajtim mjekësor, konkretisht: pëlqimi duhet të jetë personal, i posaçëm dhe i shprehur (Cass. Pen. 

Sentenza n. 7027/01), real dhe efektiv, ndaj nuk është i pranueshëm pëlqimi i prezumuar, dhe kur është e 

mundur pëlqimi duhet të jetë aktual (Cass. Pen. Sentenza n. 21748/07). Pëlqimi duhet të jetë i informuar 

pra pacienti duhet të njohë gjithçka që i nëvojitet për mbi llojin e ndërhyrjes, shtrirjen, risqet, rezultatet e 

pritshme dhe pasojat negative të mundshme (Cass. Pen. Sentenza n. 7027/01). 
13

 Padovani, ibid, 2005, f. 307 
14

 Padovani, ibid, 2005, ff. 314-315 
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Riz përpunon një teori të pritur mirë nga doktrina, sipas së cilës pëlqimi i 

prezumuar mund të përjashtojë përgjegjësinë penale vetëm nëse plotësohen tre kushte 

njëkohësisht: të ekzistojë një prezumim objektiv për një pëlqim të vlefshëm, të mungojë 

refuzimi dhe së fundmi, e drejta që po mbrohet të jetë më e rëndësishme sesa ajo që po 

cënohet, titullar i të cilave është i njëjti subjekt
15

. Këtu lipset të nënvizohet afiniteti 

midis dy rrethanave përjashtuese të përgjegjësisë penale: pëlqimi dhe ushtrimi i së 

drejtës, kjo e fundit shprehimisht e parashikuar nga neni 21 i KPSH. Një e drejtë mund 

të ushtrohet drejtpërdrejt ose mund t’i delegohet një të treti (duke dhënë pëlqimin) në 

mënyrë që ky të aktivizohet për të mbrojtur një të drejtë që i përket deleguesit, 

gjithmonë nëse kjo nuk bie në kundërshtim me ligjin dhe zbatohet në respektim të 

procedurave të parashikuara prej tij.  

Pëlqimi në kuptimin e së drejtës penale shpreh vullnetin e personit i cili heq dorë 

nga mbrojtja e një të drejte, pranon cënimin e saj nga një i tretë në mënyrë që të mbrojë 

një të drejtë me rëndësi më të madhe. Pëlqimi është një formë autorizimi, rrjedhimisht i 

revokueshëm në çdo moment, përveç kur ky revokim nuk mund të bëhet para 

përfundimit të veprimit p.sh para se të ketë përfunduar ndërhyrja kirugjikale. Kështu 

nëse një pacient i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale në kushtet e emergjencës
16

, pra 

kur jeta e tij është në rrezik, ai është i paaftë për të dhënë pëlqimin e informuar apo 

refuzuar trajtimin. Padovani e përshkruan pëlqimin si një akt juridik që i jep titullarit të 

drejtën për të vepruar në mungesë të një marrëdhënieje tipike “të drejta - detyrime” 

reciproke, që zakonisht karakterizon aktet juridike të dyanshme, por që mungon në ato 

të njëanshme
17

. 

 

 

1.1. Objekti i pëlqimit. 

  

Siç u parashtrua më sipër, pëlqimi duhet dhënë nga titullari dhe ky autorizim nuk 

duhet të bjerë në kundërshtim me ligjin. Doktrina italiane, siç përmblidhet nga 

Padovani, liston fushat në të cilat mund të jepet pëlqimi: 

 

a) Plotësisht mbi çështje private (që kanë të bëjnë me korrespondencën, jetën 

profesionale, shkencore dhe industriale). 

b) Pjesërisht mbi integritetin fizik, duke dalluar midis: 

 Veprimeve që dëmtojnë shëndetin e personit por nuk shkaktojnë ndonjë 

dëmtim të përhershëm në shëndet. 

 Veprimeve të cilat mund të cënojnë interesat e një të treti por që nuk janë 

në kundërshtim me ligjin, rendin publik dhe moralin. 

 Veprimeve që janë në të mirën e personit si p.sh trajtimet mjekësore apo 

provat klinike të zbatuara vetëm pasi janë barazpeshuar përfitimet e 

parashikueshme dhe dëmtimet e mundshme që mund të vijnë si rezultat i 

tyre.  

 Veprimeve që janë vetëm në të mirën e të tretit në kushtet e një 

eksperimenti shkencor ose transplantimi organesh. Këto procedura 

sidoqoftë nuk duhet t’i shkaktojnë dëmtime personit që jep pëlqimin
18

. 

 

                                                 
15

 Riz cituar nga Delpino, ibid, 2010, f. 292 
16

 Mbi konceptin e emergjencës mjekësore infra note § Nevoja ekstreme si conditio sine qua non për 

ndërhyrjet mjekësore në mungesë të konsentit të informuar. 
17

 Padovani, ibid, 2005, f. 302. 
18

 Padovani, ibid, 2005, f. 304. 
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E drejta për vetëpërcaktim e ushtruar nëpërmjet dhënies apo refuzimit të pëlqimit 

nuk është absolute përsa pacienti apo titullari i saj, është i detyruar të mos shkojë kundër 

ligjit, rendit publik dhe moralit. Në këtë sens mund të përmendim vendimin e Gjykatës 

Kushtetuese italiane e cila është shprehur se “si rrjedhojë e jurisprudencës konstante, 

veprimet disponuese të trupit të personit (nga vetë ky, sh.a.) duhet të konsiderohen të 

ligjshme nëse kanë qëllim mbrojtjen e shëndetit, (përfshirë, sh.a.) edhe atë psikik.”
19

. 

Kështu nëse më parë, sterilizimi i kryer pa u diktuar nga një patologji e mirëfilltë 

fizike, pra në mungesë të një qëllimi terapeutik, konsiderohej si një veprim që nuk 

mund të ishte objekt i pëlqimit
20

, tashmë kjo ndërhyrje konsiderohet si një mënyrë e 

planifikimit familjar
21

. Ky evolucion ka ardhur si rrjedhojë e zhvillimit të konceptit të 

shëndetit i cili tashmë përfshin përpos dimensionit fizik edhe atë psikologjik e mendor, 

në përputhje me parashikimin e nenit 4 të KEMD
22

. Parimi i solidaritetit social i 

shpallur në Preambulën e Kushtetutës mbështet të drejtën për vetëpërcaktim të pacienti 

kur zgjedh një trajtim mjekësor që në fakt do të cënojë aspektin fizik të shëndetit të tij 

për të përmirësuar jetën e tij seksuale dhe psikologjike të cilat janë aspekte të shëndetit 

po aq të rëndësishme sa shëndeti fizik në kuptimin e ngushtë. Mirëqenia psikologjike ka 

rëndësi edhe në ndërhyrjet kirurgjikale të plastikës jo-rikonstruktive, kuptuar si 

ndërhyrje me qëllime estetike jo terapeutike, të cilat nuk përbëjnë një rrezik për 

shëndetin e pacientit
23

. 

Çështja e pëlqimit të informuar si aspekt i marrëdhënies mjek-pacient duket se nuk 

përbën objekt interesi të veçantë në praktikën gjyqësore penale shqiptare
24

. Kjo sepse 

vlerësohet më tepër si një problem që lidhet me të drejtën për të kërkuar shpërblimin e 

dëmit jopasuror në një procedim civil (ose të paktën në kuadrin e padisë civile brenda 

procesit penal) si dhe të përgjegjësisë disiplinore të mjekut që ka vepruar duke shkelur 

dispozitën e KEDM mbi konsentin e informuar
25

, sesa si çështje e rëndësishme në një 

procedim penal kundër mjekut që ka kryer ndërhyrjen mjekësore të paautorizuar 

paraprakisht nga pacienti. Kur flitet për përgjegjësi penale të mjekut për shkak të 

aktiviteteve ngushtësisht mjekësore, figura e veprës penale që vjen ndërmend 

automatikisht është ajo e “Mjekimit të pakujdesshëm” parashikuar në nenin 96 KPSH 

për cilësimin e së cilës vëmendja është e përqendruar në vlerësimin e lidhjes shkakësore 

mes veprimit të mjekut dhe dëmtimit të shëndetit apo cënimit të jetës së pacientit. Nga 

ana tjetër, norma të ndryshme të rendit të brendshëm juridik shqiptar, por edhe të atij 

ndërkombëtar, bindin për faktin se trupi nuk është në dispozicion të plotë të personit të 

cilit i përket. I tillë është neni 89/a i KPSH që ka të bëjë me transplantimin e paligjshëm 

apo veprimtaritë e tjera që kanë të bëjnë me heqjen apo implantimin e organeve, 

pavarësisht nëse kjo e fundit është një veprimtari që ka qëllim përfitimin financiar apo 

jo, neni 94 KPSH “Ndërprerja e shtatzanisë e kryer në vende dhe nga persona të 

                                                 
19

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 161/1985. 
20

 Salihu, I., E drejta penale (pjesa e përgjithshme), Fakulteti Juridik, Prishtinë, 1995, f. 197. 
21

 Neni 15 i Ligjit “Mbi shëndetin riprodhues”. 
22

 Neni 4 KEDM ―Detyrat dhe misioni i mjekut - Detyra themelore e çdo mjeku, në shërbim të individit 

dhe të shëndetit publik, është mbrojtja e jetës, e shëndetit fizik e mendor të njeriut dhe lehtësimi i 

vuajtjeve të tij. Në misionin e tij human, në respekt të jetës njerëzore, të individit dhe dinjitetit të tij, për 

mbrojtjen e shëndetit, zbulimin dhe mjekimin e sëmundjeve, mjeku bazohet vetëm në shkencë dhe në 

ndërgjegjen e tij, duke i dhënë përparësi interesave të shëndetit tëpacientit. Mjekut nuk i lejohet të përdorë 

dijet e tij në kundërshtim me këto interesa.” 
23

 Salihu, ibid, 1995, f. 198 
24

 Infra note, Mbi nevojën ekstreme të prezumuar.  
25

 Kjo sidomos kur ndërhyrja e kryer pa marrë pëlqimin e informuar është kryer sipas lege artis dhe ka 

pasur rezultat pozitiv në shëndetin e pacientit. Cass. Pen. S.U. 2437/09. Në këtë rast gjykata vëren se 

mjeku nuk mund të merret në përgjegjësi penale sepse nuk ka ardhur pasoja, pra dëmtimi në shëndetin  e 

pacientit, përkundrazi ai është  shëruar. 
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paautorizuara”, dispozitë e cila do të jetë objekt interpretimi në këtë punim së bashku 

me atë të nenit 93 “Ndërprerja e shtatzanisë pa pëlqimin e gruas” në një seksion të 

posaçëm.   

Në një plan tjetër, të drejtat e personit mbi trupin e tij kufizohen nga neni 21 i 

Konventës se Oviedos ku përcaktohet se askush nuk mund të realizojë përfitim financiar 

nga veprime disponuese të trupit të njeriut apo pjesëve të tij
26

, çka në fakt përputhet me 

ndalimin e parashikuar nga neni 5 KCI
27

 po ashtu si edhe parashikimi i nenit 3 të 

Statutit së të Drejtave Themelore të Bashkimi Europian
28

. Ky është një kufizim që i 

bëhet të drejtës për të qenë i lirë, më saktë lirisë morale që shpaloset në trajtën e së 

drejtës për vetëpërcaktim për ato veprime disponuese të trupit që bien ndesh me rendin 

publik dhe shtrihet edhe ndaj atyre veprimtarive që kanë të bëjnë me të drejtat e 

pronësisë industriale p.sh patentat në bioteknologji
29

. Një dispozitë e tillë mungon në 

KCSH megjithatë, neni 610 KCSH mbi përgjegjësinë civile që vjen nga dëmi përcakton 

se “Është e pavlefshme marrëveshja që paraprakisht përjashton ose kufizon 

përgjegjësinë e personit që ka kryer dëm me faj.”. Kjo marrëveshje (e pavlefshme) mes 

pacientit dhe mjekut mund të lidhet si për ndërhyrjet me qëllime terapeutike ashtu edhe 

në ato me qëllime të plastikës jorikonstruktive (estetike). Nëse kjo dispozitë 

interpretohet nën dritën e parashikimeve të akteve normative ndërkombëtare të cilat janë 

pozicionuar më lart në piramidën e akteve normative të zbatuara në Shqipëri si dhe të 

jurisprudencës së Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut (ECHR) mbi të drejtën e 

jetës, mund të konkludojmë se pëlqimi i dhënë nga personi mbi veprime që cënojnë 

jetën dhe shëndetin jashtë kornizave të përcaktura nga legjislacioni kombëtar dhe 

ndërkombëtar, nuk mund të përbëjë një rrethanë të vlefshme përjashtuese të 

përgjegjësisë civile të mjekut, përsa ka për objekt një të drejtë që nuk është e 

disponueshme nga personi që e ka dhënë pëlqimin. Në lidhje me veprimet disponuese të 

trupit të njeriut duhet të përmendim edhe çështjen e eutanazisë, argument që do të 

trajtohet ne seksionin në vijim.  

Pëlqimi i dhënë nga pacienti apo kujdestari i tij ligjor mund të zbatohet ndaj: 

 

 terapive mjekësore, pasi të jetë gjetur një ekuilibër midis rezultateve të 

pritshme dhe risqeve që bart procedura konkrete. 

 trajtimeve terapeutike eksperimentale, pasi të jetë gjetur një ekuilibër 

midis rezultateve të pritshme bazuar në terapitë tashmë të aprovuara dhe 

në ato akoma për tu aprovuar. 

                                                 
26

 Neni 21 i Konventës së Oviedos “Ndalimi i fitimit financiar - Trupi njerëzor dhe pjesët e tij, si të tilla, 

nuk duhet të bëhen shkak për fitim financiar.” 
27

 Art.5 KCI “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione 

permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al 

buon costume‖ . Neni 5 KCI parashikon lindjen e përgjegjësisë civile për veprime disponuese mbi trupin 

e njeriut, përfshirë këtu edhe ato nga ku buron një përfitim financiar përsa në kundërshtim me rendin 

publik. 
28

 Neni 3 i Statutit të të Drejtave Themelore të  BE “E drejta për integritetin e personit - 1. Gjithkush 

ka të drejtën e respektimit të integritetit të tij ose saj fizik dhe mendor. 2. Në fushat e mjekësisë dhe të 

biologjisë, në veçanti duhet të respektohen si në vijim: - Miratimi i lirë dhe i informuar i personit të 

interesuar, sipas procedurave të përcaktuara me ligj, - Ndalimi i praktikave eugjenike, në veçanti ato që 

synojnë përzgjedhjen e personave, - Ndalimi për të bërë trupin e njeriut dhe pjesët e tij si një burim për 

fitimin financiar, - Ndalimin e klonimit riprodhues të qenieve njerëzore.” 
29

 Demneri, R., Përgjegjësia penale nga shkelja e të drejtave të pronësisë industriale në bioteknologji, 

Revista Shqiptare Social Ekonomike,  Nr. 1 (74), QSHKE, Tiranë, 2013, ff. 231-241. 
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 procedurave të pastra eksperimentale limiti i vetëm për zbatim i të cilave 

është mosrealizimi i një përfitimi financiar nga veprime jodisponuese të 

trupit të njeriut 

 procedurave mjekësore me natyrë estetike të cilat sërish nuk duhet të 

kenë qëllim realizimin e përfitimeve financiare nga veprime 

jodisponuese të trupit të njeriut
30

. 

 

Pëlqimi i informuar aplikuar kujdesit shëndetësor përbëhet nga dy elementë: 

detyrimi i mjekut për të informuar pacientin para se t’i jepet kujdesi shëndetësor dhe e 

drejta e pacientit për të dhënë pëlqimin e tij apo për të refuzuar trajtimin e propozuar 

mbi bazën e atij informacioni të parashtruar nga mjeku
31

. Sigurimi i pëlqimit të 

informuar është i domosdoshëm sepse në një analizë juridike a posteriori, mosmarrja e 

pëlqimit të informuar është e barazvlefshme me mosdhënien e informacionit pacientit 

tout court. Siç është shprehur edhe Gjykata e Kasacionit, “konsenti i informuar përbën 

në bazë të normativës juridike, një legjitimim dhe themel të kujdesit shëndetësor. Pa 

konsentin e informuar, ndërhyrja e mjekut është – përveç rasteve të trajtimeve të 

pavullnetshme (të përcaktuara me ligj, sh.a.) apo nevojës ekstreme – i kundraligjshëm, 

edhe nëse është në interes të pacientit”
32

. 

 

 

1.2. Kriteri formal i pëlqimit të shkruar. 

 

Edhe pse sigurimi i pëlqimit nga pacienti ka një rëndësi kaq të madhe, në 

Shqipëri numri i ligjeve që përcaktojnë domosdoshmërinë e pëlqimit me shkrim është i 

vogël, konkretisht: Ligji “Mbi transfuzionin e gjakut”; Ligji “Mbi transplantimin e 

organeve”
33

; Ligji “Mbi mbrojtjen e të dhënave vetjake”
34

 si dhe ligji “Mbi ndërprerjen 

                                                 
30

 Padovani, ibid, 2005, ff. 314-315. 
31

 De Ferrari, F., Palmieri, L., Manuale di medicina legale, Giuffrè, Milano, 2007 f.577. 
32

 Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 20984/12  
33

 Ligji Nr.9739, datë 21.5.2007 “Mbi transfuzionin e gjakut”, neni 7 “Dhuruesit e gjakut - 1. Dhurues 

gjaku mund të jetë çdo person, pavarësisht gjinisë, racës, ngjyrës, përkatësisë kombëtare dhe fetare. 

Dhurimi mund të jetë autolog ose për persona të tjerë (pacientët që kanë nevojë). 2. Dhurimi i gjakut dhe i 

përbërësve të tij kryhet nga persona të moshës 18-60 vjeç, pasi merret pëlqimi me shkrim dhe vlerësohet 

përshtatshmëria e tyre fizike e shëndetësore. Dhurimi i gjakut dhe i përbërësve të tij mund të kryhet edhe 

nga persona të moshës 17-18 vjeç, nëse dhurojnë për të afërm dhe pas pëlqimit me shkrim nga prindërit 

ose kujdestarët e tyre ligjorë. 3. Dhurimi autolog i gjakut kryhet edhe nga pacientë nën moshën 17 vjeç, 

pas pëlqimit me shkrim të prindërve ose kujdestarëve ligjorë të fëmijës. Dhurimi autolog i gjakut kryhet 

edhe nga pacientë mbi 60 vjeç, pas pëlqimit të tyre me shkrim. 4. Dhurimi i plaçentës dhe i gjakut 

umbilikal është veprim vullnetar, falas, për të cilin duhet pëlqimi me shkrim i gruas shtatzanë.”;  

Neni 8 “Dokumentacioni për dhurimin e gjakut  - …2. Çdo dhurues, përpara dhurimit të gjakut, 

nënshkruan formularin standard, të paraqitur nga strukturat përkatëse dhe mban përgjegjësi personale. 

Formulari i nënshkruar nga dhuruesit nënshkruhet edhe nga specialisti shëndetësor, që përgjigjet për 

marrjen e historisë shëndetësore të dhuruesit dhe pohon se dhuruesi: a) ka lexuar dhe kuptuar materialet 

informuese; b) ka pasur mundësinë e bërjes së pyetjeve dhe ka marrë përgjigjet e mjaftueshme për pyetjet 

e bëra; c) ka dhënë pëlqimin për vazhdimin e procesit të dhurimit; ç) ka marrë informacion, në rastin e 

dhurimit autolog, se gjaku i dhuruar prej tij mund të mos mjaftojë për të plotësuar kërkesat e menduara; d) 

është i vetëdijshëm se i gjithë informacioni i dhënë prej tij është i vërtetë, për aq sa ai ka dijeni.”. 

Ligji “Për transplantimin e indeve, qelizave dhe organeve” Nr. 10454 datë 21.07.2011, neni 15 

“Dhënia e pëlqimit nga dhuruesit - 1. Dhurimi i transplanteve mund të kryhet vetëm pasi dhuruesi të ketë 

dhënë pëlqimin e lirë. Pëlqimi jepet me shkrim dhe ruhet në të dhënat mjekësore të dhuruesit. 2. Për rastet 

e heqjes së indit rigjenerues nga një i mitur ose person i paaftë për të dhënë pëlqimin lidhur me dhurimin, 

dhurimi mund të kryhet vetëm me autorizimin e përfaqësuesit të tij/saj ligjor. Opinioni i të miturit merret 

në konsideratë si një faktor gjithnjë e më përcaktues në raport me moshën e tij/saj dhe shkallën e 

pjekurisë. 3. Dhuruesi ose përfaqësuesi ligjor i të miturit apo i personit të paaftë mund të tërheqin 
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e shtatëzanisë”
35

. Prepotenca me të cilin marrja e pëlqimit të shkruar është shndërruar 

në një çështje me rëndësi thelbësore vihet re në rastet e shumta të praktikës gjyqësore të 

përgjegjësisë profesionale të mjekut, përsa një firmë e pacientit mbi një akt ku merr 

dijeni e pranon anestezinë, ndërhyrjen dhe terapinë e rekomanduar, ka një vlerë të 

konsiderueshme provuese krahasuar edhe me ekspertimin apo thëniet e dëshmitarëve
36

. 

Pëlqimi me shkrim që pasqyrohet në kartelën klinike ka karakter të përgjithshëm dhe 

nuk është gjithëpërfshirës, ndaj nuk mund të provojë marrjen e pëlqimit të pacientit për 

t’iu nënshtruar procedurave të posaçme mjekësore, përsa informacioni në të është i 

paplotë
37

. Për këtë arsye pëlqimi i përmbajtur në kartelën klinike të pacientit nuk mund 

të konsiderohet i informuar, e rrjedhimisht është i pavlefshëm për trajtimet e posaçme 

mjekësore.  

Siç vëren edhe Gjykata e Kasacionit, informacioni në kuadrin e konsentit të 

informuar mund të jepet me anë të çdo mjeti komunikimi përsa forma e shkruar, edhe 

pse e preferueshme, nuk është e kërkuar me domosdoshmëri në çdo rast
38

. Në praktikë, 

mjeku i shpreh me fjalë pacientit apo personit të interesuar aspektet e trajtimit si dhe 

rreziqet shoqëruese dhe shqetësimet, efektet anësore dhe alternativat
39

, duke pasur 

parasysh që për ndërhyrjet e ashtëquajtura rutinë prezumohet se i interesuari zotëron 

informacion.  

Koncepti i ndërhyrjeve rutinë lidhet ngushtë me riskun klinik që është 

përkufizuar si “probabiliteti që pacienti të jetë viktimë e një pasoje të padëshiruar, pra i 

një dëmtimi apo shqetësimi që rrjedh nga kurat të cilave ai do t‘i nënshtrohet, që 

zgjasin kohën e vuajtjes nga sëmundja, duke shkaktuar përkeqësimin e gjendjes 

shëndetësore apo vdekjen
40

. Ndërhyrja rutinë është stadi i parë në klasifikimin që 

zbatohet në shkallë ndërkombëtare të krijuar nga American Society of Anesthesiologists 

(ASA) mbi gjendjen klinike të pacientit dhe riskun kirurgjikal e anesteziologjik ndaj të 

cilit ekspozohet ky i fundit ku ASA 1 i referohet riskut minimal, pra ndërhyrjeve rutinë, 

                                                                                                                                               
pëlqimin e tyre në çdo moment. Mjeku, që realizon heqjen, respekton një tërheqje të tillë, përveçse kur 

ekzistojnë procedura të pakthyeshme, ndërprerja e të cilave do të rrezikonte shëndetin dhe jetën e 

dhuruesit po të realizoheshin gjatë periudhës së heqjes.”  
34

 Ligji Nr. 48/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008 "Për mbrojtjen e të 

dhënave personale", pika 24 “Pëlqim i subjekteve të të dhënave" është çdo deklaratë me shkrim, e dhënë 

shprehimisht me vullnet të plotë e të lirë dhe duke qenë në dijeni të plotë për arsyen pse të dhënat do të 

përpunohen, çka nënkupton që subjekti i të dhënave pranon që të përpunohen të dhënat e tij.” 
35

 Ligji Nr.8045, datë 7.12.1995 “Për ndërprerjen e shtatëzanisë” (i ndryshuar), Neni 6 “Në rast se 

gruaja, pas marrjes së informacionit të përmendur në nenin 4, përsërit kërkesën e saj për ndërprerjen e 

shtatëzënësisë, mjeku kërkon konfirmimin me shkrim të kërkesës. Ky konfirmim kërkohet pasi të kenë 

kaluar të paktën 7 ditë nga kërkesa e parë. Kur është e mundur, në këshillimin dhe marrjen e vendimit për 

ndërprerjen e shtatëzënësisë, merr pjesë edhe bashkëshorti ose prindi. Në rast se afati prej 7 ditësh bën që 

të tejkalohen afatet e përcaktuara në këtë ligj, mjeku mund të vendosë që ky afat të jetë të paktën 2 ditë.” 
36

 Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 17157/07 
37

 Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 24791/08 
38

 Cass. Civ. Sentenza n. 2483/10 
39

 Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QK-CSA), 

Karta Shqiptare e të Drejtave të Pacientit, Neni 4 “E drejta për pëlqim”, aksesuar më Shkurt 2014 nga 

http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/KARTA_SHQIPETARE_E_TE_DREJTAVE_TE_PACIEN

TIT.pdf  
40

 Kohn, L.T., Corrigan, J. M., Donaldson, M.S., (edt), To Err is Human. Building a Safer Health System, 

Committee on Quality of Health Care in America, Institute of Medicine, National Academy Press, 

Washington, D.C., 1999, në tërësi por sidomos f. 26 e vijim siç është cituar nga Camera dei Deputati, 

Commissione Parlamentare di Inchiesta “Sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi 

sanitari regionali”, Doc. XXII-bis, n. 10, 22.01.2013, f. 176, aksesuar më prill 2014 nga 

http://nuovo.camera.it/camera/browse/968?shadow_organo_parlamentare=1628 

http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/KARTA_SHQIPETARE_E_TE_DREJTAVE_TE_PACIENTIT.pdf
http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/KARTA_SHQIPETARE_E_TE_DREJTAVE_TE_PACIENTIT.pdf
http://nuovo.camera.it/camera/browse/968?shadow_organo_parlamentare=1628
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dhe ASA. 6 pacientëve në vdekje cerebrale së cilëve po i hiqen organet për qëllime 

transplanti
41

. 

Nga ana tjetër, neni 28 i KEDM përcakton se mjeku duhet të marrë pëlqimin e 

informuar nga pacienti përpara çdo ndërhyrjeje, ekzaminimi apo mjekimi të propozuar 

dhe se ky pëlqim duhet të merret me shkrim. Duke pasur parasysh që normat e KEDM 

janë norma ekstra-juridike
42

, mosrespektimi i këtij parashikimi në praktikë do të sillte 

vetëm përgjegjësi disiplinore ndërkohë që mosmarrja e pëlqimit të informuar me shkrim 

për ato ndërhyrje mjekësore për të cilat ligjet e posaçme kanë parashikuar 

domosdoshmërisht atë formë, do të sillte përgjegjësi civile, penale dhe disiplinore.  

Kodi i Deontologjisë Mjekësore italiane është më i detajuar në listimin e 

praktikave për të cilat nevojitet pëlqimi i shkruar
43

: 

 

 Rekomandimi i barnave për një përdorim të ndryshëm nga sa është 

parashikuar në skedën informuese të tyre ose për qëllime komerciale 

ende të pautorizuara
44

. Kjo praktikë njihet ndryshe edhe si rekomandim 

off label. 

 Rekomandimi i terapive mjekësore jokonvencionale, të cilat mund të 

zbatohen vetëm nëse nuk e pengojnë pacientin që të marrë trajtime 

shkencërisht të konsoliduara
45

 dhe vetëm pasi të jetë siguruar pëlqimi i 

informuar me shkrim kur bëhet fjalë për praktika invazive apo me një 

marzh të lartë risku ose kur pacienti ka bindje ideologjike të ndryshme 

nga ato të mjekut kurues. 

 Ndërhyrjet diagnostifikuese dhe/ose terapeutike për shkak të pasojave të 

mundshme në integritetin fizik të pacientit apo riskut të lartë që të 

cënojnë jetën e tij. Të tilla mund të jenë ndërhyrjet kirurgjikale, 

                                                 
41

 American Society of Anesthesiologists, ASA Physical Status Classification System, aksesuar më mars 

2014 nga http://www.asahq.org/For-Members/Clinical-Information/ASA-Physical-Status-Classification-

System.aspx . Infra note § Ndërhyrjet kirugjikale rutinë dhe ndërhyrjet me risk të lartë 
42

 KEDM është një akt administrativ i miratuar nga Këshilli Kombëtar i Urdhrit të Mjekëve me vendimin 

nr. 9 datë 11/11/2011 
43

 Art. 35 Codice di Deontologia Medica “Acquisizione del consenso –  Il medico non deve 

intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l‘acquisizione del consenso esplicito e informato 

del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la 

particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse 

sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è 

integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33. Il procedimento diagnostico e/o il 

trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono 

essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui 

deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato 

rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non 

essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, 

in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della 

qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del 

paziente.” 
44

 Art. 13 Codice di Deontologia Medica “Prescrizione e trattamento terapeutico - …La prescrizione di 

farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora autorizzati al commercio, è 

consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.” 
45

 Art. 15 Codice di Deontologia Medica “Pratiche non convenzionali - Il ricorso a pratiche non 

convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità della professione e si esprime 

nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale del medico. Il ricorso a 

pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti specifici e 

scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso. 

E‘ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l‘esercizio di terzi non medici nel 

settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.‖ 

http://www.asahq.org/For-Members/Clinical-Information/ASA-Physical-Status-Classification-System.aspx
http://www.asahq.org/For-Members/Clinical-Information/ASA-Physical-Status-Classification-System.aspx


Përgjegjësia penale e mjekut   –   Rezarta Demneri 

 

 

10 

 

procedurat veçanërisht invazive, përdorimi i mjeteve të kontrastit, 

trajtimet me rrezatime të jonizuara, trajtime qe ndikojnë në aftësinë për 

t’u riprodhuar, terapi me aftësi të lartë për  të shkaktuar reaksione 

negative, trajtime psikiatrike të një rëndësie të veçantë
46

. 

 

Në dokumentacionin e shkruar ku pasqyrohet ky pëlqim nuk kërkohet që mjeku 

të japë informacione të hollësishme mbi procedurën përsa jo vetëm që kjo do të ishte e 

pamundur por me shumë gjasa pacienti do të frikësohej për shkak të të mospasurit të 

njohurive të posaçme shkencore
47

.  

Sipas udhëzimeve të Këshillit Europian të Urdhërave të Mjekut (CEOM) në 

lidhje me pëlqimin e informuar, mjeku duhet të kërkojë pëlqimin e shkruar për çdo rast, 

përfshirë edhe konsultimet në vazhdën e mjekësisë në distancë
48

. Mjekësia në distancë 

(telemedicine, ang.) përkufizohet si një kategori e atij entiteti më të gjerë që është 

shëndeti në distancë (telehealth, ang.) kuptuar si marrëdhënie e vendosur mes pacientit 

dhe profesionistit të kujdesit shëndetësor që mund të jetë mjek, infermier apo 

profesionist, që në ushtrim të profesionit të tij ofron kujdes shëndetësor në distancë (tele 

– distancë, greq.)
49

. Informacioni duhet të karakterizohet nga qartësia dhe korrektësia 

dhe pacienti ruan përgjatë tërë kohës të drejtën për ta tërhequr atë në çdo moment si dhe 

të drejtën për të përfituar kujdes shëndetësor alternativ ndaj atij që pacienti vendosi të 

mos i nënshtrohet apo ta ndërpresë. Pëlqimi duhet të jetë i shkruar dhe të figurojë në të 

dhënat mjekësore të pacientit, sidomos për procedurat e përcaktuara nga ligjet 

kombëtare
50

. Këtu kthehemi tek rëndësia që ka të parashikuarit me ligj që të merret 

pëlqimi i shkruar për procedurat që kanë karakter të posaçëm, pra për ato procedura për 

të cilat nuk mund të quhet se është dhënë informacioni i nevojshëm në momentin e 

hapjes së kartelës mjekësore siç janë p.sh ndërhyrjet që shkaktojnë gjymtimin e 

pacientit
51

. Eventualisht, ky pëlqim i shkruar duhet të pasqyrohet më përpikmëri në 

dokumentacionin mjekësor të pacientit
52

. 

 

 

                                                 
46

 Art. 35 Codice di Deontologia Medica. 
47

 Neni 25 KEDM―E drejta e të sëmurit për t‘u informuar - I sëmuri ka të drejtë të informohet për 

sëmundjen, ekzaminimet dhe mjekimet që i propozohen dhe rezultatet e tyre. Mjeku e ka për detyrë ta 

informojë të sëmurin në mënyrë të sinqertë dhe të kuptueshme, duke marrë parasysh në çdo rast 

personalitetin dhe gjendjen e tij psiqike.Nëse i sëmuri është nën 16 vjeç apo i paaftë për të kuptuar 

gjendjen dhe mjekimin që i propozohet, informacioni i jepet familjarit më të afërt që e ka nën kujdestari. 

Nëse mjeku gjykon se duke informuar të sëmurin rrezikon të dëmtojë gjendjen e tij psiqike e 

shëndetësore, atëhere ai nuk është i detyruar ta informojë e as ta njohë me dokumentacionin mjekësor. 

Një diagnozë e rëndë dhe prognozë fatale mund të zbulohet me shumë maturi. Gjithsesi familjarët duhet 

të jenë të informuar dhe paralajmëruar, përveçse, nëse vetë i sëmuri i ka përcaktuar më parë personat të 

cilët mund të informohen për gjendjen e tij.” 
48

 CEOM, Deontological Guidelines, aksesuar më shkurt 2014 nga http://www.ceom-

ecmo.eu/en/deontological-guidelines-144 .  
49

 Darkins, A. W., Cary, M. A., Telemedicine and Telehealth – Principles, policies, performance and 

pitfalls, Springer, New York, 2000, ff. 2-4. 
50

 CEOM, Deontological Guidelines, aksesuar më shkurt 2014 nga http://www.ceom-

ecmo.eu/en/deontological-guidelines-144  
51

 Neni 41 KEDM ―Ndërhyrjet gjymtuese - Mjekut nuk i lejohet të kryej ndërhyrje gjymtuese pa motiv 

shumë serioz mjekësor, pa informimin paraprak të të sëmurit dhe pëlqimin e tij. Bëhet përjashtim vetëm 

në rastet urgjente dhe kur është e pamundur të informohet dhe të merret pëlqimi i të sëmurit.” 
52

 Neni 28 KEDM ”Pëlqimi pas informimit – (…)Informimi i të sëmurit dhe marrja e pëlqimit apo 

refuzimi i tij shprehen me shkrim në dosjen klinike të sëmurit dhe firmoset nga i ai apo personat legjitim 

që e kanë në kujdestari.” 

http://www.ceom-ecmo.eu/en/deontological-guidelines-144
http://www.ceom-ecmo.eu/en/deontological-guidelines-144
http://www.ceom-ecmo.eu/en/deontological-guidelines-144
http://www.ceom-ecmo.eu/en/deontological-guidelines-144
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1.3. Pëlqimi si rrethanë përjashtuese e përgjegjësisë penale për pakujdesinë në 

mjekim. 

 

Për shkak të strukturimit të Kodit Penal shqiptar dhe dispozitave të posaçme që 

kanë të bëjnë me përgjegjësinë penale të mjekut gjatë dhënies së trajtimit mjekësor, 

mendojmë se është e përshtatshme të ofrojmë në këtë seksion disa pika referimi që kanë 

të bëjnë me zbatimin e pëlqimit të pacientit si rrethanë përjashtuese të përgjegjësisë 

penale për veprimtaritë mjekësore. Lind pyetja nëse mjeku i cili e ka nënshtruar 

pacientin ndaj një ndërhyrje mjekësore pa siguruar paraprakisht pëlqimin e informuar të 

këtij të fundit ose kur ky pëlqim është në fakt i pavlefshëm, do të merret në përgjegjësi 

penale vetëm per këtë fakt dhe nëse po, për cilën vepër penale.  

Kodi Penal italian nuk e përmban një figurë të posaçme vepre penale të 

“Mjekimit të pakujdesshëm” siç ndodh me kodin tonë (neni 96 KPSH) ndaj cënimet e 

integritetit fizik apo edhe vdekja e ardhur si pasojë e ushtrimit të profesionit mjekësor 

cilësohen si vrasje apo plagosje nga pakujdesia, sepse ndërhyrjet mjekësore, edhe kur 

janë të kryera me pakujdesi, prezumohen të kenë gjithsesi qëllime terapeutike, ndaj 

përjashtohet mundësia e marrjes së mjekut në përgjegjësi penale për vrasje apo plagosje 

me dashje edhe kur ky ka vepruar pa marrë pëlqimin e pacientit. Në vendimin e 

famshëm “Massimo”, Gjykata e Kasacionit dënoi për vrasje me formë të ndërlikuar të 

fajit (omicidio preterintenzionale, it) mjekun i cili kishte kryer një ndërhyrje për të cilën 

nuk kishte marrë pëlqimin e pacientit, konkretisht heqjen e një tumori beninj, duke bërë 

resektimin total të rektumit. Gjykata arsyetonte se disa rrethana dëshmonin për 

ekzistencën e pakujdesisë në zgjedhjen e mjekut për të kryer një ndërhyrje shumë 

invazive, si ajo e resektimit të rektumit, për të hequr një tumor beninj i cili mund të 

hiqej edhe me procedura alternative më pak invazive, sidomos duke pasur parasysh 

gjendjen klinike të pacientit. Sipas Gjykatës ndodhemi përpara formës së ndërlikuar të 

fajit përsa mjeku kishte përpunuar qëndrimin intelektual dhe volitiv, referuar ardhjes së 

pasojës penale që pritej të shfaqej në momentin kur kishte ndërhyrë mbi pacientin në 

mungesë të pëlqimit të tij paraprak pa ekzistuar një nevojë urgjente. Ndaj, shprehet 

Gjykata, “mungesa e pëlqimit bën që sjellja e mjekut të jetë arbirtrare dhe të ketë qëllim 

cënimin me dashje të integritetit fizik të pacientit, pa asnjë ndryshim nga ai që plagos 

dikë me dashje.”
53

 .  

Ky qëndrim është ridimensionuar në vendime të mëvonshme që përjashtojnë 

mundësinë e atribuimit të formës së ndërlikuar të fajit në ndërhyrjet kirurgjikale me 

rezultat negativ edhe kur këto janë kryer pa pëlqimin paraprak të pacientit. Kështu, 

Gjykata e Kasacionit vëren se mjeku nuk ka përgjegjësi penale nëse ka kryer një 

ndërhyrje për të cilën nuk ka marrë paraprakisht pëlqimin e pacientit nëse a) kjo 

ndërhyrje ka pasur qëllim terapeutik, b) është kryer sipas lege artis, c) ka pasur rezultat 

pozitiv dhe nga ajo ka ardhur një përmirësim i gjendjes shëndetësore të pacientit. Nëse 

këto kushte mungojnë (siç ishte rasti konkret), mjeku do të mbajë përgjegjësi për 

plagosje
54

. Këtë arsyetim, Gjykata e Kasacionit e mbështet tek fakti që personi i cili 

kreu ndërhyrjen mjekësore që shkaktoi dëmtimin në shëndet të gruas, nuk ishte mjek 

dhe nuk kishte kualifikimin profesional të nevojshëm, çka bën që rrethana përjashtuese 

e përgjegjësisë penale e “Përmbushjes së detyrës” të mos zbatohej dot. Gjithashtu 

                                                 
53

 Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 5639/92 (Sentenza Massimo) 
54

 Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 28132/01 (Sentenza Barese). Në rastin konkret, faji në formën e 

dashjes (direkte apo indirekte) është konsideruar se ekziston për shkak se subjekti që kreu ndërhyrjen nuk 

ishte mjek dhe ndërhyrja u krye në mungesë të pëlqimit të subjektit pasiv. Njëkohësisht kjo ndërhyrje nuk 

mund të konsiderohet se ndiqte qëllime terapeutike për shkak të mungesës së kualifikimit profesional të 

subjektit të përgjithshëm jo-mjek. 
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kryerja e veprimeve kaq invazive nga ana e një subjekti që nuk zotëronte njohuri 

shkencore të posaçme bën që të mos mund të konfigurohet faji në formën e pakujdesisë, 

por ai më i rëndë i dashjes, qoftë edhe indirekte. Një veprim i tillë do të mund të 

konfigurohej si “Plagosje e kryer me dashje” në rendin tonë juridiko-penal dhe sipas 

mendimit tonë, nuk do të kishim konkurrim me veprën penale të “Përvetësimit të titullit 

apo të detyrës shtetërore” sepse kjo vepër do të përthithej nga ajo më e rënda e 

plagosjes. 

Në një tjetër vendim, Gjykata e Kasacionit theksonte shprehimisht se mungon 

koherenca juridike mes dashjes në cënimin e integritetit fizik e cilësueshme si plagosje 

(hanimus necandi, lat) që qëndron në bazë të “omicidio preterintenzionale” (plagosje e 

rëndë me dashje me pasojë vdekjen, sh.a.) dhe ndërhyrjes së mjekut të kryer pa 

pëlqimin e informuar paraprak, përsa mjeku është i legjitimuar të veprojë nga hanimus 

bonus dhe të vepruarit në mungesë të pëlqimit është e ndryshme nga të vepruarit në 

shpërfillje të refuzimit të pacientit për t’iu nënshtruar ndërhyrjes mjekësore
55

. 

Anasjelltas, pëlqimi i marrë nga pacienti për një ndërhyrje që ka pasur rezultat negativ 

nuk e përjashton in abstracto mjekun nga përgjegjësia penale, meqënëse mjeku ka 

detyrimin juridik që të mbrojë shëndetin dhe jetën e pacientit dhe të shmangë cënimin e 

jetës apo të shëndetit të pacientit.  

Në përfundim të sa më sipër mund të themi se mungesa e pëlqimit për t’iu 

nënshtruar një ndërhyrjeje mjekësore nga ana e titullarit të kësaj të drejte nuk sjell 

automatikisht përgjegjësi penale për mjekun sepse ndërkohë që për shkak të qëllimit që 

ndjek profesioni mjekësor përjashtohet dashja, përgjegjësia penale për pakujdesi lind 

vetëm nëse mjeku qe ka vepruar në mungesë të pëlqimit nuk ka qenë në kushtet e 

nevojës ekstreme.  

Kodi Penal shqiptar ka parashikuar shprehimisht mundësinë që pëlqimi i dhënë 

nga personi që do t’i nënshtrohet një trajtimi mjekësor, të përjashtojë përgjegjësinë 

penale të mjekut, në nenin 93 KPSH “Ndërprerja e shtatëzanisë pa pëlqimin e gruas” 

dhe nenin 94 “Ndërprerja e shtatëzanisë në vende dhe nga persona të paautorizuar” të 

analizuara në një seksion të veçantë të këtij punimi. Për mendimin tonë, neni 93 është 

një figurë e posaçme e mjekimit të pakujdesshëm. I njëjti vlerësim qëndron edhe për 

figurën e veprës penale të parashikuar në nenin 94 kur veprimi është kryer nga një mjek, 

meqënëse subjektet aktive ndryshojnë në varësi të rrethanave të hipotizuara në 

dispozitë.  

 

 
2. Evolucioni i marrëdhënies mjek-pacient në kuadrin e pëlqimit të informuar.                        

Charles et al. vërejnë se nga pikëpamja historike ka pasur një evolim në 

marrëdhënien mes mjekut dhe pacientit nga modeli paternalistik, ku për shkak të 

njohurive shkencore, mjeku gëzon një pozitë autoritare në vendimarrjen mbi trajtimin 

mjekësor të pacientit e sakaq është mbajtës i interesave më të mira të pacientit, siç do t’i 

kishte një baba i mirë ndaj fëmijëve të tij, në dy modele alternative
56

:  

 

a) modeli i informuar, sipas së cilit pozita e pacientit është më e përforcuar si 

rrjedhojë e së drejtës së njohur si nga pikëpamja etike ashtu edhe juridike për t’u 

                                                 
55

 Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 26446/02 (Sentenza Volterrani) 
56

Charles, C., Gafni, A., Whelan, T., Shared decision-making in the medical encounter: What does it 

mean? (or it takes at least two to tango). Social Science and Medicine, 44(5), 1997, aksesuar më shkurt 

2014 nga http://www.dartmouth-hitchcock.org/dhmc-internet-upload/file_collection/charles%20c.pdf, ff. 

681-692. 

http://www.dartmouth-hitchcock.org/dhmc-internet-upload/file_collection/charles%20c.pdf
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informuar nga mjeku kurues apo informatorë të tjerë, siç mund të jenë forumet 

që ndihmojnë në vendimarrje (decision-aid boards, ang.), pa qenë eventualisht 

të detyruar për të marrë ata vetë vendimin mbi trajtimin mjekësor, pra duke 

ruajtur mundësinë për t’ia deleguar këtë tagër, e njëkohësisht përgjegjësi, mjekut 

kurues;   

b) modeli i vendimarrjes së përbashkët, i përshkruar nga autorët si një proces që 

duhet t’i përmbahet pesë kritereve:   

 Mjeku duhet ta bëjë pacientin të ndihet sa më i qetë duke i treguar 

se opinioni i tij dëgjohet dhe vlerësohet. 

 Mjeku duhet të barazpeshojë preferencat e pacientit dhe 

alternativat e mundshme në trajtimin mjekësor në mënyrë sa më 

kohezive. 

 Mjeku duhet të informojë pacientin në lidhje me përfitimet, 

rreziqet dhe alternativat e mundshme në mënyrë sa më të 

paanshme, të qartë dhe të thjeshtë. 

 Mjeku duhet të ndihmojë pacientin të vlerësojë risqet dhe 

përfitimet nga procedura mjekësore duke kontrolluar që 

preferencat e pacientit të mos jenë të bazuara në keqkuptime, 

sidomos duke pasur parasysh që zakonisht pacienti nuk është 

profesionist mjekësor. 

 Vendimi për t’iu nënshtruar një ndërhyrjeje duhet të jetë i 

përbashkët dhe mjeku duhet të kujdeset që mos t’i imponojë 

rekomandimet e tija pacientit
57

. 

 

Siç vërehet nga Ong et al, pavarësisht sa i detajuar është informacioni, 

ndërveprimi i thjeshtë mes pacientit dhe mjekut në modelin e informuar, nuk nënkupton 

një vendimarrje të përbashkët, meqë shkëmbimi i informacionit dhe marrja e vendimit 

mbi një trajtim mjekësor janë dy qëllime të ndryshme brenda marrëdhënies mjek-

pacient
58

. Kjo diferencë e bën akoma më të vështirë dallimin se cili është modeli i 

mbështetur më shumë nga KEDM duke pasur parasysh se, siç pohon edhe Charles et al, 

mungon një koncept i uniformizuar për secilin nga modelet e listuara
59

. Në nenin mbi 

konsentin e informuar të KEDM, parashikohet detyrimi i mjekut për të informuar 

paraprakisht pacientin mbi rreziqet dhe përfitimet nga një ndërhyrje mjekësore. Në rast 

refuzimi nga ana e këtij të fundit, mjeku duhet të pranojë vendimin e pacientit duke i 

kujtuar sidoqoftë rreziqet e mundshme që ky refuzim mund të sjellë
60

. Nga ana tjetër, 

pacienti nuk mund të detyrojë mjekun të kryejë ndërhyrje të cilat ai nuk i aprovon dhe 

në këto raste vijohet me ndërrimin e mjekut kurues
61

. Gjithashtu termat e zgjedhura nga 

                                                 
57

 Charles et al., 1997, ibid, f. 687. 
58

 Ong et al., 1995, cituar nga Charles et al, 1997, ibid, f. 685. 
59

 Charles et al, 1997, ibid, f. 681. 
60

 Neni 28 KEDM “Pëlqimi pas infomimit (konsenti i informuar) - Është detyrim për çdo mjek marrja e 

pëlqimit të të sëmurit përpara çdo ndërhyrjeje, ekzaminimesh apo mjekimesh të propozuara, pasi ta ketë 

informuar me hollësi dhe të jetë bindur se i sëmuri e ka kuptuar. Kur i sëmuri, në gjendje për të shprehur 

vullnetin e tij, refuzon ndërhyrjen e propozuar, mjeku duhet të pranojë vullnetin e të sëmurit, pasi ta ketë 

informuar dhe bindur për pasojat e pritshme. Në qoftë se i sëmuri është nën 16 vjeç, ose i paaftë për të 

shprehur vullnetin e tij për të marrë vendime, mjeku nuk mund të ndërhyjë pa njoftuar të afërmit e të 

sëmurit apo personin përgjegjës legjitim, me përjashtim të rasteve urgjente apo të pamundësisë për të 

kontaktuar këta persona. Informimi i të sëmurit dhe marrja e pëlqimit apo refuzimi i tij shprehen me 

shkrim në dosjen klinike të sëmurit dhe firmoset nga i ai apo personat legjitim që e kanë në kujdestari.” 
61

 Neni 31 KEDM, “Ndërrimi i mjekut kurues - Mjeku ka të drejtë të heq dorë apo të refuzojë vazhdimin 

e mjekimit të sëmurit dhe të rekomandojë trajtimin e tij tek një mjek apo institucion tjetër në këto raste: a. 
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KEDM sipas së cilave, mjeku “propozon” dhe “përshkruan” procedurat diagnostikuese 

e mjekuese më të përshtatshme për pacientin bindin për faktin se tashmë jemi larguar 

prej pozitave imponuese të mjekut ndaj pacienit, karakteristike për modelin 

paternalistik
62

.  

Sipas Charles et al, modeli i vendimarrjes së përbashkët qëndron në një plan të 

ndërmjetëm midis modelit paternalistik dhe atij të informuar sepse i atribuon pacientit 

aftësi përzgjedhëse të terapisë mjekësore pa e rënduar atë me përgjegjësinë që rrjedh 

nga një ushtrim efektiv i këtij funksioni. Njëkohësisht ky model i atribuon mjekut 

mundësinë për të marrë pjesë në procesin e vendimarrjes bashkarisht me pacientin por 

pa i imponuar këtij të fundit vlerat apo opinionet e tija, duke e promovuar  mjekun në 

një pozitë më të lartë se ajo e një transferuesi të thjeshtë të informacionit në të cilin ishte 

i kufizuar të qëndronte sipas modelit të informuar
63

.  

Në një interpretim literal të KEDM duket sikur promovohet modeli i informuar 

por në një analizë të integruar me Kartën Shqiptare së të Drejtave të Pacientit
64

, një 

dokument i miratuar në përputhje me parashikimet e draftit të Kartës Europiane të të 

Drejtave të Pacientit
65

, vihet re theksimi i së drejtës së pacientit për të marrë pjesë 

aktivisht në zgjedhjet terapeutike që kanë të bëjnë me shëndetin e tij. Nëse këtu do t’i 

referoheshim dallimit të konceptit të shkëmbimit të informacionit mes mjekut dhe 

pacientit dhe fuqisë vendimarrëse mbi trajtimin mjekësor të bërë nga Ong et al., do të 

konkludonim se në fakt është modeli i vendimarrjes së përbashkët që po mbështetet 

aktualisht nga KEDM-ja, përderisa pjesëmarrja aktive e pacientit shkon përtej të marrit 

informacion nga mjeku kurues e lënies këtij të fundit për të bërë zgjedhjen, çka është 

karakteristike për modelin e informuar.  

Sidoqoftë, mund të arrijmë në përfundimin se si KEDM ashtu edhe Karta 

Shqiptare e të Drejtave të Pacientit janë larg mbështetjes së modelit paternalistik. Kjo 

për shkak të fuqizimit të pozitës së pacientit në marrëdhënien mjek-pacient si rrjedhojë 

e njohjes së të drejtës së tij etike dhe ligjore për t’u informuar e mandej për të marrë 

pjesë aktivisht në përzgjedhjen e terapisë si dhe detyrimin e mjekut për të mos imponuar 

qëndrimin e tij pacientit
66

. Në këtë proces duhet marrë në konsideratë edhe fakti se 

                                                                                                                                               
Për arsye profesionale apo personale; b. Kur i sëmuri, i aftë dhe i ndërgjegjshëm për të marrë vendime të 

pavaruara, humb besimin tek mjeku ; c. Kur i sëmuri, i cili është koshient, sillet në mënyrë të pahijshme, 

bëhet brutal dhe kërcënues ndaj mjekut. Edhe në këto raste, nëse i sëmuri përbën urgjencë mjekësore, 

mjeku e ka për detyrë t’i ofrojë ndihmën mjekësore deri në kapërcimin e situatës apo të ketë siguruar 

vazhdimin e trajtimit nga një mjek tjetër.” 
62

 Neni 27 KEDM ―Proçedurat diagnostikuese e mjekuese - Në proçesin e përpunimit të diagnozës dhe 

vendosjen e mjekimit për të sëmurin e tij, mjeku duhet të propozojë dhe të përshkruaj ato proçedura 

diagnostikuese dhe mjekuese, të cilat në gjykimin e tij i vlerëson më të përshtatshme për rrethanat e të 

sëmurit, shkencërisht të provuara dhe bashkëkohore dhe ekonomikisht me kosto më të ulët. Mjekut nuk i 

lejohet që me përshkrimin e tij, të rrezikojë në mënyrë të pajustifikuar shëndetin dhe jetën e të sëmurit. Ai 

duhet t’i formulojë përshkrimet e tij në përputhje me udhëzuesit klinikë dhe protokollet e miratuara, në 

mënyrë të qartë e të kuptueshme për pacientin dhe për të tjerët.” 
63

 Charles et al, 1997, ibid, f. 689. 
64

 Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QK-CSA), 

Neni 4 Karta Shqiptare e të Drejtave të Pacientit “E drejta për pëlqim”, aksesuar më shkurt 2014 nga 

http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/KARTA_SHQIPETARE_E_TE_DREJTAVE_TE_PACIEN

TIT.pdf  
65

 European Commission, European Charter of Patient’ Rights, aksesuar më shkurt 2014 nga 

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf  
66

 Art. 19 KEDM “Përkushtimi dhe sjellja - Mjeku duhet t’i garantojë të sëmurit përkushtim, sjellje të 

mirë dhe kompetence profesionale. Ai e ka për detyrë t’i dedikojë të sëmurit të gjithë kohën e 

domosdoshme për informimin e tij dhe marrjen e vendimeve diagnostike e mjekuese sa më të drejta. 

Mjeku duhet të përmbushë misionin e tij me respekt dhe zbatim të standardeve profesionale dhe etike, pa 

http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/KARTA_SHQIPETARE_E_TE_DREJTAVE_TE_PACIENTIT.pdf
http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/KARTA_SHQIPETARE_E_TE_DREJTAVE_TE_PACIENTIT.pdf
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf
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rrallë herë raporti mjek-pacient është ekskluziv, përkundrazi kjo marrëdhënie ka trajta 

nukleare në sensin që përfshin edhe familjarët e pacientit (përveç rastit kur pacienti 

kërkon shprehimisht që ata mos të vihen në dijeni për procedurat mjekësore
67

) çka 

sygjeron për lidhjen e një aleance terapeutike
68

 mes këtyre subjekteve, për një 

mirëbesim reciprok mes pacientit, familjarëve të tij dhe tërësisë së mjekëve specialistë 

të thirrur për të dhënë ekspertizën e tyre në rastin konkret
69

. Pëlqimi pas informimit dhe 

praktika e mirë mjekësore, e cila në vetvete nuk nënkupton domosdoshmërisht shërimin 

nga patologjia apo në përgjithësi një rezultat pozitiv nga ndërhyrja mjekësore, duhet të 

bashkekzistojnë në mënyrë që të përjashtojnë mjekun nga përgjegjësia penale.  

 

 

3. Këmbëngulja terapeutike si kufizim i detyrimit për të dhënë kujdes shëndetësor.   

Këto raste që paraqitëm shkurtimisht ndërthurin problematikën e lirisë morale dhe 

personale të personit dhe së drejtës për të marrë kujdes shëndetësor, me lirinë e 

ndërgjegjes dhe fesë, edhe këto të drejta të garantuara nga Kushtetuta
70

. Ndërkohë që 

refuzimi i shprehur dhe i dokumentuar i pacientit për të marrë trajtim mjekësor ndalon 

në formë urdhëruese mjekun nga ndërmarrja e çfarëdo veprimi të këtij lloji, problemi 

lind kur në mungesë të nevojës ekstreme, pacienti nuk ka dhënë pëlqimin e informuar, 

por as nuk ka refuzuar shprehimisht t’i nënshtrohet një trajtimi të caktuar mjekësor. 

Analog do të ishte rasti kur pacienti ka shprehu vullnetin e tij mbi një trajtim mjekësor, 

por kjo zgjedhje nuk është aktuale në momentin kur këtij i nevojitet t’i nënshtrohet asaj 

ndërhyrjeje p.sh personi para dy vitesh ka shprehur vullnetin që të mos mbahet në jetë 

nga makinat e posaçme. Kjo rrethanë ka rëndësi sidomos në ato vende ku shprehja 

paraprake e vullnetit është e lejuar apo e legalizuar.  

Siç vëren Casonato, përkrah modelit të ashtëquajtur “lejues” (modello permissivo, 

it.) që i jep prioritet vullnetit të subjektit bazuar në të drejtën e tij për të vendosur në 

mënyrë autonome mbi trajtimet mjekësore, qëndron modeli “detyrues” (modello 

impositivo, it.) i cili i jep prioritet asaj që shoqëria mendon se është më mirë për 

individin, qoftë edhe kur kjo bie në kundërshtim me vullnetin e personit
71

.  

                                                                                                                                               
abuzuar mbi të sëmurin nga ana fizike, emocionale ose materiale.Atij nuk i lejohet t’i imponojë të sëmurit 

opinionet e tij personale, filozofike, morale ose politike.” 
67

 Neni 26 KEDM ―Informimi i familjarëve - Mjeku e ka për detyrë të tregojë mirëkuptim dhe 

bashkëshqetësim me familjarët. Ai duhet t’i mbajë ata në dijeni për proçedurat mjekësore dhe kujdesin që 

i ofrohet të sëmurit, ecurinë dhe prespektivën e tij, me kusht që një gjë e tillë të mos bjerë në kundërshtim 

mevullnetin e të sëmurit.” 
68

 Comitato Nazionale per la Bioetica, Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella 

relazione paziente-medico, 2008, aksesuar më shkurt 2014 nga http://www.governo.it/bioetica/pareri.html 

, ff. 13-15. 
69

 Neni 15 KEDM ―Tejkalimi i mundësive dhe kompetencave - Mjeku, me përjashtim të urgjencave dhe 

rrethanave të jashtëzakonshme, nuk duhet të marrë përsipër ndjekjen e të sëmurëve, as të formulojë 

përshkrime që i tejkalojnë mundësitë dhe kompetencat e tij profesionale. Ai duhet të kufizojë ushtrimin e 

tij ecencialisht në specialitetin që i është njohur ligjërisht, si dhe në disiplinat që lidhen me të. Kur është e 

nevojshme, mjeku e ka për detyrë të konsultohet me kolegët brenda apo jashtë specialitetit të tij dhe të 

zbatojë vendimet e konsultës në mënyrë korrekte dhe me ndershmëri.” 
70

 Neni 24 i Kushtetutës “1. Liria e ndërgjegjes dhe e fesë eshtë e garantuar. 2. Secili është i lirë të 

zgjedhë ose të ndryshojë fenë ose bindjet, si dhe t’i shfaqë ato individualisht ose kolektivisht, në publik 

ose në jetën private, nëpërmjet kultit, arsimimit, praktikave ose kryerjes së riteve. 3. Askush nuk mund të 

detyrohet ose të ndalohet të marrë pjesë në një bashkësi fetare ose në praktikat e saj, si dhe të bëjë publike 

bindjet ose besimin e tij.” 
71

 Casonato, C., Introduzione al Biodiritto. La bioetica nel diritto costituzionale comparato, Università 

degli Studi di Trento, Trento, 2006, aksesuar më prill 2014 nga  http://eprints.biblio.unitn.it/1311/  ff. 

132-133. Shembull i këtij modeli do të ishte aktualisht Kina, në të cilën janë ndërmarrë masa politike, 

http://www.governo.it/bioetica/pareri.html
http://eprints.biblio.unitn.it/1311/
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Italia pozicionohet në një model me tendenca detyruese (po ashtu si SH.B.A dhe 

Mbretëria e Bashkuar) sepse ndërkohë që me Kushtetutë njeh të drejtën e personit për të 

mos iu nënshtruar trajtimeve mjekësore kundër vullnetit të tij
72

 , nuk i njeh personit 

lirinë absolute për të vendosur për t’i dhënë fund jetës së tij. Casonato shprehet se edhe 

në rastet kur vullneti i individit për të mos jetuar më nuk cënon interesat e të tretëve, 

parimi i vetëpërcaktimit për momentet e fundit të jetës nuk mund të konsiderohet si 

objekt i mbrojtjes juridike dhe se “kontrolli mbi jetën, që zakonisht i është besuar 

individit, spostohet në situata të jashtëzakonshme tek rendi (juridik, sh.a.) i cili është i 

legjitimuar t‘i imponojë subjektit edhe zgjedhje që ky nuk i dëshiron” duke imponuar një 

vizion të dinjitetit njerëzor nën një lente socio-kulturore e jo më indivuale apo 

personale
73

. Pra e thënë ndryshe, parimi i vetëpërcaktimit për të zgjedhur mes 

alternativave të trajtimit mjekësor, parim i cili përfshin edhe të drejtën e refuzimit për të 

marrë trajtim mjekësor, nuk mund të zbatohet për të mbështetur një “të drejtë për të 

vdekur” të individit. Kjo përkon me vendimin e ECHR në çështjen Pretty v. the UK
74

. 

Ajo që e dallon SH.B.A-në nga Italia është se, me disa variante në procedura, të 

cilat ndryshojnë nga një shtet të federatës në tjetrin, pacienti ose pacienti potencial 

mund të shprehë nëpërmjet një living will (ang.), i njohur në zhargon edhe si “testament 

biologjik”, vullnetin e tij mbi procedurat mjekësore të cilave ai refuzon që t’u 

nënshtrohet, ku përveç procedurave të risjelljes në jetë përfshihen edhe procedurat e 

hidratimit dhe ushqimit në mënyrë artificiale
75

.  

Në dallim nga SH.B.A, Italia njeh ushqimin dhe hidratimin artificial si trajtime 

mjekësore bazë, por nuk vlerëson se këto procedura mund të përbëjnë praktika të 

këmbënguljes terapeutike (accanimento terapeutico ose accanimento clinico, it)
76

, 

sidomos nëse ndodhemi përballë një pacienti të paaftë për të shprehur vullnetin e tij dhe 

nga moszbatimi i tyre do të shkaktohej përkeqësimi i gjendjes shëndetësore dhe 

eventualisht vdekja e një pacienti të paaftë për të shprehur vullnetin e tij. Ky qëndrim i 

dyzuar vihet re edhe në dokumentin e përpunuar nga Komiteti Kombëtar i Etikës në 

2008 ku nuk është arritur të mbahet një qëndrim univok mbi cilësimin e këtyre 

procedurave
77

. Megjithatë, të ushqyerit dhe hidratimi artificial mund të kthehen në 

këmbëngulje terapeutike nëse organizmi i pacientit terminal nuk është më në gjendje të 

asimilojë substancat ushqyese ose nëse shfaqet një gjendje intolerance klinikisht e 

                                                                                                                                               
fiskale apo sociale që shtrembërojnë vullnetin e lirë të individit duke imponuar në mënyrë pak a shumë të 

drejtpërdrejtë seleksionimin e të porsalindurve mbi bazën e seksit apo karakteristikave të tjera të 

ndryshme nga patologjitë prezente në të, nën pretekstin e një “dobishmërie shoqërore”, praktikë e cila 

është e ndaluar nga neni 14 i Konventës së Oviedos “Mospërzgjedhja e gjinisë” si dhe nga neni 3/2 i 

Statutit të të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian “E drejta për integritetin e personit”. Anasjelltas, 

modeli detyrues mund t’i referohet edhe rastit kur Shteti i ka atribuar vetes detyrimin për të mbrojtur jetën 

e individit më çdo kusht, qoftë edhe kur vjen në kundërshtim me vullnetin e vetë individit (Casonato, C., 

2006, ibid.). 
72

 Çka nënkupton eventualisht mosadministrimin nga ana e mjekut të trajtimeve që shtyjnë apo 

parandalojnë ardhjen e vdekjes, rrethanë e cila do të cilësohej si eutanazi pasive (konsensuale) siç sqaron 

edhe Padovani, 2005, ibid, f. 2541. 
73

 Casonato, C., 2006, ibid, ff. 135-136. 
74

 ECHR, Pretty v. the UK, infra note. 
75

 Mbi të drejtën për të refuzuar hidratim dhe ushqim artificial, Cruzan v. Director, Missouri Department 

of Health 497 US 261(1990) cituar nga Casonato, C., 2006, f. 137. 
76

 Rasti Englaro, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 21748/07, f. 30, §8. 
77

 Comitato Nazionale per la Bioetica, Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella 

relazione paziente-medico, 2008, aksesuar më shkurt 2014 nga http://www.governo.it/bioetica/pareri.html 

, f. 8. 

http://www.governo.it/bioetica/pareri.html
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matshme ndaj asaj mënyre të ushqyeri, siç në fakt ndodh zakonisht tek pacientët 

terminal
78

.  

Këtu vlen të hapim një parantezë se çfarë konsiderohet këmbëngulje terapeutike, 

një parim që në fakt gjehet edhe në KEDM shqiptare edhe pse nuk i është dedikuar një 

nen i posaçëm siç ndodh në Kodin e Deontologjisë së Mjekut italian
79

.  

Komiteti Kombëtar i Bioetikës (italian) përkufizon praktikat e këmbënguljes 

klinike si: 

 “…disproporcion mes efikasitetit dhe peshës së kurave të administruara 

(pacientit, sh.a.) dhe përmirësimeve të të dhënave klinike konkrete (në këtë rast flitet për 

kura të tepërta) duke pasur parasysh sidoqoftë se çdo trajtim duhet vlerësuar pasi të 

jenë marrë në konsideratë përfitimet dhe  risqet e mundshme  (neminem laedere)
80

.  

 

Akoma më e qartë është Ministria e Shëndetësisë italiane kur shprehet se, përveç 

disproporcionit mes përfitimeve të pritshme në gjendjen shëndetësore të pacientit dhe 

risqeve nga zbatimi i trajtimit mjekësor, rasti i dytë që mund të na sjellë përballë 

këmbënguljes terapeutike, është ai kur ndërhyja mjekësore përfaqëson diçka të 

jashtëzakonshme për pacientin ose do të përbënte një barrë të tepërt, e vlerësuar si e tillë 

qoftë edhe në mënyrë subjektive, prej vetë pacientit
81

. Në thelb, ndalimi i këmbënguljes 

klinike synon personalizimin e kujdesit shëndetësor në sensin që secili pacient, në 

aleancë me mjekun e tij, në kushtet e mirëbesimit të ndërsjelltë, duhet të vendosë nëse 

procedura është e tepërt apo e pafrytshme për pacientin, pasi të jenë vlerësuar rezultatet 

e pritshme, qofshin ato përmirësime apo përkeqësime. Kjo është arsyeja pse ndalimi i 

administrimit të kurave të tepërta apo të kota shihen si këmbëngulje klinike dhe lidhet 

me çështjen e konsentit të informuar. 

KEDM parashikon detyrimin për mjekun që të respektojë të drejtën e të dënuarit 

madhor dhe të aftë jo vetëm për të mos marrë mjekim por edhe atë për të mos u 

ushqyer
82

. Kjo dispozitë etike nuk sjell ndonjë gjë të re përsa i përket faktit se në 

mungesë të vullnetit të pacientit për shkak të paaftësisë së tij, mjeku ka detyrimin për të 

vepruar, por paraqet interes sepse e zgjeron të drejtën për t’iu nënshtruar ose jo 

procedurave diagnostifikuese dhe terapeutike edhe ndaj procedurave të hidratimit dhe të 

të ushqyerit në mënyrë artificiale. Kjo lë hapësirë që eventualisht, nëse ligjvënësi do ta 

shohë me vend rregullimin normativ të çështjes së dëshirave të shprehura më parë (i.e. 

testamenti biologjik), të njohura si e drejtë që i përket çdo personi nga Konventa e 

Oviedos, edhe hidratimi e ushqyerja artificiale të jenë procedura objekt pëlqimi nga ana 

e individit
83

. Hyrja në fuqi e një ligji të tillë do të ridimensiononte hapësirën brenda së 

                                                 
78

 Ministero della Salute, “Stato vegetativo e stato di minima coscienza - Epidemiologia, evidenze 

scientifiche e modelli assistenziali‖, 4.12.2009, aksesuar më mars 2014 nga 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1378_allegato.pdf , f. 17. 
79

 Art. 16 Codice di Deontologia Medica “Accanimento diagnostico-terapeutico – Il medico, anche 

tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall‘ostinazione in trattamenti 

diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato 

e/o un miglioramento della qualità della vita.” 
80

 Comitato Nazionale per la Bioetica, Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella 

relazione paziente-medico, 2008, f. 6, aksesuar më shkurt 2014 nga 

http://www.governo.it/bioetica/pareri.html.  
81

 Ministero della Salute, “Stato vegetativo e stato di minima coscienza - Epidemiologia, evidenze 

scientifiche e modelli assistenziali‖, 4.12.2009, aksesuar më mars 2014 nga 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1378_allegato.pdf , f. 17. 
82

 Neni 33 KEDM “Mjekimi dhe ushqyerja e detyruar për të dënuarin”.  
83

 Neni 9 Konventa e Oviedos “Dëshirat e shprehura më parë - Dëshirat e shprehura më parë, në lidhje 

me një ndërhyrje mjekësore nga një pacient që në kohën e ndërhyrjes nuk është i aftë të shprehë dëshirat e 

tij ose të saj, merren në konsideratë.” 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1378_allegato.pdf
http://www.governo.it/bioetica/pareri.html
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1378_allegato.pdf
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cilës mjeku, bazuar në shkencë dhe në ndërgjegjen e tij, përmbush detyrën e caktuar me 

ligj të dhënies së kujdesit shëndetësor. 

Detyrimi për të lehtësuar vuajtjet e pacientit zë një vend më të rëndësishëm në 

rastet kur pacienti është duke vdekur (të ashtëquajturit pacientë terminalë), por nuk 

kufizohet vetëm në këtë kategori. Në parim, mjeku ka detyrimin etik që përpos 

mosadministrimit të trajtimeve të panevojshme e të pajustifikueshme, të cilat do të 

ktheheshin vetëm një barrë të tepërt për pacientin duke vlerësuar rrethanat klinike 

konkrete të tij, të lehtësojë vuajtjet e pacientit duke marrë në konsideratë bindjet fetare 

dhe dëshirat e pacientit. Lehtësimi i vuajtjeve në vetvete është një lloj trajtimi mjekësor 

(p.sh kujdesi paliativ në rastin e patologjisë së kancerit)
84

 dhe mund të paraprijë, 

shoqërojë apo finalizojë procedurat e mirëfillta diagnostifikuese apo mjekuese të 

patologjisë nga e cila vuan pacienti.  

Nëse do t’i referoheshim dy modeleve të propozuara nga Fox, ku si pikë referimi 

merret lloji i veprimtarisë së mjekut ndaj pacientit, konkretisht:  

 

a) modeli kurues, ku mjeku ka qëllim zgjidhjen e problemit në atë makinë 

biologjike që është trupi i njeriut, problem që përfaqësohet nga patologjia nga e 

cila vuan pacienti 

b) modeli paliativ, ku mjeku ka si qëllim lehtësimin e vuajtjeve dhe jo kurimin e 

pacientit nga patologjia nga e cila ai vuan, 

  

do të mund të shpreheshim dakort me komentin e bërë nga Causarano dhe Defanti 

se pozita e mjekut ndryshon në varësi të kujdesit që ai ofron; funksion përcaktues dhe 

drejtues në modelin kurativ dhe funksion kryesisht mbështetës (kuptuar si suport moral, 

shpirtëror, sh.a.) në modelin paliativ
85

. Në përgjithësi, çdo procedurë mjekësore duhet të 

karakterizohet nga arsyeshmëria, efektiviteti dhe të bazohet në shkencë teksa ato të 

aplikueshme mbi pacientë të cilët janë duke vdekur, duhet të shmangin ushqimin e 

shpresave të tepruara pacientit dhe familjarëve  të tij pikërisht që mos të kalojnë në 

këmbëngulje terapeutike
86

.  

 

 

                                                 
84

 Përkufizimi i ofruar nga WHO: “Kujdesi paliativ është një trajtim që përmirëson cilësinë e jetës së 

pacientëve dhe familjeve të tyre të cilët përballen me problemin e lidhur me sëmundje që rrezikojnë rëndë 

jetën, nëpërmjet parandalimit dhe lehtësimit nga vuajtja duke përdorur mjete për identifikimin e hershëm 

dhe diagnostifikimin e saktë si dhe trajtimin e dhimbjeve e problemeve të tjera fizike, fiziologjike e 

shpirtërore”. Aksesuar më shkurt 2014 nga http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/.  
85

 Sghirlanzoni, A. (ed.), Terapie delle malatie neurologiche, Causarano, I., Defanti, C., Principi di 

terapia palliativa, Springer, Milano, 2009, ff. 631-632. 
86

 Neni 4 KEDM―Detyrat dhe misioni i mjekut - Detyra themelore e çdo mjeku, në shërbim të individit 

dhe të shëndetit publik, është mbrojtja e jetës, e shëndetit fizik e mendor të njeriut dhe lehtësimi i 

vuajtjeve të tij…”; 

Neni 24 KEDM ― Lehtësimi i vuajtjeve për të sëmurin - Në çdo rrethanë mjeku duhet t’i kushtojë të 

sëmurit kohën e nevojshme, jo vetëm për ta diagnostikuar dhe mjekuar në mënyrë të përshtatshme, por 

edhe për ta asistuar atë moralisht dhe lehtësuar vuajtjet. Mjeku duhet të jetë i kujdesshëm dhe racional në 

ndërhyrjet dhe proçeduara diagnostikuese dhe mjekuese, për të mos e rënduar dhe bezdisur të sëmurin me 

teprime të panevojshme dhe të pajustifikuara.” 

Neni 38 KEDM ―Lehtësimi i vuajtjeve të sëmurit që është duke vdekur - Lehtësimi i vuajtjeve dhe 

dhimbjes është një nga detyrat thelbësore të mjekut ndaj çdo të sëmuri. Kjo është veçanërisht e 

rëndësishme gjatë trajtimit të një sëmuri që është duke vdekur. Mjeku përveç mjekimit, i cili duhet të jetë 

sa më i lehtë dhe pa teprime të pashpresa, duhet të ofrojë asistencë e përkujdesje shpirtërore, duke 

respektuar dëshirat dhe besimin fetar të të sëmurit dhe duke ruajtur deri në fund dinjitetin e tij. Mjeku 

duhet të vërë në dijeni familjarët e të sëmurit mbi gjendjen e tij dhe të përpiqet të gjejë bashkëpunimin e 

tyre në lehtësimin e vuajtjeve të të sëmurit.” 

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
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3.1. Refuzimi për të marrë kujdes shëndetësor. 

 

Pëlqimi për t’iu nënshtruar një trajtimi mjekësor ka natyrë personale, por kur 

është e pamundur që të sigurohet nga vetë pacienti, i.e. kur pacienti është i mitur, i 

paaftë mendërisht ose kur e ka të pamundur të komunikojë vullnetin e tij, është 

përfaqësuesi i tij ligjor që gëzon të drejtën për të vendosur në emër dhe për interes të 

pacientit sipas nenit 6 të Konventës së Oviedos dhe nenit 28 KEDM
87

. Anasjelltas, asnjë 

nga këto hapa nuk mund të ndërmerret nëse pacienti ka refuzuar që t’i nënshtrohet një 

trajtimi mjekësor, përsa kjo do të binte ndesh më parimin e vetëpërcaktimit
88

. 

Zbatimi i trajtimeve mjekësore pa marrë pëlqimin e informuar të pacientit do të 

shkelte parimin e vetëpërcaktimit që qëndron në thelb të së drejtës për jetë dhe së drejtës 

për të qenë i lirë, si të drejta themelore, të padhunueshme e të patjetërsueshme të 

mbrojtura nga nenet 15 dhe 27 të Kushtetutës dhe nga nenet 2 dhe 5 të Konventës 

Europiane së të Drejtave të Njeriut. Sipas parashikimit të nenit 5 të Konventës së 

Oviedos, e drejta për të përfituar kujdes shëndetësor nga ana e shtetasit nuk nënkupton 

një detyrim për t’iu nënshtruar atij
89

. Pëlqimi pas informimit sjell krijimin e dy 

situatave: së pari, përcakton realizimin e së drejtës së pacientit për të marrë trajtim 

mjekësor (si rezultat i një procesi vendimarrje, i cili mund të jetë i përbashkët ose jo, 

mes pacientit dhe mjekut, por sidoqoftë do të jetë përftuar pasi pacienti të jetë 

informuar) dhe së dyti, legjitimon nga pikëpamja juridike ndërhyrjen mjekësore. Ky 

dualitet vihet re edhe në rrethanën tjetër që përjashton përgjegjësinë penale, atë të 

“Përmbushjes së detyrës” nga ana e mjekut. Ajo që i dallon këto rrethana është subjekti 

titullar: tek konsenti i informuar është titullari i kësaj të drejte (pacienti-kujdestari ligjor 

i tij), tek përmbushja e detyrës është titullari i detyrimit, mjeku që ofron kujdesin 

shëndetësor.   

                                                 
87

 Neni 6 Konventa e Oviedos “Mbrojtja e personave të paaftë për dhënien e pëlqimit - 1. Në bazë të 

neneve 17 dhe 20 më poshtë, një ndërhyrje mund të kryhet vetëm për një person të paaftë për dhënien e 

pëlqimit për përfitimin e tij ose të saj të drejtpërdrejtë. 2. Kur, sipas ligjit, një i mitur nuk është i aftë për 

të dhënë pëlqimin në lidhje me një ndërhyrje, ndërhyrja mund të kryhet vetëm me autorizimin e 

përfaqësuesit të tij ose të saj ose të një autoriteti ose person i ose organi të parashikuar me ligj. Opinioni i 

të miturit merret në konsideratë si një faktor gjithnjë e më përcaktues në raport me moshën e tij ose të saj 

dhe shkallën e pjekurisë. 3. Kur, sipas ligjit, një person në moshë madhore nuk është i aftë për të dhënë 

pëlqimin mbi një ndërhyrje për shkak të një paaftësie mendore, sëmundjeje ose për arsye të ngjashme, 

ndërhyrja mund të kryhet vetëm me autorizimin e përfaqësuesit të tij ose të saj ose të një autoriteti ose 

personi, ose organi të parashikuar me ligj. 4. Individit përkatës, autoritetit, personit ose organit të 

përmendur në paragrafët 2 dhe 3 më sipër i jepet nën të njëjtat kushte informacioni i përmendur në nenin 

5. 5. Autorizimi i përmendur në paragrafët 2 dhe 3 më sipër mund të tërhiqet në çdo kohë në interesin më 

të mirë të personit përkatës.”. Shih edhe nenin 28 KEDM. 
88

 Neni 28 KEDM. Mbi zbatimin e kërkimeve shkencore ndaj personave të paaftë, neni 17/1 i Konventës 

së Oviedos “Mbrojtja e personave të paaftë për dhënien e pëlqimit në lidhje me kërkimin - 1. Kërkimet 

për një person të paaftë për dhënien e pëlqimit, siç përcaktohet në nenin 5, mund të ndërmerren vetëm 

nëse plotësohen të gjitha kushtet e mëposhtme: ... v) Personi përkatës nuk shpreh kundërshtim.”. Mbi 

heqjen e organeve nga persona të paaftë, neni 20 i Konventës së Oviedos “Mbrojtja e personave të 

paaftë për dhënien e pëlqimit për heqjen e organit - 1. Asnjë heqje e organit ose indit nuk mund të kryhet 

ndaj një personi të paaftë për dhënien e pëlqimit sipas nenit 5. 2. Në raste të veçanta dhe nën kushte 

mbrojtëse të parashikuara me ligj, mund të autorizohet heqja e indit regjenerues nga një person i paaftë 

për dhënien e pëlqimit, me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:… v) Dhuruesi i mundshëm 

përkatës nuk shpreh kundërshtim.” 
89

 Neni 5 Konventa e Oviedos “Rregulli i përgjithshëm - Një ndërhyrje në fushën shëndetësore mund të 

kryhet vetëm pasi personi i interesuar të ketë dhënë pëlqimin e lirë dhe të bazuar në lidhje me të. Ky 

person merr informacionin e nevojshëm paraprak për qëllimin dhe natyrën e ndërhyrjes, si dhe për pasojat 

dhe rreziqet e saj. Në çdo kohë, personi në fjalë mund të jetë i lirë për të tërhequr pëlqimin e dhënë.” 

Përkthimi është marrë nga Ligji Nr.10339, datë 28.10.2010 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në 

Konventën për të Drejtat e Njeriut dhe Biomjekësinë” 
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Kushtetuta italiane parashikon në nenin 32 të saj se askush nuk mund të detyrohet 

t’i nënshtrohet një trajtimi mjekësor, përveç rasteve kur parashikohet shprehimisht me 

ligj dhe se ligji nuk mund të shkelë në asnjë rast kufijtë e vendosur nga respektimi 

idinjitetit njerëzor
90

. Me vendimin 438/2008, Gjykata Kushtetuese italiane qartësoi se 

pëlqimi për të marrë kujdes shëndetësor nuk ka karakterin e një rrethanë të përgjithshme 

përjashtuese të përgjegjësisë penale
91

 por qëndron si një e drejtë autonome, e bazuar 

drejtpërdrejtë mbi Kushtetutë, pikërisht tek neni 32 i saj. Ky vendim ka qartësuar 

njëherë e mirë një situatë konfliktuale të krijuar nga “konkurrimi” i dy rrethana 

përjashtuese të përgjegjësisë penale, njëlloj të vlefshme përsa të parashikuara nga i njëjti 

akt juridik që është Kodi Penal italian i.e përmbushja e detyrës (sipas nenit 51 KPI
92

) së 

mjekut për të dhënë kujdes shëndetësor dhe së drejtës së pacientit që në ushtrim të së 

drejtës për të dhënë pëlqim para se t’i nënshtrohet një trajtimi mjekësor, mund të 

refuzojë t’i nënshtrohet këtij trajtimi (pëlqimi i dhënë nga titullari, neni 50 KPI). Si 

rrjedhojë e këtij vendimi të Gjykatës Kushtetuese italiane, pëlqimi i pacientit, i cili 

implikon edhe mundësinë e një  refuzimi të informuar, mbizotërojnë edhe ndaj detyrimit 

të mjekut për të përmbushur detyrën e zbatimit të ndërhyrjeve mjekësore në interes të 

pacientit, sepse burojnë drejtpërdrejt nga Kushtetuta.  

Kushtetuta shqiptare nuk përmban një dispozitë të tillë dhe gjykatat nuk janë 

shprehur akoma nëse pëlqimi për të marrë kujdes shëndetësor ka një natyrë të veçantë. 

Doktrina penale shqiptare duket sikur e vendos detyrimin e mjekut për të përmbushur 

detyrën e dhënies kujdes shëndetësor si të aftë për të justifikuar edhe ato ndërhyrje 

mjekësore të zbatuara kundër vullnetit të pacientit nëse, në kuadrin e mbrojtjes absolute 

që duhet të gëzojë jeta e njeriut, mjeku e ka vlerësuar se ka qenë në interes të pacientit
93

. 

Është e qartë se pozita aktuale shqiptare është ajo në të cilën ndodhej një pjesë e 

praktikës jurisprudenciale dhe doktrinës italiane para dhënies së vendimit të Gjykatës 

Kushtetuese 438/2008 cituar më lart, i cili qartësoi kushtetueshmërinë e së drejtës për të 

dhënë pëlqim përpara se individi të përfitojë kujdesin shëndetësor të ofruar nga Shteti. 

Një impuls drejt një ekuilibri të ri në zbatimin e këtyre rrethanave përjashtuese të 

përgjegjësisë penale mund të gjehet tek Konventa e Oviedos ku përcaktohet rregulli i 

përgjithshëm se një person mund t’i nënshtrohet një trajtimi mjekësor vetëm pasi është 

marrë pëlqimi i informuar për atë trajtim, pëlqim të cilin ai mund t’a tërheqë në çdo 

moment
94

. Domosdoshmëria e marrjes së pëlqimit të informuar para se pacienti t’i 

nënshtrohet një ndërhyrjeje mjekësore është një tematikë që përsëritet në disa norma 
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 Art. 32 Costituzione della Repubblica Italiana “La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 

essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non 

può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana‖. Në themel të parimit të 

vetëpërcaktimit referuar së drejtës për të marrë kujdes shëndetësor janë edhe nenet 2 dhe 13 të 

Kushtetutës italiane të cilat përcaktojnë përkatësisht patjetërsueshmërinë dhe pandashmërinë e të drejtave 

themelore të njeriut  si dhe të drejtën për  të qenë i i lirë. 
91

 Cause scriminanti, cause esimenti, cause scusanti. Supra note § Hyrje.  
92

 Art. 51. KPI ―Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere - L'esercizio di un diritto o 

l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica 

autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato 

risponde sempre il pubblico ufficiale [c.p. 357] che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha 

eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è 

punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità 

dell'ordine‖ 
93

 Elezi, I., Kacupi, S., Haxhia, M., Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë (pjesa e 

përgjithshme), West Print, Tiranë, 2009, f. 152; Çela, A, et al.., E Drejta Penale E Republikës Popullore 

Të Shqipërisë (pjesa e përgjithshme), Universiteti i Tiranës “Enver Hoxha”, Tiranë, 1982, f. 194. 
94

 Neni 5 Konventa e Oviedos “Rregulli i përgjithshëm” 
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juridike si p.sh ligji mbi transplantimin e organeve, ligji mbi transfuzionin e gjakut, ligji 

për ndërprerjen e shtatzanisë etj apo ekstra-juridike si neni 25 i KEDM mbi konsentin e 

informuar, por fakti që Konventa e Oviedos si akt ndërkombëtar i ratifikuar, renditet lart 

në hierarkinë e normave juridike të sistemit juridik shqiptar bashkë me Kushtetutën, 

lehtëson këtë përqasje krahasuese me sistemin penal italian. Përveç akteve 

ndërkombëtare të ratifikuara, ndihmon edhe jurisprudenca e ECHR, shembuj të së cilës 

do të sjellim në vijim. Në vendime të ndryshme, ECHR shprehet se nëse ndodhemi në 

kushtet kur mungojnë arsye të rendit publik, pëlqimi i informuar i pacientit mbizotëron 

përkundrejt detyrimit për përmbushje të detyrës të mjekut, përsa ky pëlqim është i 

lidhur me ushtrimin e të drejtave themelore si e drejta për jetë (neni 2), e drejta për të 

qenë i lirë (neni 5), e drejta e respektit të jetës private dhe familjare (neni 8) të mbrojtura 

nga Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut. 

Sipas vendimit të ECHR Pretty vs. the UK, e drejta e patjetërsueshme për jetë, 

mbron të drejtën për vetëpercaktim në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me jetën dhe 

vdekjen, dhe jo jetën në vetvete
95

. Si rrjedhojë, detyrimi i shtetit për të vepruar në 

ofrimin e kujdesit shëndetësor (detyrim pozitiv) është i varur dhe nuk mund të cënojë 

parimin e vetëpërcaktimit, i cili përfshihet nën kapelën e së drejtës për të qenë i lirë të 

pacientit apo ndryshe lirisë personale të individit (e drejtë negative), këto të fundit edhe 

pse të drejta subjektive, janë të afta për t’u raportuar me pushtetet publike e madje edhe 

për të mbizotëruar karshi këtyre për shkak të statusit si të padhunueshme e absolute
96

. 

Në çështjen Glass vs. the UK, ECHR vlerësoi se kur pacienti e ka të pamundur të 

japë pëlqimin apo të refuzojë një trajtim mjekësor, marrja e pëlqimit nga përfaqësuesi 

ligjor është e domosdoshme, përveç rasteve të emergjencës. ECHR vëren me tej se në 

rastin Glass vs. the UK nuk ishte provuar ekzistenca e gjendjes së emergjencës që do të 

aktivizonte rrethanën e nevojës ekstreme, mbi bazën e së cilës mund të justifikohej 

administrimi i trajtimit mjekësor pa pëlqimin paraprak të pacientit apo kujdestarit të 

tij
97

.  

Detyrimi që ka Shteti për të mbrojtur jetën e personave është absolut përveç 

kufizimeve që zbatohen në kuadrin e çështjeve të interesit publik në një shoqëri 

demokratike. Ateherë lind pyetja: Si do të bashkërendohet ky detyrim i Shtetit për të 

qenë aktiv në mbrojtje të kësaj të drejte, nëse pacienti, në ushtrim të së drejtës së tij për 

të marrë kujdes shëndetësor, e refuzon atë
98

? Gjykata e Kasacionit në një vendim të 

                                                 
95

 European Court of Human Rights, Pretty v. the UK., 2002, aksesuar më Shkurt 2014 nga 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60448 , f. 4. 
96

 Mbi liritë pozitive dhe liritë negative, Omari, L., Anastasi, A., E drejta kushtetuese, ABC, Tiranë, 2010, 

f. 93-95. 
97

 Mjeku i kishte administruar në përputhje me protokollin diamorfinë një pacienti jo-terminal të shtruar, 

në mënyrë që t’i lehtësonte dhimbjen por ky veprim binte ndesh me vullnetin e përfaqësuesit ligjor të 

pacientit (Znj. Glass, nëna e pacientit). Sakaq mungonte një autorizim ligjor, urdhër gjykate, që të 

zgjidhte konfliktin. Për këtë arsye ECHR vendosi se ishte shkelur neni 8 i Konventës së të Drejtave të 

Njeriut, “E drejta për të respektuar jetën private dhe familjare”. European Court of Human Rights, Glass 

v. the UK, 2004, aksesuar më shkurt 2014 nga 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61663  
98

 Neni 28 KEDM përcakton për detyrimin e mjekut që në rast refuzimi nga ana e pacientit të sigurohet se 

ky i kupton pasojat e mundshme të kësaj zgjedhjeje. I njëjti arsyetim vlen edhe për refuzimin për tu 

mjekuar e ushqyer nga ana e të dënuarit të aftë për të shprehur vullnetin. 

Neni 33 KEDM ―Mjekimi dhe ushqyerja e detyruar për të dënuarin -Mjeku e ka të ndaluar kategorikisht 

të marrë pjesë apo të asistojë në dhunën ose torturat kundër të pandehurit. Mjekimi dhe ushqimi i detyruar 

lejohet vetëm në rastet kur i dënuari i sëmurë nuk është mendërisht i aftë të vendosë vetë. Në qoftë se një 

i rritur, mendërisht i shëndoshë dhe i vetëdijshëm, refuzon ushqimin me vullnetin e tij, mjeku duhet të 

respektojë vullnetin e të sëmurit.” 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60448
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61663
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sajin, qartëson mbi të drejtat dhe detyrat që lindin në marrëdhënien mes pacientit dhe 

mjekut
99

: 

 

a) Neni 32 §2 i Kushtetutës italiane, në kuadrin e së drejtës më të gjerë për të qenë i 

lirë, të parashikuar nga neni 13 i Kushtetutës italiane, ndalon shprehimisht të 

detyruarit e personit për t’iu nënshtruar një trajtimi mjekësor. Gjithashtu edhe në 

nenin 33 të ligjit n. 833/1978 Mbi Shëndetin Publik (italian, sh.a.) theksohet se si 

rregull, përfitimi i kujdesit shëndetësor është i vullnetshëm, me përjashtim të 

rasteve kur me ligj personi detyrohet t’i nënshtrohet trajtimeve mjekësore të 

detyrueshme, gjithsesi në respekt të nenit 32 të Kushtetutës italiane dhe të 

dinjitetit të njeriut e të drejtave të tjera civile dhe sociale në të cilat përfshihen 

edhe e drejta për të zgjedhur mjekun dhe vendin e kurës. Në këto kushte, askush, 

i aftë për të dhënë pëlqim, nuk mund t’i nënshtrohet një trajtimi mjekësor nëse 

mungon ky pëlqim i informuar dhe rrethanat nuk sygjerojnë se ndodhemi në 

kushtet e nevojës ekstreme sipas kuptimit të kodit penal. 

b) Pacienti ka të drejtë të jetë dakort ose jo me alternativat e trajtimit 

diagnostifikues apo terapeutik të ofruar nga mjeku. Pëlqimi apo refuzimi duhet 

të jetë rezultat i procesit të informimit të ndërmarrë nga mjeku në përmbushje të 

detyrimit për të marrë konsentin e informuar nga pacienti. Bilateraliteti i kësaj 

marrëdhënie është kaq thelbësor saqë një refuzim i shprehur dhe i dokumentuar i 

personit të aftë, jo vetëm që e vë mjekun në pamundësi për të kryer atë 

ndërhyrje, por e detyron atë që të mos ndërhyjë. 

c) Mjeku duhet të sigurohet se pacienti është i aftë të shprehë vullnetin dhe që ky 

vullnet të mos jetë i cënuar nga natyra e patologjisë nga e cila ai vuan si dhe që 

vendimi i tij të mos jetë fryt i keqkuptimeve apo moskuptimit të pasojave të 

zgjedhjes që po bën. 

 

 

3.2. Vetëpërcaktimi i individit si liri personale dhe mirëqenia e komunitetit. Çështja 

e testamentit biologjik. 

 

Në kuadrin e së drejtës për të qenë i lirë dhe parimit të vetvendosjes të personit, ky 

i fundit përgjegjës për ruajtjen dhe përmirësimin e shëndeti vetjak dhe të komunitetit
100

, 

lind pyetja nëse detyrimi i Shtetit për të dhënë kujdes shëndetësor për shtetasit, anëtarë 

të komunitetit, ka prioritet përkundrejt vullnetit të personit konkret. E thënë ndryshe, a 

mund të pretendojë Shteti që të zbatojë një trajtim mjekësor në kuadrin e parimit të 

mbrojtjes së rendit publik mbi shtetasin që nuk ka dhënë pëlqimin e informuar 

paraprakisht?  

Shoqëria si entitet sui generis gëzon të drejta në kuadrin e shëndetësisë por nuk 

duhet harruar se ky entitet përbëhet nga subjekte të cilat gëzojnë autonomi të plotë në 
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 Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 16375/08. Rasti i referohet një personi i cili kishte rënë nga shkallët e 

një bari dhe kishte pësuar traumë kontusive-frakturative në kranium. Mjeku i ardhur në vend me 

ambulancë, nuk urdhëroi shtrimin e personit mbi bazën e diagnozës së një hemoragjie epidurale, 

subdurale dhe subaraknoideale, gjendje që disa orë më vonë do t’i shkaktonte vdekjen personit në 

shtëpinë e tij, ku ky ishte kthyer në këmbë, pasi kishte refuzuar kontrolle të mëtejshmë të propozuara nga 

mjeku që ofroi ndihmën e parë në vendngjarje. Para se të largohej personi kishte firmosur një dokument 

ku refuzonte jo vetëm të shtrohej në spital për ekzaminime diagnostifikuese, por edhe t’i nënshtrohej 

ekzaminimeve më të thelluara aty për aty nga stafi i ambulancës. Gjykata çmoi se personi nuk paraqiste 

asnjë shenjë që t’i shtynte profesionistët e kujdesit shëndetësor të ardhur në vendngjarje të mendonin se 

aftësia e personit për të shprehur vullnetin mungonte apo ishte e ulur nga ndonjë patologji. 
100

 Neni 6/1 a), Ligji n. 10107 datë 30.3.2009 “Për kujdesin shëndetësor”. 
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zgjedhjet që lidhen me kujdesin shëndetësor individual, për sa kohë këto zgjedhje nuk 

cënojnë interesat e komunitetit. Shtetit i kërkohet që të vlerësojë rast pas rasti e të gjejë 

një ekuilibër mes interesave te komunitetit dhe interesave të anëtarëve të këtij të fundit.  

Siç pohon edhe Gjykata e Kasacionit, refuzimi për të marrë trajtim mjekësor është 

një e drejtë që buron drejtpërdrejtë nga Kushtetuta italiane (pikërisht neni 32), edhe kur 

ky refuzim mund të implikojë rrezikimin e jetës
101

. Më poshtë paraqesim një ekstrakt të 

këtij vendimi:  

 

―Refuzimi i dhënë nga pacienti që ndodhet në një gjendje rreziku serioz duhet të 

jetë i shprehur, i qartë, aktual dhe i informuar për të qenë i vlefshëm. Ai nuk duhet të 

jetë i programuar paraprakisht përkundrazi duhet të jetë dhënë posaçërisht mbi bazën e 

fakteve që kanë të bëjnë me gjendjen shëndetësore e të mos bazohet ekskluzivikisht mbi 

bindje ideologjike, pra duhet të shprehë një vullnet konkretisht të vlerësuar e jo të 

hipotizuar in abstracto. Një refuzim duhet të pasojë  dhe jo ta paraprijë informacionin 

që ka për objekt prezantimin e rrezikut të afërt për jetë e të pashmangshëm në formë 

tjetër, refuzimi duhet të jetë aktual dhe jo parandalues, refuzimi te kryhet ex post dhe jo 

ex ante‖
102

. 

 

Gjykata e Kasacionit vazhdon të përpunojë qëndrimin duke argumentuar se ―nëse 

mjeku ndodhet përpara një pusulle ku shkruhet ―Jo gjak‖, ai do të ngarkohej me një 

detyrë të pamundur për t‘u realizuar që do të konsistonte në vlerësimin mbi bazën e një 

lidhje shkakësore hipotetike të vullnetit real të pacientit sipas një vlerësimi parashikues 

ex ante duke prezumuar në mënyrë induktive një kundërshtim (si rrjedhojë e) besimit 

fetar të pacientit ndaj rrezikut të papritur, të menjëhershëm, të pashmangshëm në 

mënyrë tjetër për jetë, përveç se me transfuzionin e gjakut. Ashtu si nuk prezumohet se 

ekziston pëlqimi për trajtim mjekësor nga pacienti përpara se këtij t‘i jetë dhënë 

informacioni i detyrueshëm, i plotë dhe analitik mbi trajtimin mjekësor konkret, në të 

njëjtën mënyrë nuk mund të prezumohet se është i vlefshëm një refuzim ex ante i 

spekulluar, in abstracto apo konkretisht, nëse pacienti i pandërgjegjshëm është në 

pamundësi për të shprehur vullnetin e tij, përsa një refuzim i përgjithshëm për të marrë 

një trajtim mjekësor në kushte të një shëndeti të plotë, ndryshon plotësisht nga 

(konfirmimi i) refuzimi(t) për të marrë trajtim mjekësor në një gjendje rreziku për 

jetën‖.
103

 

 

Në përputhje me këtë qëndrim, në një tjetër vendim që kishte të bënte me një 

pacient besimtar të kultit “Dëshmitarët e Jehovait”, Gjykata e Apelit e Milanos
104

 hodhi 

poshtë vendimin e Gjykatës së Faktit të Milanos duke qortuar mosmarrjen parasysh nga 

ana e kësaj gjykate të evolucionit të jurisprudencës së Gjykatës së Kasacionit
105

, 

                                                 
101

 Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 23676/08 mbi refuzimin për transfuzion të gjakut nga Dëshmitarët e 

Jehovait. Pacienti ngrinte padi kundër mjekëve për shkaktim dëmi sepse e kishin nënshtruar ndaj 

transfuzioneve të gjakut paçka se në momentin kur ishte shtruar në spital mbante një pusullë ku kishte 

shkruar “Jo gjak”. 
102

 Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 23676/08, po aty. 
103

 Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 23676/08, po aty. 
104

 Corte di Appello di Milano, Sentenza n. 2359/2011. 
105

 Në mbështetje të sa më sipër ekziston jurisprudencës së konsiderueshme civile dhe penale së cilave 

paraqesim shkurtimisht disa paragrave ilustruese: Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 11335/08 “il criterio 

di disciplina della relazione medico malato è quella della libera disponibilità del bene salute da parte del 

paziente in possesso delle capacità intellettive e volitive, secondo una totale autonomia di scelta che può 

comportare il sacrificio del bene stesso della vita e che deve essere sempre rispettata dal sanitario.‖;  
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Gjykatës Kushtetuese, ECHR si dhe Gjykatave të Faktit se pëlqimi i informuar është një 

sintezë e së drejtës për vetëpërcaktim dhe për të gëzuar shëndet të personit dhe se 

nevoja ekstreme mund të thirret në kauzë vetëm nëse mjeku ndodhet përballë një 

urgjence që vlerësohet si absolutisht i nevojshëm në atë moment prej mjekëve kurues, 

kur mungon plotësisht mundësia e marrjes dijeni mbi vullnetin e pacientit për t’iu 

nënshtruar apo jo trajtimit mjekësor
106

.  

Gjykata e Apelit argumenton se “…Nëse personi është i ndërgjegjshëm dhe i aftë 

për të kuptuar dhe vepruar dhe shfaq refuzimin e tij për të marrë një trajtim mjekësor, 

ai nuk mund të detyrohet t‘i nënshtrohet këtij trajtimi sepse neni 54 (KPI, mbi nevojën 

ekstreme, sh.a.) bëhet i pazbatueshëm si rrjedhojë e një kufizimi me karakter normativ 

që vendoset nga një e drejtë themelore e njohur kushtetueshmërisht (e drejta për të mos 

iu nënshtruar një trajtimi mjekësor, neni 32 § 2 i Kushtetutës italiane, sh.a). Në të 

kundërt, do të duhej të pranonim që një normë e rangut më të ulët ka epërsi mbi parimet 

kushtetuese të vetëpërcaktim, së lirisë personale dhe lirisë së besimit.”
107

. 

Siç përmblidhet edhe nga Zatti:  

 

“kur shëndeti publik nuk vihet në rrezik aq sa për të zbatuar një trajtim mjekësor 

të detyrueshëm mbi një individ, e drejta për të marrë kujdes shëndetësor nuk 

antagonizon parimin e vetëpërcaktimit por përkundrazi i bashkangjitet atij dhe 

                                                                                                                                               
Cass. Pen., Sentenza n. 37077/08 ―non è discutibile che l'attività medico - chirurgica, per essere 

legittima, presuppone il "consenso" del paziente, che non si identifica con quello di cui all'art. 50 c.p., ma 

costituisce un presupposto di liceità del trattamento: infatti, il medico, di regola ed al di fuori di taluni 

casi eccezionali (allorchè il paziente non sia in grado per le sue condizioni di prestare un qualsiasi 

consenso o dissenso, ovvero, più in generale, ove sussistano le condizioni dello stato di necessità di cui 

all'art. 54 c.p.), non può intervenire senza il consenso o malgrado il dissenso del paziente. In questa 

prospettiva, il "consenso", per legittimare il trattamento terapeutico, deve essere "informato", cioè 

espresso a seguito di una informazione completa, da parte del medico, dei possibili effetti negativi della 

terapia o dell'intervento chirurgico, con le possibili controindicazioni e l'indicazione della gravità degli 

effetti del trattamento. Il consenso informato, infatti, ha come contenuto concreto la facoltà non solo di 

scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e 

di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale ―.  
106

 Z. Liessi u shtrua në spital si rrjedhojë e dyshimit për një neoplazi gastrike por në momentin kur  iu 

propozua transfuzioni i gjakut, ai refuzoi kategorikisht t’i nënshtrohej për shkak të besimit të tij dhe këtë 

arsye ia parashtroi stafit mjekësor. Nga frika se mos mjekët e detyronin t’i nënshtrohej transfuzionit të 

gjakut pacienti vendosi të dalë nga spitali dhe të shtrohet në një strukturë tjetër pasi mori premtimin nga 

ana e primarit të strukturës së re spitalore, se nuk do t’i nënshtrohej transfuzionit të gjakut. Në strukturën 

e dytë, mjekët i kryen një vizitë psikiatrike nga ku pacienti rezultoi plotësisht i aftë për të kuptuar. Në këtë 

moment mjekët kishin detyruar familjarët e pacientit të largoheshin, bllokuar lëvizjen e pacientit dhe e 

kishin nënshtruar atë një transfuzioni gjaku. Pacienti ishte përpëlitur, kishte bërtitur dhe pak më vonë 

kishte vdekur. Gjykata e Faktit e Milanos (Sentenza n. 14883/2008) kishte njohur të drejtën e së vesë të 

pacientit, për t’iu shpërblyer dëmi i ardhur nga veprimet e dhunshme të kryera nga mjekët kur zbatuan 

transfuzionin e gjakut, pra referuar modaliteteve me të cilat ishte përmbushur detyra për të dhënë kujdes 

shëndetësor, por nuk kishte njohur një të drejtë objektive të pacientit të ndjerë për të refuzuar 

transfuzionin, meqënëse ky ishte paraqitur me vullnetin e tij në spital për të marrë trajtim mjekësor dhe 

ekziston në thelb një asimetri informative shkencore midis mjekut dhe pacientit si rrjedhojë e se cilës ky i 

fundit nuk është gjithmonë i aftë të kuptojë se veprimet e mjekut janë të prirura nga qëllimi për të 

përmirësuar gjendjen shëndetësore të pacientit. E veja e pacientit kishte apeluar këtë vendim duke 

pretenduar cënimin e së drejtës për vetëpërcaktim. 
107

 Corte di Appello di Milano, Sentenza n. 2359/2011, po aty. Komiteti Kombëtar për Bioetikën italian 

shprehet posaçërisht për rastet e personave që praktikojnë kultin e Jehovait se edhe në rast se rrezikohet 

jeta e pacientit, mjeku duhet të frymëzohet e të veprojë sipas nenit 40 të Kodit të Deontologjisë 

Mjekësore (të vitit 1990), i cili pohon se mjeku nuk duhet të kryejë asnjë veprim diagnostifikues apo 

kurues përsa nuk është i lejuar asnjë trajtim mjekësor kundër vullnetit të pacientit. Comitato Nazionale 

per la Bioetica, Informazione consenso all‘atto medico, f. 24, aksesuar më mars 2014 nga 

http://www.governo.it/bioetica/pdf/9.pdf.   

http://www.governo.it/bioetica/pdf/9.pdf
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personaliteti i secilit individ pasqyrohet në shëndetin e tij, sipas botëkuptimit subjektiv 

që ka çdo person mbi konceptin e mirëqenies. Nuk ka një kufi të dhimbjes që të jetë i 

njëjtë për të gjithë, secili është unik, me një vizion të vetin mbi jetën, kuptimin e saj. Kjo 

është edhe një arsye tjetër pse trajtimi mjekësor nuk mund të imponohet”
108

. 

 

Konventa e Oviedos parashikon shprehimisht se interesat e shtetasve kanë prioritet 

ndaj atyre të shoqërisë dhe shkencës
109

. Kjo supremaci e qenies njerëzore kuptuar si 

autonomi, pasqyrohet edhe në faktin se drejta për të marrë kujdes shëndetësor është e 

tillë, një e drejtë dhe jo një detyrim. Refuzimi i pacientit për të marrë trajtim mjekësor 

nuk lë hapësirë veprimi për mjekun
110

 dhe mosrespektimi i këtij vullneti do të përbëntë 

shkelje të së drejtës së personit për të vendosur në autonomi mbi shëndetin e tij. Gjykata 

e Kasacionit në rastin Englaro thekson domosdoshmërinë që refuzimi të jetë i 

informuar, autentik dhe aktual
111

. Gjyqtari mund të autorizojë ndërprerjen e hidratimit 

dhe të ushqyerit në mënyrë artificiale nëpërmjet sondës gastrike, për pacientin  që 

ndodhet në gjendje vegjetative e rrjedhimisht i paaftë për të shprehur vullnetin e tij, mbi 

bazën e një kërkese të paraqitur nga kujdestari ligjor i pacientit, vetëm nëse konkurrojnë 

dy rrethana: 

 

a) Gjendja vegjetative e pacientit është klinikisht e pakthyeshme sipas standardeve 

shkencore të njohura ndërkombëtarisht, pa asnjë mundësi, qoftë edhe minimale, 

që ky të bëhet i ndërgjegjshëm dhe i aftë për të perceptuar. 

b) Është arritur në bindjen absolute, mbi bazën e elementëve të përftuar nga jetesa e 

individit, personalitetit të tij dhe bindjeve etike, fetare, kulturore e filozofike që 

drejtonin sjelljet e vendimet e tij, se nëse individi do të kishte qenë i 

ndërgjegjshëm nuk do të kishte dhënë pëlqimin për vazhdimin e trajtimit 

mjekësor. Nëse njëri apo tjetri kusht mungojnë, gjyqtari duhet të mohojë 

autorizimin përsa duhet t’i jepet prioritet i pakushtëzuar të drejtës për jetë, 

pavarësisht nga perceptimi që të tjerët mund të kenë për cilësinë e jetës së 

pacientit
112

.  

 

Gjendja vegjetative permanente nuk duhet ngatërruar me gjendje të tjera të 

posaçme klinike si koma e pakthyeshme, sindroma locked in apo vdekja cerebrale
113

, 

                                                 
108

 Zatti, P., Trattato di Biodiritto. Il governo del corpo, Giuffrè, 2011, f. 1875. 
109

 Neni 2 Konventa e Oviedos “Supremacia e qenies njerëzore - Interesat dhe mirëqenia e qenieve 

njerëzore kanë përparësi ndaj interesit të vetëm të shoqërisë ose shkencës.” 
110

 Cass. Pen., Sentenza n. 26446/02; Cass. Pen. S.U, 2437/09 cituar nga Zatti, P., Trattato di Biodiritto. Il 

governo del corpo, Giuffrè, 2011, f. 1874 
111

 Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 21748/07. Rasti Englaro ka të bëjë me një vajzë  e cila si rrjedhojë e një 

aksidenti automobilistik ra në gjendje vegjetative permanente. Kjo gjendje është e përkufizuar si “një 

gjendje klinike e pavetëdijshme mbi veten dhe ambientin rrethues e shoqëruar me cikle të gjumë-zgjimit 

me ruajtje të plotë ose të pjesshme të funksioneve autonome të hipotalamusit dhe trung-encefalit që zgjat 

prej më shumë se 12 muajsh (që) vijohet nga një nekrozë e plotë e korteksit ose koneksioneve kortiko-

diencefalike” nga American Academy of Neurology, Multi-Society Task Force on PVS, Medical aspects 

of the Persistent Vegetative State e Medical aspects of the Permanent Vegetative State, Neë England 

Journal of Medicine; 330:1499-1508, May 26, 1994, DOI: 10.1056/NEJM199405263302107, aksesuar 

më Shkurt 2014 nga http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199405263302107#t=article. Mbi të 

drejtën për të refuzuar një trajtim mjekësor shih edhe Cass. 23676/08 mbi refuzimin për transfuzion të 

gjakut nga Dëshmitarët e Jehovait dhe Cass. 4211/07 cituar nga Zatti, P., Trattato di Biodiritto. Il governo 

del corpo, Giuffrè, 2011, f. 1874. 
112

 Rasti Englaro Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 21748/07, ibid. 
113

 Ministero della Salute, “Stato vegetativo e stato di minima coscienza - Epidemiologia, evidenze 

scientifiche e modelli assistenziali‖, 4.12.2009, aksesuar më mars 2014 nga 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1378_allegato.pdf , ff. 12-17. 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199405263302107#t=article
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1378_allegato.pdf
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secila përcaktuese e një situate të veçantë juridike p.sh vdekja cerebrale sjell shuarjen e 

personit si subjekt i së drejtës, ndërkohë që në  gjendjet e tjera, personi është i gjallë, 

edhe pse i paaftë plotësisht apo pjesërisht për të shprehur vullnetin e tij. 

Një pëlqim i informuar i vlefshëm nuk duhet konsideruar si një rrethanë që thjesht 

justifikon ndërhyrjen mjekësore, cënuese sipas një këndvështrimi praktik të tërësisë 

fizike apo psikike të pacientit, por si një rrethanë që në fakt e legjitimon një ndërhyrje të 

tillë. Në mungesë të këtij pëlqimi apo të nevojës ekstreme mjekësore, mjeku nuk mund 

të ndërmarrë asnjë veprim mbi pacientin edhe sikur të jetë në interes të këtij të fundit, 

sepse do të cënonte të drejtat themelore për të qenë i lirë, për të marrë kujdes 

shëndetësor e për të jetuar me dinjitet.  

Seksionet e Bashkuara të Gjykatës së Kasacionit në një vendim penal kanë 

adoptuar qëndrimin e pranuar nga jurisprudenca e konsoliduar civile se ndërhyrja 

mjekësore vetëlegjitimohet jo vetëm si rrjedhojë e parashikimit të nenit 50 KPI (pëlqimi 

i dhënë nga titullari i së drejtës) por edhe si rrjedhojë e qëllimit që ajo ka për të mbrojtur 

shëndetin e personit, sipas parashikimit të Kushtetutës (Shteti mbron shëndetin e 

individit, art. 32). Pra Kushtetuta i jep të drejtë personit që të marrë kujdes shëndetësor, 

faza e parë e së cilit është marrja e informacionit mbi trajtimin mjekësor dhe nga ana 

tjetër e ngarkon mjekun me detyrën për ta dhënë këtë informacion. Seksionet e 

Bashkuara të Gjykatës së Kasacionit vazhdojnë argumentimin duke bërë një paralelizëm 

interesant: gjyqtari që vendos një masë burgimi, nuk merret në përgjegjësi penale për 

rrëmbim të personit, jo si rrjedhojë e zbatimit të rrethanës përjashtuese të përmbushjes 

së detyrës sipas nenit 51 KPI, por sepse po e kufizon lirinë e individit mbi bazën e nenit 

13 të Kushtetutës (mbi të drejtën për të qenë i lirë, e cila mund të kufizohet vetëm në 

rastet e parashikuara me ligj dhe sipas procedurave të përcaktuara në të).  

“Do të konsiderohet e kundraligjshme, - vazhdojnë Seksionet e Bashkuara të 

Gjykatës së Kasacionit në vendim, - ndërhyrja e mjekut që cënon tërësinë fizike të 

personit nëse është kryer kundër vullnetit të tij, kur ky i fundit është shprehur në mënyrë 

të drejtpërdrejtë ose jo, pavarësisht nëse ndërhyrja ka pasur rezultat pozitiv apo negativ 

për gjendjen shëndetësore të pacientit, duke qenë se përbën një veprim që kufizon në 

mënyrë të kundraligjshme vullnetin e personit
114

.  

Në vetvete, mungesa e pëlqimit, e cila krijon një situatë juridike të ndryshme nga 

ajo që krijon refuzimi i shprehur i pacientit për të mos iu nënshtruar ndërhyrjes 

mjekësore, nuk është në gjendje që e vetme, të ngarkojë mjekun me përgjegjësi penale 

për plagosje me dashje (lesioni dolose, it). Gjykata e Kasacionit në këtë vendim 

unifikon qëndrimin e jurisprudencës duke u mbështetur në atë pjesë të praktikës 

jurisprudenciale që përjashtonte si rregull (përveç rasteve të rralla), mundësinë e marrjes 

në përgjegjësi penale për plagosjes me dashje apo vdekje si pasojë e plagosjes së rëndë 

me dashje (omicidio preterintenzionale, it)
115

 mjekun që ka ndërhyrë pa pëlqimin e 

pacientit duke dalluar midis dy skenarëve: 

 

a) Mjeku nuk ka përgjegjësi penale nëse nga ndërhyrja e kryer pa pëlqimin e 

pacientit kanë konkurruar tre kushte: ka ardhur një rezultat pozitiv në gjendjen 

shëndetësore të pacientit i.e. ky është shëruar; ndërhyrja është kryer sipas 

protokolleve mjekësore dhe leges artis; ndërhyrja është kryer ndërkohë që nuk 

ekzistonte një refuzimi i pacientit për t’iu nënshtruar asaj. 

b) Nëse nga ndërhyrja e kryer pa pëlqimin e pacientit (sërish këtu nuk duhet të ketë 

refuzim nga pacienti për t’iu nënshtruar ndërhyrjes, sh.a.) ka ardhur një 
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 Cass. Pen. S.U., Sentenza n. 2437/09 
115

 Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 37077/08; Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 11335/08 
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përkeqësim i gjendjes së pacientit ose vdekja, mjeku mund të merret në 

përgjegjësi penale se ka vepruar me pakujdesi në dëmtimin e shëndetit apo 

vdekjen e pacientit
116

. Edhe kur pëlqimi i marrë ka qenë i pavlefshëm (p.sh 

subjekti nuk ishte i aftë nga pikëpamja juridike apo informacioni nuk ishte i 

detajuar) dhe ndërhyrja ka pasur rezultat negativ, përjashtohet dashja apo forma 

e ndërlikuar e fajit në ndërhyrjen e mjekut sepse sipas vlerësimit të Gjykatës së 

Kasacionit, mjeku ka vepruar me pakujdesi të çrregullt, duke menduar se 

ekzistonin rrethana që e përjashtonin nga përgjegjësia penale (gabimi juridik, 

sh.a.), pra pëlqimi i dhënë me karakter të përgjithshëm dhe jo i detajuar, në fakt 

ishte i pavlefshëm e për rrjedhojë i paaftë ta përjashtonte mjekun nga 

përgjegjësia penale
117

. 

 

Ky vendim i Seksioneve të Bashkuara të gjykatës së Kasacionit italiane ka vlerë të 

veçantë sepse lidh përgjegjësinë penale me atë civile referuar detyrimit për rezultat dhe 

detyrimit për kujdes të profesionistit mjekësor
118

.  

 

 

3.3. Pëlqimi i dhënë për shpejtimin e përfundimit të jetës. Eutanazia aktive dhe ajo 

pasive. 

 

Nën dritën e zhvillimeve të fundit teknologjike, janë shtuar shumë trajtimet 

mjekësore në dispozicion për të mbajtur në jetë një person dhe kjo është njëra nga arsyet 

pse janë hartuar rregulla të posaçme që përcaktojnë kur dhe si një pacient konsiderohet i 

vdekur. Si do të harmonizohet detyrimi i mjekut për të ndërmarrë të gjitha veprimet e 

parashikuara nga protokollet mjekësore për të shpëtuar jetën e pacientit, në rastin kur 

frymëmarrja dhe funksionimi i zemrës sigurohet nga makinat e posaçme mjekësore dhe 

mungon pëlqimi i këtij të fundit për t’u mbajtur në jetë nga këto makineri si rrjedhojë e 

paaftësisë natyrale për t’u shprehur? Zgjidhja e dhënë është pikërisht ajo sipas së cilës, 

nëse pacienti nuk ka aktivitet cerebral, ai konsiderohet i vdekur
119

, ndaj mjeku ka 

detyrimin të pushojë nënshtrimin e pacientit ndaj çdo trajtimi mjekësor sepse 

përkundrazi, të insistuarit në administrimin e tyre do të përbënte këmbëngulje 

terapeutike
120

. Nga ana tjetër, personi që nuk ka aktivitet cerebral, vërtetuar sipas 

procedurave mbi konstatimin e vdekjes, nuk është më subjekt juridik
121

. 

Debati në doktrinë dhe jurisprudencë mbi çështjen se çfarë nënkupton e drejta për 

jetë dhe nëse kjo përfshin edhe një të drejtë për të vdekur është shumë i zjarrtë. Në 

sistemet penale të cilat nuk e kanë legalizuar praktikën e eutanazisë, shkaktimi i vdekjes 

së personit pasi është marrë pëlqimi i këtij, përbën vepër penale sipas figurave të 

                                                 
116

 Cass. Pen. S.U., Sentenza n. 2437/09 
117

 Cass., Pen. Sez. V,  Sentenza n. 40252/08. Çështja kishte të bënte me një pacient që kishte dhënë 

pëlqimin duke nënshkruar një modul të përgjithshëm dhe shabllon që nuk ishte posaçërisht i hartuar për 

atë lloj ndërhyrje mjekësore e rrjedhimisht nuk ishte i informuar. Gjykata argumenton se në vetvete, 

mungesa e një pëlqimi të vlefshëm nuk është kusht i mjaftueshëm për ta ngarkuar mjekun me përgjegjësi 

penale për dashje në shkaktimin e dëmtimit të shëndet apo të vdekjes së pacientit kur nga kjo ndërhyrje ka 

ardhur një rezultat negativ. 
118

 Infra note § “Detyrimi për kujdes dhe detyrimi për rezultat‖. 
119

 Infra note § “Përmbajtja e aktit të ekspertimit mjeko-ligjor gjatë fazës së hetimeve paraprake‖ 
120

 Padovani, 2005, ibid, f. 2541. 
121

 Neni 21 pika 2 e Ligjit n. 10454/2011 “Për transplantimin e indeve, qelizave dhe organeve” (i 

ndryshuar) përcakton se “Heqja e organit apo indit nga një person që nuk jeton mund të realizohet vetëm 

në rastin kur vdekja provohet në përputhje me kriteret mjekësore, të miratuara me vendim të Këshillit të 

Ministrave”. Deri më sot nuk është aprovuar ende një vendim që të përcaktojë me ligj procedurat që 

duhen ndjekur nga mjeku në çertifikimin e vdekjes. 
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posaçme të cilat ndryshojnë nga një sistem penal në tjetrin. KPI e parashikon këtë 

praktikë në një figurë të veçantë që është ajo e “Vrasjes me pëlqimin e personit” 

(Omicidio del consenziente, it), parashikuar në nenin 579
122

, nga ku mund të deduktohet 

se pëlqimi i dhënë nga personi në këtë rast nuk njihet si një rrethanë përjashtuese e 

përgjegjësisë penale. Kjo është në linjë me sa trajtuar më sipër mbi faktin se personi nuk 

gëzon një të drejtë disponimi absolute mbi trupin e tij dhe se e drejta për jetë nuk 

nënkupton një të drejtë për të vdekur. 

Doktrina e shprehur mbi vdekjen me pëlqimin e personit përmbledhur nga 

Padovani, bën një dallim midis eutanazisë aktive kuptuar si ndërmarrje e veprimeve që 

shkurtojnë jetën e një personi që vuan (përjashtim bën rasti kur mjeku i administron një 

pacienti terminal një trajtim mjekësor vetëm me analgjezikë, me qëllim lehtësimin e 

vuajtjeve të tij, që përshpejton vdekjen në mënyrë indirekte duke mos iu kundërvënë 

patologjisë) dhe eutanazisë pasive të vullnetshme e cila nuk pasjell përgjegjësi penale 

për mjekun që vepron në përmbushje  të vullnetit të pacientit për të mos marrë asnjë 

mjekim që të parandalojë vdekjen eventuale apo të shtyjë ardhjen e kësaj të fundit
123

. 

Këtu lind edhe nevoja për të adresuar çështjen e të ashtëquajturës eutanazi pasive 

jokonsensuale, ku vdekja e pacientit të paaftë për të shprehur vullnetin e tij vjen nga një 

vendim i marrë nga mjeku dhe kujdestari ligjor i pacientit për të mosadministruar këtij 

të fundit asnjë kurë që ka për qëllim vonimin apo kundërshtimin e avancimin të 

patologjisë nga e cila vuan pacienti. 

Në KPSH mungon një figurë e veçantë siç është ajo e “Vrasjes me pëlqimin e 

personit“ dhe kjo praktikë përthithet nën kapelën e veprës penale të vrasjes me dashje e 

jo të asaj me paramendim (neni 79 KPSH) apo të vrasjes në rrethana të tjera të cilësuara 

(79/b KPSH)
124

, sepse motivet që e shtyjnë mjekun të shkaktojë apo përshpejtojë 

vdekjen e pacientit të tij, janë ato të mëshirës ndaj të sëmurit terminal, në realizim të 

vullnetit të pacientit për të mos jetuar më. Kjo praktikë bie në kundërshtim edhe me 

KEDM
125

, sepse është haptazi në disproporcion me të drejtën për jetë, që ka prioritet si 

e drejtë absolute dhe themelore. Duhet të theksohet se edhe përgjegjësia penale për 

“Vrasje me pëlqimin e personit” sipas KPI apo “Vrasjes me dashje” sipas neni 76 

KPSH
126

 që shfaqet kur mjeku kryen eutanazi aktive, ka si kriter ekzistencën e pëlqimit 

të pacientit për t’i shkaktuar apo përshpejtuar këtij vdekjen që të cilësohet sipas kësaj 

dispozite. Për këtë arsye, pëlqimi duhet të përmbushë të njëjtat kushte të kërkuara 

zakonisht i.e. pëlqimi të jetë dhënë nga një person i aftë juridikisht, pëlqimi të jetë i lirë 

                                                 
122

 Art. 579 KPI―Omicidio del consenziente - Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di 

lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni . Non si applicano le aggravanti indicate 

nell'articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: 1. contro una 

persona minore degli anni diciotto; 2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni 

di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3. contro 

una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero 

carpito con inganno.” 
123

 Padovani, ibid, 2005, f. 2541 
124

 Neni 79/b KPSH ―Vrasja me dashje e kryer: a) ndaj të miturit; b) ndaj personit me mangësi fizike ose 

psikike, të sëmurë rëndë ose shtatzënë, kur cilësitë e viktimës janë të dukshme ose të njohura; …” 
125

 Neni 39 KEDM ―Mos shpejtimi i vdekjes - Shpejtimi i përfundimit të jetës apo provokimi i vdekjes 

është në kundërshtim me etikën mjekësore. Nëse i sëmuri është pa vetëdije, pa shpresë për të jetuar, 

mjeku duhet të veprojë sipas gjykimit të tij për më të mirën e mundshme. Ai duke u konsultuar me 

kolegët e tjerë dhe familjarët më të afërm të të sëmurit vendos për qëndrimin terapeutik që duhet 

mbajtur.” 
126

 Elezi e përmend përgjegjësinë penale për mjekun që i shtyrë nga motive mëshire dhe me pëlqimin e 

pacientit kryen vrasjen për t’i dhënë fund vuajtjeve si të cilësueshmë nën nenin 76 të “Vrasjes me dashje” 

së cilës mund t’i zbatohen edhe rrethana lehtësuese nëse vërtetohen për rastin konkret. Elezi, I., 2008, 

f.35. 
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dhe jo i dhënë nën kanosje, dhunë apo mashtrim, të jetë aktual, i shprehur ose me 

veprime konkludente etj
127

. Në rastin e eutanazisë aktive nuk përmbushet kriteri i 

disponibilitetit të objektit të pëlqimit, përsa është e qartë se jeta nuk mund të jetë objekt 

i disponueshëm as nga vetë personit, ndaj edhe kemi lindjen e përgjegjësisë penale në 

momentin kur ajo cënohet si objekt juridiko-penal. Janë ekzistenca e pëlqimit nga ana e 

pacientit terminal si dhe motivet e mëshirës së mjekut ndaj pacientit të sëmurë që bëjnë 

që në këto rrethana vepra penale mos të konfigurohet si vrasje me paramendim apo 

vrasje në rrethana të tjera të cilësuara. 

 

 

4. Nevoja ekstreme si conditio sine qua non për ndërhyrjet mjekësore në mungesë të 

konsentit të informuar. 

 

Sipas Bigiavi, rrethana më e rëndësishme që justifikon ndërhyrjet mjekësore të 

kryera pa konsentin e informuar nuk është përmbushja e detyrës, por nevoja 

ekstreme
128

. Kjo njihet ndryshe edhe si një zgjedhje mes dy të këqijave: kur trysnia e 

rrethanave të diktuara nga forcat e natyrës e detyron personin të zgjedhë mes dy të 

këqijave, zgjidhet e keqja më e vogël për të shmangur të keqen më të madhe
129

. Në këtë 

pikë vlen të bëjmë një referim tek arsyetimi i Padovanit mbi konsentin e prezumuar 

parashtruar më sipër sipas së cilit, konsenti i prezumuar nuk mund të shërbejë si 

rrethanë përjashtuese, përveç rastit kur pacienti është në pamundësi për të shprehur 

vullnetin e tij dhe ka nevojë t’i nënshtrohet një trajtimi mjekësor urgjent të administruar 

nga mjeku në përmbushje të detyrës së tij për të vepruar në interes të pacientit
130

. 

Ndërkohë që Bigiavi thekson se rrethana vendimtare që justifikon cënimin e integritetit 

fizik të pacientit si dhe të së drejtës për vetëpërcaktim në kuadrin e kujdesit shëndetësor 

është nevoja ekstreme, Padovani duket se ndërmerr një pozicion më të kujdesshëm, 

duke arsyetuar se të tre rrethanat, pra konsenti i prezumuar, përmbushja e detyrës dhe 

nevoja ekstreme duhet të bashkëekzistojnë në të njëjtën kohë, duke mos i dhënë një 

vlerë a priori rrethanave të posaçme justifikuese. 

Doktrina e huaj dhe ajo shqiptare kanë një qëndrim të konsoliduar mbi kriteret që 

duhet të përmbushë rreziku që kërkohet të shmanget në kushtet e nevojës ekstreme, 

kritere që dispozita e nenit 20 KPSH i liston në mënyrë të qartë
131

. Lind pyetja: A duhet 

interpretuar rigorozisht përcaktimi i dispozitës penale dhe civile të sipërpërmendura se 

rreziku duhet të jetë i “çastit” (neni 20 KPSH) dhe i “atëçastëm” (neni 612 KCSH) për 

të qenë i mundur përjashtimi nga përgjegjësia penale apo civile e mjekut që vepron në 

kushtet e emergjencës mjekësore? Doktrina shqiptare vlerëson se rreziku i çastit në 

kushtet e nevojës esktreme duhet kuptuar në sensin që ”rreziku pritet pa dyshim të 

fillojë ose ka filluar dhe nuk ka pushuar”
132

. Siç vërehet interpretimi doktrinor i 

dispozitës nuk është literal, pra rreziku mund të jetë edhe shumë i afërt e jo të ketë 
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 Padovani, ibid, 2005, ff. 2539 – 2541. 
128

 Bigiavi et al, 1987, f. 260 
129

 LaFave, W R., and A W. Scott, Jr., Justification and Excuse. Criminal Law (second Edition). St. Paul, 

Minn: West Publishing Co., 1986, ff. 441-442 
130

 Supra note, Padovani, ibid, 2005, ff. 314-315. 
131

 Neni 20 KPSH “Nevoja ekstreme - Nuk ka përgjegjësi penale personi që ka kryer veprën nga nevoja 

për të përballuar një rrezik real dhe të çastit që e kërcënon atë, një person tjetër apo pasurinë nga një 

dëmtim i rëndë dhe i pashmangshëm me mënyra të tjera, me kusht që të mos jetë i provokuar prej tij dhe 

dëmi i shkaktuar të mos jetë më i madh së dëmi i zmbrapsur.” 
132

 Elezi, I., Kaçupi, S., Haxhia, M., Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë (pjesa e 

përgjithshme), GEER, Tiranë, 2001, f. 148. 
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ndodhur domosdoshmërisht në momentin e veprimit të subjektit që cënon objektin 

juridiko - penal për t’u konsideruar brenda kushteve të nevojës ekstreme. 

Të vepruarit pa marrë pëlqimin paraprak nga pacienti apo kujdestari ligjor për 

shkak të ekzistencës së nevojës ekstreme, mund të translatohet në praktikën klinike 

mjekësore në atë që përkufizohet si “situatë emergjente”
133

 nga Konventa e Oviedos. 

Urgjenca është antagoniste ndaj ndërhyrjeve mjekësore të ashtëquajtura elektive (të 

programuara). Urgjenca për të marrë një trajtim diagnostifikues apo terapeutik mund të 

shtyhet për një moment të afërt të mëvonshëm ose jo në varësi të mundësisë për të mos i 

shkaktuar dëm shëndetit të pacientit; nëse urgjenca nuk mund të shtyhet pa i shkaktuar 

dëm pacientit atëherë ajo përkon me situatën emergjente. Nëse situata emergjente 

vërehet në një shkallë të gjerë, pra merr karakter masiv është vetë ligji “Për kujdesin 

shëndetësor” që parashikon ndërmarrjen e masave të posaçme dhe njëkohësisht të 

përkohshme për manaxhimin e gjendjes, duke nënkuptuar këtu që në rastet në të cilat 

tejkalohen rrethanat e zakonshme, edhe rregullat që do të zbatohen duhet të kenë 

karakter të posaçëm
134

. Mund të konkludojmë se mosmarrja e pëlqimit paraprak mund 

të justifikohet vetëm në kushte të jashtëzakonshme, të përkohshme derisa situata 

emergjente të ketë kaluar dhe gjithmonë për veprime që janë në interes të pacientit. 

Elementi që i lidh rrethanat juridike të përshkruara në dispozitën e KPSH mbi 

“Nevojën ekstreme”
135

 dhe atë të Kodit Civil (KCSH) mbi shpërblimin e dëmit
136

 me 

situatën e emergjencës mjekësore të përshkruar nga Konventa e Oviedos, është pikërisht 

rreziku që duhet të ekzistojë teksa mjeku ofron kujdes shëndetësor. Sipas LaFave & 

Scott Jr., nevoja ekstreme në të cilën personeli mjekësor administron trajtime mjekësore 

për të cilat nuk u është dhënë paraprakisht konsenti i informuar, është i lidhur 

drejtpërdrejt me detyrimin e mjekut për të vepruar në përputhje me parimin e 

“Samaritanit të mirë”
 137

. 

Gjykata e Triestes shprehet në një vendim se nevoja ekstreme, jo vetëm që është 

një rrethanë që përjashton kundraligjshmërinë e sjelljes së mjekut që ka vepruar pa 

marrë konsentin e informuar por përkundrazi, e ngarkon mjekun me detyrimin për të 

vepruar në mbrojtje të pacientit, pra të aktivizohet për ta shmangur rrezikun e dëmtimit 

                                                 
133

 Neni 8 Konventa e Oviedos “Situata emergjente - Kur për shkak të një situate emergjente nuk mund 

të merret miratimi i duhur, mund të kryhet menjëherë çdo ndërhyrje e nevojshme nga pikëpamja 

mjekësore në interes të shëndetit të individit përkatës..‖.  

Neni 9 KEMD “Ndihma në raste urgjente - Në prezencë të një të sëmuri apo të dëmtuari në rrezik për 

jetën, ose kur i bëhet thirrje për një rast të tillë, mjeku, pavarësisht profilit profesional, e ka për detyrë të 

ndërhyjë në çdo vend e rrethanë për të dhënë ndihmën urgjente, duke asistuar deri në momentin që të 

sigurohet se ai po merr ndihmën mjekësore të kualifikuar.”
 
;  

Neni 3 (10) Ligji n. 10107 datë 30.03.2009 “Mbi kujdesin shëndetësor” “Urgjenca mjekësore  është 

një dëmtim ose sëmundje akute dhe që përbën një rrezik të menjëhershëm të jetës së personit apo të 

shëndetit të mëtejshëm të tij. 
134

 Ligji n. 10107 datë 30.03.2009 “Mbi kujdesin shëndetësor” Neni 3 (11) “Gjendja e emergjencës 

shëndetësore’ është një situatë e papritur fatkeqësie, e tillë si epidemia ose fatkeqësia natyrore ose 

njerëzore, që rrezikojnë jetën, integritetin fizik dhe shëndetin e shtetasve, ose që çrregullon funksionimin 

e institucioneve shëndetësore dhe që shpallet nga Këshilli i Ministrave me propozim të Ministrisë së 

Shëndetësisë për një periudhë të përcaktuar kohe‖. 
135

 Neni 20 KPSH “Nevoja esktreme”. 
136

 Neni 611 KCSH “Nuk është përgjegjës ai që i shkakton dëm tjetrit për mbrojtjen e nevojshme të tij 

ose të një të treti.”; 

Neni 612 KCSH “Personi që ka shkaktuar dëmin duke qenë i shtrënguar nga nevoja për të shpetuar veten 

ose të tjerët nga  rreziku i atëçastëm i një dëmi të rëndë, rrezik i cili nuk ka qënë shkaktuar dhe as nuk 

mund të mënjanohej prej tij, detyrohet të shpërblejë dëmin. Gjykata, duke marrë parasysh rrethanat e 

posaçme të çështjes, mund ta shkarkojë plotësisht ose pjesërisht këtë person nga detyrimi i shpërblimit të 

dëmit.” 
137

 La Fave, Scott, Jr., 1986, ibid, f. 454. 
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(dëmit) të shëndetit të pacientit
138

. Në këtë vendim, Gjykata e Triestes nuk mungon së 

theksuari që profesionistët e kujdesit shëndetësor kanë detyrimin për të marrë konsentin 

e informuar nga përfaqësuesi ligjor i pacientit të paaftë për t’u shprehur, si dhe 

detyrimin për të mosvepruar derisa të jetë caktuar me vendim të gjykatës ky përfaqësues 

ligjor, përveç rasteve që përbëjnë nevojë ekstreme. Kjo rrethanë do t’i ngarkonte mjekët 

me detyrimin për të vepruar sidoqoftë (pra edhe në mungesë të konsentit të informuar) 

për të shmangur një dëm të rëndë në shëndetin e pacientit. Në rastin konkret, 

ekzaminimi diagnostifikues konsiderohet si një ndërhyrje mjekësore urgjente e 

asimilueshme nga nevoja ekstreme, sepse dëmi që do t’i vinte shëndetit të pacientes nga 

vonesa në ndërhyrje nga ana e mjekëve - kur kjo do të bëhej shkak për një formulim të 

vonët të diagnozës së saktë apo akoma më keq, për një përkeqësim të kushteve klinike 

të pacientes - do të ishte drejtpërdrejt i atribueshëm mjekut (gastroenterolog, anestezist 

apo mjek i një tjetër specialiteti) që duhet të vepronte e që nuk u aktivizua për të 

vepruar, me pretendimin se mungonte konsenti i informuar nga pacienti apo 

përfaqësuesi ligjor i saj. Mjeku i cili justifikohet për veprimet e kryera në këto kushte, 

ose siç pohon Gjykata e Triestes, mjeku i cili ka detyrimin të veprojë nëse ndodhet në 

këto kushte, mund të ofrojë kujdes shëndetësor, vetëm nëse mungon një refuzim i 

shprehur paraprakisht nga pacienti për të mos iu nënshtruar një trajtimi të caktuar 

mjekësor (dissenso, it).  

Gjykata e Triestes pohon se nevoja ekstreme ravijëzohet sa herë që vlerësohet se 

kryerja e ndërhyrjeve diagnostifikuese apo trajtuese mjekësore në përputhje me 

protokollin mjekësor, është e nevojshme dhe e domosdoshme për pacientin në atë 

moment konkret. Vlerësimi konkretisht i rrezikut potencial të dëmit në shëndetin e 

pacientit bën që të përfshihen nën nevojën ekstreme edhe ato raste që nuk janë 

ekzaktësisht të klasifikueshme si urgjenca klinike por që mund të bëhen të tilla me 

kalimin e një kohe të shkurtër ose shumë të shkurtër; raste të cilat nëse nuk trajtohen 

sipas një kodi urgjence apo urgjencë relative mund të shndërrohen në urgjente dhe të 

pashtytshme në të ardhmen e afërt. Sipas Gjykatës së Triestes, ekzistenca e nevojës 

ekstreme nuk ndikohet nga fakti nëse ndërhyrja mjekësore është në parim elektive, 

përkundrazi ajo e ngarkon mjekun me detyrimin që të vlerësojë nëse në kushtet klinike 

në të cilat ndodhet pacienti në atë moment konkret dhe aktual, ndërhyrja mjekësore nuk 

mund të shtyhet. Në përmbledhje të këtij arsyetimi, Gjykata hodhi poshtë kërkesën e 

bijës së znj. D. për t’u caktuar kujdestare ligjore e nënës/paciente përsa u vlerësua si një 

kërkesë e panevojshme në kushtet e nevojës ekstreme që ishte shfaqur në rastin konkret, 

rrethanë kjo që anashkalon mungesën e konsentit të informuar të pacientit dhe e detyron 

mjekun t’i administrojë qoftë edhe një pacienti që është i paaftë për të shprehur 

vullnetin  e tij, çdo trajtim mjekësor të nevojshëm dhe të dobishëm, në mënyrën e 

përshtatshme dhe brenda kohës së duhur, në përputhje me shkencën dhe eksperiencën 

më të mirë mjekësore. 
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 Zonja D. vuante prej vitesh nga vështirësi të rënda deambulatoriale si rrjedhojë e një iktusi dhe kishte 

autonomi të kufizuar fizike dhe psikike për shkak se vuante nga meningoencefaliti infantil. Vajza e Znj. 

D. informohet nga mjeku kurues se pacientja ka nevojë t’i nënshtrohet në ditët e ardhshme një 

pankolonskopie me anestezi të thellë (klasifikuar me kod të verdhë) por ndërkohë pacientja e kishte të 

pamundur të jepte një pëlqim të vlefshëm për këtë ndërhyrje të cilësuar si “relativisht urgjente” nga mjeku 

kurues. Personeli mjekësor ndërkohë refuzonte të kryente ekzaminimet diagnostikuese me justifikimin se 

ndërkohë që pacientja e ka të pamundur të shprehet, e bija nuk është ngarkuar akoma si kujdestare ligjore 

e nënës së saj ndaj nuk ka të drejtë të kërkojë apo të miratojë trajtimet mjekësore që do t’i administrohen 

nënës së saj. Në këto kushte, e bija e pacientes i ishte drejtuar Gjykatës së Triestes për të marrë nën 

kujdes ligjor nënën e saj në mënyrë që të kishte të drejtën për t’u shprehur mbi trajtimet mjekësore të saja. 

Tribunale di Trieste, Sentenza n. 901, 11.03.2009.  
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Rreziku i afërt, pra jo detyrimisht i çastit, për shëndetin dhe jetën e personit e 

zgjeron aplikimin e kësaj rrethane përjashtuese të përgjegjësisë penale. Në këto kushte, 

mund të konkludohet se jo vetëm nevoja ekstreme reale, por edhe ajo e prezumuar që 

vlerësohet nga mjeku në kushtet konkrete, përbën shkak për përjashtimin nga 

përgjegjësia civile, penale dhe administrative për këtë subjekt. I tillë është rasti kur 

mjeku ka kryer një veprim si rezultat i një bindjeje plotësisht të arsyeshme për 

momentin konkret, por që në një moment të dytë rezultoi të ishte e gabuar
139

. Edhe 

doktrina shqiptare e pranon mundësinë që të konsiderohet si e kryer në nevojë ekstreme 

veprimi i ndërmarrë në kushtet kur rreziku nuk ishte në fakt i atëçastëm por pritej të 

vinte me siguri dhe që pasojat dukeshin si të pashmangshme
140

. 

Gjykata e Kasacionit në një vendim me kolegje të bashkuara qartësoi se nuk ka 

përgjegjësi penale mjeku që ka kryer një ndërhyrje pa marrë paraprakisht pëlqimin e 

pacientit ose që ka kryer një ndërhyrje të ndryshme nga ajo për të cilin pacienti kishte 

dhënë pëlqimin e informuar nëse ekzistojnë njëkohësisht këto kushte: 

 

a) ndërhyrja është në përputhje me leges artis 

b) duke konsideruar zgjedhjet alternative në dispozicion, ndërhyrja ka pasur 

rezultat pozitiv për shëndetin e pacientit, në sensin që gjendja shëndetësore e tij 

është përmirësuar si rezultat i zbatimit të saj 

c) nuk ka pasur refuzim të shprehur paraprakisht nga pacienti për të mos iu 

nënshtruar trajtimit të aplikuar konkretisht nga mjeku
141

.    

 

Në përmbledhje të sa parashtruar deri më tani, tre janë rastet kur nuk është e 

domosdoshme marrja e pëlqimit nga pacienti në mënyrë që ai t’i nënshtrohet një trajtimi 

mjekësor: 

 

a) kur pacienti vuan nga një sëmundje mendore që e bën të paaftë për të kuptuar 

informacionin që i jepet nga mjeku e mandej të pamundur për të që të shprehë 

një pëlqim apo refuzim të vlefshëm. Në këtë rast sidoqoftë, është kujdestari 

ligjor apo personi që ushtron autoritetin prindëror që shprehet mbi trajtimin 

mjekësor 

b) Kur pacienti është i paaftë për të kuptuar dhe ndodhet në një gjendje të tillë që e 

bën të pamundur që të shprehë një pëlqim të vlefshëm p.sh si rrjedhojë e një 

aksidenti të rëndë ai nuk është i vetëdijshëm. Edhe këtu pëlqimi shprehet nga 

kujdestari ligjor i personit të paaftë për të kuptuar. 

c) Kur ndërhyrja mjekësore duhet të kryhet urgjentisht apo nuk mund të shtyhet dot 

në një kohë të mëvonshme. Në këtë rast do të ndodheshim përpara nevojës 

ekstreme. 
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 Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 12621/1999. Rasti i referohet një gjykimi civil ku i paditur ishte mjeku 

i cili kishte kryer një ndërhyrje kirurgjikale pa marrë paraprakisht pëlqimin e pacientit si rrjedhojë e 

bindjes së tij, të arsyeshme në momentin e vendimarrjes por që eventualisht doli të ishte e gabuar në një 

moment të mëvonshëm, se rreziku për jetën e pacientit ishte i atëçastëm, pra se gjatë kryerjes së 

ndërhyrjes mjekësore ndodhej në kushtet e nevojës ekstreme. Gjykata vendosi se mjeku nuk kishte 

përgjegjësi civile përsa kishte vepruar pa faj, në kushtet e nevojës ekstreme të prezumuar.  
140

 Noçka, Dh., Nevoja ekstreme në të drejtën tonë penale, Drejtësia Popullore n. 3, 1964, f. 33, 
141

 Cass. Pen. SU, Sentenza n. 2437/08 
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5. Përmbushja e detyrës së mjekut. 

 

Përmbushja e detyrës është e lidhur ngushtësisht me rolin e garantit që ka mjeku 

ndaj jetës dhe shëndetit të pacientit si dhe me rëndësinë e kualifikimit profesional të 

këtij subjekti të posaçëm, tematika që janë objekt shqyrtimi në seksionet e posaçme të 

këtij punimi së bashku me përgjegjësinë penale që mund të lindë gjatë dhënies së 

kujdesit të shëndetit mendor. Nëse si rrethanë që përligj veprimtarinë mjekësore duke i 

atribuar mjekut rolin e garantit të shëndetit të personit, përmbushja e detyrës mund të 

qëndrojë fare mirë veçmas si rrethanë përjashtuese e përgjegjësisë penale
142

, duhet 

konsideruar gjithmonë në unitet me rrethanat e tjera, konkretisht me atë të pëlqimit të 

informuar të pacientit dhe atë të nevojës ekstreme.  

Neni 15 i Kushtetutës njeh karakterin e pandashëm, të patjetërsueshëm e të 

padhunueshëm të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Referuar zbatimit të 

trajtimeve mjekësore, ky nen thekson mbrojtjen absolute të së drejtës për jetë, asaj për të 

qenë i lirë, për të jetuar me dinjitet e për të gëzuar një jetë familjare të qetë siç janë 

njohur edhe nga Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut
143

 dhe nga Statuti i të 

Drejtave Themelore të Bashkimit Europian
144

. Në pikën e dytë të nenit 15 të 

Kushtetutës përcaktohet se “Organet e pushtetit publik, në përmbushje të detyrave të 

tyre, duhet të respektojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, si dhe të kontribuojnë 

në realizimin e tyre”. Ky paragraf përfaqëson një njohje mbi baza kushtetuese të 

detyrimit që kanë organet shtetërore nëpërmjet subjekteve që kryejnë veprimtari publike 

i.e. mjekut për t’u aktivizuar në përmbushje të detyrës për të mbrojtur të ashtëquajturat 

liri pozitive siç është e drejta për jetë  dhe e drejta për kujdes shëndetësor, por edhe që të 

mosveprojnë në cënim të gëzimit të qetë të lirive negative, siç është e drejta për të qenë i 

lirë. Detyrimi i Shtetit për të mosndërhyrë në gëzimin e qetë të së drejtës për të qenë i 

lirë parashikohet nga neni 27 i Kushtetutës
145

, që lejon kufizimin e kësaj të drejte veçse 

në rastet dhe sipas procedurave të parashikuara me ligj, ku në kuadrin e zbatimit të 

trajtimeve mjekësore veçojmë rrethanën e kufizimit të lirisë së personit që është 

përhapës i një sëmundjeje ngjitëse, i paaftë mendërisht dhe i rrezikshëm për shoqërinë i 

cili i nënshtrohet këtyre trajtimeve edhe kundër vullnetit të tij
146

.  

                                                 
142

 Neni 21 KPSH “Ushtrimi i një të drejte apo përmbushja e detyrës - Nuk ka përgjegjësi penale personi 

që vepron për të ushtruar të drejta apo përmbushur detyra të caktuara nga ligji ose nga një urdhër i dhënë 

prej një personi kompetent, veç rastit kur urdhri është haptazi i paligjshëm. Kur vepra penale është kryer 

si rezultat i urdhrit të paligjshëm, për të përgjigjet personi që ka dhënë urdhrin.” 
143

 Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut, Neni 2 “E drejta për jetën”, Neni 5 “E drejta për liri dhe 

siguri”, Neni 8 “E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare” 
144

 Statuti i të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian, Neni 1 “Dinjiteti njerëzor - Dinjiteti i 

njeriut është i pacënueshëm. Ai duhet të respektohet dhe të mbrohet.”; 

Neni 3 “E drejta për integritetin e personit - 1. Gjithkush ka të drejtën e respektimit të integritetit të tij 

ose saj fizik dhe mendor.  2. Në fushat e mjekësisë dhe të biologjisë, në veçanti duhet të respektohen si në 

vijim: - Miratimi i lirë dhe i informuar i personit të interesuar, sipas procedurave të përcaktuara me ligj, - 

Ndalimi i praktikave eugjenike, në veçanti ato që synojnë përzgjedhjen e personave, - Ndalimi për të bërë 

trupin e njeriut dhe pjesët e tij si një burim për fitimin financiar, - Ndalimin e klonimit riprodhues të 

qenieve njerëzore.”; 

Neni 6 “E drejta për liri dhe siguri - Gjithkush ka të drejtën e lirisë dhe sigurisë së personit.” ; 

Neni 7 “Respekti për jetën private dhe familjare - Gjithkush ka të drejtën për respektimin e jetës private 

dhe familjare të tij apo saj, shtëpinë dhe komunikimet.”.  
145

 Neni 27 i Kushtetutës “1. Askujt nuk mund t’i hiqet liria, përveçse në rastet dhe sipas procedurave të 

parashikuara me ligj. (…) d) kur personi është përhapës i një sëmundjeje ngjitëse, i paaftë mendërisht dhe 

i rrezikshëm për shoqërinë”  
146

 Mbi zbatimin e trajtimit psikiatrik të pavullnetshëm referohu infra note § Shëndeti mendor dhe 

pakujdesia e mjekut psikiatër 
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Trajtimi i një personi të infektuar me një sëmundje epidemike në një strukturë të 

kualifikuar shëndetësore i shërben nga njëra anë, qëllimit të ofrimit kujdes shëndetësor 

pacientit dhe nga ana tjetër kontribuon në mbrojtjen e interesave të shoqërisë. E njëjta 

logjikë aplikohet ndaj personit të paaftë mendërisht që përbën rrezik për shoqërinë. 

Edhe në prezencë të një refuzimi për të marrë kujdes shëndetësor me shtretër para ose 

gjatë këtij trajtimi, paaftësia mendore e personit e bën nul nga pikëpamja juridike 

shprehjen e vullnetit për sa kohë vlerësohet si një trajtim i nevojshëm nga mjeku kurues. 

Sapo gjendja e emergjencës mjekësore të ketë kaluar, ky vlerësim i mjekut kurues duhet 

sidoqoftë të përligjet nëpërmjet një vendimi gjykate që deklaron pazotësinë juridike për 

të vepruar të pacientit
147

. Kufizimet e vendosura të drejtës për të qenë i lirë në rastin kur 

personit i administrohet një trajtim mjekësor kundër vullnetit të tij, janë në përputhje me 

detyrimin e mjekut për të mbrojtur mirëqenien e personit e njëkohësisht atë të shoqërisë 

ndaj së cilës ky individ paraqet rrezik dhe justifikohen nga parimi i arsyes së rendit 

publik
148

.  

Çështja Plesò v. Hungari paraqet vlera të veçanta në qartësimin e kritereve që 

qëndrojnë në themel të detyrimit për të përmbushur detyrimin e mjekut për të zbatuar 

trajtime të pavullnetshme psikiatrike
149

. ECHR vëren se Z. Plesò nuk paraqiste rrezik të 

afërt për jetën apo integritetin fizik personal apo atë të të tretëve
150

. Elementi mbi bazën 

e të cilit gjykata hungareze dha vendimin për trajtimin e pavullnetshëm me shtretër për 

Z. Plesò, ishte parashikimi i mjekut që kishte vizituar Z. Plesò, se shëndeti i pacientit do 

të përkeqësohej, pra jo vlerësim i gjendjes aktuale të shëndetit të tij. ECHR vëren se 

gjykata hungareze dështoi në detyrën për të mbajtur një ekuilibër mes së drejtës për 

vetëpërcaktim të individit në marrjen e kujdesit shëndetësor dhe detyrimit të Shtetit për 

të ofruar kujdesin shëndetësor më të mirë të mundshëm. Gjithashtu ECHR nënvizon se 

shtrimi i pavullnetshëm mund të urdhërohet vetëm si një masë e fundit, në mungesë të 

alternativave të tjera më pak invazive, dhe vetëm nëse përfaqëson mundësi për 

përmirësimin e gjendjes shëndetësore të personit, pa u kthyer në një barrë të tepërt për 

këtë të fundit. Në përfundim, ECHR vlerëson se gjykata hungareze nuk bëri një 

vlerësim të rrethanave të mëposhtme në vendimet e tyre: refuzimi i shprehur nga Z. 

Plesò për të marrë trajtim psikiatrik me shtretër, cila ishte natyra e trajtimeve mjekësore 

që do të administroheshin gjatë këtij shtrimi të pavullnetshëm dhe përfitimet në 

shëndetin e pacientit që priteshin prej tyre; a kishte ndonjë mundësi që Z. Plesò të 

mbahej nën vëzhgim për një periudhë kohe apo të trajtohej pa u shtruar në spital. 

Gjithashtu gjykatat hungareze nuk morën në shqyrtim rëndësinë e mungesës së pëlqimit 

të informuar të Z. Plesò edhe pse zotësia e tij për të vepruar nuk ishte hequr me vendim 

gjykate.   
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 § Shëndeti mendor dhe pakujdesia e mjekut psikiatër. 
148

 Neni 20 Ligji 44/2012 “Për shëndetin mendor” përcakton se tre kriteret e listuara duhet të 

konkurrojnë në mënyrë që të justifikohet trajtimi i pavullnetshëm me shtretër: “…2. Personi me 

çrregullime të shëndetit mendor trajtohet në mënyrë të pavullnetshme, në rast se plotësohen këto kushte 

njëkohësisht: a) kur ka një çrregullim të rëndë mendor, që kufizon aftësinë e tij për të kuptuar ose 

kontrolluar sjelljen e tij; dhe b) pa trajtimin e pavullnetshëm personi rrezikon jetën shëndetin ose sigurinë 

e vetes ose të tjerëve; dhe c) janë shteruar mundësitë ekzistuese për trajtimin shëndetësor në komunitet 

dhe mjekimi i nevojshëm jepet vetëm nëpërmjet shtrimit në shërbimet e shëndetit mendor të specializuar 

me shtretër, në përputhje me parimet e alternativës sa më pak kufizuese…”    
149

 ECHR , Plesò v. Hungary, 2012, aksesuar më shkurt 2014 nga 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113293  
150

 Z. Plesò u diagnostifikua të kishte skizofreni me deluzione grandioze dhe u shtrua në trajtim të 

pavullnetshëm me shtretër me urdhër të gjykatës së rrethit të lëshuar mbi bazën e vlerësimit të bërë nga 

njëri prej mjekëve kurues se ky trajtim mjekësor ishte i nevojshëm përsa në mungesë të tij, shëndeti i Z. 

Plesò do të degradonte dhe Z. Plesò nuk do të ishte më në gjendje të kujdesej për veten e rrjedhimisht do 

të përbënte rrezik për shoqërinë 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113293
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Kushtetuta shqiptare mbron të drejtën për të gëzuar kujdes shëndetësor për të 

gjithë individët në mënyrë të barabartë në nenin 55 të saj
151

. Po çfarë do të kuptohet me 

shëndet dhe cili është raporti mes shëndetit të personit dhe mirëqenies së shoqërisë? 

Neni 2 i Konventës së Oviedos përcakton se shëndeti mendor dhe fizik i personit është 

një interes me prioritet më të lartë përkundrejt mirëqenies së shoqërisë. Termi interes 

përfshin një diapazon të drejtash: të drejtën për jetë, të drejtën për të qenë i lirë, të 

drejtën për të marrë kujdes shëndetësor në përmbushje të parimit të vetëpërcaktimit.  

Organet shtetërore të cilat kanë detyrimin mbi bazën e nenit 15 të Kushtetutës për 

të respektuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, mund të mbështeten për realizimin 

e objektivave sociale edhe tek nisma private sipas përcaktimit të nenit 59 të 

Kushtetutës
152

, meqënëse synojnë që bashkarisht të arrijnë nivelin më të lartë të 

mundshëm të mirëqenies së popullsisë (welfare state, ang.), një koncept që nuk 

kufizohet vetëm por përfshin edhe gëzimin e shëndetit fizik e mendor të anëtarëve të 

saj. Në lidhje me kontribuimin e rritjes së mirëqenies së anëtarëve të shoqërisë dhe të 

gëzuarit prej tyre të një shëndeti fizik e mendor, po ky nen parashikon edhe 

përmbushjen e detyrimit për riaftësim shëndetësor, edukim të specializuar dhe integrim 

në shoqëri të të paaftëve si dhe përmirësimin në vazhdim të kushteve të tyre të jetesës, 

në mënyrë që këto kategori personash të mos emargjinohen për shkak të gjendjes së tyre 

fizike apo psikike. Është interesant parashikimi i këtij neni se përmbushja e objektivave 

socialë, përfshirë pra edhe përpjekjet për të ofruar standardet më të larta të mundshme 

në kujdesin shëndetësor ndaj shtetasve të tij, nuk mund të kërkohet në gjykatë 

drejtpërdrejt, pra in abstracto, por duhet gjetur në ligjet e posaçme, të cilat përcaktojnë 

objektet e të drejtave dhe detyrimeve të palëve të angazhuara në veprimtari me interes 

publik dhe individit, duke përcaktuar masën dhe modalitetet me të cilën mund të 

realizohen këto objektiva. Kjo sepse mirëqenia apo i ashtëquajturi welfare state përfshin 

një mori veprimtarish me interes publik të implementuara nga struktura të ndryshme 

publike a private, secila operative sipas veçorive organizative të posaçme, duke filluar 

që nga kujdesi shëndetësor që presupozon aksesin në skema të sigurimit shëndetësor, 

shërbimit mjekësor falas, ndihmës mjekësore së përballueshme, prodhimit të mjeteve 

mjekuese, biopreparateve, teknikës mjekësore e deri tek tregtimi i tyre
153

 e mandej duke 

vazhduar me aksesin në arsimin publik, në skema të asistencës sociale për të papunët, 

për familjet në nevojë, për invalidët apo për të moshuarit si dhe politikat për mbrojtjen e 

mjedisit, zhvillimin e sportit dhe të veprimtarive ripërtëritëse. Edhe pse mirëqenia 

sociale është shprehimisht e përcaktuar nga Deklarata Universale e të Drejtave të 

Njeriut
154

, ajo përbën një sistem që përfshin të drejta të cilat mbeten në cilësinë e të 

drejtave sociale ndaj, si entitet, nuk mund të konsiderohet se i përket individit si i tillë 

                                                 
151

 Neni 55 i Kushtetutës “1. Shtetasit gëzojnë në mënyrë të barabartë të drejtën për kujdes shëndetësor 

nga shteti. 2. Kushdo ka të drejtë për sigurim shëndetësor sipas procedurës së caktuar me ligj.”  
152

 Neni 59 i Kushtetutës “1. Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe 

në plotësim të nismës dhe të përgjegjësisë private, synon: (…) c) standardin më të lartë shëndetësor, fizik 

e mendor, të mundshëm; (…) f) riaftësimin shëndetësor, edukimin e specializuar dhe integrimin në 

shoqëri të të paaftëve, si dhe përmirësimin në vazhdimësi të kushteve të tyre të jetesës; (…) 2. 

Përmbushja e objektivave socialë nuk mund të kërkohet drejtpërdrejt në gjykatë. Ligji përcakton kushtet 

dhe masën në të cilat mund të kërkohet realizimi i këtyre objektivave.”  
153

 Omari, L., Anastasi, A., E drejta kushtetuese, ABC, Tiranë, 2010, f. 192. 
154

 Neni 25 Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut “1. Gjithkush ka të drejtë për një nivel jetese 

të mjaftueshëm i cili t'i përgjigjet shëndetit dhe jetës së përshtatshme si të atij personalisht, ashtu edhe të 

familjes së tij, duke përfshirë ushqimin, veshmbathjen, banesën, kujdesin mjeksor dhe shërbimet e 

nevojshme sociale, si edhe të drejtën për të qenë i siguruar në rast sëmundjeje, papunësie, vejanie, 

pleqërie dhe raste të tjera të humbjeve të mjeteve për jetesë për shkak të rrethanave të pavarura nga 

vullneti i tij. 2. Nënat dhe fëmijët kanë nevojë për kujdes dhe ndihmë të posaçme. Të gjithë fëmijët, të 

lindur brenda ose jashtë martese, gëzojnë të njëjtat mbrojtje sociale.” 
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i.e. e drejtë natyrore, përsa individët e gëzojnë si shtetas të një shteti dhe është këtij të 

fundit që mund t’i drejtohen për të pasur mundësinë që t’i shfrytëzojnë
155

. Drejtimi tek 

ligjet materiale e proceduriale të posaçme të zbatueshme për rastin konkret që bën neni 

59 §2 i Kushtetutës, vlen për të dy palët, si për personat që ofrojnë një shërbim publik 

ashtu dhe për individin, përsa të dy janë të pajisur me të drejta e detyrime të ndërsjellta. 

Personi që përmbush një detyrë shtetërore a kryen një shërbim publik duke dhënë 

kujdes shëndetësor, duhet të veprojë në përputhje me ligjin e posaçëm që rregullon atë 

marrëdhënie konkrete, por nga ana tjetër individi që kërkon realizimin e së drejtës për të 

marrë kujdes shëndetësor, duhet sërish ta bëjë në përputhje me përcaktimet e ligjeve të 

posaçme.  

Lind pyetja nëse ky paragraf ka ndonjë influencë mbi rrethanën e pëlqimit të 

informuar për të marrë trajtim mjekësor dhe atë të përmbushjes së detyrës nga ana e 

mjekut për të dhënë kujdes shëndetësor. Në këtë moment, mendojmë që si normat 

ekstra-juridike të përmbajtura në KEDM ashtu edhe normativa kombëtare dhe 

ndërkombëtare në fuqi në sistemin juridik shqiptar, përfshirë këtu edhe jurisprudenca e 

ECHR, janë orientuar gjithmonë e më shumë drejt dhënies së një epërsie të theksuar 

pëlqimit të pacientit apo të kujdestarit të tij ligjor përsa i përket zbatimit të ndërhyrjeve 

mjekësore. Kjo epërsi mund të vihet në diskutim vetëm kur ekziston një urgjencë 

mjekësore që aktivizon rrethanën e nevojës ekstreme apo kur vullneti i personit mund të 

përbëjë shkak për cënimin e rendit publik. Duhet  të kemi parasysh edhe faktin se liria e 

shprehjes e mbrojtur nga Kushtetuta dhe nga Deklarata Universale e të Drejtave të 

Njeriut
156

 është drejtpërdrejt e lidhur me lirinë personale
157

 e më ngushtësisht me atë 

morale dhe ka një fushë të gjerë zbatimi, ku nuk mund të mos përfshihet edhe e drejta 

për të shprehur mendimin mbi kujdesin shëndetësor që i ofrohet personit. Edhe pse 

interpretimi që i bëhet të drejtës për t’u informuar mund të jetë më tepër i orientuar drejt 

parimit të transparencës në ushtrimin e veprimtarive shtetërore, siç vëren edhe Omari & 

Anastasi “…e drejta për informim lidhet drejtpërdrejt me detyrimin kushtetues që kanë 

organet e pushtetit publik për t‘i shërbyer shtetasve dhe për të kontribuar në 

respektimin e lirive dhe të drejtave të tyre. …të gjitha organet shtetërore kanë detyrë t‘i 

japin shtetasit informacionin e kërkuar, ose ta informojnë atë mbi çështje që lidhen me 

interesin e tij”
158

. 

 

 

6. Forca madhore dhe rasti fatkeq. 

 

Neni 45 KPI parashikon se nuk dënohet subjekti që ka kryer një vepër penale si 

rrjedhojë e forcës madhore apo rastit fatkeq
159

. Në pamje të parë duket sikur rasti fatkeq 

dhe forca madhore janë ekuivalente dhe ka akoma debat në doktrinën italiane nëse ato 

përbëjnë dy rrethana juridike të ndryshme apo jo. Nëse bazohemi në përmbajtjen 

konceptuale të secilës rrethanë, jemi në gjendje të dallojmë rastin fatkeq nga forca 

madhore
160

, ku e para konsiston në një rrethanë absolutisht të paparashikueshme që 

                                                 
155

 Wellman, C., Welfare Rights, Rowman and Allanheld, New Jersey, 1982, f. 181 
156

 Neni 19 Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut “Gjithkush ka të drejtën e lirisë së mendimit 

dhe të shprehjes; kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit pa ndërhyrje, si dhe lirinë e kërkimit, marrjes dhe 

njoftimit të informacionit dhe ideve me çfarëdo mjeti qoftë, pa marrë parasysh kufijtë.”  
157

 Omari, L., Anastasi, A., E drejta kushtetuese, ABC, Tiranë, 2010, f.125 
158

 Omari, L., Anastasi, A., 2010, f.130. 
159

 Art. 45 KPI ―Caso fortuito o forza maggiore - Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso 

fortuito o per forza maggiore.‖ 
160

 De Medio, A., Caso fortuito e forza maggiore in diritto romano, Bullettino - Istituto di diritto romano 

"Vittorio Scialoja., XX, 1908, f. 157 e vijim parashtron evolimin në kohë të konceptit të forcës madhore 
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shkakton ardhjen e pasojës, ndërsa forca madhore në një forcë së cilës është objektivisht 

e pamundur t’i rezistohet e që shkakton ardhjen e pasojës. Nëse shqyrtojmë dy institutet 

nga efekti që kanë, nuk jemi në gjendje të bëjmë një dallim sepse të dyja përjashtojnë 

përgjegjësinë penale të subjektit, ndaj tashmë një pjesë e mirë e jurisprudencës dhe 

doktrinës nuk e vlerësojnë si të rëndësishme dallimin mes tyre
161

. Doktrina shqiptare 

nuk shprehet mbi dallimin mes forcës madhore dhe rastit fatkeq dhe në fakt komenton 

vetëm për këtë të fundit si rrethanë që përjashton përgjegjësinë penale. Sakaq Kodi 

Penal shqiptar nuk e përmban aspak një dispozitë të posaçme ku të njohë rastin fatkeq si 

rrethanë që përjashton përgjegjësinë penale.  

Forca madhore eliminon ndikimin e qëndrimit të brendshëm të subjektit që 

kryen veprimin apo mosveprimin pra përjashton mundësinë e përcaktimit të momentit 

intelektual (vetëdija) dhe momentin volitiv (dëshira) në kryerjen e veprimit të 

kundraligjshëm si elementë përbërës të fajit
162

. Forca madhore, që mund të jetë një 

rrethanë natyrore apo njerëzore, mund të konsiderohet se ekziston vetëm nëse përbën 

një shkak të domosdoshëm dhe jo thjesht një kusht që konkurron në zinxhirin e 

rrethanave të finalizuar me ardhjen e pasojës penale
163

. Në këtë rast, veprimi apo 

mosveprimi nuk konsiderohet si i kryer nga subjekti meqënëse mungon momenti volitiv 

në qëndrimin e subjektit. Pra edhe sikur të përmbushej momenti intelektual dhe subjekti 

të kishte arritur të parashikonte ardhjen e pasojës, veprimi i tij në kushtet e forcës 

madhore do të ishte kryer në mungesë të momentit volitiv përsa i “forcuar” (i shkaktuar) 

nga një rrethanë së cilës ai nuk i bën dot ballë (resisti non potest , lat.)
164

. Kuptohet që 

kjo situatë nuk duhet të jetë e shkaktuar nga vetë subjekti që të mund të funksionojë si 

përjashtuese e përgjegjësisë penale. P.sh. teksa kirurgu po kryen ndërhyrjen kirurgjikale, 

shkëputet njëra nga dritat e cila e godet kirurgun në krah duke e bërë atë që të dëmtojë 

trurin e pacientit ndërkohë që rasti fatkeq ka të bëjë me një rrethanë të paparashikuar e 

të paparashikueshme p.sh teksa pacienti po i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale, 

mjeku pëson një infarkt masiv dhe aksidentalisht dëmton indet e trurit të pacientit
165

. 

Rasti fatkeq i referohet vetëm shkaqeve me natyrë patologjike, pra jo fiziologjike, të 

papritura dhe të paparashikueshme çka përjashton p.sh gjumin e shkaktuar nga lodhja 

apo turnet e zgjatura të punës
166

. Kjo është arsyeja pse ndërhyrjet kirurgjikale zakonisht 

zhvillohen me pjesmarrjen e dy mjekëve kirurg. 

Karakteri i jashtëzakonshëm i këtyre dy rrethanave juridike nuk mund të jetë 

pengesë për zbatimin e të njëjtave kritere që përdoren për vlerësimin e lidhjes 

shkakësore, që janë parashikueshmëria dhe mundësia për ta shmangur ardhjen e pasojës 

                                                                                                                                               
duke theksuar se ky është në fakt në analogji me konceptet e vis maior, casus fortuitus (rasti fatkeq) apo 

casus maior  e këto në vetvete antagoniste me vis apo casus voluntarious, rrethana të cilat nuk 

përjashtojnë dot subjektin nga përgjegjësia civile. 
161

 Martini F., Vivori, E., Rodolfi M., Mazzucchelli A., La responsabilità civile del professionista, Utet 

Giuridica, 2007, ff. 49-50 
162

 Kriteret e vetëdijes dhe dëshirës janë përcaktuar nga neni 42 KPI dhe në nenet 15 dhe 16 të KPSH 

përkatësisht për dashjen e pakujdesinë. 
163

 Dizionario online, Simone, aksesuar më mars 2014 nga 

http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=1&id=725  
164

 Dizionario online, Simone, ibid. 
165

Në lidhje me aksidentin rrugor të shkaktuar nga një përkeqësim i papritur i shëndetit të drejtuesit të 

automjetit i cili humbet vetëdijen dhe plagos rëndë një kalimtar, Gjykata e Kasacionit shprehet se personit 

nuk do të merret në përgjegjësi penale përsa ndodhemi në kushtet e rastit fatkeq. Cass. Pen., Sez. IV, 

Sentenza n. 11638/1999. Kjo rrethanë nuk do të ishte e zbatueshme në rastin kur personi që vihet në 

drejtimin e automjetit vuan nga epilepsia dhe probabiliteti që të pësojë një krizë e cila do të ulte nivelin e 

vetëdijes së tij e potencialisht dëmtime të shëndetit të kalimtarëve apo drejtuesve të tjerë është shumë e 

lartë e rrjedhimisht i parashikueshëm.  
166

 Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 8513/84 

http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=1&id=725
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penale. Siç argumentojnë edhe Elezi et al mbi rastin fatkeq, nuk mund të bëhet fjalë për 

faj kur pasoja e dëmshme, ndonëse është në lidhje shkakësore me veprimin apo 

mosveprimin e personit, ky i fundit nuk e ka parashikuar, nuk duhej dhe nuk kishte 

mundësi reale ta parashikonte ardhjen e tyre
167

. Kjo lidhet me situatën e vlerësimit të 

lidhjes shkakësore kur konkurrojnë disa shkaqe p.sh në rastin e aksidenteve rrugore ku 

një automjet përplaset duke shkaktuar një viktimë për shkak të pakujdesisë së kësaj të 

fundit. Në fakt veprimet e të tretit apo edhe të vetë subjektit pasiv, siç vëren Martini et 

al. mund të përbëjnë rast fatkeq e të përjashtojnë subjektin nga përgjegjësia penale, 

gjithmonë nëse plotësohen kushtet e pashmangshmërisë dhe paparashikueshmërisë së 

ardhjes së pasojës penale
168

. Konkretisht Elezi et al shprehen se në rastin e aksidentit të 

shkaktuar nga lëvizjet e pakujdesshme të viktimës kemi ndërprerje të lidhjes shkakësore 

sepse mënyra se si është drejtuar automjeti nuk ka qenë shkaku kryesor në zinxhirin e 

rrethanave të finalizuara me ardhjen e pasojës penale
169

. Ky lloj interpretimi na çon në 

deduktimin se autorët mbështesin qëndrimin se rasti fatkeq ndërpret lidhjen shkakësore 

dhe njëkohësisht përjashton dënueshmërinë për shkak të mungesës së fajit. Doktrina 

italiane nuk është e konsoliduar mbi efektet e rastit fatkeq: njëra linjë sygjeron 

interpretimin e rastit fatkeq në lidhje me nenin 41 KPI mbi konkurrimin e shkaqeve dhe 

konkludon se rasti fatkeq përjashton ekzistencën e lidhjes shkakësore sepse implikon 

konkurrimin e kushteve atipike e të jashtëzakonshme (ky qëndrim është në analogji me 

atë të parashtruar nga Elezi et al. më sipër); linja tjetër shprehet se rasti fatkeq nuk 

ndërpret lidhjen shkakësore por përjashton fajin në veprimin e kryer e rrjedhimisht 

ndëshkimin për kryerjen e këtij veprimi. Një qëndrim doktrinor i tretë që pozicionohet 

në “të mesmen e artë” argumenton se rasti fatkeq është një institut dogmatikisht 

polivalent i cili sipas rastit mund të ndërpresë lidhjen shkakësore ose të përjashtojë 

fajin
170

. 

Në përmbledhje, nëse një pasojë nuk është e parashikueshme dhe e shmangshme 

atëherë nuk ka faj
171

. Nëse sjellja është e rregulluar nga ligje apo rregullore të posaçme 

(pakujdesia e posaçme) atëherë konsiderohet se nuk ka përgjegjësi penale nëse pasoja 

do të kishte ardhur sidoqoftë, edhe sikur subjekti t’i kishte respektuar rregullat e sjelljes 

të përmbajtura në këto ligje a rregullore të posaçme, përsa shkaktohet nga rrethana të 

paparashikuara nga ligjvënësi. Në këtë rast krijohet një situatë ku nevojiten masa të 

mëtejshme rregullatore përveç atyre konkretisht ekzistuese
172

.  

Gjykata e Kasacionit shprehet në një vendim të saj mbi një aksident rrugor se 

“në veprat penale të kryera me pakujdesi, forca madhore vepron si rrethanë që 

përjashton dënueshmërinë për veprimin e kryer vetëm nëse pasoja ka ardhur si 

rrjedhojë e pashmangshme e një ngjarjeje të paçmueshme paraprakisht, të 

paparashikuar e të paparashikueshme, tërësisht e pavarur nga veprimet e subjektit 

aktiv, përkundrejt së cilit nuk mund të ngrihet asnjë pretendim se ka vepruar me faj. 

Pashmangshmëria dhe paparashikueshmëria janë kushte të nevojshme që pasoja e 

ardhur t‘i atribuohet forcës madhore‖
173

. 

                                                 
167

 Elezi, I., Kaçupi, S., Haxhia, M., 2001, f. 129 
168

 Martini F., Vivori E., Rodolfi M., Mazzucchelli A., La responsabilità civile del professionista, Utet 

Giuridica, 2007, f. 52 
169

 Elezi, I., Kaçupi, S., Haxhia, M., 2001, f. 104. 
170

 Dizionario online, Simone, aksesuar më mars 2014 nga 

http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=1&id=219  
171

 Sidomos po t’i referohemi trajtimit që i bën doktrina italiane pakujdesisë së përgjithshme dhe asaj të 

posaçme në varësi të faktit nëse rregullat e sjelljes janë ato të kujdesit, përvojës dhe besimit jo të tepruar 

(colpa generica, it) apo ato të parashikuara në rregullore, norma apo ligje të posaçme (colpa specifica, it) 
172

 Gallo, M., Appunti di Diritto Penale, Volume II, Parte II, Giappichelli, Torino, 2007, f. 173 
173

 Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 19615/10 mbi aksidentet rrugore. 

http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=1&id=219
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KAPITULLI II 

 

 

 

SJELLJA E PAKUJDESSHME SI ELEMENT OBJEKTIV  

 

 

 
Përmbledhje: 1. Karakteristikat e veprimit dhe pasojës si elementë formues të lidhjes shkakësore. - 2. 

Një hyrje mbi kushtin dhe shkakun në lidhjen shkakësore. - 3.Teoritë kryesore mbi lidhjen shkakësore. 

- 3.1. Teoria e kushtit. - 3.2. Teoria e lidhjes shkakësore adekuate - 3.3. Teoria e lidhjes shkakësore 

njerëzore. - 3.4. Teoria e atribuimit objektiv të pasojës penale të ardhur - 3.5. Lidhja shkakësore e 

vlerësuar mbi ligjet shkencore. - 3.5.1. Vijon: Kriteri i probabilitetit statistikor. - 3.5.2. Vijon: Projekt-

reforma e Kodit Penal italian. Kriteri i probabilitetit juridik. - 4. Mosveprimi si formë e sjelljes së aftë 

për të shkaktuar ardhjen e pasojës penale. - 4.1. Vijon: Vlerësimi i lidhjes shkakësore në veprat penale 

të kryera me mosveprim. - 5. Kontributi i ekspertit mjeko-ligjor në vlerësimin e lidhjes shkakësore 

aktive. - 5.1. Vijon: Ekspertimi mjeko-ligjor dhe vlerësimi i lidhjes shkakësore pasive. - 6. Lidhja 

shkakësore në veprimtaritë e rrezikshme.-  7. Lidhja shkakësore në veprat penale të kryera me 

pakujdesi. - 8. Konkurrimi i shkaqeve. - 8.1. Shkaqet ekuivalente - 8.2. Shkaqe paraekzistuese dhe të 

njëkohshme. - 8.3. Dallimi midis konkurrimit të shkaqeve dhe bashkëpunimit. - 8.4. Shkaku i 

jashtëzakonshëm. Forca madhore dhe rasti fatkeq. 

 

 

 

1. Karakteristikat e veprimit dhe pasojës si elementë formues të lidhjes shkakësore. 

 

Doktrina italiane, përmbledhur nga Fiandaca – Musco më poshtë, dallojnë tre 

elementë të domosdoshëm për ekzistencën e lidhjes shkakësore në një vepër penale: 

Veprimi i cili është një lëvizje trupore e njeriut që merr rëndësi në një vlerësim 

juridiko-penal vetëm nëse ka karakter shoqërisht të rrezikshëm dhe nëse është kryer me 

faj në formën e  dashjes apo pakujdesisë
174

. Këto kushte të përgjithshme përcaktohen në 

nenin 14 KPSH. Ndërkohë cënimi i objektit juridiko-penal mund të vijë edhe nga një 

mosveprim, pra nga një veprim i munguar që ishte i detyrueshëm për t’u kryer në bazë 

të normave përkatëse juridike. Nëse përmbushen kushtet e parashikuara nga dispozita e 

posaçme penale, veprimi dhe mosveprimi që kanë sjellë ardhjen e pasojës përbëjnë 

sjelljen e kundraligjshme penale.  

Kushti paraprak i një veprimi të kundraligjshëm ka të bëjë me rrethanat juridike 

apo faktike që në disa raste duhet të paraprijnë apo të jenë të njëkohshme me veprimin 

apo mosveprimin, që kjo sjellje të marrë vlerë nga pikëpamja penale
175

. Kushti paraprak 

i veprimit të kundraligjshëm përcaktohet si një rrethanë faktike që ekziston pavarësisht 

nga ardhja e pasojës dhe nuk duhet ngatërruar me elementët përbërës të figurës së 

veprës penale si objekti, subjekti aktiv, subjekti pasiv etj. Rëndësia e kushteve të 

ngjarjes vërehet në faktin se duke qenë se këto kushte paraprijnë veprimin apo 

mosveprimin e kundraligjshëm e rrjedhimisht edhe pasojën penale, është e mjaftueshme 

që subjekti aktiv të jetë i ndërgjegjshëm për ekzistencën e tyre e jo edhe t’i dëshirojë 

ato. 

                                                                                                                                               
 
174

 Fiandaca, G., Musco, E., 2004, ff 192-193. Në vijim të punimit me termin “veprim” i aftë për të cënuar 

objektin juridiko-penal do të nënkuptojmë edhe mosveprimin përveç kur dispozita e posaçme parashikon 

kryerjen e veprës penale vetëm me veprime aktive.  
175

 Fiandaca, G., Musco, 2004, ibid, ff. 195-196. 
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Kushtet mund t’i referohen:  

 

 një cilësie që duhet të ketë subjekti aktiv, p.sh cilësinë e funksionarit 

shtetëror në veprat penale kundër administratës shtetërore. 

 objektit material, së cilit i drejtohet sjellja e kundraligjshme p.sh llojin e 

dokumentit të falsifikuar apo gjendja e shtatëzanisë së gruas tek vepra 

penale e ndërprerjes së shtatzanisë pa pëlqimin e gruas (neni 93). 

 rrethanave që duhet të paraprijnë sjelljen, p.sh peshkimi në kohën e 

ndaluar nga ligji përkatës (neni 204 KPSH). 

 subjektit pasiv p.sh cilësia e përfaqësuesit të lartë të shtetit tek atentati
176

. 

 

Pasoja juridiko-penale përkufizohet si një ngjarje me karakter natyror, që 

shfaqet në botën e jashtme përsa e shkaktuar nga veprimi njerëzor
177

. P.sh. dëmtimi i një 

objekti juridik të mbrojtur (jeta e personit) materializohet në një modifikim të realitetit 

natyror (vdekja si rezultat i ndalimit të proceseve biologjike të viktimës tek vepra e 

vrasjes; gjymtimi tek vepra e plagosjes etj.) që nga pikëpamja konceptuale dhe 

fenomenologjike dallon nga veprimi apo mosveprimi i vrasësit. Në disa raste, pasoja si 

fenomen natyror mund të konsistojë në një rrethanë të botës së jashtme që konkretizohet 

në vënien në rrezik të objektit juridik e jo në cënimin e tij (p.sh neni 207 përcakton: 

―Shkelja e karantinës së bimëve dhe të kafshëve kur ka sjellë pasoja të rënda materiale 

ose që rrezikojnë jetën e shëndetin e njerëzve‖). Pasoja gjithashtu mund të shfaqet si 

rrethanë rënduese në një vepër penale tashmë plotësisht të konsumuar p.sh sipas nenit 

79/ë “Vrasja në rrethana cilësuese“ pasoja e kërkuar përcilësimin sipas kësaj dispozite 

është që veprimi të jetë kryer në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave
178

. 

Këtu duhet të përmendim që shprehja “dëmtimi i jetës apo i shëndetit” në dispozitivin e 

neneve të ndryshme të KPSH i referohet zakonisht faktit që pasoja akoma nuk ka ardhur 

apo se ajo ka karakter të përgjithshëm. Kjo në ndryshim të rastit kur dispozita 

parashikon shprehimisht domosdoshmërinë e ardhjes së pasojës së plagosjes apo 

vdekjes së subjektit pasiv, në mënyrë që të jetë i mundur cilësimi i asaj sjelljeje të 

kundraligjshme sipas figurës së posaçme të veprës penale. Për shembull tek neni 96 i 

KPSH mbi mjekimin e pakujdesshëm, përcaktohet përgjegjësia penale kur sjellja 

konkrete e subjektit “ka shkaktuar dëmtimin e rëndë të shëndetit, ka rrezikuar jetën e 

personit ose ka shkaktuar vdekjen e tij” duke i trajtuar ato si rrethana të ndryshme nga 

njëra-tjetra. 

Pasoja nga pikëpamja juridiko-penale ka rëndësi sepse është poli i dytë në 

lidhjen shkakësore dhe nuk ka rëndësi nësë materializohet më vonë ose në një vend të 

ndryshëm nga ku është kryer veprimi apo mosveprimi i kundraligjshëm. Gjithashtu, jo 

çdo fenomen i shkaktuar nga një fenoment tjetër mund të cilësohet si pasojë: duhet 

domosdoshmërisht që të jetë parashikuar si e tillë nga norma juridiko-penale si pasojë 

kryesore
179

. 
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 Fiandaca, G., Musco, 2004, ibid, f. 196. Shembujt janë dhënë nga autori i punimit bazuar në KPSH. 
177

 Fiandaca, G., Musco, 2004, ibid, ff .197-198 
178

 Sistemi penal shqiptar e ka parashikuar këtë rrethanë cilësuese të vrasjes në një figurë vepre penale të 

veçantë, gjithsesi arsyetimi mbi pasojën si kategori e përcaktuar nga doktrina juridike e parashtruar më 

lartgjen aplikim. 
179

 Pasoja plotësuese janë ato pasoja që nuk vijnë gjithmonë si rrjedhojë e një veprimi apo mosveprimi. 

Nuk përbëjnë element të detyrueshëm të anës objektive të figurës së veprës penale por merren parasysh 

vetëm kur vijnë konkretisht në caktimin e masës së dëmit. Çela, A., ed. 1982. “E Drejta Penale E 

Republikës Popullore të Shqipërisë (pjesa e përgjithshme)”, Tiranë, Universiteti i Tiranës “Enver Hoxha”, 

f. 131. 
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2. Një hyrje mbi kushtin dhe shkakun në lidhjen shkakësore. 

 

Lidhja shkakësore ka një funksion të dyfishtë: ajo shërben për përcaktimin e 

lidhjes logjiko-natyrale të ngjarjeve me njëra-tjetrën dhe nëse vërtetohet ekzistenca e 

saj, shërben edhe si kriter për atribuimin e veprimit apo mosveprimit kriminal subjektit 

që e ka kryer atë. Kjo është arsyeja pse në analizimin e lidhjes shkakësore do të na duhet 

të trajtojmë edhe tematika që normalisht i përkasin kategorisë subjektive të figurës së 

veprës penale, konkretisht fajit. Siç nënvizohet nga Fiandaca - Musco, lidhja shkakësore 

materiale (kuptuar si lidhja mes fenomeneve të ndryshme që janë pjesë e zinxhirit të 

ngjarjeve, sh.a.) përbën një kriter për ngarkimin me përgjegjësi penale të subjektit aktiv 

(përgjegjësi penale objektive), përsa ekzistenca e saj vërteton që jo vetëm veprimi apo 

mosveprimi, por edhe pasoja, janë vepër e subjektit
180

. Mandej, në kuadrin e 

përgjegjësisë penale subjektive që zbatohet si në Itali ashtu edhe në Shqipëri, subjekti 

do të ketë përgjegjësi penale vetëm nëse provohet se ka vepruar me faj në formën e 

përcaktuar nga dispozita penale përkatëse dhe nuk ka pasur asnjë rrethanë që të 

përjashtojë përgjegjësinë penale për të (p.sh paaftësia mendore)
181

.   

Shkaku është një nga kushtet (faktorët) që i paraprin pasojës, pa ndërhyrjen e së 

cilit pasoja nuk do të kishte ardhur. Veprimi apo mosveprimi i subjektit mund të 

paraprihet, shoqërohet apo pasohet nga faktorë të aftë për të shkaktuar pasojën në 

mënyrë të pavarur nga sjellja e subjektit apo vetëm në prezencë të kësaj të fundit. Lidhja 

shkakësore sipas doktrinës dhe jurisprudencës penale shqiptare duhet të jetë e 

drejtpërdrejtë, e pandërprerë. Për vërtetimin e lidhjes shkakësore kërkohet që pasoja të 

ketë ardhur nga shkaku i domosdoshëm, pra jo nga një kusht çfarëdo, qoftë ky edhe 

efiçent apo i përshtatshëm
182

, por vetëm nga ai që ka rezultuar i domosdoshëm. Shkaku 

i domosdoshëm i pasojës është edhe kusht, ndërkohë kushti nuk është shkak i 

domosdoshëm për ardhjen e pasojës. Lind pyetja: Si do të përcaktohet domosdoshmëria 

e shkakut? 

Sistemi penal italian njeh të ashtëquajturën lidhje bashkëshkakësore mes pasojës 

dhe disa shkaqeve të afta për të shkaktuar ardhjen e saj. Këto konsiderohen shkaqe 

konkurruese (me sjelljen e subjektit) ose bashkëshkaqe (concause, it). Nga tërësia e 

kushteve që ekzistojnë në zinxhirin e ngjarjeve që kanë paraprirë pasojën, marrin 

cilësinë e shkakut (konkurrues) ato rrethana, me karakter natyror apo jo, të cilat po të 

eliminoheshin në mënyrë imagjinare, do të bënin që pasoja të mos vinte. Në rastin kur 

ka konkurrim të shkaqeve, lidhja shkakësore do të vlerësohet për secilin nga 

bashkëshkaqet sikur të ishte shkak i vetëm, unik
183

.  

Një rrymë doktrinore pohon se në vërtetimin e lidhjes shkakësore si kusht i 

domosdoshëm për marrjen në përgjegjësi penale nuk merren parasysh shkaqet e 

hershme
184

 por vetëm ato të afërta. Në fakt një përjashtim i tillë është i rrezikshëm sepse 
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 Fiandaca, G., Musco, 2004, ibid, f. 202 
181

 Sistemi penal italian aktual, si ai shqiptar, zbaton përgjegjësinë penale subjektive bazuar në nenin 27 të 

Kushtetutës italiane kur përcaktohet se përgjegjësia penale është personale. Art. 27 §1 Costituzione della 

Repubblica Italiana ―La responsabilità penale è personale.‖. Kushtetuta shqiptare si edhe Kodi Penal 

shqiptar nuk e përmbajnë një normë të tillë. 
182

 Shkaku efiçent në fakt është kusht për ardhjen e pasojës. Do të cilësohej si shkak vetëm nëse do të 

ishte determinant, pra shkak i domosdoshëm. Norelli, G. cituar nga  Giusti, G., Trattato di medicina 

legale e scienze affini - Tutela della persona, Vol. 1, Cedam, 2009, f. 876. 
183

 Cuffaro, V., Responsabilità civile, Compendi giuridici, IPSOA, 2007, f. 55. Infra note, § Lidhja 

shkakësore e bazuar mbi ligjet shkencore dhe §Shkaqet konkurruese 
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 Parimi i causa causae est causa causati do të na çonte në një lloj skeme mendimi të tillë: Nëse A 

shkakton B dhe B shkakton C, atëherë A ka shkaktuar C. Kjo do të na çonte në lidhjen shkakësore 
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përgjegjësia penale mund të konsiderohet se buron edhe nga sjellje që janë të 

distancuara nga pikëpamja kronologjike me pasojën. Që lidhja shkakësore të 

konsiderohet e drejtpërdrejtë dhe e pandërprerë, nuk është e detyrueshme që pasoja të 

shkaktohet menjëherë nga veprimi. Kështu, përkeqësimi i gjendjes shëndetësore të 

pacientit si rrjedhojë e mosmarrjes së trajtimit të duhur mjekësor për shkak të 

mosdiagnostifikimit apo të një diagnoze të gabuar, mund të vijë në një moment të 

mëvonshëm.  

Në vijim do të përmendim disa nga teoritë kryesore të vlerësimit të lidhjes 

shkakësore. Paçka se konsiderohen njohuri të përgjithshme juridike, ky hap është i 

nevojshëm përsa doktrina shqiptare, për arsye të ndryshme, nuk i është referuar 

gjithmonë me besnikëri atyre.  

 

 

3. Teoritë kryesore mbi lidhjen shkakësore. 

 

Kodi Penal italian në nenet 40 dhe 41 rregullon shprehimisht lidhjen shkakësore 

kur përcakton se veprimi apo mosveprimi duhet të jenë kusht i nevojshëm për ardhjen e 

pasojës, por nuk jep instrumentet mbi bazën e të cilave të përcaktohet lidhja mes 

nevojshmërisë së kushtit për ardhjen e pasojës dhe vetë pasojës
185

. E njëjtë është situata 

e krijuar nga dispozita e nenit 13 KPSH e cila përcakton në mënyrë lakonike se 

përgjegjësia penale varet nga ekzistenca e lidhjes shkakësore midis veprimit dhe 

mosveprimit dhe pasojës. Në tentativën për të gjetur instrumentat që na lejojnë të lidhim 

kushtin e nevojshëm me pasojën, duhet t’i drejtohemi teorive kryesore mbi lidhjen 

shkakësore.  

Fillimisht do të paraqesim në mënyrë përmbledhëse pozitën e doktrinës së sotme 

shqiptare mbi lidhjen shkakësore penale për të kaluar më pas në atë italiane, në mënyrë 

që të nxjerrim në pah faktin se kritikat që më parë i drejtoheshin teorive klasike mbi 

lidhjen shkakësore, tashmë mund të quhen të tejkaluara në kushtet e zhvillimit të 

doktrinës juridike. 

Muçi shprehet se e drejta penale shqiptare dhe praktika gjyqësore konsiderojnë 

shkak kryesor të veprës penale atë veprim apo mosveprim të drejtpërdrejtë, që sjell në 

mënyrë të domosdoshme ardhjen e pasojës osë mundësinë e ardhjes së saj, të cilin ai e 

quan shkaku i domosdoshëm i drejtpërdrejtë
186

 dhe për këtë arsye ky qëndrim 

konsiderohet si i largët nga ai i teorisë së conditio sine qua non (lat.) dhe teorisë 

adekuate. Më parë akoma, distancimi i doktrinës juridike shqiptare nga teoritë klasike 

nënvizohej edhe nga Çela et al., ku parashtrohet një kategorizim i lidhjes shkakësore 

mes fenomeneve (shkakut dhe pasojës) si më poshtë: 

 

 Lidhje shkakësore sipas rrymës së materializmit dialektik (të përqafuar 

nga doktrina shqiptare e asaj kohe, sh.a.) shfaqet objektivisht pra 

ekziston pavarësisht nga vullneti i njeriut. Mendja e njeriut vetëm kupton 

dhe percepton atë që ekziston në realitet. 

 Lidhja shkakësore sipas rrymës së materializmit mekanik e cila edhe pse 

e konsideron lidhjen shkakësore si shfaqje objektive të lidhjes mes 

fenomeneve të ndryshme, nuk bën dallim mes lidhjes rastësore dhe asaj 

të domosdoshme. Sipas këtij interpretimi, çdo lidhje shkakësore është 

                                                                                                                                               
mekanike/objektive. Cass. I, Sentenza n.654/66 cituar nga Gallo, M., Appunti di Diritto Penale, Vol II, 

Parte I, Giappichelli, Torino, 2007, f. 99. 
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 Fiandaca, G., Musco, 2004, ibid, f.203 
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 Muçi, Sh., E drejta penale (pjesa e përgjithshme), Botime Dudaj, Tiranë, 2007, f. 120. 
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faktike, prandaj e domosdoshme. Njeriu mund t’i perceptojë ato si 

rastësore dhe jo të domosdoshme, jo sepse ato janë të tilla por sepse atij i 

mungojnë aftësitë e mjaftueshme për të kuptuar shkaqet e fenomenit 

(pasojës, sh.a). Pra çdo kusht, edhe më i largëti, konsiderohet si njëlloj i 

domosdoshëm për ardhjen e pasojës d.m.th të gjitha kushtet 

konsiderohen si shkaqe të barazvlefshme. 

 Lidhja shkakësore sipas rrymës së idealizmit nuk ekziston objektivisht, 

por përfytyrohet dhe krijohet nga mendja e njeriut
187

. 

 

Lidhja shkakësore sipas materializmit dialektik përcakton se çdo shkak dhe 

pasojë e një fenomeni të caktuar është një pjesë e vogël e zinxhirit të përgjithshëm të 

lidhjeve reciproke mes këtyre fenomeneve. Në lindjen e një fenomeni ka rëndësi shkaku 

kryesor pra ―ai që e lind vetë fenomenin‖, ai pa të cilin nuk do të kishin një fenomen të 

këtillë, ai që përcakton natyrën, përmbajtjen dhe zhvillimin e këtij fenomeni
188

. 

Mundësia e ardhjes së pasojës duhet të jetë reale dhe jo e supozuar dhe lidhja 

shkakësore mund të ekzistojë vetëm nëse shkaku ka paraprirë pasojën.  

Krahas shkakut kryesor (determinant) ekzistojnë objektivisht, edhe shkaqet e 

rastit që quhen të tilla sepse nuk e lindin fenomenin por ushtrojnë një influencë të 

caktuar mbi lindjen, zhvillimin dhe drejtimin e tij, duke e ngadalësuar, shpejtuar apo 

ndryshuar drejtimin e zhvillimit të tij
189

. Në këtë rast themi se lidhja shkakësore është e 

ndërprerë (jo e drejtpërdrejtë)
190

, për rrjedhojë nuk mund të ketë përgjegjësi penale 

(sh.a). 

Nëse kanë qenë disa persona që me sjelljen e tyre kanë shkaktuar ardhjen e 

pasojës, atëherë fillimisht duhet përcaktuar se cili ka qenë veprimi ose mosveprimi 

determinant që ka prodhuar pasojën. Kjo gjen zbatim si për rastin kur vepra penale është 

kryer me faj në formën e dashjes i.e me bashkëpunim, ashtu edhe kur është kryer me 

pakujdesi, si kur është kryer me veprime, ashtu edhe kur është kryer me mosveprime. 

1. Nëse veprimet apo mosveprimet janë kryer nga disa persona në mënyrë të 

pavarur, atëherë analizohet në mënyrë të shkëputur secili nga veprimet apo mosveprimet 

e kryera dhe shihet se cili ka qenë determinant për ardhjen e pasojës. Secili do përgjigjet 

për atë që ka qenë pasojë e domosdoshme e veprimit apo mosveprimit që ka kryer 

personalisht.  

 

a. Nëse subjektet kanë vepruar me dashje, atëherë jemi përpara 

bashkëfajësisë, e cila është një formë e veçantë bashkëpunimi ku 

mungon marrëveshja mes subjekteve për të kryer veprën penale
191

. 

Vlerësimi i pavarur i impaktit të secilit veprim apo mosveprim të kryer 

nga subjektet aktive ka rëndësi sidomos për veprat e kryera me 

pakujdesi, ku duhet përcaktuar cili ka qenë shkaku kryesor dhe ai jo 

kryesor. Pasi të jetë individualizuar shkaku kryesor, analizohen veprimet 

e personave të angazhuar në mënyrë që të përcaktohet roli dhe rëndësia 

që ka pasur secili në ardhjen e pasojës.  

b. Nëse subjektet kanë vepruar me pakujdesi, faj i cili mund të shprehet në 

kryerjen me pakujdesi të një ose të disa veprimeve apo mosveprimeve të 

paligjshme, të cilat së bashku bëhen shkak për ardhjen e një pasoje të 
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rëndë, secili do të merret në përgjegjësi për veprën përkatëse penale
192

. 

Ajo që duhet pasur parasysh është se bashkëpunimi presupozon dashje 

në kryerjen e krimit, ndaj është e pamundur të pranohet nga pikëpamja 

juridike që një vepër te jetë kryer në bashkëpunim nga pakujdesia përsa 

mungon lidhja e brendshme psikike që të lidhë veprimet e secilit prej 

subjekteve. Elezi thekson se shtytja ose ndihma nga pakujdesia për të 

kryer një krim me dashje, nuk formon përgjegjësi penale për 

bashkëpunim në krim
193

. 

 

2. Nëse vepra penale është kryer me dashje mbi bazën e një marrëveshjeje 

paraprake apo të lindur aty për aty mes disa personave: 

 

a. në rolin e bashkëekzekutorëve, si rregull, çdonjëri prej tyre quhet se ka 

ndikuar në mënyrë të barabartë ardhjen e pasojës
194

. Këtu mund të 

deduktojmë se edhe doktrina dhe jurisprudenca shqiptare njeh mundësinë 

që pasoja të shkaktohet nga bashkëshkaqe. 

b. si bashkëpunëtorë me role të ndara, duhet shqyrtuar sa ka ndikuar sjellja 

e secilit prej tyre në ekzekutimin e veprimit nga ana e ekzekutorit, pra sa 

e domosdoshme ka qenë nxitja apo ndihma e bashkëpunëtorit përkatës në 

ardhjen e pasojës së shkaktuar nga veprimi i ekzekutorit. 

 

Kodi Penal italian e cilëson konkurrimin e fajit në kryerjen e veprimeve nga ana 

e disa personave si “concorso di persone nel reato” i cili mund të jetë me dashje 

(concorso doloso, it) apo me pakujdesi (concorso colposo, it ose ndryshe cooperazione, 

it.). Kryerja me faj nga ana e disa subjekteve të veprimeve apo mosveprimeve që kanë 

shkaktuar ardhjen e një pasoje penale, ka rëndësi sidomos në kuadrin e përgjegjësisë 

penale të mjekëve që bëjnë pjesë në një ekip mjekësor apo edhe në rastin kur pacienti ka 

qenë nën kujdesin e mjekëve të ndryshëm, çështje që do të trajtohen në një seksion të 

posaçëm të këtij punimi që ka të bëjë me fajin si faktor subjektiv të përgjegjësisë penale 

të mjekut.  

 

 

3.1. Teoria e kushtit  

 

Sipas kësaj teorie (teoria condizionalistica, it. ose teoria e conditio sine qua non, 

lat.) konsiderohet shkak çdo kusht, çdo ndodhi që ka paraprirë pasojën pa të cilën kjo e 

fundit nuk do kishte ardhur. E quajtur ndryshe teoria e ekuivalencës kjo teori kritikohej 

fillimisht sepse nuk bënte dallimin mes kushteve shkakësore të rangjeve të ndryshme 

dhe ekuivalentonte aftësinë për t’u bërë shkak për të gjithë faktorët që paraprinin 

pasojën. Sipas kësaj teorie, që veprimi i njeriut të konsiderohet si shkak i pasojës 
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 Vendim 23.6.1978, Udhëzime dhe vendime të Gjykatës së Lartë të RPSSH (përmbledhje të viteve 
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penale, mjafton që ky të jetë një nga faktorët që konkurrojnë për të prodhuar cënimin e 

objektit
195

.  

Si sistemi penal shqiptar ashtu edhe ai italian tashmë njohin përgjegjësinë penale 

subjektive ku qëndrimi i brendshëm psikik i subjektit (dashja apo pakujdesia) është i 

domosdoshëm për ngarkimin e tij me përgjegjësi. Kjo premisë funksionon si një lloj 

korrigjuesi për të evituar lindjen e përgjegjësisë penale në mënyrë mekanike, 

karakteristikë e teorisë klasike të përgjegjësisë penale objektive që kritikohej nga Çela 

et al.
196

. Si rrjedhojë e këtij korrigjimi, teoria e kushtit njihet tashmë edhe si “teori 

subjektive e lidhjes shkakësore”
197

.  

Për të vërtetuar lidhjen shkakësore sipas teorisë kondicionalistike aplikohet 

procedura e eliminimit imagjinar
 
sipas së cilës, një veprim është conditio sine qua non 

atëherë kur ai nuk mund të eliminohet pa shkaktuar eliminimin (mungesën, sh.a) e 

pasojës. Siç vlerëson edhe Salihu, në të vërtetë kjo teori nuk i konsideron të gjitha 

shkaqet si të barazvlefshme siç kritikohej se bënte, përkundrazi, ajo kërkon që nga 

zinxhiri i të gjitha shkaqeve dhe kushteve duhet të konstatohet në mënyrë individuale se 

sa ka kontribuar secili prej tyre në ardhjen e pasojës
198

.  

Këtu lind pyetja nëse kjo metodë ka një zbatim të kufizuar meqënëse kërkon që 

veprimi të njihet paraprakisht nga përvoja e përgjithshme njerëzore si i aftë për të 

prodhuar konkretisht atë lloj dëmi. E thënë ndryshe, vlerësimi mbi ekzistencën e lidhjes 

shkakësore nuk do vlerësohej se është kryer në mënyrë objektive por se është krijuar 

nga perceptimi i njeriut. P.sh a do të ishte i mundur eliminimi imagjinar i dhënies së një 

medikamenti (veprimi aktiv) për vlerësimin e ekzistencës së lidhjes shkakësore midis 

marrjes së këtij medikamenti nga gruaja shtatëzënë dhe pasojës së dëmtimit të fetusit 

,kur nuk dihet, mbi bazën e përvojës njerëzore të grumbulluar deri në atë moment, se 

përdorimi i këtij medikamenti mund të shkaktojë deformime të fetusit në gruan 

shtatzënë?  

 

 

3.2. Teoria e lidhjes shkakësore adekuate 

 

Kjo teori është e përhapur sidomos në doktrinën gjermane dhe krahas teorisë 

kondicionalistike, gjen aplikim kryesisht për rastet e veprave penale me formë të 

ndërlikuar të fajit siç p.sh do të ishte rasti i subjektit që godet dikë me armë zjarri por i 

plagosuri vdes në spital pasi atje bie zjarr. Cili do të ishte shkaku që solli në këtë rast 

vdekjen e personit: plagosja apo zjarri? E mandej, subjekti që shtiu me armë, do merret 

në përgjegjësi për plagosje apo për plagosje me pasojë vdekjen? 

Sipas kësaj teorie, mes kushteve ekuivalente përzgjidhet ai më me rëndësi nga 

pikëpamja juridiko-penale. E thënë ndryshe, mes të gjithë atyre faktorëve 

barazvlefshmërisht të nevojshëm për shkaktimin e pasojës, veçohet ai më i përshtatshmi 

për ta prodhuar këtë pasoje mbi bazën e vlerësimit të mundësisë që kishte subjekti për të 

parashikuar ardhjen e pasojës, vlerësim që mund të përmblidhet në id quod plaerumque 

accidit, lat. (rasti më i mundshëm apo ndryshe “shkaku më i afërt”). Në këtë mënyrë, 

shkaku më i afërt kthehet në shkak të drejtpërdrejtë, çka e afron shumë këtë version të 

teorisë së conditio sine qua non me qëndrimin e doktrinës dhe jurisprudencës penale 

shqiptare. 

Çela et al. kritikojnë teorinë adekuate duke debatuar mbi tre pika:  
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 lidhja shkakësore ekziston kur ka një shkak të nevojshëm të përshtatshëm 

(pra jo detyrimisht të domosdoshëm) për ardhjen e pasojës, pa marrë 

parasysh faktin se një pasojë mund të prodhohet edhe nga sjellje jo tipike 

(zakonisht të papërshtatshme sh.a.). 

 vlerësimi i përshtatshmërisë së një sjelljeje për të shkaktuar ardhjen e 

pasojës penale mbi bazën e një përvoje të përgjithshme të akumuluar deri 

në atë moment dhe jo të aplikuar karakteristikave të rastit konkret. 

 mungesa e një qëndrimi të unifikuar mbi kriteret e vlerësimit të 

përshtatshmërisë së veprimit për të prodhuar pasojën i.e. veprimi do 

quhet i përshtatshëm nëse pasoja mund të parashikohej nga njeriu 

mesatar apo nëse do ishte e parashikueshme nga “njeriu më i gjykueshëm 

dhe me eksperiencë” apo nga vetë subjekti konkret?
199

. 

 

Megjithatë teoria e lidhjes shkakësore adekuate nuk arrin të ruajë objektivitetin, 

kur përcakton që vlerësimi i ekzistencës së lidhjes shkakësore kryhet mbi bazën e 

aftësisë të subjektit aktiv tip apo subjektit aktiv konkret për ta parashikuar pasojën ex 

ante si dhe kur i jep përparësi aspekteve që karakterizojnë kryesisht veprat penale të 

kryera me pakujdesi. Së fundmi, duke qenë se bazohet në konceptin e probabilitetit që 

buron nga eksperienca e përditshme shoqërore, nuk është gjithmonë e qartë fusha e tij e 

zbatimit
200

. 

Në përpjekje për të evituar zbatimin e teorisë së conditio sine qua non në 

vlerësimin e lidhjes shkakësore penale, mbështetësit e teorisë adekuate adoptuan 

saktësimet e bëra teorisë kauzalistike, nëpërmjet vlerësimit të përshtatshmërisë së 

shkakut për të shkaktuar ardhjen e pasojës penale duke u bazuar në ligjet shkencore 

(leggi di copertura, it)
201

 të cilat do të jenë objekt shqyrtimi më poshtë.  

 

 

3.3. Teoria e lidhjes shkakësore njerëzore 

 

Kjo teori përfaqëson një nga teoritë alternative më të përhapura e cila përshkruan 

se mund të konsiderohen si të shkaktuara nga veprimi i njeriut, vetëm ato pasoja të cilat 

ai i njeh dhe i dëshiron. Sipas kësaj teorie, nuk janë veprimet atipike apo anormale që 

duhen përjashtuar nga cilësimi si shkaqe të ardhjes së pasojës, por veprimet që nuk 

plotësojnë njëkohësisht kushtin pozitiv dhe atë negativ
202

: 

 

 Kushti pozitiv ka të bëjë me atë që njeriu duhet të ketë kryer një veprim 

që ka shkaktuar një pasojë. Pa ekzistencën e veprimit (mosveprimit) 

pasoja nuk do kishte ardhur. 

 Kushti negativ ka të bëjë me atë që pasoja mos të ketë ardhur si rrjedhojë 

e konkurrimit të faktorëve të jashtëzakonshëm. 

 

Gjithsesi kjo teori nuk arrin të korrigjojë ato kritika që i drejton teorisë adekuate 

e aq më pak arrin të paraqitet si autonome. Sipas kësaj teorie, lidhja shkakësore mes 

veprimit dhe pasojës ndërpritet nëse ky veprim është një shkak i jashtëzakonshëm, i 
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paparashikueshëm, i pakontrollueshëm, pavarësisht nëse veprimi i kryer (kushti pozitiv) 

ka qenë i aftë apo jo për t’a shkaktuar atë pasojën. Siç vëren Antolisei, në rastin kur një 

person është plagosur, do të ishte faktor i jashtëzakonshëm sëmundja e hemofilisë nga e 

cila vuan e që ka ndikuar në vdekjen e tij prej gjakderdhjes, ashtu siç do të ishte i 

jashtëzakonshëm vdekja e të plagosurit që po kurohet në spital nga shpërthimi i një 

bombe në strukturën spitalore. Ndërkohë nuk do të ishte faktor i jashtëzakonshëm 

vdekja e personit të plagosur që po transportohet me ambulancë e cila përplaset në një 

aksident rrugor përsa edhe pse i rrallë kjo eveniencë nuk është e jashtëzakonshme
203

. 

Gjithashtu kjo teori nuk ofron instrumentat për të dalluar se çfarë është e 

jashtëzakonshme, detyrë që teoria adekuate e përmbush mësë miri. Proporcionaliteti 

(apo përshtatshmëria) mes sjelljes dhe pasojës nuk duhet vlerësuar in abstracto por 

konkretisht. Nëse do të bënim një vlerësim in abstracto të rastit të mjekut që nëpërmjet 

mjekimit të pakujdesshëm ka përshpejtuar vdekjen e një pacienti që sidoqoftë do vdiste 

pak më vonë si rrjedhojë e një komplikacioni (të paparashikuar e të paparishikueshëm), 

do pohonim se lidhja shkakësore mes sjelljes së mjekut dhe vdekjes së pacientit është 

ndërprerë, përsa pasoja do kishte ardhur sidoqoftë edhe sikur mjeku mos të kishte kryer 

veprimin apo mosveprimin e pakujdesshëm, çka do të ishte e gabuar. 

 

 

3.4. Teoria e atribuimit objektiv të pasojës penale të ardhur 

 

Kjo teori riformulon në thelb teorinë adekuate, por në vend që t’i japë rëndësi 

vlerësimit nëse sjellja e subjektit ka shkaktuar pasojën penale, orientohet drejt faktit 

nëse pasoja mund t’i vihet në ngarkim subjektit që kreu veprimin apo nëse pasoja 

penale duhet konsideruar se ka ardhur nga një koinçidence rastësore, pra pasoja ishte 

rezultat i zhvillimeve që nuk mund të kontrolloheshin nga subjekti (rasti kur një person i 

plagosur vdes në spital nga pakujdesia e mjekut)
204

. Sipas Marinucci & Dolcini, kjo 

teori nuk është një version i teorisë adekuate të vlerësimit të lidhjes shkakësore, por një 

element i mëtejshëm që duhet vlerësuar krahas atij të lidhjes shkakësore
205

. Për t’ia 

atribuar kryerjen e veprimit të kundraligjshëm subjektit, duhet të plotësohen 

njëkohësisht dy kushte: 

 

 Veprimi të ketë shkaktuar lindjen, rritjen apo të mos ketë zvogëluar 

mundësinë e ardhjes së asaj lloj pasoje që ka ardhur konkretisht si 

rrjedhojë e shkeljes së rregullave të kujdesit, maturisë e përvojës.  

 Pasoja e ardhur konkretisht të jetë konkretizimi i rrezikut që norma e 

shkelur e kujdesit parandalues synonte të shmangte apo të zbuste
206

.   

 

Si rrjedhojë e referimit në nenin 27/1 të Kushtetutës italiane, sistemi penal 

italian, po ashtu si ai shqiptar, kërkon përmbushjen e kriterit të qëndrimit të brendshëm 

psikik të subjektit, pra elementin subjektiv, për marrjen në përgjegjësi penale duke u 

larguar nga përgjegjësia penale objektive që aplikonte më parë në rastin e veprave 

penale të kryer me formë faji të ndryshme nga dashja dhe pakujdesia (i.e. 

preterintenzione, it.). Edhe pse ka vlera, teoria e e atribuimit objektiv të ardhjes së 

pasojës nuk gëzon mbështetje të gjerë në doktrinë e jurisprudencë. 
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3.5. Lidhja shkakësore e vlerësuar mbi ligjet shkencore 

 

Jurisprudenca dhe doktrina italiane i referohen ndryshe kësaj teorie edhe si lidhja 

shkakësore e ―conditio sine qua non‖, apo edhe lidhja shkakësore adekuate në 

konfirmim të faktit se gjendemi përballë teorive klasike të saktësuara e jo përballë një 

teorie të re juridike. Proporcionaliteti është një kriter që është përdorur për të përcaktuar 

institute të tjera të së drejtës penale si p.sh mbrojtja e nevojshme apo nevoja ekstreme 

ndaj nuk përbën ndonjë risi përdorimi i tij si kriter vlerësues i lidhjes shkakësore. 

Aplikuar anës objektive të figurës së veprës penale, proporcionaliteti vlerëson nëse 

veprimi ka qenë i aftë për të shkaktuar ardhjen e asaj lloj pasoje që ka ardhur 

konkretisht. Kjo aftësi nuk duhet të jetë një rast i jashtëzakonshëm, por të jetë përsëritur 

më parë, të ketë shënuar historikisht. Sigurisht vlerësimi i lidhjes shkakësore duhet 

kryer duke patur parasysh qëndrimin e brendshëm psikik të subjektit që ka kryer 

veprimin dhe që ky të përputhet me karakteristika e figurës së veprës penale në mënyrë 

që të shmanget rreziku për të kërkuar në infinit në të kaluarën, shkaqet e afta për të 

shkaktuar ardhjen e asaj lloj pasoje penale që ka ardhur konkretisht. 

Nëse një shkak i nevojshëm vlerësohet si i përshtatshëm për të prodhuar një lloj 

pasoje mbi bazën e ligjeve shkencore, ai merr cilësinë e conditio sine qua non. Këto 

ligje klasifikohen në dy kategori
207

. 

 

 Ligje universale të cilat janë fryt i një vërtetimi rigoroz eksperimental 

apo empirik dhe i kontrolleve të shumta heterogjene e me karakter 

objektiv që përcaktojnë se një ose disa veprime shoqërohen padyshim 

nga një ose disa pasoja. Përcaktimet e këtyre ligjeve nuk njohin raste 

përjashtimore, prandaj ekzistenca e lidhjes mes shkakut dhe pasojës e 

vlerësuar në këtë mënyrë ofron besueshmëri dhe rigorozitet maksimal. 

Ligjet universale për të qenë të tilla, duhet të jenë të provueshme në 

mënyrë empirike apo eksperimentale, të kenë karakter të përgjithshëm 

dhe së fundmi të gëzojnë një nivel të lartë konfirmimi nga praktika
208

. Në 

zbatim të këtyre ligjeve, faktori është shkak për ardhjen e pasojës, nëse 

po ta eliminonim atë me me imagjinatë, pasoja nuk do të kishte ardhur
209

.  

 Ligje statistikore të cilat lidhin një ngjarje me ndodhjen e një ngjarje 

tjetër në një përqindje rastesh. Në zbatim të këtyre ligjeve, jo vetëm 

duhet të kryejmë eliminimin imagjinar të veprimit për të parë nëse pasoja 

do kishte ardhur sidoqoftë, por edhe të vërtetojmë nëse ka pasur apo jo 

faktorë të tjerë që mund të kishin çuar në një pasojë identike me atë të 

ndodhur (kundërprova)
210

. 

 

Në fakt gjatë procesit për përcaktimin e conditio sine qua non, jemi duke u 

shprehur mbi baza probabiliteti, si kur zbatojmë ligjet universale ashtu edhe kur 

zbatojmë ato statistikore. Konkretisht, ligji universal tregon se në të kaluarën është vënë 

re një përsëritje konstante e lidhjes mes dy ngjarjeve (shkakut dhe pasojës), pra se ajo 

lloj pasoje ka ardhur në mënyrë të nevojshme, konstante dhe të pandryshueshme nga ai 

lloj veprimi por nga ana tjetër nuk garanton se kjo do të ndodhë domosdoshmërisht në të 

                                                 
207

 Fiandaca, G., Musco, 2004, ibid, f. 209 
208

 Stella, F., Leggi scientifiche e spiegazione causale in diritto penale, Giuffrè, Milano, 2000, ff. 272 

vijim 
209

 Gallo, M., 2007, Vol. II, Parte I, ibid, f. 139; Fiandaca, G., Musco, 2004, ibid, f. 215. 
210

 Gallo, M., 2007, Vol. II, Parte I, ibid, f. 139. 



Përgjegjësia penale e mjekut   –   Rezarta Demneri 

 

 

49 

 

ardhmen
211

. Këto karakteristika mungojnë në përcaktimet e ligjeve statistikore ashtu siç 

gjithashtu mungon karakteri i përgjithshëm i përmbajtjes së tyre, gjë që e vështirëson jo 

pak punën e gjyqtarit të cilit i mungon eksperienca në fushën konkrete, p.sh atë 

mjekësore kur shqyrtohet lidhja shkakësore për një mjekim të pakujdesshëm.  

Lidhja që vërehet mes ngjarjes paraprake (shkakut) dhe asaj vijuese (pasojës), 

sado e shpeshtë qoftë, nuk mjafton në vetvete për t’u konsideruar si shkencore. Duhet 

që këto lidhje të provohen në mënyrë eksperimentale apo empirike për të evituar ndonjë 

gabim eventual që mund të vijë nga zbatimi i ngurtë i ligjeve statistikore
212

. Kjo do t’i 

kthente përgjigje kritikave të ngritura nga Çela et al. të parashtruara më lart.  

Në përpjekje për të zgjidhur problemet që hasen gjatë zbatimit të teorisë klasike 

kondicionalistike në rastin kur pasoja nuk ka ardhur drejtpërdrejt nga veprimi i aftë për 

ta prodhuar atë, por ka ardhur si rrjedhojë e një shkaku tjetër (ky i fundit në dukje i 

pavarur nga i pari), doktrina sygjeron vlerësimin në dy faza të lidhjes shkakësore
213

: 

 

 vlerësim ex ante konkret, nëpërmjet të cilit vlerësohet përshtatshmëria e 

veprimit për të shkaktuar pasojën mbi bazën e ligjit shkencor të 

aplikueshëm rastit konkret (ndryshe prognosi postuma, it.). Kërkohet që 

jo vetëm bazuar mbi eksperiencën ,por edhe duke kryer eksperimente apo 

vërejtje empirike, të vërtetohet se ky veprim është i aftë të shkaktojë atë 

lloj pasoje, në ato rrethana konkrete. P.sh X plagos me armë Y, i cili vdes 

në spital sepse aty bie një zjarr. Nga një vlerësim ex ante konkret, nuk 

është e pamundur që nga goditja me armë zjarri të vijë vdekja e të 

plagosurit.  

 vlerësim ex post, nëpërmjet të cilit vlerësohet nëse pasoja ka ardhur nga 

veprimi konkret apo kanë ndërhyrë edhe shkaqe të tjera të afta për ta 

shkaktuar atë. Referuar shembullit të mësipërm, zjarri i rënë në spital ka 

ndërhyrë në lidhjen shkakësore mes veprimit të plagosjes dhe vdekjes.  

 

Vlerësimi i lidhjes shkakësore duhet të fillojë gjithmonë nga veprimi apo 

mosveprimi i subjektit, pra kjo duhet të jetë pika e referimit në këtë proces. Rezultati 

duhet të vijë si rrjedhojë e përcaktimit të shkaqeve që historikisht, pra në mënyrë të 

përsëritur dhe jo të jashtëzakonshme apo unike çojnë në ardhjen e pasojës konkrete. 

Rezultati duhet të jetë produkt i një vlerësimi pozitiv dhe të mos rrjedhë nga të 

mosgjeturit e shkaqeve të tjera apo akoma më keq, nga arritja në përfundimin se 

mungon çdo lloj mekanizmi tjetër i aftë për të prodhuar të njëjtën ngjarje. Gjyqtari 

duhet të përcaktojë në mënyrë të qartë lidhjen mes veprimit dhe pasojës pa tentuar të 

japë përgjigje se përse ajo pasojë erdhi në atë moment dhe jo në një moment tjetër më të 

favorshëm
214

.  

Vlerësimi ex ante i probabilitetit që shkaku të jetë conditio sine qua non i 

pasojës, bëhet duke u bazuar tek rrethanat e pranishme në momentin e kryerjes së 

veprimit e të njohura ex ante nga një vëzhgues i vëmendshëm së bashku me njohuritë 

më të gjera që eventualisht mund të zotërojë subjekti aktiv konkret (prognosi postuma 

ose ex ante konkrete, it)
215

. Mbi bazën e ligjeve universale dhe atyre statistikore, si dhe 
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të indicieve të tjera që duhet të administrohen në proces gjyqësor, gjyqtari duhet të 

shprehet nëse në mungesë të atij veprimi konkret pasoja që erdhi do të kishte ardhur 

sidoqoftë apo jo.  

Nëse vlerësimi ex ante ka rezultuar pozitiv, duhet të vijohet me kundërprovën, 

pra vlerësimin ex post. Vlerësimi ex post do konsiderohet se ka dhënë rezultat negativ 

nëse midis shkakut dhe pasojës kanë ndërhyrë kushte konkurruese (paraekzistuese, 

njëkohshme apo mëvonshme nga veprimi i subjektit) që jo vetëm ishin të afta të sillnin 

pasojën (kriteri i proporcionalitetit) por njëkohësisht ishin të jashtëzakonshme e si 

rrjedhojë të paparashikueshme nga përvoja njerëzore. Në këtë rast, lidhja shkakësore 

mes veprimit dhe pasojës do konsiderohet e ndërprerë
216

. Vlerësimi ex post do 

konsiderohet se ka dhënë rezultat pozitiv, pra lidhja shkakësore do konsiderohet se 

ekziston nëse në mungesë të atij veprimi aktiv të kryer, pasoja nuk do të kishte ardhur. 

Këtu vihet re evolucioni që ka pësuar teoria e conditio sine qua non po ashtu si 

edhe ajo e lidhjes shkakësore adekuate, të cilat nuk kufizohen më thjesht në zbatimin e 

procedurës së eliminimit imagjinar të veprimit/shkak për të vlerësuar nëse nga ky 

eliminim do vinte apo do mungonte pasoja, por kërkon domosdoshmërisht ndërmarrjen 

e një hapi të dytë, që është pikërisht vërtetimi me anë të kundërprovës nëse pasoja do të 

kishte ardhur sidoqoftë, pavarësisht nga sjellja e subjektit, nga shkaqe të tjera
217

. 

Gjyqtari në thelb duhet të bëjë një vlerësim mbi baza probabiliteti logjik e jo thjesht 

statistikor të dy rezultateve që përftohen përkatësisht nga vlerësimi ex ante dhe nga ai ex 

post. Nëse nga ky gjykim, ka qoftë edhe një dyshim mbi atribuimin e ardhjes së pasojës 

veprimit të kryer nga subjekti, dhe në pamundësi për të përjashtuar shkaqe të tjera të 

afta për ta sjellë atë pasojë, atëherë duhet të kemi një vendim pafajësie për shkak të 

mosprovuarit përtej çdo dyshimi të arsyeshëm të lidhjes shkakësore 
218

. 

Siç pohon edhe Salihu, asnjëra prej teorive klasike mbi lidhjen shkakësore nuk 

ofron ndonjë formulë të zbatueshme në tërësinë e rasteve që hasen në praktikë, por 

secila teori më vete apo të gjitha së bashku mund të ofrojnë kritere me karakter të 

përgjithshëm që ndihmojnë në zgjidhjen e çështjeve praktike
219

. Në vlerësimin e lidhjes 
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shkakësore të rasteve që kanë të bëjnë me mjekim të pakujdesshëm, jurisprudenca 

italiane i referohet teorisë së ligjeve shkencore. 

 

 

3.5.1. Vijon: Kriteri i probabilitetit statistikor. 

 

Përsa i përket standardeve vlerësuese të lidhjes shkakësore në veprat penale të 

kryera gjatë ushtrimit të profesionit mjekësor, veçanërisht kur pasoja ka karakter natyror 

i.e dëmtim i shëndetit apo cënim i jetës, është shumë e vështirë, për të mos thënë e 

pamundur, mundësia për t’iu referuar ligjeve universale, të cilat siç parashtruam më lart 

ofrojnë nivelin më të lartë të besueshmërisë. Ndaj në këtë kontekst, gjykimi i lidhjes 

shkakësore bazohet kryesisht në ligje statistikore. Lind pyetja: Cili do të jetë përqindja e 

pranueshme e probabilitetit që një veprim të ketë shkaktuar ardhjen e pasojës konkrete 

që lidhja shkakësore të mund të konsiderohet se ekziston? Vetë shkenca mjekësore 

përshkruan sjellje të përgjithshme, kolektive, ofron mesatare të rrethanave të ndryshme 

që shfaqen apo të sjelljes së subjekteve të angazhuar në veprimtari të ndryshme, çka 

gjithsesi ofron një nivel të mjaftueshëm besueshmërie. Ndërsa kur nevojitet që të 

shprehet mbi sjellje konkrete, shkenca mjekësore nuk mund të bëjë gjë tjetër veçse të 

shprehet në terma probabilistike, p.sh të pohojë se përkeqësimi i gjendjes shëndetësore 

të viktimës ka pasur 60% të probabilitetit që të jetë shkaktuar nga përhapja e 

hemoragjisë cerebrale të shkaktuar nga aksidenti me makinë. Më pas mund të vijohet të 

vlerësohet se me ç’probabilitet kjo hemoragjimund të ishte shmangur në atë moment, 

nga ai mjek, i cili ka kryer atë veprim apo mosveprim konkret. 

Çdo simptomë mund të jetë prezente me probabilitete të ndryshme në patologji 

të ndryshme, kështuqë mjeku pasi mbledh të dhënat klinike. ngre disa hipoteza e më pas 

zgjedh mes këtyre duke u mbështetur edhe tek analizat apo ekzaminimet e ndryshme. 

Kjo është arsyeja pse statistika mjekësore dhe epidemologjia klinike marrin një rol 

vendimtar në vlerësimin e lidhjes shkakësore në sjelljet e mjekut. Përpos fazës 

diagnostike, edhe përzgjedhja e terapisë bëhet mbi baza probabilistike, duke llogaritur 

rezultatet e ndryshme që priten nga zbatimi i terapive në dispozicion. Mbi këto premisa 

mbase do të duhej të konkludonim për nevojën që lidhja shkakësore e sjelljeve të 

pakujdesshme të mjekut që jep kujdes shëndetësor, po ashtu si përgjegjësia penale e tij 

eventuale, të trajtoheshin me një kujdes të posaçëm siç është ai i njohur në përgjegjësinë 

civile për dëmin jashtë-kontraktor, konkretisht dëmi biologjik, moral dhe ai 

ekzistencial
220

.  

  

 

3.5.2. Vijon: Projekt-reforma e Kodit Penal italian. Kriteri i probabilitetit 

juridik. 

 

Qëndrimi tolerant që vërehej eventualisht në një pjesë të praktikës gjyqësore 

italiane, referuar kriterit të probabilitetit të kërkuar për vlerësimin e lidhjes shkakësore, 

mund t’i atribuohet përpjekjes për të ofruar një mbrojtje të posaçme shëndetit të 

pacientit, por që në fakt ka rezultuar në cënimin e garancisë që përmban parimi in dubio 

pro reo.  

Reformat që priten të adoptohen në Kodin Penal italian u paraqitën për herë të 

parë në raportin paraprak të vitit 2000. Rreth një vit më vonë, projekt-drafti 
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 Vendimi unifikues i Gjykatës së Lartë n. 12/14.09.2007 mbi shpërblimin e dëmit pasuror dhe 

jopasuror biologjik dhe personal. 
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riformulonte dispozitën penale mbi lidhjen shkakësore (neni 40 KPI) duke përcaktuar se 

askush nuk mund të dënohet për një vepër të parashikuar nga ligji si vepër penale, nëse 

veprimi apo mosveprimi i tij nuk ishte një kusht i nevojshëm për ardhjen e pasojës nga e 

cila varet ekzistenca e veprës penale
221

. Me anë të parashikimit të “kushtit të 

nevojshëm” si rregull i përgjithshëm, kodifikatori italian jo vetëm që thekson vlerësimin 

e lidhjes shkakësore sipas conditio sine qua non
222

 por përpiqet që të ofrojë një mundësi 

për unifikimin e praktikës gjyqësore. Në këtë projekt-draft, konfirmohet vlerësimi i 

lidhjes shkakësore mbi bazën e ligjeve shkencore, në përputhje me parimin e 

ligjshmërisë. Përpos kësaj nënvizohet edhe domosdoshmëria që të vërtetohet se pasoja 

është shkaktuar konkretisht nga veprimi apo mosveprimi, për të mos lënë vend për 

lidhjen e bazuar mbi “shkakun alternativ hipotetik”
223

. Mandej në një dispozitë të 

posaçme për lidhjen shkakësore në veprat penale të kryera me mosveprim
224

, 

përcaktohet se mospengimi i ardhjes së pasojës nga subjekti që ka detyrimin ligjor ta 

pengojë këtë, është i barazvlefshëm me shkaktimin e pasojës nëse kryerja e veprimit 

aktiv të munguar (mosveprimit, sh.a.) do të kishte penguar me siguri ardhjen e 

pasojës
225

.  

Interpretimi i mëtejshëm i normativës penale në fuqi është kryer nga 

jurisprudenca italiane nën frymën e përmbajtjes së projekt-draftit të reformës në Kodin 

Penal. Në Gjykatën e Kasacionit u konsolidua një rrymë e dytë jurisprudenciale, e cila 

shprehej se lidhja shkakësore vërtetohet vetëm nëse sjellja e kundërt me atë të marrë në 

shqyrtim do të kishte  qenë e aftë për të shmangur ardhjen e pasojës kriminale me një 

përqindje probabiliteti të afërt me 100, pra me një probabilitet të afërt me bindjen e 

sigurtë
226

. Pra, nëse vepra penale është kryer me veprim aktiv, mungesa e atij veprimi 

do kishte shmangur ardhjen e pasojës me siguri apo me gati 100%; nëse vepra penale 

është kryer me mosveprim, kryerja e veprimit (të munguar) do të kishte shmangur 

ardhjen e pasojës penale me siguri apo me probabilitet gati 100%. Tashmë kriteri i vagët 

i probabilitetit për sukses u zëvendësua nga kriteri i sigurisë për sukses. 

                                                 
221

 Art. 13 projekt-drafti KPI “Rapporto di causalità - Nessuno può essere punito per un fatto previsto 

dalla legge come reato se la sua azione od omissione non è condizione necessaria dell'evento da cui 

dipende l'esistenza del reato.‖, Ministero della Giustizia, Commissione Grosso, Per la riforma del codice 

penale (1 ottobre 1998) – Articolato, 26 maggio 2001, § Il reato, aksesuar më shtator 2013 nga 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS31489#u

3 
222

 Ministero della Giustizia, Commissione Grosso - per la riforma del codice penale (1 ottobre 1998) - 

Relazione preliminare, 12 settembre 2000, aksesuar më shtator 2013 nga 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_57&previsiousPage=mg_1_12&conte

ntId=SPS31488 
223

 Ministero della Giustizia, Commissione Pisapia, Per la riforma del codice penale (27 luglio 2006) – 

Relazione, XI. Soggetto attivo, condotta, evento e nesso di causalità, 19 novembre 2007, aksesuar më 

shtator 2013 nga 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_57&previsiousPage=mg_1_12&conte

ntId=SPS47445. 
224

 Aktualisht i rregulluar nga neni 40 §2 KPI. Numërtimi i neneve të projekt-draftit parashtruar më sipër 

mund të ndryshojë në të ardhmen si rrjedhojë e vijimit të punës së kryer nga Komisioni Parlamentar. 
225

 Art. 14 projekt-draft KPI “Causalità nei reati omissivi - Non impedire un evento che si ha l'obbligo 

giuridico di impedire equivale a cagionarlo, se il compimento dell'attività omessa avrebbe impedito 

l'evento con probabilità confinante con la certezza.‖. Në italics pjesa e shtuar në projekt-draft. Ministero 

della Giustizia, Commissione Grosso, Per la riforma del codice penale (1 ottobre 1998) – Articolato, 26 

maggio 2001, aksesuar më shtator 2013 nga 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS31489#u

3. Mbi karakteristikat e lidhjes shkakësore në veprat penale të kryera me mosveprim infra note § 

―Vlerësimi i lidhjes shkakësore në veprat penale të kryera me mosveprim‖ 
226

 Cass. Pen., Sez. IV Sentenza 218777/00; 220953/01, 220982/01; 218727/00. 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS31489#u3
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS31489#u3
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_57&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS31488
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_57&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS31488
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_57&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS47445
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_57&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS47445
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS31489#u3
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS31489#u3
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Probabiliteti “gati 100%” apo ai “i afërt me sigurinë” që duhet provuar në 

mënyrë që lidhja shkakësore e bazuar në ligje shkencore të quhet e vërtetuar, është një 

standart që u adoptua si rrjedhojë e numrit gjithnjë e në rritje të rasteve jurisprudenciale 

ku për hir të mbrojtjes së të drejtave me rëndësi primare siç janë jeta dhe shëndeti i 

njeriut, po cënohej, ndër të tjera, edhe parimi i ligjmërisë
227

. Vlerësimi i lidhjes 

shkakësore mbi baza probabiliteti serioz dhe të vlerësueshëm (lidhje shkakësore 

statistikore) shkel potencialisht dhe objektivisht parimin e ligjshmërisë për shkak të 

funksionit që ka lidhja shkakësore si kriter për ngarkimin me përgjegjësi penale. 

Funksioni atribues i përgjegjësisë penale që ka lidhja shkakësore mund të përmblidhet si 

më poshtë: Askush nuk mund të konsiderohet autor i një vepre penale, pra të dënohet, 

nëse këtij nuk mund t’i atribuohet ardhja apo mundësia e ardhjes së pasojës penale. 

Gjithashtu, lidhja shkakësore statistikore vinte në dyshim respektimin konkret të parimit 

të përgjegjësisë penale subjektive, sidomos në rastet e veprave penale të kryera me 

mosveprim. Së fundmi, vlerësimi i lidhjes shkakësore mbi baza probabilistike-

statistikore, cënonte edhe parimin in dubio pro reo
228

, përsa mjeku ngarkohej me 

përgjegjësi penale edhe kur kishte dyshime të forta mbi mundësinë që veprimi apo 

mosveprimi i tij të ketë shkaktuar pasojën dhe që kjo pasojë kishte ardhur pikërisht nga 

ai veprim e jo nga shkaqe të tjera
229

.  

Gjykata e Kasacionit sqaron dikotominë e kriterit të probabilitetit në një vendim 

të përmbledhur si vijon: probabiliteti, madje edhe mundësia e ekzistencës së lidhjes 

shkakësore, mund të shndërrohet në probabilitet logjik të pranueshëm nga pikëpamja 

racionale, nëse arrihet të përjashtohet me bindje të sigurtë mundësia që pasoja të ketë 

ardhur nga shkaqe të tjera; nga ana tjetër, një lidhje shkakësore që vlerësohet se ekziston 

gati me siguri (p.sh në të kaluarën, është vërejtur se kryerja e veprimit që mjeku nuk ka 

ndërmarrë ka arritur gjithmonë të shmangë ardhjen e pasojës) mund të hidhet poshtë nga 

ekzistenca e një shkaku konkurrues apo i një shkaku alternativ, njëlloj apo më pak të 

përshtatshëm, për shkaktimin e ardhjes së pasojës konkrete
230

.  

Në vendimin unifikues “Franzese” 
231

, Gjykata e Kasacionit shprehet se nuk 

është e lejueshme që mbi bazën e koefiçentit të probabilitetit që buron nga ligji 

                                                 
227

 Neni 2 KPSH “Mosdënimi pa ligj - Askush nuk mund të dënohet penalisht për një vepër që më parë 

nuk është e parashikuar shprehimisht në ligj si krim ose kundërvajtje penale.” 
228

 Parimi in dubio pro reo përcaktohet nga neni 4  K.Pr.P “Prezumimi i pafajësisë”. 
229

 Supra note, jurisprudenca e Gjykatës së Kasacionit Cass. Pen. Sez. IV 188921/91 ku ngarkohej me 

përgjegjësi penale mjeku për mosveprim edhe kur veprimi i tij vlerësohej të kishte pasur rreth 30% të 

mundësive që të shpëtonte jetën e pacientit nëse do të ishte kryer.  
230

 Cass. Pen., Sez. IV Sentenza n. 22568/02 
231

 Cass. S.U. Pen. Sentenza n. 30328/02. Çështja “Franzese” kishte të bënte me pacientin C i cili i ishte 

nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale urgjente për një perforacion ileal; në vijim pacienti kishte shfaqur 

një infeksion “clostridium septicum” që do të shkaktonte edhe vdekjen e tij. Mjeku primar i repartit të 

hematologjisë ishte deklaruar fajtor nga Gjykata e Apelit e cila linte në fuqi vendimin e Gjykatës së 

Shkallës së Parë dhe vlerësonte se mjeku, me neglizhencë dhe papërvojë, nuk kishte vepruar për gjetjen e 

arsyes së neutropenisë së pacientit C e kishte dështuar të përcaktonte terapinë e duhur për  rritjen e nivelit 

të neutrofileve bazuar mbi këtë diagnozë. Gjithashtu pacienti C nuk duhej të ishte liruar nga spitali me 

motivacionin “në shërim nga ndërhyrje kirurgjikale”, përsa analizat ishin indikative të niveleve shumë të 

ulëta të neutrofileve. Kjo gjykatë çmonte se bazuar në konsulencat e mjekëve-ligjorë si dhe në literaturën 

shkencore përkatëse, po të ishte formuluar diagnoza e saktë dhe përcaktuar terapia e përshtatshme do të 

ishte shmangur patologjia infektive letale “me një nivel të lartë probabiliteti logjik apo besueshmërie 

racionale”. Në të njëjtën strukturë spitalore ishin shënuar vdekje të tjera po nga infeksioni i hepatitit B të 

pacientëve që ishin shtruar aty për arsye të ndryshme. Gjykata e Kasacionit hidhte poshtë vendimin e 

Gjykatës së Apelit dhe e çonte për rigjykim çështjen sepse vlerësonte që vendimi i dënimit të dhënë nga 

Gjykata e Apelit nuk kishte përmbushur detyrimin për vërtetimin e lidhjes shkakësore nëpërmjet 

kundërprovës. Duhet pasur parasysh këtu që Gjykata e Kasacionit po ashtu si Gjykata e Lartë shqiptare 
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statistikor, të arrihet në mënyrë automatike në përfundimin se ekziston apo mungon 

lidhja shkakësore; kjo përsa gjyqtari duhet të verifikojë ekzistencën apo mungesën e 

lidhjes shkakësore duke u bazuar në rastin konkret, rrethanat e ngjarjes dhe provat në 

dispozicion, në mënyrë që pasi të jetë mbyllur procesi i çmuarjes së provave dhe pasi të 

jetë përjashtuar ndërhyrja e faktorëve alternativ, rezulton i justifikuar dhe i sigurtë nga 

pikëpamja procedurale penale, konkluzioni se mosveprimi i mjekut ka qenë kusht i 

nevojshëm për ardhjen e pasojës me një nivel të lartë “kredibiliteti racional” apo 

“probabiliteti logjik”. Anasjelltas, nëse vërtetimi i lidhjes shkakësore nga provat e 

çmuara në gjykim është i pamjaftueshëm, kontradiktor dhe i paqartë, ekzistenca e 

dyshimit të arsyeshëm mbi përshtatshmërinë apo aftësinë reale të mosveprimit të mjekut 

për të qenë shkak i ardhjes së pasojës përkundrejt shkaqeve të tjera konkurruese, bën që 

lidhja shkakësore të konsiderohet se nuk është e vërtetuar, pra se ajo nuk ekziston, duke 

sjellë rënien e akuzës dhe detyrimin për shpalljen  e një vendimi pafajësie mbi bazën e 

parimit in dubio pro reo
232

.  

Në përmbledhje të orientimit të diktuar nga vendimi “Franzese”, të rikonfirmuar 

edhe nga vendimet gjyqësore që vijuan, mund të evidentohet: 

 

1. Që sjellja njerëzore të konsiderohet si shkak në kuadrin e lidhjes 

shkakësore
233

, duhet të rezultojë se ajo. ka qenë një kusht i nevojshëm për ardhjen e 

pasojës apo mundësisë së ardhjes së saj. Përpos kësaj, pasoja e cila me ardhjen e saj ka 

konfiguruar veprën penale konkrete, nuk duhet të mund të kishte ardhur nëse subjekti 

nuk do të kishte kryer veprimin aktiv që ai në fakt kreu (në veprën penale e kryer me 

veprim aktiv) apo të kishte kryer veprimin që në fakt nuk ndërmorri (në veprën penale 

të kryer me mosveprim.).  

2. Që vlerësimi i lidhjes shkakësore të konsiderohet objektiv, ai duhet të 

bazohet në ligje shkencore të aplikueshme rastit konkret. Kjo nënkupton kryerjen e një 

procesi seleksionues të bazuar mbi ligjet universale dhe statistikore, në respektim të 

parimit të ligjshmërisë, të atyre sjelljeve të afta për të prodhuar pasojën konkrete 

(vlerësimi ex ante). Duke ju referuar posaçërisht përgjegjësisë penale të mjekut, vërehet 

ngushtimi i rrethit të sjelljeve penalisht të kundraligjshme në ato që “me siguri” apo 

“me probabilitet të afërt me sigurinë” kanë shkaktuar pasojën penale konkrete. Kriteri i 

ligjeve shkencore ka rëndësi edhe në vlerësimin ex post, pra në momentin e vërtetimit 

me kundërprove se pasoja ka ardhur pikërisht nga ai veprim apo mosveprim i kryer nga 

subjekti dhe jo sepse kanë ndërhyrë shkaqe të tjera konkurruese.  

3. Pavarësisht nga vështirësitë specifike që hasen në sektorin e mjekësisë, nuk 

është më i pranueshëm që vërtetimi i lidhjes shkakësore të bazohet në logjikën se 

veprimi apo mosveprimi “ka rritur apo nuk ka zvogëluar riskun” e cënimit të objektit 

juridiko-penal që mund të jetë jeta, integriteti fizik, shëndeti
234

. 

4. Ridimensionohet pozita e aktit të ekspertimit të mjekut ligjor i cili përcakton 

në bazë të një vlerësimi in abstracto se cilat janë ligjet shkencore të zbatueshme në atë 

                                                                                                                                               
nuk merret me shqyrtimin e çështjes në themel por vlerëson vetëm nëse vendimi i dhënë nga Gjykata e 

Faktit dhe ajo e Apelit janë të arsyetuara dhe të bazuara në prova.  
232

 Cass. Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 30328/02 “Franzese”.  
233

 Sipas doktrinës shqiptare, në përgjegjësinë civile për shpërblim dëmi e drejta civile i referohet 

kritereve të lidhjes shkakësore penale. Ajo që ndryshon është fakti që në përgjegjësinë civile nuk është i 

kërkuar vërtetimi i qëndrimit të brendshëm psisikik të subjektit që ka shkaktuar dëmin për ta ngarkuar atë 

me përgjegjësi siç ndodh në përgjegjësinë penale. Infra note § “Aspekte juridiko-civile të përgjegjësisë së 

mjekut‖. 
234

 Termi risk konsiderohet si më i përshtatshëm për të përshkruar një mundësi që cënimi të shfaqet kurse 

termi rrezik konsiderohet si më i përshtatshëm për të përshkruar probabilitetin që pasoja të vijë. Infra note 

Marini, § “Përjashtimet nga detyrimi për kujdes parandalues - Risku i lejuar‖. 
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lloj rasti. Akti i ekspertimit mjeko-ligjor duhet vlerësuar më pas nga gjyqtari, i marrë 

veçmas dhe në unitet me tërësinë e provave dhe indicieve të tjera të administruara në 

procesin gjyqësor. Nuk mund të pretendohet nga gjyqtari që të zotërojë njohuritë e 

nevojshme për të kuptuar kushtet e ndërmjetme midis shkakut dhe pasojës e aq më pak 

që ky t’i shpjegojë ato. Vetë mjeku ligjor, si subjekt që operon në fushën e mjekësisë, 

shprehet me diagnoza alternative ndaj çdo përpjekje për të arritur në konkluzione 

absolutisht të sigurta në sektorë të tillë do të ishin utopi.  

5. Kalohet nga vërtetimi i ekzistencës së lidhjes shkakësore mbi baza 

“probabiliteti statistikor”
235

 në atë mbi baza “probabiliteti logjik”
236

 si rrjedhojë e 

detyrimit për ta artikuluar procesin vlerësues në dy faza, ku e dyta konsiston në 

vërtetimin e lidhjes shkakësore me anë të kundërprovës (vlerësim ex post). Konkretisht 

gjyqtari ka për detyrë që mos të mjaftohet vetëm me përcaktimin e ligjeve shkencore që 

shpjegojnë se ai veprim është në gjendje të shkaktojë pasojën konkrete (vlerësim ex 

ante) por të kryejë në vijim edhe vlerësimin ex post, duke dhënë një shpjegim të 

arsyetuar nëse në rastin konkret, pasoja ka ardhur nga ai veprim dhe nuk kanë 

konkurruar shkaqe të tjera të afta për ta prodhuar atë apo jo. Gjykata e Kasacionit e 

përkufizon “probabilitetin statistikor” si një lloj vlerësimi empirik të frekuencës me të 

cilën një rrethanë pasohet nga një tjetër ndërkohë që “probabiliteti logjik”, përbën një 

verifikim të mëtejshëm të aplikueshmërisë së ligjit statistikor atij rasti konkret, ku si 

rrjedhojë e çmuarjes së provave (dhe indicieve), përcaktohet me anë të një arsyetimi 

induktiv, niveli me të cilin është i aplikueshëm në rastin konkret ajo çfarë ka përcaktuar 

ligji statistikor i përzgjedhur në fazën e parë i.e. ex ante.  

6. Nëse në përfundim të çmuarjes së provave, vlerësimi i ekzistencës së lidhjes 

shkakësore është i pamjaftueshëm, kontradiktor dhe i paqartë, në respektim të parimit in 

dubio pro reo, akuza bie dhe kemi deklarimin e pafajësisë për subjektin. 

7. Si në çdo proces gjyqësor, edhe në këtë kategori rastesh është e domosdoshme 

marrja e të gjitha provave, qofshin ato edhe indicie
237

.  

 

Siç nënvizon edhe Bartoli, merita e vendimit unifikues “Franzese”, konsiston 

pikërisht në përpunimin e një kriteri vlerësues normativ të sigurisë që duhet të ekzistojë 

në bindjen me të cilën shprehet gjyqtari në vendimin mbi ekzistencën apo mungesën e 

lidhjes shkakësore
238

. Në thelb pohon Bartoli, jurisprudenca ka përpunuar një model 

probabilistik procedural për vlerësimin e lidhjes shkakësore
239

. Aplikueshmëria e 

ligjeve universale dhe statistikore duhet shqyrtuar për  çdo rasti konkretisht. Kriteri i 

probabilitetit i përftuar nga zbatimi i këtyre ligjeve shkencore që shërben për vlerësimin 

e lidhjes shkakësore, duhet integruar me të gjithë faktorët e tjerë që mund të ushtrojnë 

ndikim mbi të si p.sh mosha, seksi, gjendja shëndetësore e pacientit, stadi i sëmundjes, 

diagnostifikimi dhe dhënia e kurës në kohë.  

Së fundmi, Gjykata e Kasacionit thekson se probabiliteti i lartë logjik, shumë i 

afërt me bindjen e sigurtë, nuk vërteton ekzistencën e lidhjes shkakësore por është një 

kriter vlerësues i saj. Në ndryshim nga vlerësimi që bëhet për elementët e tjerë të figurës 

së veprës penale, vlerësimi i lidhjes shkakësore, duhet të qëndrojë në këmbë si një 

                                                 
235

 Ose ndryshe probabiliteti kuantitativ, paskalian 
236

 Ose ndryshe probabiliteti racional, bakonian 
237

 Neni 152 KPrP shqiptare “Çmuarja e provave - Çmuarja e provave është përcaktimi i vërtetësisë dhe 

fuqisë provuese të tyre. Çdo provë i nënshtrohet shqyrtimit dhe nuk ka vlerë të paracaktuar. Gjykata i 

çmon provat sipas bindjes së formuar pas shqyrtimit të tyre në tërësi. 2. Ekzistenca e një fakti nuk mund 

të nxirret nga indicjet përveçse kur këto janë të rëndësishme, të sakta dhe në përputhje me njëra-tjetrën” 
238

 Bartoli, R., Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d‘impresa (un dialogo con la 

giurisprudenza), Firenze, Firenze University Press, 2010, f. 96 
239

 Cass. Pen. Sentenza n. 1957/99 siç është cituar nga Bartoli, R., 2010, ibid, ff. 94-95. 
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bindje e karakterizuar nga një nivel i lartë besueshmërie racionale dhe të jetë formuar si 

rrjedhojë e një analizimi kritik i tërë elementëve në dispozicion. Përqindjet statistikore 

(që tregojnë probabilitetin që një pasojë të mund të vijë si rrjedhojë e një veprimi, sh.a) 

mund të kufizojnë fushën e zbatimit të ligjit shkencor si dhe shërbejnë si pikënisje për 

zbatimin e këtij ligji shkencor në rastin konkret. Meqënëse këto përqindje kanë natyrë 

parashikuese (prognozë), vënia e tyre në themel të procesit të të provuarit të ekzistencës 

së lidhjes shkakësore në një procedim penal, rrezikon që ta transformojë vlerësimin e 

këtij elementi të figurës së veprës penale në vlerësim ex ante ndërkohë që vlerësimi i 

lidhjes shkakësore duhet të jetë domosdoshmërisht ex post përkundrejt pasojës së 

ardhur
240

. 

 

 

4. Mosveprimi si formë e sjelljes së aftë për të shkaktuar ardhjen e pasojës penale.  

 

Përgjegjësia penale lind kur cënohet një objekt juridik që mbrohet nga ligji 

penal. Nga pikëpamja gjuhësore, folja “cënim” në vetvete sygjeron një veprim aktiv por 

nga pikëpamja juridike, cënimi i objektit juridiko-penal mund të kryhet si me veprim 

ashtu edhe me mosveprim. Këtu vihet re sesi e drejta penale përbëhet nga norma që 

ndëshkojnë veprime aktive e përpos këtyre, nga norma që ndëshkojnë të moskryerit e 

veprimeve të detyrueshme për t’u kryer. Këtë dualitet e zotërojnë edhe normat e së 

drejtës kushtetuese ku parashikohet mbrojtja e të drejtave pozitive, nëpërmjet kryerjes 

së veprimeve aktive nga subjektet e posaçme dhe të drejta negative, të cilat përcaktojnë 

detyrimin për të mosvepruar në ndërhyrje të gëzimit në liri të këtyre të drejtave. 

Paçka se Kodi Penal shqiptar parashikon kryerjen e veprës penale me veprim 

apo mosveprim, ai nuk i bën një trajtim të veçantë kësaj të fundit, siç bëjnë për 

shembull Kodi Penal i Kosovës dhe Kodi Penal italian
241

. Por doktrina e komenton 

çështjen e veprës penale të kryer me mosveprim në analogji të plotë me atë italiane, kur 

përcakton se për të sjellë përgjegjësi penale, mosveprimi i kundraligjshëm duhet të jetë i 

vullnetshëm dhe i kryer me vetëdije nga personi që me ligj apo me ndonjë detyrim tjetër 

juridik ishte i detyruar të vepronte e nuk ka vepruar. Ndër personat që kanë detyrimin 

për të vepruar për shkak të profesionit është individualizuar edhe figura e mjekut
242

.  

Neni 40 §2 KPI përcakton se mosndalimi i ardhjes së një pasoje nga personi që 

ka pasur detyrimin për ta penguar ardhjen e saj, është i barazvlefshëm me shkaktimin e 

kësaj pasoje
243

. Kjo dispozitë sjell përgjegjësi penale edhe në ato raste kur pasoja vjen si 

                                                 
240

 Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 9695/14. Rasti kishte të bënte me një të porsalindur me dëmtime 

psiko-motore që kishin ardhur si rrjedhojë e shkëputjes së placentës në mënyrë jonormale për shkak të 

manovrës së kryer në mënyrë të gabuar, më herët seç duhej, nga mjeku obstetër. Gjykata e Faktit e kishte 

shpallur të pafajshëm mjekun sepse sipas statistikave mjekësore kishte 0.5% probabilitet që placenta të 

shkëputej në mënyrë të tillë që fëmijës t’i shkaktoheshin dëmtime encefalopatike për arsye natyrale ose 

më saktë, për shkaqe të papërcaktueshme, ndaj Gjykata e Faktit shprehej se ekzistenca e këtij probabiliteti 

e bënte të pamundur që të shprehej me bindje të sigurtë, përtej çdo dyshimi të arsyeshëm, se në fakt kishte 

qenë manovra e Kristeller e ndërmarrë nga mjeku obstetër, që kishte shkaktuar ardhjen e pasojës. Gjykata 

e Kasacionit vëren se manovra e Kristeller ndërmarrë nga mjeku, nuk ishte e këshillueshme në kushtet kur 

u krye, sepse vinte në rrezik fëmijën. Gjithashtu mungesa e faktorëve apo shkaqeve të tjera alternative 

para ose gjatë lindjes, bëjnë të arrihet në përfundimin se kishte qenë pikërisht ky veprim i mjekut që ka 

shkaktuar dëmtimin psiko-motor të fëmijës.  
241

 Neni 8 §2 KPK përcakton “Vepra penale kryhet me mosveprim vetëm kur kryesi nuk e ndërmerr 

veprimin të cilin ka qenë i obliguar ta ndërmerr‖.  

Art. 40 §2 KPI ―Rapporto di causalità - (…)Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di 

impedire, equivale a cagionarlo.‖ 
242

 Elezi, I., Kaçupi, S., Haxhia, M., 2001, ff. 95-97. 
243

 Supra note, Art. 40 §2 KPI. 
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rrjedhojë e veprimeve të të tretëve apo rrethanave aksidentale të cilat do të ishin 

shmangur sikur subjekti të kishte vepruar për ta ndaluar atë
244

. I tillë është rasti p.sh kur 

babai nuk vepron për të mbrojtur fëmijën nga goditja me armë e kryer nga një i tretë. Ky 

detyrim buron në thelb nga e drejta prindërore. Ndërkohë për të ofruar një mbrojtje 

akoma më efektive, projekt-drafti i Kodit Penal italian përcakton shprehimisht mbi 

detyrimin e prindit për të vepruar në mbrojtje të jetës, integritetit fizik, lirisë personale 

dhe integritetit seksual të fëmijës së mitur apo sidoqoftë të paaftë
245

. 

Pasoja penale e ardhur nga një mosveprim i pakujdesshëm paraqet interes të 

veçantë në kushtet e objektit të këtij studimi mbi përgjegjësinë penale të mjekut. Mbi 

këto premisa, mosveprimi i kundraligjshëm penalisht mund të shfaqet në dy forma: 

 

 I përcaktuar shprehimisht si formë e vetme me anë të cilës konsumohet 

vepra penale, në kushtet e mospërmbushjes së “detyrimit për të vepruar”
 

246
. E tillë është 

 
vepra penale e “Moskallëzimit të krimit” parashikuar në 

nenin 300 KPSH.  

 I nënkuptuar nga dispozita si një lloj sjelljeje e aftë, përkrah veprimit 

aktiv, për të cënuar objektin juridiko-penal. Këtu pasoja vjen si rezultat i 

shkeljes së një ”detyrimi për të ndaluar”, për të mos kryer një veprim 

përsa të vepruarit do të cënonte objektin juridiko-penal
247

. Përgjegjësia 

penale lind si rrjedhojë e mospengimit të ardhjes së pasojës dhe jo nga 

shkaktimi i saj materialisht. P.sh vrasja mund të kryhet duke i 

administruar në mbidozë një medikament një pacienti (veprim aktiv) apo 

duke mos administruar kurën farmakologjike të aftë për të neutralizuar 

efektet e një krize që e çon pacientin në vdekje (mosveprim që pengon 

pasojën).  

 

Nga pikëpamja e anës objektive, mosveprimi konsiderohet i kundraligjshëm 

sepse shkel një detyrim: atë për të vepruar në rastin e pakujdesisë së rregullt, atë për të 

ndaluar së vepruari në rastin e pakujdesisë së çrregullt. Në të dy rastet, norma penale 

ose ajo ekstra-penale së cilës kjo i referohet, kërkon që subjekti të aktivizohet. Lloji i 

normës që përcakton detyrimin për veprim e që rrjedhimisht bën mosveprimin të 

kundraligjshëm ka rëndësi të veçantë sepse përcakton rrethin e subjekteve që nuk mund 

të pretendojnë padijeninë e ligjit. P.sh në rastin e mjekimit të pakujdesshëm, vetëm një 

rreth i ngushtë subjektesh të posaçme (mjeku, infermieri) mund të pretendojnë se nuk 

kishin dijeni për detyrimin për të vepruar në dhënien e ndihmës mjekësore për pacientin, 

ndërkohë që subjekti i cili sheh se ka një të aksidentuar në anën e rrugës e që nuk 

mobilizohet për t’i dhënë atij ndihmën (e cila mund të ezaurohet edhe thjesht në 

njoftimin e ambulancës përsa ndërhyrja nga subjekte që nuk kanë përgatitjen e duhur 

                                                 
244

 Crespi et al, 1994, ibid, f. 101. 
245

 Ministero della Giustizia, Commissione Grosso, Per la riforma del codice penale (1 ottobre 1998) – 

Articolato, 26 maggio 2001, aksesuar më shtator 2013 nga 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS31489#u

3. Kjo lidhet me reformën që do të kryhet në rregullimin e përgjegjësisë penale nga mosveprimi. 
246

 Mosveprimi mund të jetë element i veprave të kryera si me dashje ashtu edhe me pakujdesi, ku kjo e 

fundit përkufizohet nga doktrina si “Pakujdesi e rregullt e kryer me mosveprim” (Reato omissivo proprio, 

it) 
246

 Fiandaca, G., Musco, 2004, ibid, f. 547. Gjithashtu Salihu, I., ibid, 2010, e cilëson si “Vepër penale 

e drejtë e kryer me mosveprim”, f. 114.  
247

 Në veprat penale të kryera me pakujdesi, kjo do të kategorizohej nga doktrina si "Pakujdesi e çrregullt 

e kryer me mosveprim (reato omissivo improprio, it.). Gjithashtu Salihu, I., ibid, e cilëson si “Vepër 

penale jo e drejtë e kryer me mosveprim”, ff. 114-115. 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS31489#u3
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS31489#u3
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mund të përkeqësojë gjendjen e personit me traumë) ka shkelur me mosveprimin e tij 

një detyrim që i drejtohet të gjithëve në përgjithësi.  

Ngrejmë një rast hipotetik: një kalimtar që është njëkohësisht edhe mjek është 

dëshmitar i një aksidenti rrugor. Mosveprimi i mjekut që nuk ndërhyn për t’i ardhur në 

ndihmë të aksidentuarit, i cili më pas ka vdekur apo ka pësuar një dëmtim të rëndë të 

shëndetit si rrjedhojë e mosmarrjes së ndihmës nuk do të konsumonte veprën penale të 

Mjekimit të pakujdesshëm (neni 96 KPSH) por atë të Mosdhënies së ndihmës (neni 97 

KPSH) gjithmonë nëse vërtetohet lidhja shkakësore. Arsyeja e kësaj gjendet në faktin se 

nëse vepra penale është kryer me mosveprim, duhet të përcaktohet fillimisht cila është 

norma që përcakton detyrimin e subjektit për të vepruar. Në rastin konkret, i 

aksidentuari nuk ishte pacient i marrë nën kujdes mjekësor nga mjeku prandaj detyrimi i 

mjekut për të dhënë ndihmën e parë, në këndvështrimin e së drejtës penale, buron nga 

një rregull i përgjithshëm i përcaktuar nga neni 97 KPSH dhe jo nga ai i nenit 96 KPSH 

“Mjekimi i pakujdesshëm”. Kjo nuk do të thotë sidoqoftë se veprimi i mjekut nuk ka 

shkelur parimet e përmbajtura në Kodin e Etikës dhe Deontologjisë Mjekësore
248

.  

Edhe një pjesë e doktrinës shqiptare i bën një trajtim të ngjashëm çështjes së 

mosveprimit si formë e sjelljes në konsumimin e veprës penale. Sipas Salihut, detyrimi 

për të vepruar mund të rrjedhë nga ligji, nga marrëdhënia e punës (p.sh mjekut që për 

shkak të profesionit dhe marrëdhënies së punës ka detyrimin që të japë ndihmë) apo nga 

një veprim i ndërmarrë më parë nga subjekti si dhe nga rrethana apo marrëdhënie të 

tjera juridike të ndryshme nga të sipërpërmendurat
249

. 

Çela et al.
250

 influencohen haptazi nga Kodi Penal italian kur shprehen se 

detyrimi për të vepruar, mospërmbushja e së cilit sjell përgjegjësinë penale për 

mosveprim, mund të diktohet nga “ligje, rregullore të veçanta, detyra, pozita 

shoqërore, karakteri i punës apo nga detyrimet e marra përsipër nga personi
”251

. 

Subjekti ka përgjegjësi penale ose kur nuk ka vepruar dhe duhet të vepronte, ose kur 

nuk ka vepruar në kohën e duhur ose sipas mënyrës së duhur
252

. Kritere të mëtejshme që 

duhen përmbushur për të pasur përgjegjësi penale për veprën penale të kryer me 

mosveprim, janë vlerësimi në mënyrë konkrete i domosdoshmërisë së ardhjes së pasojës 

nga mosveprimi dhe ekzistenca e qëndrimit të brendshëm psikik të subjektit. Gjithsesi, 

Çela et al. nuk orientojnë rreth instrumentave të mundshëm për përcaktimin e 

domosdoshmërisë së mosveprimit në ardhjen e pasojës. 

Sipas Muçit, “mosveprimi shërben si shkak i ardhjes së pasojës kur personi që 

ka qenë i detyruar të vepronte nuk e ka kryer veprimin ose nuk e ka kryer në kohën e 

duhur dhe vërtetohet se po të kishte vepruar, pasoja nuk do të kishte ardhur pavarësisht 

nga ndikimi i faktorëve të tjerë.”
253

.  

Nga ky pohim mund të deduktojmë dy karakteristika të rëndësishme mbi veprën 

penale të kryer më mosveprim që evokojnë interpretimin doktrinor dhe jurisprudencën 

italiane: 1) për të pasur përgjegjësi penale duhet që detyrimi për të vepruar i subjektit të 
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 Neni 4 KEDM “Detyrat dhe misioni i mjekut‖. 

Neni 9 KEDM “Ndihma në raste urgjente - Në prezencë të një të sëmuri apo të dëmtuari në rrezik për 

jetën, ose kur i bëhet thirrje për një rast të tillë, mjeku, pavarësisht profilit profesional, e ka për detyrë të 

ndërhyjë në çdo vend e rrethanë për të dhënë ndihmën urgjente, duke asistuar deri në momentin që të 

sigurohet se ai po merr ndihmën mjekësore të kualifikuar.”.  
249

 Salihu, I., 2010, ibid, f. 213. 
250

 Çela, A. et al,  1982, ibid, f. 123. 
251

 Neni 43 § 3 KPI “Elemento psicologico del reato - (…) è colposo, o contro l'intenzione, quando 

l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o 

imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.‖ 
252

 Çela, A. et al,  1982, f. 123. 
253

 Muçi, Sh., 2007, ibid, f. 119. 
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ketë qenë i përcaktuar; 2) domosdoshmërinë e vërtetimit të lidhjes shkakësore mes 

mosveprimit dhe pasojës nëpërmjet një vlerësimi ex post i.e. ―po të kishte vepruar, 

pasoja nuk do të kishte ardhur pavarësisht nga ndikimi i faktorëve të tjerë‖ .  

Pa dashur ta shtjellojmë çështjen e pozitës së garantit si burim i detyrimit për të 

vepruar që të shmanget pasoja e dëmshme, objekt shqyrtimi në vijim të punimit, 

ndalemi shkurtimisht në këtë pikë për të nënvizuar faktin se ekuivalentimi i shkaktimit 

të pasojës penale me mospengimin e ardhjes së saj kur mbi subjektin ekzistonte ky 

detyrim, bazohet mbi solidarietin politik, ekonomik dhe social të shpallur në nenin 2 të 

Kushtetutës italiane dhe mbi të drejtën e individit për shëndet, pra për integritet fizik si 

një e drejtë themelore, parësore e individit, parashikuar në nenin 32 të saj
254

. Solidariteti 

social është parashikuar në Preambulën e Kushtetutës shqiptare
255

. Ndërkohë që 

detyrimi i shtetit për të realizuar objektivat socialë ku përfshihet edhe detyrimi për të 

ofruar kujdes shëndetësor dhe e drejta e individit për ta marrë këtë kujdes, parashikohen 

përkatësisht në nenet 59 dhe 55 të Kushtetutës. 

 

 

4.1. Vijon : Vlerësimi i lidhjes shkakësore në veprat penale të kryera me mosveprim. 

 

Faza e parë e vlerësimit të ekzistencës së lidhjes shkakësore tek veprat penale të 

kryera me mosveprim është i njëjtë me atë të veprave penale të kryera me veprim i.e: 

përcaktohen mbi bazën e ligjeve shkencore të gjithë ata faktorë pozitiv të mjaftueshëm 

secili veçmas dhe të gjithë së bashku, për të prodhuar pasojën (vlerësimi ex ante). 

Veçoria që shfaqet në vlerësimin e lidhjes shkakësore mes mosveprimit dhe pasojës, 

qëndron në nevojën për të përcaktuar se nga cila normë, penale apo extra-penale së cilës 

i referohet ajo penale, buron detyrimi juridik për të vepruar. Ky është një hap që 

pozicionohet midis vlerësimit ex ante dhe atij ex post të lidhjes shkakësore. Mandej, po 

ashtu si për lidhjen shkakësore mes veprimit aktiv dhe pasojës, duhet të vijohet me 

kundërprovën, por në rastin e veprës penale të kryer me mosveprim formulimi i 

përgjithshëm i kundërprovës do të ishte: A do të kishte qenë në gjendje veprimi i 

detyrueshëm dhe i parealizuar (d.m.th i munguar), të pengonte ardhjen e pasojës që në 

fakt ka ardhur (ex post)
256

? 

Në të njëjtën linjë qëndron edhe Salihu kur përcakton se për të pasur lidhje 

shkakësore duhet me domosdoshmëri që të ekzistojnë njëkohësisht në mënyrë 

kumulative tre kushte
257

: 

 

                                                 
254

 Art. 2 Costituzione della Repubblica Italiana “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e 

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”. 

Art. 32 Costituzione della Repubblica Italiana “La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 

essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non 

può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” 
255

 Preambula e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë “Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të 

vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të tjera 

universale, me vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së drejtës, demokratik e social, për të garantuar të 

drejtat dhe liritë themelore të njeriut,  me frymën e tolerancës dhe të bashkëjetesës fetare, m e zotimin për 

mbrojtjen e dinjitetit dhe të personalitetit njerëzor, si dhe për prosperitetin e të gjithë kombit,  për paqen, 

mirëqenien, kulturën dhe solidaritetin shoqëror,  me aspiratën shekullore të popullit shqiptar për 

identitetin dhe bashkimin kombëtar,  me bindjen e thellë se drejtësia, paqja, harmonia dhe bashkëpunimi 

ndërmjet kombeve janë ndër vlerat më të larta të njerëzimit” 
256

 Gallo, M., 2007, Vol. II, Parte I, ibid, f. 128 
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 Salihu, I., 2010, ibid, ff. 220-221. 
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 Të ekzistojë detyrimi për subjektin që të veprojë në një mënyrë të caktuar 

për të parandaluar pasojën  

 Subjekti të ketë qenë në gjendje të parandalonte pasojën 

 Të vërtetohet se me siguri, pasoja nuk do vinte ose do të ishte më pak e 

rëndë nëse do të ishte kryer veprimi që duhej të ishte kryer dhe nuk është 

kryer. (kundërprova, sh.a) 

 

Dy janë pikat që duhen veçuar nga trajtimi që bën Salihu: a) subjekti që ka 

detyrimin për të vepruar duhet të ketë pasur mundësinë faktike për ta kryer veprimin, 

pra mosveprimi mos të ketë qene i diktuar nga rrethana të pakontrollueshme nga 

vullneti i tij. b) përfundimi mbi ekzistencën apo mungesën e lidhjes shkakësore duhet të 

jetë pohuar me bindje të sigurtë. Edhe pse Salihu nuk e përpunon më tej konceptin e 

“sigurisë” në vlerësimin e ekzistencës së lidhjes shkakësore, për sa u parashtrua më 

sipër, “siguria” duhet kuptuar si e ndryshme nga çdo konkluzion i bazuar mbi terma 

probabilistike statistikore. Mund të konkludojmë se pohimi i Salihut është plotësisht në 

linjë me përcaktimet e jurisprudencës dhe doktrinës aktuale italiane mbi probabilitetin 

logjik, antagonist me probabilitetin statistikor. 

Duke theksuar se faza e parë e vlerësimit të lidhjes shkakësore të veprës penale 

të kryer me mosveprim (ex ante) mbetet e njëjtë me atë të lidhjes shkakësore në veprat 

penale të kryera me veprim, pra përcaktimi bazuar mbi ligjet shkencore se cila ka qenë 

sjellja që ka shkaktuar ardhjen e pasojës, Fiandaca-Musco e përkufizojnë lidhjen 

shkakësore në veprat e kryera me mosveprim, si lidhje shkakësore hipotetike apo lidhje 

shkakësore normative, përsa sipas tyre, nga një vlerësim ex post lidhja shkakësore do të 

konsiderohej e vërtetuar nëse, duke supozuar të kryer veprimin (që nuk u krye, sh.a) 

pasoja (që në fakt ka ardhur) do të ishte shmangur
258

. E thënë ndryshe, bëhet eliminimi 

imagjinar i mosveprimit, pra supozohet i kryer veprimi që ishte i detyrueshëm për t’u 

kryer, për të parë nëse pasoja do të ishte shmangur apo jo. Sipas këtyre autorëve, është e 

mjaftueshme që lidhja shkakësore të jetë “e mundshme, gati e sigurtë” meqë për shkak 

të karakterit hipotetik të procesit të vlerësimit të kësaj lidhjeje shkakësore, është e 

pamundur të zbatohet i njëjti rigorozitet që kërkohet për lidhjen shkakësore reale mes 

veprimit aktiv dhe pasojës
259

.  

Fiandaca-Musco shprehen për një procedurë të ngjashme edhe për vërtetimin e 

lidhjes shkakësore për pakujdesinë e çrregullt të kryer me mosveprim: gjyqtari duhet të 

evidentojë mbi bazën e ligjeve shkencore se cilat janë ato sjellje që kanë munguar dhe 

që duhet të ishin ndërmarrë në rastin konkret për të shmangur ardhjen e pasojës. 

Mandej, si veçori e posaçme e kësaj lloj pakujdesie, duhet të përcaktohet cila ishte 

norma penale apo ekstra-penale që përcaktonte detyrimin për të vepruar të subjektit
260

. 

Sa u parashtrua më lart nga vendimi unifikues “Franzese” i Gjykatës së 

Kasacionit mbi vlerësimin e lidhjes shkakësore, gjen zbatim si për veprën penale të 

kryer me veprim ashtu edhe për atë të kryer me mosveprim
261

. Mbi këtë kategori të 

fundit, Gjykata e Kasacionit përcakton se nuk është i pranueshëm qëndrimi se, 

ekzistenca e lidhjes shkakësore pasive (në veprat penale të kryera me mosveprim) mund 

të shprehet bazuar mbi një bindje të një niveli më të ulët, pra më pak të sigurtë, sesa ajo 

mbi të cilën bazohemi kur vlerësojmë lidhjen shkakësore aktive (në veprat penale të 

kryera me veprim). Në dallim nga sa parashtruar më lart nga Fiandaca-Musco, Gjykata 
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 Fiandaca, G., Musco, 2004, ibid, f. 556. 
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 Fiandaca, G., Musco, 2004, ibid, f. 548. 
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e Kasacionit shprehet se vlerësimi ex post, pra kundërprova, ka në fakt karakter 

hipotetik në të dyja llojet e sjelljes, si kur vepra penale është kryer me veprim ashtu 

edhe kur është kryer me mosveprim. Për rrjedhojë, nuk ka asnjë dallim mes të dyjave 

nga pikëpamja e kritereve vlerësuese të lidhjes shkakësore. Vështirësia e vërtetimit të 

lidhjes shkakësore pasive qëndron në provueshmërinë gjatë shqyrtimit gjyqësor, të 

aftësisë që veprimi i munguar kishte për të shmangur pasojën e ardhur. Kjo sepse të 

provuarit e ekzistencës së lidhjes shkakësore bëhet me anë të arsyetimit induktiv, pra 

nga më specifikja tek ajo më e përgjithshmja; nga veprimi i subjektit, duke përjashtuar 

ekzistencën e shkaqeve të tjera alternative, tek ardhja e pasojës, duke u bazuar në ligjet 

statistikore konkrete dhe në ato universale. Mbi këtë pikë, Gjykata e Kasacionit shprehet 

se në lidhjen shkakësore pasive, nuk mund të përdoret arsyetimi deduktiv, përsa është e 

pamundur që të njihen të gjitha shkaqet që mund të sillnin ardhjen e pasojës penale 

konkrete. Pra edhe në vlerësimin e lidhjes shkakësore në veprat penale të kryera me 

mosveprim, duhet përdorur arsyetimi induktiv i çmuarjes së provave dhe indicieve në 

dispozicion dhe pse bindja nuk është “e afërt me sigurinë” apo me probabilitet “pranë 

100%”, çka është një mundësi reale për këtë kategori veprash. Në këtë rast, në zbatim të 

parimit in dubio pro reo, gjyqtari duhet të shpallë pafajësinë sepse nuk vërtetohet lidhja 

shkakësore përtej çdo dyshimi të arsyeshëm. 

Gjykata e Kasacionit po në vendimin “Franzese”, evidenton se zakonisht pasoja 

penale nga mjekimi i pakujdesshëm shfaqet në kuadrin e dy llojeve situatash: 

 

a) kur mjeku ka bërë një diagnozë apo ka përcaktuar një terapi të gabuar me 

pakujdesi të rëndë (i.e. me papërvojë, sh.a.) 

b) si rezultat i një sjelljeje të përbërë: mjeku kryen veprime aktive të 

pakujdesshme dhe mosveprime, të cilat mund të konsistojnë në shkelje të 

detyrimit për të kryer një veprim të detyrueshëm për t’u kryer apo në 

detyrimin për të ndaluar ardhjen e pasojës. 

 

Për të vërtetuar lidhjen shkakësore në veprat penale të kryera me mosveprim, 

nuk është i mjaftueshëm të shprehurit mbi bazën e një koefiçenti probabiliteti statistikor, 

por lipset të bëhet një vlerësim mbi bazën e një probabiliteti logjik të lartë, i cili 

përftohet atëherë kur pasi supozohet si i kryer veprimi i detyrueshëm dhe pasi të jenë 

përjashtuar shkaqet alternative, arrihet në bindjen me një gradë të lartë mendimi 

racional, se pasoja e dëmshme do të ishte shmangur ose të paktën do shfaqej shumë më 

vonë ose me një intensitet më të ulët
262

.  

Gjithashtu, për vërtetimin e lidhjes shkakësore të veprës penale të kryer me 

mosveprim nuk është e mjaftueshme shkelja e një norme të përgjithshme kujdesi e as 

frekuenca e lartë me të cilën është vërejtur se ai mosveprim është kthyer në shkak të aftë 

për ardhjen e asaj lloj pasoje penale që ka ardhur konkretisht. Kërkohet që vlerësimi ex 

post i lidhjes shkakësore mes veprimit të munguar (që duhet të ishte kryer) dhe pasojës 

që ka ardhur, të ketë dhënë rezultat pozitiv. Kështu anashkalohen pritshmëri utopike 

bazuar në kriterin e bindjes me siguri që rrjedh nga ligjet absolute të statistikës
263

. Në 

një rast konkret, edhe pse gjykata në shkallën e parë të gjykimit ishte shprehur se 

mungonte lidhja shkakësore mes vdekjes prej infarkti kardiak të një të burgosuri dhe 

moskërkimit nga ana e infermieres së institucionit për shtrimin urgjent të këtij në spital, 

Gjykata e Kasacionit vlerësoi se nuk ishte kryer kundërprova e bazuar në probabilitetin 
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 Stella, F., Causalità omissiva, probabilità, giudizi contrafattuali. L’attività medico-chirurgica in 
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logjik, nga e cila vlerësohej nëse vdekja e të burgosurit do kishte ardhur sidoqoftë sikur 

infermierja të kishte dhënë ndihmën e shpejtë, të cilën ajo duhej dhe ishte e kualifikuar 

të jepte, e pastaj të njoftonte mjekun e urgjencës pranë institucionit të vuajtjes së 

dënimit. Vlerësimi mbi lidhjen shkakësore paraqiste mangësira përsa nuk ishte ezauruar 

vlerësimi ex post i saj, ndaj lidhja shkakësore nuk mund të quhej e provuar dhe vendimi 

i pafajësisë i marrë mbi këtë ishte i pavlefshëm
264

.  

Kështu Gjykata e Kasacionit kishte vendosur për anullimin e vendimit të 

Gjykatës së Faktit, sepse në atë vendim nuk ishte analizuar fakti nëse pasoja do të kishte 

ardhur sidoqoftë apo jo sikur subjekti të kishte kryer veprimin që në fakt nuk kishte 

ndërmarrë, në shkelje të lege artis. Pra, edhe pse ishte ezauruar vlerësimi ex ante i 

lidhjes shkakësore, nuk ishte vërtetuar përtej çdo dyshimi të arsyeshëm nëse do të ishte 

arritur të shmangej pasoja e ardhur, sikur subjekti të kishte kryer veprimin e munguar
265

. 

 Edhe Lattanzi-Lupo vërejnë se vërtetimi i lidhjes shkakësore nuk ndryshon në 

varësi të faktit nëse pasoja penale ka ardhur nga një veprim (lidhje shkakësore aktive) 

apo mosveprim (lidhje shkakësore pasive)
266

. Konkretisht, konfigurohet si vepër penale 

e kryer me mosveprim, dëmtimi i shëndetit të  pacientit që ka ardhur si rrjedhojë e një 

diagnoze të gabuar, të cilën mjeku kishte detyrimin dhe mundësinë të jepte mbi bazën e 

rregullave të përvojës, kujdesit dhe maturisë
267

. Bazuar mbi këtë arsyetim, Gjykata e 

Kasacionit ka ngarkuar me përgjegjësi penale për pakujdesi mjekun i cili pasi kishte 

shqyrtuar rezultatin e mamografisë së një pacienteje që prezantonte një patologji 

neoplastike, kishte bërë një diagnozë të gabuar dhe nuk kishte rekomanduar që pacientja 

të kryente një ekzaminim histopatologjik por që kjo të kryente pas një viti një 

mamografi tjetër, gjë që kishte kontribuar në avancimin e sëmundjes
268

.  

 Duke qëndruar në linjë me vendimin unifikues “Franzese”, mund të deduktohet 

se në vlerësimin e lidhjes shkakësore mes mosveprimit të mjekut dhe ardhjes së vdekjes 

së pacientit, ligjet statistikore përbëjnë vetëm njërin prej elementëve që janë vënë në 

dispozicion të gjyqtarit. Këto duhet të merren parasysh së bashku me rrethanat e tjera, 

përsa lidhja shkakësore nuk mund të quhet e vërtetuar mbi një përllogaritje 

statistikore
269

, por duhet të jetë bazuar me vlerësimin e të gjithë faktorëve specifikë të 

çështjes konkrete. Gjykata e Kasacionit në një vendim të sajin, saktëson se pasi të ketë 

përcaktuar ligjet statistikore, gjyqtari duhet të vlerësojë nëse këto janë të aplikueshme 

rastit konkret
270

, duke marrë parasysh të gjithë faktorët që mund të zerojnë aftësinë 
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shmangte ardhjen e pasojës (dëmtimin e pleksit brankial), pra pasoja do të kishte ardhur sidoqoftë. 
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 Lattanzi, G., Lupo, E., Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Volume XI, Libro II - 

Tomo I Artt. 556-599, Giuffrè, Milano, 2010, f. 548. 
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shpjeguese të këtyre ligjeve (mbulimin e çështjes nga këto ligje, sh.a.) të dinamikave të 

rastit konkret
271

. Gjyqtari duhet të verifikojë që ato të përputhen me moshën, seksin, 

gjendjen e përgjithshme të pacientit, duke pasur parasysh fenomenet e tjera patologjike 

që janë shfaqur tek pacienti, si dhe duke konsideruar ndjeshmërinë që çdo individ ka 

ndaj një trajtimi farmakologjik të caktuar. Vlerësimi i të gjithë këtyre rrethanave bëhet 

mbi bazën e ligjeve statistikore, atyre shkencore si dhe rregullave praktike. Pra duhet 

bërë një vlerësim i rrugës që ndjek patologjia zakonisht, sa të efektshme janë terapitë, 

cilët janë faktorët që influencojnë suksesin e trajtimit terapeutik, në ç’mënyrë shfaqen 

këto faktorë në rastin konkret, në cilin stad ndodhet patologjia që ka pasur qëllim të 

trajtonte mjeku që ka kryer mosveprimin. Lidhja shkakësore do të quhet e provuar nëse 

përgjigjet e këtyre pyetjeve jepen mbi bazën e informacioneve shkencore dhe faktike në 

dispozicion
272

 siç mund të jenë rezultati nga autopsia, kartela klinike etj.  

 Ashtu si për lidhjen shkakësore aktive, duhet të vërtetohet se norma e shkelur do 

të kishte qenë e përshtatshme për të shmangur pasojën, nëse do të ishte respektuar nga 

subjekti i.e. në veprën penale të kryer me veprim duhej të vërtetohej se po të mos ishte 

kryer ai veprim aktiv, pasoja nuk do të kishte ardhur; në rastin e veprës penale të kryer 

me mosveprim, duhet të vërtetohet se nëse subjekti do të kishte kryer veprimin që në 

fakt nuk ka kryer, pasoja nuk do kishte ardhur ose do kishte ardhur në një kohë më të 

vonët. Nëse rezultati i këtij vërtetimi nuk është i sigurtë ose shumë pranë të qenurit i 

sigurtë, afërsisht 100% probabël, atëherë nuk mund të themi se lidhja shkakësore 

ekziston me probabilitet racional, ndaj në funksion të parimit in dubio pro reo nuk 

mund të themi se ajo ekziston.  

 

 

 

5. Ekspertimi mjeko-ligjor dhe vlerësimi i lidhjes shkakësore pasive. 

 

Mjekut ligjor i duhet të vlerësojë me anë të ekspertimit se si ndikojnë në lidhjen 

mes veprimit dhe pasojës, faktorë të ndryshëm natyrorë që karakterizojnë një patologji 

konkrete. Këto faktorë janë konkurrues me veprimin dhe për nga natyra mund të 

shkaktojnë lindjen e sëmundjeve iatrogjene, të cilat konsistojnë në dëmtime në shëndet 

të shkaktuara nga një medikament i administruar pacientit apo edhe me trajtimin 

mjekësor-kirurgjikal, duke u gërshetuar kështu të gjithë bashkë në rrjedhën e sëmundjes, 

duke e përkeqësuar shëndetin e pacientit përkohësisht apo në mënyrë të përhershme, 

madje duke shkaktuar edhe vdekjen e tij.  

Në dukje të parë, një situatë e tillë do ta ekspozonte mjekun që ia administroi 

këto medikamente pacientit ndaj përgjegjësisë penale
273

. Gjithsesi gabimi në 

përcaktimin e terapisë që ka shkaktuar një dëmtim të shëndetit nuk sjell automatikisht 

përgjegjësi për mjekim të pakujdesshëm. Që një sëmundje iatrogjene të bëhet shkas për 

lindjen e përgjegjësisë penale të mjekut, duhet të përcaktohet se gabimi në 
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 Cass. Sez. IV n. 12894/06. Rasti në fjalë ka të bëjë me një grua në muajin e shtatë të shtatzanisë e që 
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administrimin e medikamentit apo në veprimin apo mosveprimin e mjekut, është kryer 

duke gabuar, pra me pakujdesi. Sipas Palmieri gabimi mund te jetë “i falshëm” ose “i 

pafalshëm” dhe është vetëm ky i fundit që zakonisht përbën shkak për lindjen e 

përgjegjësisë penale
274

. Po aty, Palmieri thekson që duhet të përmbushet edhe kushti që 

nga gabimi i pafalshëm, pacientit t’i jetë shkaktuar një dëm në shëndet, rreziku për jetën 

ose vdekja. Kjo në thelb përputhet plotësisht me përmbajtjen e dispozitës së “Mjekimit 

të pakujdesshëm” (neni 96 KPSH)
 
. 

Mjeku ligjor mund të shprehet vetëm mbi baza probabilistike. Akoma më shumë 

e vështirëson punën e tij fakti që jo gjithmonë mund të kryejë eksperimente të 

drejtpërdrejta klinike, instrumentale apo laboratorike për të vërtetuar në mënyrë 

shkencore ndikimin e faktorit në ardhjen e pasojës. Të rralla janë edhe mundësitë që ai 

të shprehet mbi bazën e vëzhgimeve empirike, përderisa shpesh i duhet të shprehet mbi 

bazë dokumentacioni të prodhuar nga subjekte të tjera.  

Fillimisht jurisprudenca italiane, i konsideronte si të vlefshme e të mjaftueshme 

për ta quajtur të vërtetuar lidhjen shkakësore rezultatet që buronin nga përgjithësime të 

botëkuptimit të zakonshëm, përsa kohë gjyqtari orientonte procesin e vlerësimit të 

lidhjes shkakësore drejt një shpjegimi sa më shkencor ose të paktën drejt një shpjegimi 

shkencor statistikor
275

. Në këtë sens, lidhja shkakësore konsiderohej se ekzistonte edhe 

kur mungonte siguria (bindja e sigurtë) se jeta e pacientit do të ishte shpëtuar sikur 

mjeku të ishte sjellë në mënyrën e duhur, në atë moment konkret, por ekzistonte një 

probabilitet serioz dhe i vlerësueshëm për sukses në shpëtimin e jetës së tij
276

.  

Meqenëse jeta e njeriut, ashtu si edhe shëndeti, janë të drejta absolute me rëndësi 

primare, në përpjekje për t’i ofruar një mbrojtje sa më të plotë, jurisprudenca italiane u 

largua de facto nga formulimi origjinal në negativ se “ekziston lidhje shkakësore kur 

nuk është rrethanë e jashtëzakonshme që veprimi të ketë shkaktuar në atë moment atë 

pasojë penale‖ në favor të një formulimi pozitiv sipas së cilit “ka lidhje shkakësore kur 

ka probabilitet që veprimi në atë moment të ketë shkaktuar atë pasojë.”.  

 Është shumë e vështirë përcaktimi me bindje të sigurtë se një veprim i munguar 

(pra mosveprimi) do të kishte shmangur ardhjen e pasojës që në fakt ka ardhur. P.sh 

nëse një pacient prezantohet me një plagë të kontaminuar me dhè, procedura më e 

zakonshme profilaktike do të ishte administrimi i serumit anti-tetanoz, paçka se nuk ka 

ndonjë garanci se marrja e këtij serumi do të shmangë me siguri shfaqjen e sëmundjes e 

anasjelltas, se mosmarrja e serumit do të shkaktojë me siguri shfaqjen e sëmundjes. 

Është një shembull që sillet në traktate të ndryshme dhe që dëshmon për qëndrimin e 

shkencës mbi një argument të caktuar, por që nuk i arrin ato nivele bindjeje të sigurtë, 

pra përtej çdo dyshimi të arsyeshëm, me të cilën duhet të shprehet mjeku ligjor që kryen 

një ekspertim për mjekim të pakujdesshëm, si ai që shqyrtohet në rastin e mjekut që nuk 

ka administruar serumin anti-tetanoz. Analiza e sjelljes së pakujdesshme të mjekut që 

është nën vlerësimin e një eksperti mjeko-ligjor duhet së pari t’i referohet 

karakteristikave të rastit konkret, motivacionit nga i cili është shtyrë mjeku kur ka 

zgjedhur të kryejë apo moskryejë një veprim të caktuar si dhe pohimin me bindje të 

sigurtë se rezultati përfundimtar do të kishte qenë i ndryshëm, sikur sjellja e mjekut të 

kishte qenë e ndryshme. Kështu, mbi bazën e ligjeve shkencore, dhënia e serumit anti-

tetanoz ofron një mundësi të lartë të shmangies së sëmundjes për pacientin. Nëse 

pacientit të plagosur nuk i është dhënë ky serum dhe më pas ai ka vdekur si rrjedhojë e 
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tetanozit, mjeku që ka neglizhuar në dhënien e këtij trajtimi profilaktik, është përgjegjës 

për shkaktimin e vdekjes së pacientit
277

. 

Sipas Barnit
278

, përcaktimi i një diagnoze apo terapie te gabuar, duhet inkuadruar 

si shkelje e bindjeve shkencore që karakterizojnë një trajtim efektiv ideal, të sigurtë dhe 

të dobishëm në referim të të cilit do të na duhej të konkludonim përtej çdo dyshimi të 

arsyeshëm, se pasoja fatkeqe nuk do të kishte ardhur (ose anasjelltas do të kishte ardhur 

sidoqoftë, çka do të ndërpriste lidhjen shkakësore) nëse do të ishte zbatuar një trajtim 

terapeutik konform legibus artis. I tillë do të ishte rasti kur mjeku gabon në dozimin e 

një bari duke e administruar atë në tepricë apo me pakicë dhe paralelisht pacienti pëson 

një përkeqësim të shëndetit apo akoma më keq, vdes. Për të vërtetuar ekzistencën e 

lidhjes shkakësore mes këtij veprimi dhe pasojës penale nuk mjafton që të konkludohet 

se është gabuar në dozimin e barit. Kërkohet që nëpërmjet ekspertimit të përcaktohet me 

saktësi se cila ishte doza e duhur, të bëhet dallimi i saj nga doza që nuk ka asnjë efekt 

ndikues dhe nga doza me efekt toksik e mbi të gjitha të krahasohen zhvillimet e 

zakonshme të patologjisë së pacientit me rrethanat përshpejtuese të patologjisë që mund 

të kenë ndodhur konkretisht. Ekzistenza e lidhjes shkakësore është e pamundur të 

pohohet me siguri absolute, por do të ishte e pranueshme si nga pikëpamja shkencore 

ashtu edhe nga ajo juridike, nëse mbështetet mbi të dhëna konvergjente të mjaftueshme, 

të cilat si të tilla, ofrojnë besueshmëri. Për këtë duhet me doemos t’i referohemi të 

dhënave epidemiologjike-statistikore duke e vënë mosveprimin në një analizë 

vlerësuese ex post. Në këtë analizë nevojitet: 

 

a. përcaktimi i hallkës që mungon në zinxhirin e ngjarjeve (mosveprimi), 

ekzistenca e së cilës do të kishte sjellë një pasojë tjetër më të favorshme. 

b. përcaktimi i diagnozës dhe/apo terapisë që nuk u dha si rrjedhojë e 

mosveprimit të pakujdesshëm të mjekut. 

c. përcaktimi i zhvillimit klinik që besohet se do të kishte pasur patologjia 

nëse pacientit do t’i ishte administruar një diagnozë/terapi e saktë. 

d. vlerësimi i probabilitetit që një pasojë e ndryshme e më e favorshme do 

të kishte ardhur
279

.  

 

Prandaj sipas Barnit lidhja shkakësore në patologjitë iatrogjene, nuk mund të 

quhet e vërtetuar bazuar thjesht në faktin se sjellja e mjekut ka qenë e përshtatshme për 

të shkaktuar atë lloj pasoje, por sepse vërtetohet se kjo sjellje ka ndikuar në ardhjen e 

kësaj pasoje, pra e ka shkaktuar atë. Për të arritur në këtë vlerësim, sipas Barnit 

nevojiten tre lloje dokumentacionesh, të cilat në vetvete trupëzojnë ligjet shkencore të 

mbulimit (kuptuar si norma që gjejnë zbatim në rastin konkret) e që konkretisht 

konsistojnë në: 

 

a. udhëzues që përcaktojnë në mënyrë të përgjithshme dhe bindëse 

diagnozën apo terapinë e saktë për rastin konkret. 

b. dokumentacion shkencor që provon nivelin e efektivitetit të diagnozës 

apo terapisë së saktë. 

c. kuadrot e referimit mbi zhvillimin e zakonshëm të patologjisë së 

diagnostifikuar në mënyrë të saktë për atë rast konkret apo të trajtuar siç 
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duhet. Përfshihen këtu edhe kuadrot e referimit të mundësisë së pacientit 

për t’i mbijetuar patologjisë të bazuar në prognozë
280

. 

 

 

6. Lidhja shkakësore në veprimtaritë e rrezikshme. 

 

Ushtrimi i profesionit mjekësor shpesh nënkupton ndërhyrje që cënojnë 

integritetin fizik dhe psikik të pacientit, sidomos në rastin e ndërhyrjeve kirurgjikale, të 

cilat legjitimohen përsa të prirura nga qëllimi i përmirësimit të gjendjes shëndetësore të 

pacientit apo lehtësimit të vuajtjeve të tij. Detyrimi për të marrë masa parandaluese gjatë 

ushtrimit të veprimtarive të rrezikshme të ligjshme parashikohet nga neni 622 i Kodit 

Civil shqiptar, ku përcaktohet përgjegjësia civile për dëmin e shkaktuar të tretëve gjatë 

kryerjes së veprimtarive të rrezikshme ku rast përjashtimor është “kur (subjekti) provon 

se ka përdorur të gjitha masat e përshtatshme e të nevojshme për mënjanimin e dëmit.‖
281

. 

Gallo zbaton procedurën trefazore të parashtruar më lart mbi lidhjen shkakësore 

pasive edhe për pasojat që vijnë nga veprimtari të rrezikshme, duke nënvizuar se 

përbëjnë objekt të përgjegjësisë penale (dhe asaj civile, sh.a.) vetëm ato pasoja që janë 

shfaqur si rrjedhojë e mosmarrjes së masave të duhura parandaluese nga subjekti i 

detyruar për këtë
282

. Vazhdon autori se, lidhja shkakësore që duhet vërtetuar nuk është 

ajo midis veprimtarisë së rrezikshme dhe dëmit, por ajo midis të mosvepruarit në 

përmbushje të detyrimit për të marrë masa parandaluese gjatë ushtrimit të kësaj 

veprimtarie dhe dëmit të ardhur prej kësaj sjellje
283

. Përgjegjësia penale lind nga shkelja 

e një detyrimi pozitiv për të vepruar nga subjekti i angazhuar në këtë veprimtari të 

rrezikshme të ligjshme. Nëse vërtetohet se pasoja e dëmit do kishte ardhur edhe sikur 

subjekti t’i kishte kryer të gjitha veprimet e detyrueshme që caktonte ligji, atëherë 

subjekti nuk mund të merret në përgjegjësi penale sepse rrethanat që çuan në pasojën e 

dëmshme rezultojnë të pashmangshme, pra ka pasur shkaqe konkurruese.  

Në kuptimin e së drejtës penale aktuale italiane, detyrimi për të vepruar i mjekut 

gjatë ushtrimit të profesionit të tij, buron nga pozita e garantit të jetës dhe shëndetit të 

njeriut që i atribuohet atij. E thënë ndryshe, nëse nga mosveprimi i mjekut ka ardhur 

cënimi i jetës apo i shëndetit të pacientit, meqënëse ky ka pasur detyrimin për të vepruar 

si garant i shëndetit të njeriut, me mosveprimin e tij ka shkelur këtë detyrim, ndaj 

konkludohet se ekziston lidhja shkakësore, e për rrjedhojë lind përgjegjësia penale
284

. Si 

rrjedhojë e veçorisë që paraqet dispozitivi i nenit 40 §2 KPI, për ta bërë më të 

drejtpërdrejt mbrojtjen e së drejtës për jetë dhe kujdes shëndetësor të pacientit, Fiore & 

Fiore sygjerojnë që të adoptohen dispozita kur përgjegjësia penale për subjektet që janë 

në pozita garantuese, të jetë e bazuar mbi kushtet dhe rrethanat paraprakisht të  

përcaktuara që i ngarkojnë subjektet e posaçme me detyrimin për të vepruar
285

. Kjo gjë 
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ka lidhje me faktin se normalisht përgjegjësia penale lind kur shkaktohet një pasojë e 

dëmshme. Subjekti që nuk ka penguar ardhjen e një pasoje të shkaktuar nga një i tretë 

mban përgjegjësi penale mbi bazën e nenit 40 §2 KPI, vetëm nëse kishte pasur 

detyrimin ligjor që të vepronte. I tillë është pikërisht roli i mjekut si garant për 

mbrojtjen e shëndetit të pacientit. Kodi Penal shqiptar e ka bërë një parashikim të 

posaçëm për mjekun (dhe personelin mjekësor) në nenin 96 KPSH, por në kryerjen e 

mjekimit të pakujdesshëm mund të përshihet si moskryerja e një veprimi të 

detyrueshëm apo moskryerja e veprimit ashtu siç duhej (mosveprim) ashtu edhe kryerja 

e një veprimi të gabuar (veprim aktiv). Në fakt, formulimi i kësaj dispozite nuk është 

ezaustiv në shpjegimin e kushteve dhe rrethanave që e ngarkojnë mjekun me detyrimin 

për të vepruar. 

Mbi këtë pikë është me interes që të bëjmë një premisë rreth risisë që synon të 

sjellë reforma në Kodin Penal italian: Në nenin 18 të projekt-draftit të KPI, përcaktohet 

se mjeku apo personi që është i angazhuar në kryerjen e një aktiviteti terapeutik mbi një 

pacient të marrë në kurim, ka për detyrë të pengojë, në ushtrim të detyrës së tij, çdo 

cënim të jetës apo shëndetit të pacientit
286

. Nëpërmjet kësaj dispozite, kodifikatori bën 

një rregullim të posaçëm për pozitën e garantit të mjekut, sepse tashmë do të jetë 

përcaktuar shprehimisht nga ligji penal detyrimi për të vepruar i mjekut apo i subjektit 

të angazhuar në veprimtari terapeutike. Ky ndryshim është parë i nevojshëm nga 

legjislatori për ta bërë të qartë e të drejtpërdrejtë detyrimin ligjor penal për të vepruar të 

mjekut, në mënyrë që të shmangen referimet në norma të tjera juridike me karakter 

ekstra-penal.  

Në përpjekje për të zgjidhur problemet e shumta që janë hasur nga praktika 

gjyqësore, reforma e Kodit Penal italian e ravijëzuar në projekt-draft adreson edhe 

çështjen e delegimit të pozitës së garantit. Kjo tematikë aplikuar përgjegjësisë penale të 

mjekut do të gjejë trajtim më të gjerë në kapitujt në vazhdim
287

. Më poshtë do të 

parashtrojmë vetëm atë që është relevante për vlerësimin e lidhjes shkakësore pasive kur 

detyrimi lind nga një pozitë garantuese. Konkretisht në projekt-draftin e Kodit Penal 

italian përcaktohet se
288

:   

 

 mosveprimi duhet të jetë kryer në shkelje të një detyrimi konkret për të 

vepruar. Mbi konkretësinë e detyrimit mund t’i referohemi shembullit të 

dhënë pak më lart mbi mjekun që është dëshmitar i një aksidenti rrugor si 

kalimtar i thjeshtë dhe nuk i jep ndihmën e parë të plagosurit. 

 titullari i pozitës garantuese të ketë zotësinë juridike dhe aftësitë faktike 

të përshtatshme për shmangien e pasojës. Kjo i referohet legjitimimit të 

mjekut si subjekt që në ushtrim të detyrës për të dhënë kujdes 
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ottobre 1998) – Articolato, 26 maggio 2001, aksesuar më shtator 2013 nga 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS31489#u

3 
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 Infra note § ―Pozita e garantit si burim përgjegjësie penale për veprat penale të kryera me 

mosveprimin”. 
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 Ministero della Giustizia, Commissione Pisapia, Per la riforma del codice penale (27 luglio 2006) – 

Relazione, XI. Soggetto attivo, condotta, evento e nesso di causalità, 19 novembre 2007, aksesuar më 

shtator 2013 nga 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_57&previsiousPage=mg_1_12&conte

ntId=SPS47445.  
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shëndetësor, realizon të drejtën e pacientit për ta përfituar atë, duke pasur 

parasysh zbatimin e rrethanave përjashtuese të përgjegjësisë penale 

sidomos atë të pëlqimit të informuar dhe nevojës ekstreme. 

 detyrimi për të vepruar të jetë përcaktuar nga ligje ose norma publike a 

private së cilave i referohet ligji (detyrim ligjor). Referuar veprimtarisë 

së mjekut, kjo pikë rregullohet në mënyrë të posaçme në nenin 18 të 

projekt-draftit të KPI siç parashtruam më lart. 

 

 

7. Lidhja shkakësore në veprat penale të kryera me pakujdesi. 

 

Sa parashtruar deri më tani mbi vërtetimin e lidhjes shkakësore është e 

përbashkët për veprat penale të kryera me të dy format e fajit, por në këtë seksion do të 

përqendrohemi posaçërisht në trajtimin e çështjes së vlerësimit të lidhjes shkakësore në 

veprat penale të kryera me pakujdesi, si një argument që paraqet interes të veçantë në 

kuadrin e përgjegjësisë penale të mjekut për mjekim të pakujdesshëm.  

Aftësia e një kushti për të qenë conditio sine qua non në ardhjen e pasojës është 

e kushtëzuar nga forma e fajit me të cilin kryhet veprimi apo mosveprimi: është e qartë 

në veprat e kryera me dashje, e vagët tek veprat e kryera me pakujdesi. Problemi me 

lidhjen shkakësore në veprat e kryera me pakujdesi në formën e neglizhencës, ashtu si 

edhe në ato të kryera me mosveprim, është vështirësia e përcaktimit se cili është shkaku 

kryesor determinant.  

Lidhja shkakësore në veprat penale të kryera me pakujdesi vërtetohet kur sjellja 

(veprimi apo mosveprimi) nuk është shkak për ardhjen e pasojës, por thjesht një 

mundësi për shfaqjen e saj, atëherë kur pasoja penale është absolutisht e dukshme dhe si 

rrjedhojë është plotësisht e perceptueshme dhe e kuptueshme në tërë aspektet e saja dhe 

e evitueshme nga çdokush që tregon një kujdes normal (diligenza, it). Për të përjashtuar 

ekzistencën e lidhjes shkakësore mes sjelljes dhe pasojës duhet përcaktuar nëse pasoja 

do kishte ardhur pavarësisht nëse subjekti do të kishte vepruar me kujdes, maturi dhe 

përvojë (përkatësisht diligenza, prudenza, perizia, it.), të cilat janë norma të kujdesit 

parandalues të dëmtimit që duhet të ekzistojnë në një sjellje. 

Nuk është i mjaftueshëm vërtetimi i në lidhjeje shkakësore materiale mes sjelljes 

dhe pasojës, por është e nevojshme që të provohet një lidhje shkakësore juridike: pra jo 

vetëm pasoja të ketë ardhur si rezultat i një veprimi apo mosveprimi të kryer nga 

subjekti, por edhe që norma e kujdesit që nuk është zbatuar ka qenë e përshtatshme për 

të shmangur ardhjen e asaj pasoje të padëshiruar. Kjo ka rëndësi sidomos në rastet kur 

pasoja prodhohet në një moment shumë më të vonshëm përkundrejt momentit të 

kryerjes së veprimit apo mosveprimit të mjekut, p.sh pacienti vdes pas një muaji nga 

ndërhyrja mjekësore.  

Teoria e kushtit (condizionalistica, it) aplikohet edhe në rastin e veprës penale të 

kryer me pakujdesi, me veçorinë se këtu kërkohet që pasoja që rrjedh nga veprimi apo 

mosveprimi të jetë një konkretizim i atij rreziku që norma e kujdesit që është shkelur 

synonte të parandalonte
289

. Kështu evitohet zbatimi i përgjegjësisë penale objektive që 

do të rezultonte nga vlerësimi i një lidhjeje thjesht materiale mes sjelljes dhe pasojës. 

Në vlerësimin e lidhjes shkakësore të veprave penale të kryera me pakujdesi, sistemi 

italian i referohet sërish kriterit të shmangies së pasojës: a do të ishte shmangur pasoja 

po të ishte zbatuar norma e kujdesit apo pasoja do të kishte ardhur gjithsesi? Fiandaca - 

Musco japin shembullin e një mjeku anestezist i cili gabon në administrimin e kokainës 
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në vend të novokainës një pacienti gjatë një ndërhyrjeje kirurgjikale, pacient i cili vdes 

gjatë kësaj kohe. Më vonë vërtetohet se pacienti kishte një hipersensibilitet ndaj çdo 

substance narkotike dhe se do të kishte vdekur sidoqoftë, pra edhe sikur t’i ishte 

administruar novokainë nga mjeku. Autorët hipotizojnë se përgjegjësia penale e 

veprimit të mjekut-anestezist mund të vlerësohet në dy shkallë
290

:
 
 

Vlerësimi in abstracto i mundësisë për ta shmangur pasojën do të ofronte një 

qartësi më të madhe sepse në thelb do konfirmonte se, sikundër ekziston një rregull 

sjelljeje me karakter shoqëror apo normativ që synon të parandalojë ardhjen e një dëmi, 

respektimi i kësaj norme do të kishte shmangur ardhjen e pasojës së dëmshme. Kjo 

zgjidhje do na çonte në fakt në përgjegjësine objektive që konsiderohet si një teori e 

tejkaluar për kushtet e sotme. 

Vlerësimi konkret i mundësisë së shmangies së pasojës së dëmshme në vetvete 

nuk arrin të shpjegojë se për ç’arsye duhet të mungojë përgjegjësia penale për pasojën 

penale që do të kishte ardhur sidoqoftë.  

Për të evituar këtë mungesë efektiviteti në vlerësim, Fiandaca - Musco ofrojnë 

tre alternative zgjidhje: 

 

 Të konsiderohet se mungon lidhja shkakësore mes kësaj sjellje të 

pakujdesshme dhe pasojës meqënëse pasoja do të kishte ardhur 

sidoqoftë. Por këtu ngrihet kritika se po vendosen në lidhje shkakësore 

një ngjarjeje konkrete (pasoja e ardhur) dhe një rrethanë ideale (joreale, 

sh.a.) që është sjellja e mjekut në shkelje të normës së kujdesit. 

 Vërtetimi i lidhjes shkakësore të kalojënë dy faza: në fazën e parë të 

përcaktohet nëse veprimi apo mosveprimi ka shkaktuar pasojën, dhe në 

fazën e dytë të vlerësohet nëse zbatimi i normës së kujdesit parandalues 

do të kishte qenë i aftë të shmangte pasojën. Nëse faza e dytë jep rezultat 

negativ, atëherë lidhja shkakësore konsiderohet e ndërprerë. Këtu 

gjyqtari në fakt bën një vlerësim hipotetik analog me atë që kryen për 

veprat penale të kryera me mosveprim (neni 40 KPI)
291

. 

 Të zbatohet kriteri i rrezikut të shtuar, pra të quhet se ka lidhje 

shkakësore nëse shkelja e normës së kujdesit parandalues ka shkaktuar 

një rritje të konsiderueshme të rrezikut të ardhjes së pasojës. Zgjidhja që 

ofron zbatimi i këtij kriteri varet nga mundësia e vërtetimit në mënyrë 

empirike të faktit se do të kishte qenë e pamundur që pasoja të ishte 

shmangur edhe po të ishte respektuar rregulli i sjelljes
292

. 

 

Gallo përmbledh se për veprat penale të kryera me pakujdesi, subjekti nuk 

merret në përgjegjësi penale (si rrjedhojë e vërtetimit të lidhjes shkakësore, sh.a.) sepse 

ka dështuar në parashikimin e asaj që duhej të kishte parashikuar (ardhjen e pasojës 

sh.a.) por sepse ka ndjekur një sjellje të caktuar ndërkohë që kishte mundësitë që të 

vinte një pasojë penale ishin reale
293

.  

Zakonisht, veprat penale të konsumuara me pakujdesi në formën e neglizhencës 

kryhen me mosveprim. Por siç nënvizon Fiandaca - Musco
294

, disa sjellje kanë një 

karakter ambivalent: në varësi të cilësimit që marrin si veprim aktiv apo mosveprim, 

                                                 
290
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 Cass. Pen. Sez IV, Sentenza n. 181838/89 siç është cituar nga Crespi et al., 1994, ibid, f. 101. 
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 Marinucci, La colpa per inosservanza, f. 261 e vijim siç është cituar nga Fiandaca, G., Musco, 2004, 

ibid, f. 518. 
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ndryshon edhe cilësimi juridiko-penal për pasojën që kanë shkaktuar. Në disa raste, 

pavarësisht nëse shkelja e normës së kujdesit është kryer me veprim apo mosveprim, 

subjekti përgjigjet penalisht për të njëjtën figurë vepre penale. I tillë është rasti kur 

subjekti është në pozitë garantuese p.sh. mjeku kurues shpërqendrohet gjatë kryerjes së 

ndërhyrjes kirurgjikale mbi pacientin, i cili më pas vdes. Një person që pengon stafin e 

ndihmës së shpejtë që të largohet me të aksidentuarin drejt spitalit, nuk duhet të merret 

në përgjegjësi për “Mosdhënie ndihme” por për “Vrasje” të kryer me veprim aktiv, 

sepse pengimi i largimit të të aksidentuarit me ambulancë duhet konsideruar si një 

sjellje pozitive/aktive që anullon mekanizmin e ndihmës që ishte vënë në lëvizje me 

synim zvogëlimin apo ndërprerjen e cënimit të objektit juridiko-penal (i.e. jeta). 

Gjithashtu vlen të shtohet në këtë pikë se jo çdo subjekt që ka detyrimin për kujdes të 

përgjithshëm është garant i një të drejte mbi objektin juridiko-penal. Drejtuesi i 

automjetit nuk është garant i jetës apo shëndetit të kalimtarit sepse kalimtari nuk i ka 

besuar atij mbrojtjen e këtij objekti juridiko-penal. Drejtimi i automjetit përbën në 

vetvete një veprim aktiv të rrezikshëm për jetën apo shëndetin e kalimtarit, ndaj 

mosrespektimi i rregullave të qarkullimit rrugor, kur kanë sjellë vdekjen e subjektit, 

cilësohet si vepër penale e kryer me veprim aktiv.  

Edhe rrethanat juridike që përjashtojnë përgjegjësinë penale mund të shfaqen me 

mosveprim p.sh një kalimtar nuk i jep dot ndihmë një të aksidentuari sepse ky (p.sh ka 

një turbullim psikik të fortë) e kërcënon atë. Mandej, lidhur me nevojën ekstreme, 

anëtari i ekipit mjekësor nuk ndërhyn dot të ndihmojë një të aksidentuar që ka rënë në 

një greminë sepse do të vinte në rrezik jetën e tij. 

 

 

8. Konkurrimi i shkaqeve. 

 

Shkaqet mund të jenë rrethana natyrore apo veprime të njeriut. Shkak efiçent 

është ai që çon në modifikimin e një gjendje të mëparshme pa të cilin nuk do të ishte 

prodhuar një efekt i caktuar
295

. Skema e lidhjes shkakësore efiçente funksionon shumë 

mirë në rastin kur shkaku efiçent konsiston në veprim njerëzor ndërsa kushti është 

rrethanë faktike (natyrore) e ndryshme nga sjellja e njeriut (p.sh një subjekt plagos X-in 

i cili vdes gjatë ndërhyrjes kirurgjikale për shkak të një komplikacioni të kardiopatisë 

nga e cila vuante prej kohësh). Në momentin kur kushti konsiston në një sjellje të 

njeriut, kriteri i lidhjes shkakësore efiçente hyn në krizë sepse vështirësohet atribuimi i 

veprimit të kundraligjshëm penal.   

Kodi Penal italian parashikon shprehimisht mundësinë e konkurrimit të 

shkaqeve në nenin 41, përmbajtja e të cilit mund të parashtrohet si më poshtë: 

 

“Konkurrimi i shkaqeve paraekzistuese apo të njëkohshme apo të mëvonshme, 

edhe pse të pavarura nga veprimi apo mosveprimi i fajtorit, nuk përjashtojnë lidhjen 

shkakësore midis veprimit apo mosveprimit dhe pasojës. 

                                                 
295

 Një pjesë e doktrinës shqiptare dhe italiane bën një dallim midis termit “kusht” dhe “shkak”, ku i 

fundit i referohet shkakut të domosdoshëm për ardhjen e pasojës, ndërsa i pari është thjesht një rrethanë 

që ka qenë pjesë e zinxhirit të lidhjes shkakësore. Ndërkohë pjesa tjetër e doktrinës italiane apo asaj 

shqiptare, i cilësojnë të gjitha rrethanat që janë pjesë e zinxhirit shkakësor të afta për të shkaktuar pasojën 

si “shkaqe”, por dallojnë shkakun conditio sine qua non si atë që, duke qenë pjesë e zinxhirit të 

rrethanave që kanë paraprirë pasojën, ka qenë i  përshtatshëm për të shkaktuar ardhjen e pasojës në 

mungesë të të cilit pasoja nuk do të kishte ardhur. 
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Shkaqet e mëvonshme përjashtojnë lidhjen shkakësore kur të marra veçmas, 

kanë qenë të afta të sjellin pasojën. Në këtë rast, nëse veprimi apo mosveprimi i kryer 

përpara përbën vepër penale, zbatohet dënimi për atë vepër. 

Dispozitat e mësipërme zbatohen edhe kur shkaku paraekzistues, i njëkohshëm 

apo i mëvonshëm është veprim i kundraligjshëm i të tretëve.”
296

. 

 

Në një vështrim të parë mund të vërejmë se neni 41 §1 KPI përcakton në mënyrë 

të qartë mungesën e rëndësisë së shkaqeve konkurruese në lidhjen shkakësore që 

ekziston mes veprimit apo mosveprimit të subjektit dhe pasojës së ardhur. E thënë 

ndryshe, ekzistenca e kushteve apo faktorëve paraprak, të njëkohshëm apo të 

mëvonshëm në zinxhirin e ngjarjeve të finalizuar me ardhjen e pasojës penale, është 

plotësisht i pranueshëm dhe nuk përbën shkak për ndërprerjen e lidhjes shkakësore mes 

veprimit të subjektit dhe pasojës penale. Ndërkohë në § 2 të nenit 41 KPI parashikohet 

përjashtimi nga rregulli i vendosur në paragrafin parardhës, kur shkaqet konkurruese 

fitojnë rëndësi përsa të afta për të formuar një lidhje shkakësore të re me pasojën penale, 

duke ndërhyrë në zinxhirin e ngjarjeve në të cilin perfshihet edhe veprimi apo 

mosveprimi i subjektit. Në këtë eventualitet, nëse veprimi  apo mosveprimi i subjektit 

përbën vepër penale për të do zbatohet dënimi i parashikuar nga dispozita penale 

përkatëse.  

Sipas Fiandaca-Musco, neni 41 §2 KPI paraqet një nga rastet kur nuk aplikohet 

teoria e “conditio sine qua non” për të vërtetuar lidhjen shkakësore. Sipas autorëve, ky 

paragraf ka efekt të dyfishtë: nga njëra anë përcakton se lidhja shkakësore ndërpritet kur 

ndërhyjnë një seri faktorësh apo shkaqesh, të cilat krijojnë një lidhje shkakësore të re e 

të pavarur me pasojën e ardhur; nga ana tjetër, zvogëlon mundësinë e marrjes së 

subjektit në përgjegjësi penale, si rezultat të një zbatimi strikt të teorisë 

kondicionalistike, përsa lidhja shkakësore quhet se është ndërprerë kur vlerësohet se 

pasoja nuk ka ardhur si rrjedhojë e një zhvillimi normal ngjarjesh p.sh i plagosuri me 

armë zjarri vdes në spital si rrjedhojë e rënies së një zjarri
297

.  

Në fakt neni 41 §1 dhe 41 §3 KPI po ashtu si neni 40 §2, i cili ekuivalenton 

mospengimin e ardhjes së pasojës me të shkaktuarit e saj, konfirmojnë zbatueshmërinë e 

conditio sine qua non kur përcaktojnë se një pasojë nuk është e prodhuar nga një veprim 

(apo mosveprim) i izoluar, përsa zinxhiri shkakësor që është finalizuar me shfaqjen e 

pasojës, e përmban këtë veprim si një hallkë të lidhur me hallkat e tjera, e që konkretisht 

konsistojnë në faktorët parardhës, të njëkohshëm apo pasardhës të kësaj pasoje.  

I këtij mendimi është edhe Gallo, i cili sidoqoftë mban një qëndrim më të 

moderuar se Fiandaca-Musco kur vlerëson se neni 41 §2 KPI është në të vërtetë neutral 

si ndaj teorisë së lidhjes shkakësore adekuate ashtu edhe ndaj teorisë së lidhjes 
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 Art. 41 KPI “ Concorso di cause - Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, 

anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra 

l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità, quando sono 

state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedente 

commessa costituisce per sè un reato, si applica la pena per questo stabilita.Le disposizioni precedenti si 
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barazojnë konceptin e shkakut që veçmas është i mjaftueshëm të shkaktojë pasojën me konceptin e rastit 

fatkeq apo atë të forcës madhore. Ndërkohë nuk mund të zbatohet për analogji neni 40 §2 KPI 

(mospengimi i ardhjes së pasojës kriminale është i njëllojtë me shkaktimin e saj, sh.a.) edhe tek shkaqet 

parardhëse apo të njëkohshme sepse duke zbatuar teorinë e shkakut të rrezikut të shtuar do të ishim 

përpara përshkallëzimit të një rreziku tashmë të krijuar.   
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shkakësore njerëzore. Këtë autori e mbështet mbi arsyetimin se në momentin kur 

përcaktohet lidhja shkakësore sipas conditio sine qua non (i.e. lidhja shkakësore 

adekuate), nëse në zinxhirin shkakësor ndërhyn një faktor i mëvonshëm e i 

jashtëzakonshëm, kjo lidhje pushon së pasuri vlerë nga pikëpamja juridike. Faktori i 

mëvonshëm në fjalë duhet të cilësohet si i jashtëzakonshëm në mënyrë të qartë e si 

rezultat një vlerësimi objektiv. Faktori është me siguri i jashtëzakonshëm, pra i 

paparashikueshëm dhe i papërllogaritshëm nga subjekti, vetëm në rastet kur i referohet 

rrethanave pasardhëse të veprimit (apo mosveprimit). Pra në të vërtetë paragrafi 2 i 

nenit 41 KPI kërkon të bëjë një saktësim, një konfirmim të kushtëzuar të teorisë së 

conditio sine qua non të përqafuar në dy paragrafet e tjerë të këtij neni, duke përjashtuar 

lidhjen shkakësore vetëm nëse janë shfaqur shkaqe të mëvonshme të 

jashtëzakonshme
298

.  

Konkretisht, gjyqtari duhet të vlerësojë nëse sjellja e njeriut ka qenë kusht i 

domosdoshëm për ardhjen e pasojës. Nëse vlerësohet se sjellja ka pasur ndikim në 

ardhjen e pasojës, hapi i dytë do të ishte vlerësimi nëse kjo sjellje është conditio sine 

qua non në kuadrin e lidhjes shkakësore adekuate (kriter pozitiv). Hapi i tretë dhe i 

fundit do të jetë vlerësimi nëse pasoja nuk ka ardhur nga shkaqe të tjera të 

jashtëzakonshme (kriter negativ). 

Shpeshherë ndodh që pasoja e parë e ardhur të jetë shkak për ardhjen e një 

pasoje të dytë, e kjo e fundit mund të jetë shkak për ardhjen e një pasoje të tretë sipas 

parimit causa causae est causa causati (lat.)
299

. Lidhja shkakësore e drejtpërdrejtë (e 

pandërprerë) nuk duhet ngatërruar me ardhjen e menjëhershme të pasojës pas kryerjes 

se veprimit apo mosveprimit. Lidhja midis shkakut dhe pasojës konsiderohet e 

drejtpërdrejtë (direkte) edhe në rastin kur është e ndërmjetësuar, mjafton që të ekzistojë 

një vazhdimësi në rrjedhën e saj. P.sh quhet se lidhja shkakësore është e drejtpërdrejt 

edhe kur një gabim që bën mjeku në kurimin e pacientit, sjell një rezultat të ndryshëm 

nga ai që do ishte shfaqur pa këtë gabim e që më pas ka shkaktuar ardhjen e pasojës 

(kusht i ri shkaktues). Lidhja shkakësore direkte është ekskluzive apo unike atëherë kur 

zinxhiri shkakësor ka rrjedhur nga një shkak i vetëm dhe nuk është ndikuar nga asnjë 

shkak tjetër. Kjo në fakt ka pak gjasa të ndodhë në fushën e pakujdesisë në mjekim, kur 

dëmtimi në shëndet apo humbja e jetës vjen si rrjedhojë e një pluraliteti shkaqesh. 

Lidhja shkakësore është indirekte atëherë kur shkakut i janë bashkuar shkaqe të tjera të 

afta për të shkaktuar ardhjen e pasojës.    

Në përmbledhje, shkaku është ai veprim apo mosveprim që është njëkohësisht i 

nevojshëm dhe i mjaftueshëm për ardhjen e pasojës, pa të cilin kjo e fundit nuk do të 

kishte ardhur. Bashkëshkaku është rrethana që ndërhyn në zinxhirin e lidhjes 

shkakësore të formuar tashmë e që përmbush kriterin e nevojshmërisë, por jo atë të 

mjaftueshmërisë. Bashkëshkaku nuk është i domosdoshëm për ardhjen e pasojës por e 

influencon lidhjen shkakësore në një mënyrë të tillë që në mungesë të tij, do të kishte 

ardhur një pasojë tjetër, e ndryshme
 
 nga ajo që erdhi konkretisht

300
. Si rrjedhojë 

bashkëshkaku merr cilësinë e “shkakut determinant” për arsyen e vetme se ka ndryshuar 

rezultati përfundimtar (pasoja përfundimtare, sh.a) duke ndikuar mbi efektin që ka pasur 

një veprim apo mosveprim tjetër brenda lidhjes shkakësore që është formuar. 

Në rast se nga eliminimi imagjinar  i kushteve të sipërpërmendura, pasoja do të 

kishte ardhur, këto rrethana mbeten kushte (jo shkaqe), pra përjashtohen nga lidhja 

shkakësore, sepse vlerësohet se nuk kanë pasur ndikim qoftë në mënyrë direkte, qoftë 

indirekte, qoftë të menjëhershme apo të mëvonshme, paraprirëse apo pasuese, në lidhjen 
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shkakësore midis mos/veprimit dhe pasojës
301

. Ky lloj kushti njihet ndryshe edhe me 

termin “shkaku rastësor”, term që përshkruan një faktor shkaktues që i marrë veçmas, 

në kushte normale, nuk është i aftë të shkaktojë ardhjen e pasojës. Shkaku rastësor 

konsiderohet si një moment që “çliron”, pra aktivizon shkakun determinant dhe për këtë 

arsye shpesh shkëmbehet gabimisht me të. Muçi e përkufizon shkakun rastësor si 

“shkaqet apo lidhjet e rastit (që) ndikojnë në lindjen, zhvillimin ose drejtimin që merr 

fenomeni (pasoja, sh.a), mund ta shpejtojnë ose ta ngadalësojnë ecurinë e tij, 

ndonjëherë janë të domosdoshëm, por asnjëherë nuk e lindin atë”
302

.  

Shkaku rastësor mund të përshkruhet me shprehjen “pika që përmbys vazon”. 

Edhe pse teknikisht është pjesë e zinxhirit shkakësor mes mos/veprimit dhe pasojës 

penale, shkaku rastësor nuk konsiderohet shkak konkurrues sepse vlerësohet se 

prezenca e tij nuk ka ndikuar në lidhjen shkakësore, përsa pasoja do të kishte ardhur 

sidoqoftë, nga çfarëdo kusht tjetër. Shkaku rastësor ndryshon nga koinçidenca e thjeshtë 

dhe i referohet më shumë rrethanave të vendit dhe kohës që shfaqen dhe përjashtojnë 

çdo lidhje shkakësore mes veprimit apo mosveprimit të subjektit dhe pasojës së ardhur, 

duke konsistuar në një lidhje rastësore e cila edhe pse përjashton mundësinë e ngarkimit 

me përgjegjësi penale, nuk pengon ngritjen në përgjegjësi civile
303

. Shkak rastësor 

mund të kemi për shembull kur një kollitje e pacientit shkakton një aneurizëm të aortës 

që sjell vdekjen e pacientit.  
 
 

8.1. Shkaqet ekuivalente 

 

Sistemi italian mbështetet në parimin e par condicio sipas së cilës, nëse veprimi 

apo mosveprimi i subjektit aktiv ka pasjellë një seri rrethanash të finalizuara nga një 

pasojë penale, kjo sjellje duhet  të konsiderohet si bashkëshkak (concausa, it) në sensin 

juridik
304

. Në rast se ndodhemi përballë shkaqeve konkurruese (bashkëshkaku është një 

lloj shkaku konkurrues), lidhja shkakësore mund të ndërpritet vetëm nëse verifikohet 

një shkak apo një seri shkaqesh autonome, përkundrejt të cilave shkaku konkurrues apo 

bashkëshkaku pozicionohet si tamquam non esset (sikur të mos ekzistonte, lat) dhe gjen 

tek sjellja e subjektit aktiv, thjesht një rast për t’u materializuar. Pra, përjashtohet se ka 

lidhje shkakësore kur shkaku konkurrues hyn në zinxhirin e lidhjes shkakësore në 

mënyrë të jashtëzakonshme, atipike dhe të paparashikueshme, pra kur shkaku i 

mjaftueshëm për sjelljen e pasojës është i pavarur nga veprimi apo mosveprimi të 

subjektit aktiv, tërësisht i palidhur me sjelljen e të pandehurit dhe i realizuar në 

autonomi absolute, jashtë mundësisë për t’u kontrolluar apo parashikuar nga ky i 

fundit
305

.  

Do të konsiderohet shkak konkurrues, shkaku pasardhës që është i lidhur me një 

varësi reciproke me shkakun që e ka paraprirë, kur mungesa e njërit do të anullonte 

ndikimin në ardhjen e pasojës penale të tjetrit, pra këto shkaqe të marra veçmas nuk do 

të ishin në gjendje të shkaktonin ardhjen e pasojës. Kështu subjekti që vepron me faj në 

formën e pakujdesisë brenda një situatë të rrezikshme të shkaktuar nga të tretë, 

konsiderohet fajtor për pasojën e ardhur sepse kushdo që krijon një situatë rreziku 
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përgjigjet penalisht edhe për pasojat e shkaktuara eventualisht nga të tretët (sipas nenit 

41 §3 KPI, sh.a.)
306

.  

Gjithashtu, nuk përjashtohet ekzistenca e lidhjes shkakësore edhe kur pasoja 

penale vjen si rrjedhojë e veprimeve të vullnetshme apo të pavullnetshme të të tretit apo 

edhe të vetë subjektit pasiv; këto veprime janë të barazvleshme me faktorët e tjerë të 

rastësishëm apo natyrorë
307

. Kur përcaktohet se ka konkurrim shkakësor në realizimin e 

ngjarjes si rrjedhojë e veprimeve apo mosveprimeve të subjektit aktiv dhe atij pasiv, ky 

i fundit mund të njihet si fajtor në mënyrë të barabartë apo edhe më të lartë se subjekti 

aktiv.
308

 P.sh në një aksident rrugor ku kalimtari përplaset nga makina, drejtuesi i 

automjetit nuk merret në përgjegjësi nëse drejtuesi i automjetit ishte objektivisht në 

pamundësi të pikaste kalimtarin dhe lëvizjet e këtij ishin të papritura dhe të shpejta 

(gjithmonë kur drejtuesi nuk ka shkelur rregullat e qarkullimit rrugor, të kujdesit të 

zakonshëm)
309

. Shkaqet ekuivalente në një lidhje shkakësore janë shumë të rëndësishme 

në rastet e dëmtimeve në shëndet të shkaktuara pacientit nga ana e disa mjekëve apo nga 

një ekip mjekësor që do të jenë objekt shqyrtimi në një seksion të posaçëm
310

.  

Nëse mjekët apo profesionistët mjekësor që kryejnë një kranioktomi ndaj një të 

aksidentuari rrugor gabojnë në këtë ndërhyrje, ky gabim nuk është i mjaftueshëm në 

vetvete që të përjashtojë lidhjen shkakësore midis sjelljes cënuese të drejtuesit të 

automjetit dhe pasojës së vdekjes së të aksidentuarit, meqënëse ky gabim i stafit 

mjekësor i ndodhur pas aksidentit nuk mund të konsiderohet i mjaftueshëm në vetvete 

për të shkaktuar vdekjen e pacientit përsa konsiderohet si një ngjarje atipike dhe e 

jashtëzakonshme përkundrejt sjelljes së drejtuesit të makinës i cili bëri të nevojshme 

ndërhyrjen kirurgjikale
311

. 

 

 

8.2. Shkaqet paraekzistuese dhe të njëkohshme. 

 

Në përgjithësi, është anormale që një pasojë të jetë prodhuar nga një veprim i 

vetëm, prandaj nga pikëpamja penale mjafton që veprimi apo mosveprimi të jetë një nga 

shkaqet e nevojshme që konkurrojnë për të prodhuar pasojën
312

. Mjeku që ka nën kurim 

një pacient të sëmurë me saturnizëm nga avujt e plumbit të thithur në ambientin e 

punës, vepron me pakujdesi kur miraton kthimin e pacientit në vendin e punës, pa marrë 

parasysh dëmet e përhershme që ka pësuar ky i fundit. Në këtë rast nuk përjashtohet 

lidhja shkakësore mes pasojës në cënimin e shëndetit të pacientit/punonjësit që vazhdon 

të ekspozohet ndaj avujve të plumbit dhe mosmarrjes së masave nga ana e punëdhënësit 

për të eliminuar avujt e plumbit që shkaktuan patologjinë e punëtorit/pacient
313

. Pra e 

thënë ndryshe, si veprimi i pakujdesshëm i mjekut ashtu edhe ai i punëdhënësit, janë 

shkaqe konkurruese në ardhjen e pasojës së dëmtimit të shëndetit të pacientit/punëtor.  

Në lidhje me pakujdesinë penale profesionale, të zbatueshme edhe mjekut, 

bashkëshkaqet mund të kategorizohen në
314

: 
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a) bashkëshkaqe fiziologjike të cilat mund të modifikojnë efektet e traumës 

p.sh gjendja e shtatzanisë, fshikëza replena, stomaku i mbushur  

b) bashkëshkaqe anatomike (teratologjike) p.sh degjenerimi i një arterie 

c) bashkëshkaqet patologjike që konsistojnë në sëmundje tashmë 

ekzistuese.  

 Nga  pikëpamja kronologjike këto mund të kategorizohen në 

paraekzistuese, të njëkohshme, të mëpasshme. Bashkëshkaqet 

patologjike paraekzistuese janë edhe ato më frekuentet p.sh 

një kardiopati e personit të plagosur me armë zjarri. 

Bashkëshkaqet patologjike të njëkohshme mund të shfaqen në 

rastin kur nga plagosja me thikë e viktimës, instalohet nje 

bakter anaerob që sjell zhvillimin e një kangrene gasoze; 

mjeku që kuron të plagosurin nuk kryen një pastrim të 

mjaftueshëm dhe të thellë të plagës e cila degjeron duke 

shkaktuar një hemoragji e mandej vdekjen e pacientit. 

Bashkëshkaqet patologjike të mëpasshme janë ato që 

përkeqësojnë dëmtimin fillestar. Në gjuhën mjekësore këto 

cilësohen si “komplikacione” dhe janë hallka të zinxhirit 

shkakësor ku hallka e parë konsiston në të parin shkak të 

përshtatshëm nga pikëpamja juridike për të sjellë pasojën 

penale, shkak që mund të jetë lidhur mandej me shkaqe 

paraekzistuese. 

 Ndërsa nga pikëpamja evolutive, bashkëshkaqet mund të 

kategorizohen në dinamike dhe statike. Shkaqet dinamike 

mund të ndahen në: a) bashkëshkaqet që favorizojnë ardhjen e 

dëmtimit të shëndetit p.sh i moshuari i cili nga një rrëzim 

banal thyen femurin për shkak të osteoporozës; b) 

bashkëshkaqe që rëndohen nga efektet e vetë traumës p.sh 

plaga që i shkaktohet një të sëmuri me diabet kërkon një kohë 

më të gjatë për t’u shëruar dhe për këtë arsye mbi të mund të 

instalohen bakterie që çojnë në sepsis (infeksion).  

 

Në lidhje me vlerësimin e lidhjes shkakësore ku bëjnë pjesë shkaqe ekzistuese 

dhe veprime të mjekut do të konsiderohet se se ka shkaktuar ardhjen e pasojës penale, 

mjeku i cili është dorëzuar ndaj përfundimit të jetës së pacientit që vuan nga një 

sëmundje e pashërueshme siç është ajo e huntington, duke mosadministruar këtij një 

trajtim mjekësor  të përshtatshëm për kalimin e krizës, me përjashtim të rastit nëse  

provohet se pacienti do të kishte vdekur sidoqoftë edhe po t’i ishte nënshtruar kurës 

farmakologjike
315

. 

Kur mosveprimi i mjekut është një nga hallkat e zinxhirit të shkaqeve që kanë 

sjellë vdekjen e pacientit, mjeku përjashtohet nga përgjegjësia penale vetëm nëse 

vërtetohet se edhe sikur ai të kishte vepruar, vdekja do të kishte ardhur sidoqoftë 
316

.  

Gjithashtu mban përgjegjësi penale mjeku që kishte liruar nga spitali duke mos e 

shtruar me urgjencë një pacient siç duhej të kishte bërë konkretisht edhe pse ky pacient 

ishte mjek dhe nuk kishte ngulmuar të merrte një trajtim mjekësor në kundërshtim me 

sa i kishte këshilluar mjeku i tij kurues. Fakti që pacienti i cili ishte njëkohësisht edhe 
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mjek e si rrjedhojë zotëronte njohuri të posaçme mbi fushën mjekësore nuk përbën 

shkak të paparashikueshëm dhe të jashtëzakonshëm të aftë për të përjashtuar 

mosveprimin e mjekut kurues (moshtrimin në spital për ta nënshtruar pacientin një 

trajtimi terapeutik) nga lidhja shkakësore
317

.  

Në ilustrim të rastit kur bashkëshkaku merr cilësinë e shkakut të ardhjes së 

pasojës, De Ferrari & Palmieri shpjegojnë se nëse një subjekti i cili ka pësuar një 

traumë për shkak të një aksidenti rrugor, i administrohet një terapie me antibiotik, gjatë 

marrjes të së cilës pacienti shfaq një reaksion alergjik të pasuar nga vdekja (shok 

anafilitik), vdekja e pacientit nuk mund t’i vihet në ngarkim personit që shkaktoi 

aksidentin rrugor. Ky i fundit do të mund të konsiderohet si shkaktar i vdekjes së të 

aksidentuarit/pacient vetëm nëse vdekja do të kishte ardhur nga komplikacione të 

drejtpërdrejta të frakturës së shkaktuar nga përplasja dhe jo nga alergjia prej 

medikamentit, përsa një reaksion i tillë do të shfaqej sidoqoftë në një moment tjetër, 

sapo i aksidentuari të vinte në kontakt me medikamentin
318

. 

Mjekësia ligjore përdor kritere të ndryshme që ndryshojnë në varësi të pasojës 

konkrete për vlerësimin nëse kjo ka ardhur nga një shkak apo nga një tjetër. Kështu 

krahas kritereve të zakonshme që përdoren për vlerësimin e lidhjes shkakësore 

materiale, praktika i referohet edhe kriterit kronologjik që ka të bëjë me ndikimin e 

kohës që ka kaluar mbi lidhjen shkakësore që nga momenti që ka ardhur pasoja; kriterit 

topografik që ka të bëjë me ndikimin e vendit se ku është verifikuar trauma dhe pasojës 

së ardhur; kriterit të efiçencës shkakësore që ka të bëjë me përshtatshmërinë e sjelljes 

nga pikëpamja sasiore dhe cilësore për të shkaktuar pasojën. Këtyre i shtohen edhe 

kritere dinamike si kriteri i evolucionit fenomenologjik, që studion progresionin e 

momenteve të ndryshme të cilat duke u nisur nga veprimi çojnë tek pasoja; kriteri 

probabilistik që merr rëndësi të veçantë në pasojat me karakter biologjik që kanë 

rëndësi shoqërore si p.sh rasti i sëmundjeve profesionale që rrjedhin nga ekspozimi ndaj 

një substance të dëmshme në ambientin e punës. Gjithashtu ky kriter ka rëndësi edhe në 

kuadrin e përgjegjësisë profesionale të mjekut për mosveprime
319

. Sidoqoftë është e 

këshillueshmë që këto kritere të merren parasysh bashkarisht në mënyrë që aty ku 

mungon mundësia e referimit në ligje universale, vlerësimi i lidhjes shkakësore i 

shprehur me probabilitet logjik shumë afër bindjes së sigurtë, të jetë objektiv. 

 

 

8.3. Dallimi midis konkurrimit të shkaqeve dhe bashkëpunimit. 

 

Elementi dallues midis bashkëpunimit dhe konkurrimit të shkaqeve të pavarura 

nga njëra-tjetra në veprat penale të kryera me pakujdesi, është ekzistenca apo mungesa e 

një vullneti të përbashkët të subjekteve që me veprimet apo mosveprimet e tyre kanë 

shkaktuar ardhjen e pasojës. Ndërkohë që në bashkëpunim, vullneti i të gjithë 

subjekteve duhet të drejtohet me vetëdije drejt kryerjes së një veprimi të aftë për të 

shkaktuar ardhjen e pasojës penale, në rastin e konkurrimit të shkaqeve të pavarura, 

pasoja vjen si rrjedhojë e veprimeve apo mosveprimeve të palidhura ndërmjet tyre nga 

një qëndrim psikik i subjekteve, pra një koinçidence
320

.  
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Sipas Muçit, në vlerësimin e lidhjes shkakësore midis pasojës dhe sjelljes së disa 

personave që kanë kryer veprime apo mosveprime në mënyrë të pavarur njëri nga tjetri, 

pra në mungesë të një marrëveshje, duhet të dallojmë dy momente
321

: 

 

 Kur ndikimi në ardhjen e pasojës ka qenë i ndryshëm, lidhja shkakësore 

analizohet veç e veç dhe secili përgjigjet për rezultatin e veprimeve të 

veta.  

 Kur ndikimi në ardhjen e pasojës ka qenë i njëjtë, atëherë çdo sjellje do 

të konsiderohet shkak kryesor, duke mbajtur të gjithë përgjegjësi të 

njëllojtë për ardhjen e pasojës, në kushtet e bashkëfajësisë.  

 

Nëse dy mjekë kanë bashkëpunuar në dhënien e kujdesit shëndetësor ndaj të 

njëjtit pacient e kanë dhënë një diagnozë të gabuar, duhet të mbajnë të dy përgjegjësi 

penale, secili për dëmtimin në shëndet që ka shkaktuar. E thënë ndryshe, shkaku që ka 

sjellë pasojën është diagnoza e gabuar e dhënë nga dyshja e mjekëve e cila duhet 

konsideruar një sjellje e pakujdesshme unike, e vetme, ndaj edhe vlerësimi i lidhjes 

shkakësore duhet bërë duke pasur parasysh këtë rrethanë. Nëse dy mjekë kanë dhënë një 

diagnozë të gabuar në mënyrë autonome nga njëri-tjetri, atëherë secili prej 

diagnostifikimeve të gabuara është sjellje e pakujdesshme, pra ndodhemi përpara 

shkaqeve konkurruese dhe lidhja shkakësore duhet bërë duke pasur parasysh këtë 

rrethanë. Në të dyja rastet, për caktimin e masës së dënimit, duhet vlerësuar ndikimi që 

ka pasur pakujdesia e secilit prej mjekëve në ardhjen e pasojës.  

Nëse dy mjekë të cilët kanë pasur detyrimin të kryenin të njëjtin lloj veprimi nuk 

kanë vepruar duke shkaktuar dëmtimin e shëndetit të pacientit, mosveprimi i subjektit të 

dytë nuk ndërpret lidhjen shkakësore e si rrjedhojë përgjegjësinë penale për subjektin e 

parë, përveç rastit kur mosveprimi i subjektit të dytë nuk është një ngjarje e 

jashtëzakonshme e aftë për ta ndërprerë lidhjen shkakësore.
322

. Ky vendim është i 

zbatueshëm në ato raste kur asnjëri prej veprimeve (apo mosveprimeve) që kanë 

konkurruar në zinxhirin e ngjarjeve të finalizuar me ardhjen e pasojës penale, nuk kanë 

qenë të përshtatshëm, të marrë veçmas nga njëri-tjetri, që të shkaktonin ardhjen e 

pasojës mbi bazën e një vlerësimi ex post. Në këtë rast, thelbi i procedurës së vlerësimit 

të lidhjes shkakësore është përcaktimi i lidhjes mes pasojës dhe sjelljes që përbën kusht 

për ardhjen e saj, pavarësisht nga çfarëdo lloj faktori shkaktues që mund të ketë 

konkurruar me atë veprim
323

.  

Çështja e vlerësimit të lidhjes shkakësore në kushtet e bashkëfajësisë merr 

rëndësi të veçantë në kuadrin e pakujdesisë së ekipit mjekësor. Përsa i përket lidhjes 

shkakësore, duke ju referuar parimit të besimit tek të tretët që do të trajtohet në vijim të 

këtij punimi, mund të themi që secili nga subjektet e ekipit mjekësor mban përgjegjësi 

për veprimet e veta përsa kohë nuk ndërhyn ndonjë rrethanë anormale ose nuk lindin 

dyshime mbi mënyrën e kryerjes së detyrës nga ana e kolegut
324

.  

Për këtë arsye lipset të individualizohen funksionet dhe detyrat që ka pasur secili 

nga pjestarët e ekipit, në përpjekje për të rikrijuar kushtet në të cilat ka ardhur pasoja 

penale sikur të ishte një eksperiment imagjinar në mënyrë të tillë që gjyqtari të krijojë 

një ide se çfarë mund të ketë ndodhur. Infermieri apo mjeku i ngarkuar  me rekuperimin 
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e garzave (nëse është caktuar një i tillë siç e kërkon protokolli) mban përgjegjësi për 

neglizhencë bashkarisht me drejtuesin e ekipit mjekësor që organizon ndërhyrjen 

kirurgjikale, nëse rezulton se pacientit i është lënë një trup i huaj në brendësi, sigurisht 

me nivele të ndryshme faji
325

.  

Në rast se mjeku anestezist, i cili vepron para ose pas ndërhyrjes kirugjikale, në 

përzgjedhjen e metodës së anestezisë apo në përcaktimin e mënyrës së rizgjimit post-

operator të pacientit, gjendet përballë një vështirësie dhe nuk është në gjendje të 

përballojë i vetëm situatën në të cilën ndodhet pacienti, ai ka detyrën të vërë në dijeni 

mjekët e tjerë anestezist apo mjekët e një specialiteti tjetër nëpërmjet shtrimit në 

reanimacion të pacientit. Në rast se ai nuk vepron në këtë mënyrë dhe pacienti vdes, 

mjeku do të përgjigjet penalisht sepse vërtetohet lidhja shkakësore e drejtpërdrejtë si 

dhe ajo sipas 40 §2 KPI (mospengimi i ardhjes së pasojës është i njëjtë me shkaktimin e 

saj, përsa ka pasur detyrimin të aktivizohej  për të penguar pasojën).  

 

 

8.4. Shkaku i jashtëzakonshëm. Forca madhore dhe rasti fatkeq. 

 

Stella shpjegon se karakteri i jashtëzakonshëm i faktorit shkakësor i referohet 

cilësisë që ky fiton në marrëdhënie me rrethanat e tjera që janë pjesë e zinxhirit 

shkakësor. Nëse marrëdhënia midis pasojës dhe faktorit shkakësor të ndryshëm nga 

veprimi apo mosveprimi i njeriut është rregulluar nga ligje shkencore të cilat kanë 

përcaktuar cila është rrjedha normale e ngjarjeve, atëherë shkaku nuk mund të quhet i 

jashtëzakonshëm, përsa përcaktimi nga ana e ligjit bën të mundshëm parashikimin e 

rrjedhës së ngjarjeve (ku përfshihet ardhja e pasojës konkrete) nga ana e subjektit që ka 

vepruar. Përkundrazi, mungesa e parashikimit nga një ligj shkencor i rrjedhës normale 

të ngjarjeve e bën të pamundur për subjektin që të parashikojë, e për rrjedhojë të 

kalibrojë sjelljen e tij, në mënyrë që të evitojë ardhjen e pasojës
326

. Në këtë rast faktori 

shkakësor merr cilësinë e shkakut të jashtëzakonshëm dhe lidhja shkakësore mes 

veprimit apo mosveprimit të subjektit dhe pasojës ndërpritet. Në thelb, shkenca 

konsideron të jashtëzakonshme ato fenomene të cilave nuk u njeh dinamikat e 

zhvillimit
327

. 

Forca madhore dhe rasti fatkeq janë dy rrethana që përjashtojnë nga përgjegjësia 

penale, por që nuk janë shprehimisht të rregulluara nga KPSH, ndërkohë që neni 45 KPI 

parashikon që nuk dënohet subjekti i cili ka kryer një vepër penale si rrjedhojë e forcës 

madhore apo rastit fatkeq. Në pamje të parë duket sikur rasti fatkeq dhe forca madhore 

janë të njëjta, ndërkohë që janë dy rrethana juridike me cilësi të posaçme. Forca 

madhore përjashton qëndrimin e brendshëm psikik në veprimin apo mosveprimin e 

subjektit, qëndrim i cili përbëhet pikërisht nga ndërgjegja dhe vullneti (dëshira) siç 

përcakton neni 42 KPI në referim të elementëve përbërës të fajit. Kuptohet që këtu i 

referohemi veprave të kryera me pakujdesi të vullnetshme.  

Forca madhore përkufizohet si një forcë së cilës subjekti nuk është në gjendje t’i 

rezistojë sipas parimit që subjekti agitur non agit. Nuk jemi para forcës madhore nëse 

subjekti ka një liri veprimi të mjaftueshme. Rast tipik i forcës madhore është një 

fenomen natyror apo shtrëngimi fizik për të kryer një vepër penale. Në këtë rast 

ekzekutori material i veprës penale përjashtohet nga përgjegjësia penale sepse si rezultat 

i forcës fizike të papërballueshme të të tretit, ai reduktohet në një mjet të thjeshtë në 

duart e shtrënguesit.  
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Forca madhore ka ndikim të dyfishtë: prek anën subjektive (fajin) por 

njëkohësisht edhe anën objektive sepse bën që veprimi apo mosveprimi të mos 

konsiderohet si i kryer nga ekzekutori material, pra përjashton sidoqoftë përgjegjësinë 

penale.  

Ndërkohë rasti fatkeq nuk anullon ekzistencën e veprimit apo mosveprimit të 

ekzekutorit material. Siç e përkufizon Fiandaca - Musco, rasti fatkeq është një kryqëzim 

mes fenomenit natyror dhe sjelljes së njeriut, nga ku rezulton një pasojë “e 

paparashikueshme” që nuk passjell përgjegjësi penale për shkak të konkurrimit të 

faktorëve të jashtëzakonshëm
328

. I tillë është p.sh rasti kur një subjekt drejton 

automjetin brenda kufijve të lejuar të shpejtësisë godet ciklistin që ka dalë me shpejtësi 

e papritmas në rrugën e drejtuesit të automjetit.  

Përsa i përket lidhjes shkakësore neni 41 KPI (mbi ndërprerjen e lidhjes 

shkakësore kur ndërhyjnë rrethana të pavarura nga veprimi apo mosveprimi i subjektit e 

të afta që të vetme të shkaktojnë pasojën) nuk bën asnjë referim të shprehur ndaj forcës 

madhore dhe rasti fatkeq. Gallo pohon se karakteri i jashtëzakonshëm i këtyre dy 

rrethanave juridike nuk mund të jetë pengesë për zbatimin e kritereve që përdoren 

zakonisht për përcaktimin e lidhjes shkakësore, që janë parashikueshmëria dhe 

mundësia e shmangies së ardhjes së pasojës. Pra nëse një pasojë nuk është e 

parashikueshme dhe e shmangshme atëherë nuk ka faj (për colpa generica, it). Nëse 

sjellja është e rregulluar nga ligje, rregullore të posaçme (colpa specifica, it), atëherë 

konsiderohet se nuk ka përgjegjësi penale për subjektin që ka kryer një veprim 

(potencialisht të aftë për ta shkaktuar pasojën) nëse kjo pasojë do kishte ardhur 

sidoqoftë edhe sikur subjekti të kishte respektuar normat e kujdesit të përcaktuara në 

ligje e rregullore meqënëse kanë ndërhyrë rrethana të paparashikuara për të cilat 

nevojiten masa të reja, të ndryshme nga ato tashmë ekzistuese, që të mund t’i 

rregullojnë
329

.  

Siç përmbledh edhe Padovani mbi shkakun konkurrues të mëvonshëm, që lidhja 

shkakësore të konsiderohet e ndërprerë (bazuar në nenin 41 §2 KPI), kërkohet që 

shkaku të jetë i mëpasshëm nga sjellja e njeriut që tashmë ka krijuar një lidhje 

shkakësore me pasojën penale. Mandej, që ky shkak pasardhës të konsiderohet “në 

vetvete i mjaftueshëm” për shkaktimin e pasojës
330

 e të ndërpresë lidhjen shkakësore të 

krijuar nga sjellja e njeriut, duhet të jetë i pozicionuar në një rreth faktorësh ku nuk 

përfshihet sjellja e subjektit, pra të krijohet një lidhje shkakësore e pavarur nga veprimi 

apo mosveprimi i subjektit ose të pozicionohet në një zinxhir të ri shkakësor që 

përmban edhe disa nga faktorët prezent në lidhjen e parë shkakësore. Këto dy hapa 

bëjnë që pasoja e ardhur të konsiderohet hic et nunc e ndryshme nga ajo që do të ishte 

prodhuar nga sjellja e njeriut
331

, ndaj subjekti do të përjashtohej nga përgjegjësia penale. 

Për të qenë shkak konkurrues, shkaku i mëvonshëm duhet që të bëhet pjesë e një 

lidhjeje shkakësore teksa kjo është në zhvillim e sipër, përsa shkaku gjithmonë duhet që 

ta paraprijë pasojën. Sjellja e njeriut që është pasuar nga një shkak i jashtëzakonshëm 

nuk konsiderohet se ka pasur ndonjë ndikim në lidhjen shkakësore pra, as nuk e ka 

përshpejtuar, as nuk ka modifikuar mënyrën e ardhjes së pasojës dhe aq më pak 

karakteristikat e veçanta të saj, sepse pasoja ka ardhur në një rrugë alternative që 

shkenca e deriatëçastshme nuk e ka parashikuar e që rrjedhimisht as subjekti aktiv nuk 

mund të parashikonte
332

. 
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Fiandaca-Musco nga ana tjetër i njohin rastit fatkeq një karakter polivalent duke 

konsideruar si të arsyeshme të dyja rrymat dogmatike mbi këtë çështje. Konkretisht 

sipas njërës shkollë mendimi, rasti fatkeq nuk sjell përgjegjësi penale sepse mungon 

tërësisht faji (rasti kur një subjekt pëson një infarkt duke ngarë makinën dhe përplas një 

kalimtar) e sipas tjetrës rasti fatkeq nuk pasjell përgjegjësi penale sepse ndërpret lidhjen 

shkakësore mes veprimit dhe pasojës (subjekti plagos një person që vdes më pas në 

spital sepse bie rastësisht zjarr)
333

. Pra sipas rrymës së parë, përjashtimi nga përgjegjësia 

penale vjen në momentin e përcaktimit të elementit faj, ndërsa sipas rrymës së dytë 

përgjegjësia penale përjashtohet se që në momentin e vlerësimit të anës objektive, lidhja 

shkakësore quhet e ndërprerë. 

Në përmbledhje të sa u parashtrua deri tani mbi shkaqet konkurruese, në bazë të 

nenit 41 §1 dhe §2 KPI, do të konsiderohet “shkaku i vetëm i mjaftueshëm” (causa da 

sola sufficiente, it) ai shkak konkurrues i jashtëzakonshëm (me karakter natyror apo 

veprim i kryer nga një i tretë, eventualisht i kundraligjshëm), që shkakton një zhvillim 

atipik dhe anormal ngjarjesh si rrjedhojë e së cilit merr cilësinë e shkakut autonom dhe 

të pavarur nga rrjedha e ngjarjeve të nisura nga sjellja e subjektit aktiv; në thelb, ky i 

fundit përjashtohet nga përgjegjësia sepse pasoja konsiderohet se ka ardhur nga një 

shkak tjetër dhe sepse sjellja e tij është tashmë një shkak rastësor
334

. Forca madhore dhe 

rasti fatkeq në këtë rast janë shembuj të shkakut me karakter natyror që i vetëm është i 

mjaftueshëm të shkaktojë pasojën.  

Përkundrazi, në rastin kur shkaku konkurrues i jashtëzakonshëm ka qenë sjellje e 

njeriut, përjashtimi nga përgjegjësia penale nuk mund të prezumohet si e mirëqenë, 

pavarësisht sesa atipike duket në pamje të parë veprimi apo mosveprimi që ka pasuar 

sjelljen që ka inicuar zinxhirin e ngjarjeve. Vlerësimi i lidhjes shkakësore duhet të 

fillojë si zakonisht me vlerësimin se sa i përshtatshëm ka qenë shkaku fillestar (veprimi 

apo mosveprimi i subjektit aktiv) për të shkaktuar pasojën penale (vlerësimi ex ante). 

Mandej, në kuadrin kur midis shkakut fillestar dhe pasojës ka ndërhyrë një veprim apo 

mosveprim njerëzor i jashtëzakonshëm, nuk vlerësohet probabiliteti se sa i përshtatshëm 

ka qenë ky i fundit për të shkaktuar pasojën penale, por vlerësohet cila ka qenë grada e 

probabilitetit që shkaku i mëpasshëm të ketë modifikuar lidhjen shkakësore që tashmë 

ishte inicuar nga shkaku i parë. Nëse rezultati i këtij shqyrtimi është pozitiv, veprimi 

apo mosveprimi i subjektit si shkak fillestar kthehet në një shkak rastësor. P.sh në rastin 

kur dy mjekë që kanë pasur nën kujdes një pacient në dy momente të ndryshme dhe 

kanë administruar një terapi të gabuar apo kanë gabuar në diagnostifikim në mënyrë 

krejtësisht autonome: si fillim duhet vlerësuar sa i aftë ka qenë veprimi apo mosveprimi 

i mjekut të parë për të shkaktuar dëmtimin në shëndet te pacienti apo vdekjen e tij nëse 

ajo ka ardhur, dhe mandej me ç’gradë probabiliteti sjellja e mjekut të dytë ka qenë e aftë 

për të ndërprerë lidhjen shkakësore mes veprimit të mjekut të parë dhe pasojës së 

dëmtimit në shëndet. Në konkluzion, karakteri i jashtëzakonshëm i shkakut pasardhës 

nuk prezumohet por duhet vlerësuar konkretisht. In abstracto, pakujdesia e mjekut të 

dytë nuk konsiderohet si një shkak i jashtëzakonshëm, atipik dhe anormal i aftë për të 

ndërprerë lidhjen shkakësore të vendosur nga pakujdesia e mjekut të parë, pra në një 

vlerësim të përgjithshëm, të dy mjekët do ngriheshin në përgjegjësi sepse sjelljet e tyre 

do konsideroheshin bashkëshkaqe. Gjithsesi, ndikimi i veprimit apo mosveprimit të 

mjekut të dytë duhet të vlerësohet konkretisht. 

Karakteri i jashtëzakonshëm i faktorit shkaktues që ka ndërhyrë në një lidhje 

shkakësore mund të çmohet edhe kur ky faktor paraprin apo është i njëkohshëm me 
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veprimin apo mosveprimin e subjektit, pra nuk është një cilësi ekskluzive e faktorëve 

shkaktues të mëpasshëm për të cilat parashikon shprehimisht dispozita e paragrafit §2 të 

nenit 41 KPI. P.sh reaksioni alergjik ndaj penicilinës mund të shfaqet papritur në një 

pacient i cili nuk ka pasur ndonjëherë histori intolerance ndaj medikamentit sepse ky 

ilaç i është administruar më parë me sukses. Të këtij lloji mund të jenë anomali të 

fshehta të funksionimit të organizmit, lindja e faktorëve patogjen (infeksion i vijave 

urinare i shkaktuar nga kateteri post-operator), shqetësime funksionale të organizmit 

(fistula post-operatore), të dhëna nozologjike kontradiktore etj. Sidoqoftë në këtë 

vlerësim duhet të mbahet parasysh që shkenca mjekësore nuk është ekzakte dhe përveç 

rrethanave objektive, luajnë rol edhe ato subjektive në të cilat ndodhej mjeku gjatë 

ushtrimit të veprimtarisë së tij. 

Në konkluzion, nëse një veprim nuk konsiderohet si conditio sine qua non për 

ardhjen e pasojës mbi bazën e një vlerësimi probabiliteti juridik bifazik (ex ante dhe ex 

post) përtej çdo dyshimi të arsyeshëm, do të duhet të konkludonim se pasoja do të kishte 

ardhur sidoqoftë dhe subjekti që e ka kryer këtë veprim (apo mosveprim) nuk ngarkohet 

dot me përgjegjësi penale sepse mungon lidhja shkakësore. Në kuadrin e shkaqeve 

konkurruese, nuk është më një veprim (apo mosveprim) por janë disa të tilla që 

vlerësohen si conditio sine qua non. Pasi është vlerësuar nëse veprimi apo mosveprimi i 

subjektit është apo jo i aftë për të prodhuar pasojën (ex ante), vlerësohet sërish mbi baza 

probabiliteti logjik nëse shkaku i mëpasshëm nga veprimi i subjektit, ka ndërprerë 

lidhjen shkakësore të formuar në cilësinë e shkakut të jashtëzakonshëm. Nëse po, 

veprimi apo mosveprimi i njeriut kthehet në “shkak rastësor” dhe lidhja shkakësore 

quhet e ndërprerë, sepse ky nuk ka pasur ndikim në ardhjen e pasojës që është shfaqur si 

rrjedhojë e shkakut të jashtëzakonshëm. Nëse shkaku nuk vlerësohet si i 

jashtëzakonshëm, atëherë ai nuk ka aftësinë për të ndikuar në lidhjen shkakësore të 

formuar prej veprimit apo mosveprimit që inicoi lidhjen shkakësore, e cila për këtë 

arsye nuk pëson asnjë modifikim. P.sh nëse një i plagosur me armë zjarri ka vdekur pasi 

i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale ku kirurgu ka vepruar me pakujdesi, 

subjekti që ka shtënë me armë nuk mund të përjashtohet nga përgjegjësia penale sepse 

po të mos kishte qëlluar mbi viktimën duke e plagosur, ky i fundit nuk do të kishte 

pasur nevojë t’i nënshtrohej operacionit, i cili rezultoi i kryer në mënyrë të 

pakujdesshme dhe nga ana tjetër sjellja e pakujdesshme e mjekut nuk është një 

eveniment i jashtëzakonshëm dhe i paparashikueshëm
335

.  
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KAPITULLI III 

 

 

 

PAKUJDESIA SI ELEMENT SUBJEKTIV  

 

 

 
Përmbledhje: 1. Vetëdija dhe vullneti si kritere për përcaktimin e fajit në formën e pakujdesisë. - 2. 

Format e pakujdesisë. - 2.1. Vijon: Pakujdesia me vetëdije – Vetëbesimi i tepruar. - 2.2. Vijon: Pakujdesia 

pa vetëdije – Neglizhenca. - 2.3. Vijon: Papërvoja si formë e cilësuar e neglizhencës dhe e vetëbesimit të 

tepruar. - 2.4. Vijon: Pakujdesia e përgjithshme dhe pakujdesia e posaçme. - 3. Kriteret për përcaktimin e 

rregullave të sjelljes: Parashikueshmëria dhe mundësia për shmangie e pasojës. Rasti përjashtimor i rastit 

fatkeq. - 3.1. Standardi i dyfishtë i detyrimit për kujdes. Kriteri i njeriut mesatar. - 3.2. Përjashtimet nga 

detyrimi për kujdes parandalues. - 3.2.1. Vijon: Risku i lejuar. - 3.2.2. Vijon: Parimi i besimit tek i treti. - 

4. Pakujdesia e kryer me mosveprim. - 5. Pozita e garantit si burim përgjegjësie penale për veprat penale 

të kryera me mosveprim. - 5.1. Klasifikimi funksional i pozitës së garantit. - 5.2. Pozita e garantit e 

mjekut dhe kualifikimi i tij si subjekt aktiv. - 6. Shëndeti mendor dhe pakujdesia e mjekut psikiatër. - 6.1. 

Vijon: Pakujdesia në shërbimin e kujdesit mendor. - 7. Përgjegjësia penale në rastin e konkurrimit të 

veprimeve me pakujdesi me ato të kryera me dashje. - 8. Bashkëfajësia dhe përgjegjësia e ekipit 

mjekësor. 

 

 

 

1. Vetëdija dhe vullneti si kritere për përcaktimin e fajit në formën e pakujdesisë. 

 

Parashikimi i përgjegjësisë penale për veprat e kryera me pakujdesi është një 

dukuri që ka marrë vrull sidomos me zhvillimet e vrullshme teknologjike të cilat së 

bashku me anët pozitive, kanë shfaqur edhe aspekte negative duke ekspozuar njeriun 

gjithmonë e më shumë ndaj cënimeve të të drejtave që ai zotëron. P.sh në kuadrin e 

industrializimit, shumë subjekte të angazhuara në punë manuale pësonin dëmtime në 

jetë apo në përgjithësi në shëndet sepse mungonte detyrimi për punëdhënësin që të 

ndërmerrte rregulla të posaçme kujdesi për mbrojtjen në punë. 

Neni 14 KPSH përcakton se “Askush nuk mund të dënohet për një veprim ose 

mosveprim të parashikuar nga ligji si vepër penale, në qoftë se vepra nuk është kryer 

me faj. Quhet me faj personi që e kryen veprën me dashje ose me pakujdesi‖ 

Kjo dispozitë ndryshe nga KPI nuk ofron kriteret për përcaktimin e fajit në dy 

format e tij, dashje dhe pakujdesi. Sipas nenit 42 §1 të KPI, faji si element i 

domosdoshëm për të pasur përgjegjësi penale, shfaqet në formën e dashjes apo 

pakujdesisë kur subjekti që ka kryer veprimin apo mosveprimin ka vepruar me vetëdije 

(coscienza, it) dhe vullnet (volontà, it)
336

. Pra, përgjegjësia penale për pakujdesi vjen si 

rrjedhojë e faktit që subjekti aktiv nuk ka vepruar në përputhje me ato standarte të 

kujdesit parandalues që kishte mundësi të respektonte e duhej t’i kishte respektuar në 

atë situatë konkrete. Në këtë sens, pakujdesia shikohet si e përbërë nga dy elementë: 

elementi negativ që konsiston në mungesën e dashjes dhe elementi pozitiv që konsiston 

në kryerjen e veprimit apo mosveprimit që sjell pasojën, e cila do kishte qenë e 

parashikueshme dhe e shmangshme nga ana e subjektit, nëse ky do të kishte vepruar me 

                                                 
336

 Art. 42 §1 KPI “Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come 

reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.‖. Këto dy kritere aplikohen edhe në rastin e formës 

së ndërlikuar të fajit (preterintenzione, it) të cilin KPSH e njeh si figurë të posaçme vepre penale në rastin 
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kujdes, përvojë dhe maturi si dhe të kishte përmbushur parashikimet e rregullave të 

posaçme juridike të aplikueshme rastit konkret
337

. 

Ndërkohë që në rastin e dashjes kemi një përputhje të vetëdijes me vullnetin 

(dëshirën) për ardhjen e pasojës apo lejimit të ardhjes së saj, tek pakujdesia 

konsiderohet se ka faj edhe kur veprimi apo mosveprimi nuk është bazuar mbi një 

impuls të vetëdijshëm e të vullnetshëm, por ka buruar gjithsesi nga sfera e zotërimit dhe 

kontrollit intelektual e fizik të subjektit. Në dallim nga neglizhenca, tek vetëbesimi i 

tepruar vihet re një interpretim më i gjerë i asaj që konsiderohet e vullnetshme (e 

dëshiruar): është e dëshiruar edhe ajo që në fakt nuk është e tillë, por që gjithsesi 

ndodhet brenda sferës së kontrollit e zotërimit të subjektit i cili ka shkelur rregullat e 

kujdesit.  

Në lidhje me dashjen indirekte, subjekti nuk e dëshiron por e merr parasysh që 

mund të vijë një pasojë e padëshiruar, qoftë edhe aksesore ndaj veprimit apo 

mosveprimit të kryer prej tij dhe e pranon një mundësi të tillë. Përkundrazi, subjekti që 

vepron me pakujdesi në formën e vetëbesimit të tepruar (si forma e pakujdesisë më e 

ngjashme me dashjen indirekte) e parashikon mundësinë e ardhjes së pasojës dhe 

mendon se do ta evitojë ardhjen e saj
338

. Kjo është edhe arsyeja pse përjashtohet 

mundësia e kryerjes me pakujdesi të krimit të vazhdueshëm. 

 

 

2. Format e pakujdesisë. 

 

2.1.  Vijon: Pakujdesia me vetëdije – Vetëbesimi i tepruar. 

 

Vetëbesimi i tepruar është në fakt pakujdesi me vetëdije përsa subjekti edhe pse 

nuk e dëshiron ardhjen e pasojës dhe nuk e pranon atë, shpreson se do ta shmangë në 

sajë të aftësive të veta personale apo ndërhyrjes së rrethanave të jashtme, por gjithsesi e 

parashikon mundësinë e ardhjes së pasojës. Vetëbesimi i tepruar shfaqet kur shkelet 

norma që përcakton detyrimin për të mos kryer një sjellje të caktuar ose për mos ta 

kryer nëpërmjet disa veprimeve aktive të caktuara p.sh të drejtuarit të automjetit në 

gjendje të lodhur ose pa vënë rripin e sigurimit. Subjekti nuk parashikon 

domosdoshmërinë e ardhjes së pasojës, por parashikon mundësinë e ardhjes së saj, ai 

nuk e dëshiron  atë dhe shpreson me mendjelehtësi se do ta shmangë. Bindja se do arrijë 

të shmangë ardhjen e pasojës mund të diktohet nga vlerësimi me mendjelehtësi a) i 

aftësive të tija profesionale të vëna në praktikë edhe më përpara (përvoja, sh.a) b) në 

cilësitë e mjeteve mekanike që ka në përdorim dhe në aftësitë për t’i komanduar këto c) 

deri diku, nga shpresa se do ndërhyjë personi së cilit i kanoset pasoja, pra subjekti 

pasiv
339

. Mjeku vepron me vetëbesim të tepruar kur nuk është i matur, vepron me ngut 

apo rend pa pasur justifikim, pa vepruar në përputhje me masat e kujdesit parandalues të 

zakonshëm apo pa ndërmarrë vetë masa të tilla. Maturia, si një gjendje e kundërt me 

vetëbesimin e tepruar, presupozon që subjekti, konkretisht mjeku, të njohë rregullat e 

lege artis, të dijë të veprojë brenda kohës së duhur e të përzgjedhë mënyrën më të 

përshtatshme për të ndërhyrë si dhe të jetë në gjendje të parashikojë cilat mund të jenë 

pasojat e veprimeve të tija. Thuhet se mjeku vepron me maturi kur bën një vlerësim të 

saktë të rrezikut dhe mundohet të shmangë efektet anësore të një terapie apo ndërlikimet 
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e një trajtimi kirurgjik; ndërkohë që përbën vetëbesim të tepruar sjellja e tij me ngut apo 

e pamatur.  

 

 

2.2.  Vijon: Pakujdesia pa vetëdije – Neglizhenca. 

 

Në disa sjellje të tjera kryera me pakujdesi, mungon jo vetëm vullneti por edhe 

çfarëdo lloj qëndrimi i brendshëm psikik, ekzistenca e së cilit duhet vërtetuar me 

domosdoshmëri në kuadrin e përgjegjësisë penale subjektive. Këto sjellje konsiderohen 

si të kryera me pakujdesi pa vetëdije. Rasti më tipik i pakujdesisë pa vetëdije është 

neglizhenca, kur subjekti për shkak të harresës, nuk ka kryer një veprim që kishte 

detyrimin dhe mundësinë të kryente në mënyrë që pasoja mos të vinte. Pra po të kishte 

treguar kujdes, subjekti do të kishte parashikuar se nga sjellja e tij konkrete ekzistonte 

rreziku që të vinte pasoja e dëmshme
340

. 

Neglizhenca shfaqet në rastin kur shkelet norma që kërkon kryerjen e një 

veprimi aktiv. Për shembull mjeku nuk ka vëmendjen, harron, nuk e kupton, përton apo 

nuk merr seriozisht situatën, në shkelje të normave të zakonshme të kujdesit që kërkon 

profesioni mjekësor e që respektohen nga pjesa më e madhe e mjekëve. Në fushën e 

përgjegjësisë së mjekut, neglizhenca konsiderohet si forma më e rëndë e pakujdesisë 

sepse detyrimi i mbrojtjes së shëndetit që ka mjeku i imponon këtij të zbatojë 

maksimumin e kujdesit dhe të pajiset me njohuritë profesionale më të kompletuara. Në 

sjelljen neglizhente, personi nuk parashikon as domosdoshmërinë e as mundësinë e 

ardhjes së pasojës, ndërkohë që ka pasur detyrimin dhe  mundësinë ta parashikonte atë. 

Në përcaktimin e neglizhencës duhet t’i referohemi jo vetëm kujdesit të zakonshëm të 

njeriut por edhe të mbajmë parasysh faktin se subjektet që kanë për detyrë të mbikqyrin 

situata me rrezik të lartë për vete apo për të tretë, siç konkretisht është edhe mjeku, janë 

të detyruar që të tregojnë një vigjilencë të vazhdueshme dhe konstante për veprimtaritë 

që drejtojnë apo kontrollojnë
341

.  

Për të evituar rrezikun e atribuimit të përgjegjësisë penale në mënyrë mekanike 

nga shkelja e thjeshtë e një norme kujdesi parandalues, eventualitet që do na çonte në 

përgjegjësinë penale objektive, tashmë obsolete në sistemin juridiko-penal shqiptar dhe 

italian, Çela et al. shprehen se pakujdesia në formën e neglizhencës vërtetohet vetëm 

kur bashkëekzistojnë: 

 

a) elementi negativ i mosparashikimit të ardhjes apo mundësisë së ardhjes 

së pasojës.  

b) elementi pozitiv i ekzistencës objektive të detyrimit për ta parashikuar 

pasojën, detyrim që mund të burojë nga puna që kryen subjekti, vendi, 

ambienti ku ka vepruar, koha, mënyra e kryerjes apo kushtet atmosferike, 

fenomenet natyrore apo faktet shoqërore të pranishme konkretisht.  

c) elementi pozitiv i mundësisë subjektive të personit për ta parashikuar 

pasojën, mundësi që ndikohet nga zhvillimi intelektual, arsimimi apo 

profesioni i subjektit që ka vepruar, ambienti ku ka jetuar, temperamenti i 

tij, aftësia për të perceptuar veprimet e tij në ambientin konkret, aftësia 

për të kuptuar fenomenet e natyrës, faktet sociale apo varësinë reciproke 

mes këtyre elementëve
342

.  
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Në kategorinë e veprave penale të kryera me pakujdesi pa vetëdije mund të 

përfshihen gjithashtu edhe mosveprimet e kryera për shkak të automatizmit, instinktit, 

reflekseve apo veprimet e pandërgjegjshme. Fiandaca & Musco pohojnë se nuk është 

automatike që këto veprime të përjashtohen nga cilësimi si të kundraligjshme
343

. Kjo 

sepse konsiderohet “i vullnetshëm” çdo veprim që është qoftë edhe thjesht i 

kontrollueshëm nga ndërgjegja e subjektit. Kriteri i vetëm për marrjen në përgjegjësi 

penale në të tilla rrethana mbetet ai i ekzistencës së një detyrimi për kujdes që: 

 

a) përcakton kryerjen e një veprimi të ndryshëm nga ai i ndërmarrë 

konkretisht nga subjekti apo 

b) ndalon një veprim aktiv apo  

c) ndalon mënyrën me të cilin ky veprim aktiv është kryer.  

 

Norma që përcakton këtë detyrim mund të ketë karakter ligjor në rastin e 

mosveprimit për shkak të harresës (i.e. neglizhencës) dhe ligjor apo ekstra-ligjor (por 

relevant nga pikëpamja juridike) në rastin e veprimit aktiv të automatizmit, reflekseve, 

instiktit apo gjendjes së pandërgjegjshme. Si përfundim, përgjegjësia që buron nga 

shkelja e normave të sjelljes, qofshin ato juridike, etike apo shoqërore, nuk është e 

kushtëzuar me ekzistencën e elementit të të dëshiruarit të pasojës. Kjo përgjegjësi varet 

nga mundësia reale e subjektit për t’u sjellë sipas detyrimit që cakton norma e kujdesit 

parandalues (në zbatim të kriterit subjektiv), mundësi që nuk mund të përjashtohet in 

abstracto thjesht nga fakti që subjekti nuk e dëshironte ardhjen e pasojës. 

 Gallo përkufizon si të kontrollueshëm nga ndërgjegja atë veprim që mund të 

pengohet nga një përdorim normal i frenimit apo dhënies impuls vullnetit, pra një 

situatë e kundërt me atë të forcës madhore
344

. Kjo na çon në përfundimin që aty ku 

mungon mundësia e kontrollit fizik apo intelektual, nuk mund të kemi përgjegjësi 

penale, qoftë edhe për pakujdesi. Në një analizë më të hollësishme, në veprimet e kryera 

me pakujdesi pa vetëdije apo nën efektin e një shtrëngimi fizik së cilit subjekti nuk 

mund t’i bëjë dot ballë, subjekti nuk konsiderohet se ka vepruar me ndërgjegje, e aq më 

pak mund të thuhet se e ka dëshiruar këtë. Prandaj një pjesë e doktrinës sygjeron 

kufizimin madje dhe depenalizimin tout court të sjelljeve të kryera në kushtet e 

automatizmit, reflekseve, instiktit apo gjendjes së pandërgjegjshme. Ndërkohë forca 

madhore është një rrethanë që përjashton nga përgjegjësia penale si në legjislacionin 

penal shqiptar ashtu edhe në atë italian. 

Salihu shprehet se në vlerësimin e përgjegjësisë penale nga pakujdesia pa 

vetëdije, gjyqtari duhet të vlerësojë dy kategori rrethanash
345

: 

 

 Rrethanat objektive që kanë ekzistuar kur është kryer vepra penale 

konkrete që kanë ndikim në të. Të tilla janë p.sh verifikimi nëse ka pasur 

ndriçim të mjaftueshëm në vendin ku është kryer vepra penale, sa ka qenë 

temperatura e ambientit etj. 

 Rrethanat subjektive pra vetitë, aftësitë dhe cilësitë që e karakterizojnë 

subjektin konkret e që kanë pasur ndikim ose mund të kenë pasur ndikim 

në mundësinë për të parashikuar që sjellja e tij mund të shkaktojë ardhjen e 

pasojës penale. Të tilla janë: aftësia për të parë, ajo për të perceptuar apo 

reaguar, shëndeti, mosha, zhvillimi psikik, përvoja, profesioni etj. 
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Përsa kohë subjekti mund të ndërhyjë në mënyrë që t’i korrigjojë apo t’i 

neutralizojë efektet e sjelljes së tij nëpërmjet një sjelljeje të kujdesshme, të matur e të 

përshtatshme nga ana teknike (pra në tërësi, të korrektojë sjelljen në përputhje me 

rregullat e kujdesit parandalues) përpara se të ketë ardhur pasoja, konsiderohet se ai 

ndodhet brenda kushteve të zbatueshmërisë së kriterit të parashikueshmërisë dhe 

mundësisë së shmangies së pasojës. Kjo gjithashtu shmang lindjen e përgjegjësisë 

penale në mënyrë automatike menjëherë me shkeljen e një rregulli të kujdesit teksa kjo 

sjellja e pakujdesshme është akoma në kryerje e sipër. Kjo ka vlerë sidomos për veprat 

penale materiale me pasoja me karakter natyror i.e. dëmtimet në shëndet apo cënimi i 

jetës për të cilat nevojitet ardhja e pasojës që të quhen të konsumuara p.sh rasti i 

primarit të kirugjisë që nuk kryen numërimin e instrumentave e materialeve në 

përfundim të një ndërhyrjeje kirurgjikale dhe bën të largohet nga salla operatore për t’u 

kujtuar në këtë moment që numërimi është një detyrim i secilit prej anëtarëve të ekipit 

mjekësor e rrjedhimisht kthehet mbrapsht për ta korrigjuar këtë sjellje
346

.  

 

 

2.3. Vijon: Papërvoja si formë e cilësuar e neglizhencës dhe e vetëbesimit të 

tepruar. 

 

Kodi Penal shqiptar, ndryshe nga  Kodi Penal italian nuk e përcakton papërvojën 

si formë të veçantë të pakujdesisë
347

. Kodi Penal i vitit 1928 (KPZ) parashikonte në 

nenin 411 që vrasja nga pakujdesia mund të kryhej nga “pa kujdesia, imprudenca ose 

nga mos stërvitja në mjeshtërin ose në profesionin e vet ose mga mosrespektimi i 

rregulloreve, urdhërave ose i disiplinës”. Ky përcaktim është plotësisht në përputhje me 

parashikimin e formave të pakujdesisë sipas KPI. Papërvoja është në thelb një formë e 

cilësuar e neglizhencës apo vetëbesimit të tepruar që shfaqet kur një veprimtari që 

kërkon njohuri të posaçme teknike kryhet me neglizhencë apo vetëbesim të tepruar
348

 

p.sh vetëbesimi i tepruar në një ndërhyrje kirurgjikale nga ku ka ardhur vdekja e 

pacientit. Kjo është arsyeja pse Gallo e konsideron si të panevojshme që papërvoja të 

përcaktohet si një kategori më vete
349

. Papërvoja ka të bëjë me një aktivitet pozitiv dhe 

buron nga mungesa e njohurive shkencore dhe praktike apo nga një mungesë 

eksperience profesionale. Ajo i referohet subjekteve të cilët janë në pozita drejtuese dhe 

që kryejnë funksione delikate, të specializuara dhe me përgjegjesi  të lartë
350

.  

Gjithsesi kur thuhet “njohuri të posaçme teknike” nuk i referohemi thjesht 

normave që rregullojnë mjeshtëri apo profesione të caktuara, por në përgjithësi normave 

që duhen respektuar në ushtrimin normal të një funksioni apo veprimtarie, siç mund të 
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jetë edhe drejtimi i një automjeti
351

. Përvoja e mjekut, si një gjendje e kundërt me 

papërvojën e cila pasjell përgjegjësi penale, ka të bëjë me faktin që mjeku ka njohuri 

dhe di të veprojë në fushën e vet profesionale
352

. Deri para hyrjes në fuqi të reformës 

ligjore Balduzzi mbi përgjegjësisë penale të profesionistit të kujdesit shëndetësor, 

detyrimi për të vepruar me përvojë vlerësohej në raport me pozitën që kishte subjekti 

dhe llojit të veprimtarisë së zhvilluar konkretisht prej tij
353

, pra zbatohej një standart 

vlerësues konkret referuar subjektit mesatar që kryen të njëjtin funksion dhe ka të njëjtin 

kualifikim.  

Papërvoja si formë e posaçme e pakujdesisë në sistemin penal italian paraqet 

rëndësi për shkak të cilësimit të saj si pakujdesi e rëndë në kuadrin e përgjegjësisë civile 

në ushtrim të një profesioni të rrezikshëm
354

. Kjo është edhe arsyeja pse mosparashikimi 

i papërvojës nga ana e legjislacionit penal shqiptar si formë e veçantë e pakujdesisë nuk 

përbën ndonjë pengesë serioze në arsyetimin juridik mbi përgjegjësinë penale për sjellje 

të kryera me pakujdesi në sistemin juridiko-penal shqiptar. Në fakt, vetë Gjykata e Lartë 

bën një referim në këtë lloj kategorizimi në një vendim për të cilin do referohet në 

kapitullin në vijim
355

. 

 

 

2.4. Vijon: Pakujdesia e përgjithshme dhe pakujdesia e posaçme. 

 

Mbi bazën e nenit 43 §2 KPI
356

, sistemi penal italian bën një ndarje të 

pakujdesisë në varësi të llojit te rregullave të kujdesit parandalues:  

 

a) Pakujdesi e përgjithshme (colpa generica, it.) që shfaqet kur shkelen 

normat e përgjithshme të sjelljes me karakter shoqëror
357

 të kujdesit, 

maturisë dhe të përvojës e që rezultojnë përkatësisht në neglizhencë, 

vetëbesim të tepruar dhe papërvojë. Subjekti i detyruar të respektojë e të 

ketë njohuri për këto norma është i përgjithshëm, por mund të ketë edhe 

cilësi të posaçme. 

b) Pakujdesi e posaçme (colpa specifica, it) shfaqet kur pasoja ka ardhur si 

rrjedhojë e shkeljes së normave të sjelljes me karakter normativ, 

konkretisht ligjet, rregulloret, urdhërat dhe normat disiplinore (colpa 

specifica, it). Subjekti i detyruar për të respektuar e për të pasur njohuri 

për këto rregulla është i posaçëm. 

 

Kodi Penal shqiptar përcakton si forma të pakujdesisë neglizhencën dhe 

vetëbesimin e tepruar fillimisht nëpërmjet nenit 14 mbi fajin e më pas në nenin 16 mbi 

pakujdesinë, pa trajtuar ardhjen e pasojave nga pakujdesia në shkelje të ligjeve, 

rregulloreve, urdhërave apo rregullave të disiplinës siç bën neni 43 §2 KPI. Mbi këtë 
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çështje, Çela at al
358

 influencohen haptazi nga Kodi Penal italian kur shprehen se 

detyrimi për të vepruar në përgjegjësinë penale për mosveprim mund të diktohet nga 

ligje, rregullore të veçanta, detyra, pozita shoqërore, karakteri i punës apo nga detyrimet 

e marra përsipër nga personi; se subjekti ka përgjegjësi penale kur nuk ka vepruar dhe 

duhet të vepronte, ose kur nuk ka vepruar në kohën e duhur ose sipas mënyrës së 

duhur
359

.  

Të gjitha normat penale kanë funksion parandalues në unitet me atë ndëshkues e 

edukues, por pakujdesia e posaçme i referohet ekskluzivikisht atyre normave të 

posaçme juridike të kujdesit parandalues që synojnë të pengojnë ardhjen e pasojave 

kriminale nga sjellje të pakujdesshme gjatë kryerjes së veprimtarive plotësisht të 

ligjshme
360

. Normat juridike të kujdesit parandalues të ndryshme nga ligjet, konkretisht 

rregulloret, urdhërat dhe normat disiplinore kanë karakter ekstra-ligjor, por pasjellin 

përgjegjësi penale për pakujdesi (të posaçme) vetëm nëse janë të detyrueshme për t’u 

respektuar. Përndryshe primari i një spitali apo drejtuesi i një firme, në kuadrin e 

manaxhimit të veprimtarisë së tij, do të mund të fajësonte penalisht për pakujdesi 

nëpunësit e tij sipas dëshirës
361

.  

Ndër normat e kujdesit parandalues me karakter ekstra-penal mund të 

përmendim ato që burojnë nga e drejta kushtetuese apo nga ajo administrative si p.sh 

KEDM, udhëzuesit mjekesor etj. Në kategorinë e rregulloreve hyjnë ato norma që 

nxirren nga autoriteti publik përkatës për të rregulluar veprimtari të caktuara p.sh 

rregullore mbi ekzekutimin e dispozitave të Kodit Rrugor. Urdhërat dhe rregullat 

disiplinore mund të nxirren nga autoritete publike apo private që rregullojnë 

veprimtarinë e një rrethi të posaçëm subjektesh p.sh rregulla që i drejtohen disiplinës në 

spital apo ushtrimit të profesionit mjekësor
362

.  

Dallimi i vetëm që pakujdesia e posaçme ka përkundrejt pakujdesisë së 

përgjithshme (neglizhenca, vetëbesimi i tepruar apo papërvoja) është se norma e sjelljes 

i përmbajtur në këto ligje, rregullore, urdhëra apo rregulla disiplinore ka një 

fleksibilitetit e aftësi përshtatjeje më të ulët ndaj rrethanave konkrete. Gjithsesi, siç 

pohon dhe Gallo, kjo ngurtësi është më tepër aparente sesa reale, sepse këto ligje apo 

rregullore disiplinojnë veprimtari të rrezikshme specifike e si rrjedhojë në momentin kur 

përcaktojnë detyrimin për të pasur dijeni për to, i drejtohen një rrethi më të ngushtë 

subjektesh
363

. Problemi lind kur në kuadrin e zhvillimit teknologjik, bëhet e pamundur 

që të ofrohet një mbulim efektiv i gjithë atyre veprimtarive të ligjshme në ushtrim të të 

cilave mund të prodhohen pasoja penale nga pakujdesia. Për këtë arsye, jurisprudenca 

italiane orienton drejt zbatimit të rregullave të përgjithshme të kujdesit parandalues edhe 

për ato veprimtari që janë të rregulluara nga norma të posaçme kujdesi parandalues si 

ligje, rregullore etj
364

. Pra, për përcaktimin nëse ka përgjegjësi penale të posaçme, duhet 

të vlerësojmë nëse pasoja e shkaktuar nga veprimi apo mosveprimi ishte e 

parashikueshme nga subjekti konkret si dhe nëse norma e kujdesit parandalues e shkelur 

ishte i aftë të shmangte ardhjen e pasojës
365

, siç do të bënim për vlerësimin e 

pakujdesisë së përgjithshme. 
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Me qëllim për të shmangur rreziqet më tipike, vërehet një pozitivizim i normave 

shoqërore që përmbajnë masa kujdesi parandalues në sektorë të ndryshëm si p.sh ai i 

qarkullimit rrugor apo ai i sigurisë në vendin e punës. Referimi në normat e 

përgjithshme të kujdesit parandalues plotëson një vakum normativ që ekziston 

objektivisht, pavarësisht nga intensiteti i altivitetit prodhues të normave. Kjo është edhe 

arsyeja pse mendojmë që diferencat doktrinore në kategorizimin e pakujdesisë të 

trajtuara në këtë moment mes sistemit penal italian dhe atij shqiptar zbehen 

ndjeshëm
366

. Gjithashtu zbatimi i kritereve të njëjta të kujdesit parandalues edhe në 

rastin e pakujdesisë së posaçme eviton zbatimin e përgjegjësisë penale objektive që do 

të lindte mekanikisht nga një shkelje e rregullores, urdhërit apo ligjit të posaçëm. Kjo 

sepse edhe për pakujdesinë e posaçme, mbetet e domosdoshme që të vërtetohet se 

norma e posaçme e shkelur ofronte në rastin konkret një mundësi reale parandalimi të 

rrezikut
367

.  

Shtojmë këtu se përgjegjësia penale objektive që deri vonë i atribuohej veprave 

penale të kryera me formë të ndërlikuar të fajit është në fakt vetëm aparente. Në këto 

vepra penale, vlerësimi i mundësisë për të parashikuar pasojën nuk mund të zbatohet në 

mënyrë ekskluzive vetëm për pasojën e parë (dëmtimi i rëndë i shëndetit në rastin e 

plagosjes së rëndë me dashje me pasojë vdekjen, neni 88/2 KPSH) dhe është e 

domosdoshme që të vërtetohet qëndrimi i brendshëm psikik i subjektit edhe ndaj 

pasojës së dytë (vdekjes) pra zbatohet në fakt përgjegjësia penale subjektive. Nëse 

subjekti nuk e ka dëshiruar pasojën e dytë më të rëndë (vdekjen), dhe njëkohësisht nuk 

ka pasur detyrimin të parashikonte ardhjen e pasojës dhe as mundësinë për ta 

parashikuar atë, ai do mbajë përgjegjësi për plagosje të rëndë me dashje sipas 88/1 

pavarësisht se ka ardhur vdekja e subjektit pasiv
368

. 

 

 

3. Kriteret për përcaktimin e rregullave të sjelljes: Parashikueshmëria dhe mundësia 

për shmangie e pasojës. Rasti përjashtimor i rastit fatkeq. 

 

Në veprat penale  të kryera me dashje, subjekti parashikon dhe dëshiron ardhjen 

e pasojës. Më problematike paraqitet situata në sjelljet e pakujdesshme. Në veprat 

penale që prodhojnë pasoja natyrore si p.sh dëme në shëndet apo në pronë (tipike për 

veprat penale të kryera me pakujdesi) konsiderohet se mes gjithë veprimeve të kryera 

nga subjekti në lidhje shkakësore me pasojën, sjell përgjegjësi penale i pari veprim që 

në shkelje të normave të kujdesit parandalues shkakton shfaqjen e një pasoje të 

kundraligjshme
369

. Natyra e kujdesit që duhet të tregojë subjekti për të mënjanuar 

përgjegjësinë penale nga pakujdesia ka të bëjë me: 

 

 detyrimin për të mosvepruar (kur të vepruarit do rriste rrezikun e ardhjes 

së pasojës së dëmshme) 

 detyrimin për të marrë masa për mënjanimin e rrezikut (p.sh. 

transportimi i lëndëve të rrezikshme me mjetet e përshtatshme e nga 

subjekte që janë të trajnuar për të manaxhuar rrezikun) 
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 detyrimin për t’u informuar paraprakisht (shembulli i mjekut kirurg i cili 

duhet të informohet mbi anamnezën e pacientit para se të veprojë) 

 detyrimin për të mbikqyrur veprimet e vartësit dhe për ta këshilluar 

atë
370

. 

 

Si rrjedhojë e mungesës së vullnetit (të dëshiruarit e pasojës penale), për 

vlerësimin e ekzistencës së përgjegjësisë penale në sjelljet e kryera me pakujdesi lipset 

që të përcaktohen kritere të posaçme. Këto kritere rrjedhin nga përvoja e përftuar në 

veprimtari të ndryshme të shoqërisë njerëzore mbi rrezikshmërinë e sjelljeve të caktuara 

dhe mjeteve më të përshtatshme për të evituar pasojat e mundshme. Normat e sjelljes të 

kujdesit parandalues përfaqësojnë një kristalizim të vlerësimeve të shpeshta e të 

përsëritura në kohë se rrethana të caktuara janë të parashikueshme dhe të shmangshme. 

Pra një sjellje e kujdesshme dhe e matur e mjekut, i referohet kryesisht mënyrës se si 

është kryer më parë një trajtim i caktuar kujdesi shëndetësor p.sh diagnostik, terapeutik, 

rehabilitues dhe zbatimit të atyre normave të kujdesit parandalues të posaçme për secilin 

rast konkret
371

. 

Parashikueshmëria dhe mundësia për të shmangur ardhjen e pasojës janë dy 

kritere parandaluese të pasojave të dëmshme që rrjedhin nga eksperienca shoqërore e që 

janë të domosdoshme për përcaktimin e përgjegjësisë penale aty ku mungon vullneti, 

pra të dëshiruarit e ardhjes së pasojës. Këto dy kritere sidoqoftë duhet të konsiderohen 

mbi bazën e njohurive të përditësuara mbi bazën e të cilave duhet përshtatur edhe 

gjykimi, përsa zhvillimi teknologjik mund të hedhë poshtë qëndrime të caktuara apo të 

sjellë ndryshime thelbësore në vlerësimin e fenomeneve. Kriteri i parashikueshmërisë 

dhe i mundësisë së shmangies së pasojës aplikohet si tek pakujdesia e përgjithshme 

ashtu edhe tek ajo e posaçme, me dallimin e vetëm që në pakujdesinë e posaçme, 

gjykimi mbi rrezikun dhe mjetet që duhen përdorur për ta evituar pasojën, bëhet nga 

autoritetet që e kanë hartuar normën e kujdesit parandalues
372

.   

Gallo pohon se do të ishte më e saktë të thuhej “mundësia e shfaqjes” së pasojës 

sesa “mundësia e parashikimit” të pasojës sepse termi “parashikim” tregon për  ngjarje 

të mëvonshme përkundrejt sjelljes së subjektit, ndërkohë që “shfaqja” përfshin ngjarjet 

që paraprijnë apo janë të lidhura me sjelljen e njeriut 
373

 , pra jo detyrimisht të 

mëvonshme
374

. 

Çela et al.
375

 përmendin kriterin e parashikueshmërisë (apo mundësisë së 

parashikueshmërisë) së ardhjes së pasojës, por nuk shprehen mbi nevojën për kriterin e 

“mundësisë për të shmangur pasojën” si element i domosdoshëm për vlerësimin e 

ekzistencës së fajit në formën e pakujdesisë. Autorët vlerësojnë se parashikueshmëria 

nuk është e nevojshme të jetë e detajuar, por duhet t’i referohet moskuptimit të drejtë të 

ligjësive të përgjithshme të zhvillimit të lidhjes shkakësore. Në vend të subjektit-tip që 

përdoret nga doktrina italiane, Çela et al. bëjnë referim tek “personi i përgjegjshëm‖ si 

subjekti “…që ka një zhvillim normal intelektual dhe aftësi të mjaftueshme për të 

kontrolluar dhe drejtuar veprimet ose mosveprimet e veta, në gjendje të kuptojë se çfarë 

ndryshimesh do të sjellin veprimet apo mosveprimet e tij në botën e jashtme, si do të 

zhvillohet lidhja shkakësore dhe çfarë pasojash të rrezikshme do të vijnë‖
376

. Gjithsesi, 
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si rregull i përgjithshëm, niveli i ulët kulturor nuk e bëjnë personin të papërgjegjshëm 

nga pikëpamja penale
377

.  

 

 

3.1. Standardi i dyfishtë i detyrimit për kujdes. Kriteri i njeriut mesatar.  

Salihu shprehet se pakujdesia si formë e fajit, përcaktohet mbi bazën e kriterit 

objektiv, i cili i referohet mosrespektimit të normave të kujdesit që kanë për qëllim të 

parandalojnë apo pengojnë ardhjen e pasojës penale dhe kriterit subjektiv, i cili 

referohet zotërimit të aftësive mendore dhe fizike për të respektuar normat e kujdesit 

parandalues nga ana e subjektit që konkretisht ka vepruar (apo mosvepruar) në shkelje 

të tyre
378

.  

Kriteri objektiv për vlerësimin e detyrimit për kujdes parandalues (diligenza, 

it)
379

 është ai i ―homo eiusdem profesionis et condicionis‖(lat.) pra modelit të subjektit 

mesatar që kryen të njëjtin profesion, ka të njëjtin funksion dhe të njëjtat tagra që ka 

subjekti aktiv konkret. Pra, rregullat që duhet të kishte respektuar subjekti aktiv në 

sjelljen e tij janë ato të një anëtari të një grupi shoqëror të angazhuar në të njëjtën 

veprimtari me atë në shqyrtim. P.sh subjekti që vihet në drejtim të automjetit edhe pse 

nuk ka leje qarkullimi apo nuk ka ngarë ndonjëherë automjet ka të njëjtat detyrime për 

kujdes si një drejtues automjeti i licencuar dhe i trajnuar. Në rastin e mjekut duhet 

personalizuar edhe më tej kriteri i njeriut  mesatar: të vlerësohet nëse kemi të bëjmë me 

mjek që kryen veprimtari akademike, mjek specialist apo mjek të përgjithshëm. 

Kriteri objektiv i subjektit mesatar nuk rezulton i mjaftueshëm për përcaktimin e 

përgjegjësisë me pakujdesi kur veprimi ose mosveprimi është kryer nga një person që 

ka njohuri superiore p.sh një shkencëtar që kryen veprime me substanca për 

rrezikshmërinë e të cilave vetëm ai ka njohuri. Prandaj lind nevoja e personalizimit të 

detyrimit për kujdes nëpërmjet zbatimit të një kriteri subjektiv krahas atij objektiv.  

Kriteri subjektiv i detyrimit për kujdes ka të bëjë me aftësinë e subjektit konkret 

për t’iu përshtatur normës së sjelljes së shkelur, aftësi që varet nga niveli individual i 

aftësisë, përvojës dhe njohurive të tij
380

. Përcaktimi i pakujdesisë bazuar ekskluzivikisht 

mbi kriterin subjektiv do të na çonte de facto në një pamundësi për të marrë në 

përgjegjësi penale subjektin sepse gjithmonë do të hynin në mes aspekte personale si 

pozita e tij, forca e vullnetit/indiferenca, aftësia/papërvoja, nervoziteti etj. Fiandaca & 

Musco përmbledhin se ndërkohë që pjesa dërrmuese e doktrinës është dakort që 

elementët e sferës emotive si pandjeshmëria, ngutja apo indiferenca të mos merren në 

konsideratë si elementë të përcaktimit të kriterit subjektiv, mbetet e debatueshme 

referimi tek karakteristikat fizike dhe intelektuale të subjektit siç janë gjymtimet 

trupore, shkollimi, gjendja shëndetësore, njohuritë dhe eksperienca
381

.  

Kriteri subjektiv i përcaktimit të detyrimit për kujdes shmang strumentalizimin e 

subjektit, rrethanë që do të shfaqej si rrjedhojë e marrjes së tij në përgjegjësi penale si 

                                                 
377
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rezultat i një shkeljeje të thjeshtë të normës së kujdesit parandalues, i.e.përgjegjësi 

penale objektive. Ky kriter në fakt subjektivizon fajin nga pakujdesia. Ndërkohë kriteri 

objektiv maksimizon qëllimin parandalues të pasojës së dëmshme sepse përcakton se 

subjekti do të ketë faj pavarësisht nga kushtet e tija fiziko-intelektuale, pra objektivizon 

fajin nga pakujdesia. Në përpjekje të gjetjes së një ekuilibri, Fiandaca-Musco pohojnë se 

nuk do të ishte e arsyeshme që subjekti konkret të përgjigjej penalisht pa konsideruar 

kufizimet që kanë buruar nga gjendja fiziko-intelektuale në momentin që ky ka kryer 

sjelljen e kundraligjshme
382

. Pra autorët mbështesin përgjegjësinë penale subjektive me 

kusht që në zbatim të kriterit subjektiv të vlerësohen gjendja fizike dhe intelektuale e 

subjektit konkret. 

 Edhe Gallo pohon se për përcaktimin e pakujdesisë nuk është i mjaftueshëm të 

bazuarit vetëm mbi kriterin objektiv të njeriut mesatar, sepse zbatimi i tij do na çonte në 

deduksionin se gjithçka që nuk është shfaqur dhe shmangur, nuk mund të shfaqet e të 

shmanget. Ai vijon të kritikojë edhe gjykimin ex post të përcaktimit të pakujdesisë përsa 

kjo procedurë izolon pasojën nga çdo rrethanë që mund të influencojë lidhjen 

shkakësore përgjatë tërë zhvillimit të saj, meqë në fakt përcakton se është e 

parashikueshme dhe e shmangshme vetëm ajo çka i dukej si e tillë subjektit konkret 

gjatë momentit të kryerjes së veprimit apo mosveprimit të kundraligjshëm
383

.  

Zgjidhja që Gallo i ofron çështjes së standardit të kujdesit parandalues i 

referohet përcaktimit të njohurive të zotëruara nga subjekti si dhe të njohurive që ky 

subjekt duhej të zotëronte bazuar në pozitën sociale dhe në veprimtarinë konkrete që ai 

kryen. Nuk duhen marrë parasysh këtu gjendja apo rrethanat personale që konkretisht 

kanë penguar procesin e parashikimit të pasojës. Parimi i përgjithshëm i përpunuar nga 

Gallo është: Sa herë që duhet të përcaktohet mundësia e ndodhjes së një ngjarjeje që 

nuk është materializuar në realitet, duhen marrë parasysh tërë rrethanat që 

karakterizojnë çështjen, qofshin ato parardhëse, të njëkohshme apo pasuese të veprimit 

të njeriut, duke mos konsideruar ato kushte që konkretisht kanë penguar ndodhjen e asaj 

ngjarje, që mund të kishte ndodhur, por që në fakt nuk ka ndodhur
384

. E thënë ndryshe, 

për vlerësimin nëse subjekti kishte mundësi të sillej sipas rregullit të kujdesit 

parandalues, duhen konsideruar të gjithë rrethanat që kanë ndikuar mbi pasojën, qofshin 

ato parardhëse, të njëkohshme apo pasardhëse ndaj veprimit apo mosveprimit të 

subjektit konkret. Duhen përjashtuar nga ky proces vlerësimi, rrethanat që kanë penguar 

konkretisht kryerjen nga ana e subjektit konkret të atij veprimi apo mosveprimi të 

kërkuar nga  norma e kujdesit parandalues. Pra në thelb, Gallo mbështet aplikimin e 

kriterit subjektiv në përcaktimin e detyrimit për kujdes, me kusht që ky të jetë i bazuar 

mbi përvojën dhe njohuritë që subjekti konkret kishte apo duhej të kishte, pa pasur 

rëndësi për këtë vlerësim, gjendja emocionale e subjektit apo gjithçka që hyn në sferën 

jo-racionale.  

Megjithatë, duhet nënvizuar se vlerësimi i mundësisë për ta parashikuar pasojën, 

nuk passjell automatikisht përcaktimin e sjelljes së subjektit si të pakujdesshme. Kështu, 

nuk ka pakujdesi, përsa kohë pasoja nuk është e shmangshme nga një veprim apo nga 

një mënyrë alternative e kryerjes së veprimit apo duke ndërmarrë masa të posaçme të 

parashikuara nga një normë kujdesi parandalues
385

. Në disa raste është e pamundur që 

subjekti t’i referohet normave që përcaktojnë masa të kujdesit parandalues p.sh në rastin 

e eksperimenteve që për nga natyra paraqesin risi e për rrjedhojë mungesë eksperience 

mbi fushën konkrete. Në këto raste, gjykimi për parashikueshmërinë apo mundësinë për 
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shmangie të pasojës së dëmshme duhet bërë mbi bazën e njohurive që zotërohen deri në 

atë moment, duke pasur parasysh se interesi shoqëror që mbart kjo veprimtari lejon një 

kufi më të gjerë risku të lejuar
386

.  

Mbi këtë shprehet edhe jurisprudenca e Kasacionit kur thekson se 

provueshmëria e fajit me pakujdesi në formën e neglizhencës apo vetëbesimit të tepruar 

duhet bazuar mbi kriterin e parashikueshmërisë, kuptuar kjo si mundësia që ka subjekti 

aktiv për të përfytyruar ardhjen e një pasoje të dëmshme nga kryerja e një veprimi apo 

mosveprimi në momentin konkret të kryerjes së tyre, pra jo in abstracto
 387

. 

Parashikueshmëria bën edhe dallimin midis ardhjes së pasojës nga pakujdesia dhe rastit 

fatkeq. Gjithsesi faji në formën e  pakujdësisë duhet përcaktuar mbi bazën e ekzistencës 

së elementëve të fajësisë dhe jo si rrjedhojë e përjashtimit të mundësisë se ndodhemi 

para rastit fatkeq
388

. 

 

 

3.2. Përjashtimet nga detyrimi për kujdes parandalues. 

3.2.1. Vijon: Risku i lejuar 

Në disa raste, veprimtaritë që kanë dobishmëri shoqërore mund të jenë edhe të 

rrezikshme. Për këtë arsye ato janë të rregulluara dhe shprehimisht të autorizuara si p.sh 

kërkimet shkencore në mjekësi, transporti ajror apo hekurudhor, prodhimi i 

eksplozivëve etj. Nëse pranojmë që ka përgjegjësi penale atëherë kur pasoja e 

rrezikshme është e parashikueshme dhe e evitueshme, ushtrimi i këtyre veprimtarive të 

rrezikshme, do të ishte lehtësisht objekt ndjekjeje penale pikërisht sepse kushti i 

parashikueshmërisë së ardhjes së pasojës do të plotësohej a priori. Ndërkohë që disa 

veprimtari shkaktojnë ardhjen e pasojave të dëmshme vetëm nëse konkurrojnë rrethana 

të caktuara, aktivitetet e ligjshme të rrezikshme kanë një marzh të lartë mundësie të 

shfaqjes së pasojës penale për shkak të vetë natyrës së tyre.  

Doktrina italiane i konsideron analoge rrethanën e riskut të lejuar (erlaubtes 

Risiko, gjer.) me atë të dobishmërisë shoqërore, ndryshe nga doktrina gjermane që 

dallon karakteristika të posaçme për secilën. Në përfaqësim të rrymës doktrinore 

gjermane, Roxin konsideron se ka dobishmëri shoqërore edhe ajo “sjellje e cila paçka 

se (normalisht) do të ishte objekt ndjekje penale, nuk  kualifikohet si vepër penale përsa 

paraqet dobishmëri shoqërorë sipas normave etiko-sociale së cilave u përmbahet 

kolektiviteti”
389

. Sjelljet me dobishmëri shoqërore mund të jenë si të afta për të cënuar 

objekte juridike, ashtu edhe ato të paafta për një gjë të tillë. “Risku i lejuar” përputhet 

me “dobishmërinë shoqërore” vetëm në rastin kur i referohet sjelljeve që janë 

potencialisht të përshtatshme për të cënuar një objekt juridiko-penal. Ndërkohë që 

“erlaubtes Risiko‖ (gjer.) na tregon se sjellja e subjektit është e lejuar (i.e. nuk është 

objekt i ndjekjes penale), “dobishmëria shoqërore” na parashtron arsyet thelbësore pse 

sjellja lejohet (i.e. sepse është kryer sipas rregullave)
390

.  

Përsa kohë një lloj sjelljeje që është potencialisht cënuese e një objekti juridiko-

penal mbetet në kufijtë e riskut të lejuar, nuk kemi përgjegjësi penale, qoftë edhe nëse 
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kjo sjellje është faktor paraekzistues në lidhjen shkakësore të lindur mes veprimit apo 

mosveprimit të subjektit dhe pasojës së ardhur. Nëse e tejkalon këtë kufi, jemi në 

kushtet e përgjegjësisë penale nga pakujdesia
391

. Pra ajo që e shndërron një sjellje tipike 

risku të lejuar ku mungon përgjegjësia penale, në një sjellje atipike nga ku lind 

përgjegjësia penale nga pakujdesia, është kriteri sasior i tejkalimit të kufirit të riskut. 

Marini bën një dallim mbi baza sasiore të termave rrezik dhe risk: mundësia e “rrezikut” 

është “probabilitet” ose “mundësi e konsiderueshme”, ndërkohë që mundësia e “riskut” 

mbetet thjesht “mundësi”, i parashikuar në rastin e dashjes, i parashikueshëm në rastin e 

pakujdesisë
392

. Përmendim këtu faktin se projekt-drafti i reformës në KPI parashikon 

shprehimisht se përveç kur parashikohet ndryshe nga ligji, konsiderohet se ekziston 

rreziku konkret atëherë kur sjellja ka shkaktuar apo ka rritur në mënyrë të ndjeshme 

riskun e ardhjes së pasojës dhe ky nuk ka ardhur për shkak të ndërhyrjes së rrethanave të 

jashtëzakonshme apo rastësore apo si rrjedhojë e mungesës së rrethanave që ekzistojnë 

normalisht ose ka ardhur nga një shkak tjetër
393

. 

Lind pyetja, si do vlerësohet nëse është tejkaluar kufiri i riskut të lejuar?  

Sipas Fiandaca & Musco, vlerësimi nëse ndodhemi përballë riskut të lejuar është 

faktual, i.e. ajo që gjykohet si e toleruar nga shoqëria mund të kualifikohet si rrezik i 

lejuar. Kjo mund të çojë shpesh edhe në gabime, sepse niveli i rrezikshmërisë së sjelljes 

së lejuar mund të mbivlerësohet përkundrejt dobishmërisë shoqërore. Ndaj për të 

anashkaluar këtë paradoks, autorët sygjerojnë që kur është e mundur të përdoret si kriter 

vlerësues autorizimi administrativ
394

.  

Gallo pohon se duke zbatuar kriterin e parashikueshmërisë në veprimtaritë që 

përbëjnë rrezik të dukshëm, mund të konsiderohet e pakujdesshme vetëm ajo sjellje që 

është kryer përtej kufijve të dobishmërisë shoqërore
395

. Gallo distancohet nga pozicioni 

i Fiandaca & Musco së cilëve iu referuam më lart, kur sygjeron që të vazhdohet të 

aplikohet kriteri i përgjithshëm i parashikueshmërisë edhe në rastin e “riskut të lejuar”. 

Për veprimtaritë e ligjshme të rrezikshme, Gallo çmon se ka pakujdesi vetëm për ato 

pasoja të parashikueshme e të parandalueshme nëpërmjet marrjes së masave të posaçme 

(italics, sh.a.) të kujdesit parandalues apo nëpërmjet moskryerjes së veprimit në një 

mënyrë të caktuar, gjithmonë pa cënuar thelbin e veprimtarisë së rrezikshme të lejuar, 

pra pa e penguar atë
396

. Për veprimtaritë e cilësuara si të ligjshme përsa jo të ndaluara, 

Gallo konfirmon zbatimin e arsyetimit të mësipërm me një saktësim: në këto raste është 

i mjaftueshëm që rregulli i sjelljes që përcakton masat parandaluese të jetë i aftë të 

parandalojë pasojën penale “në prani të rrethanave të caktuara‖
397

. 

                                                 
391

 Jakobs, G., Strafrecht Allgemeiner Teil: Grundlagen und die Zurechnungslehre, Vol. 1, Lehrbuch, 

Berlin, De Gruyter, 1993, f. 201. 
392

 Marini, G., Rischio consentito e tipicità della condotta. Riflessioni, Scritti in memoria di Renato 

dell‘Andro, Vol. II, Bari, Cacucci, 1994, p. 548. 
393

 Art. 15 projekt-drafti KPI “Pericolo concreto- Salvo che la legge disponga altrimenti, quando il 

pericolo concreto di un determinato evento è previsto come elemento di fattispecie, esso sussiste se la 

condotta ha cagionato o sensibilmente aumentato il rischio del verificarsi dell'evento di danno, e questo 

non si è verificato per la presenza di circostanze eccezionali o casuali, o per la mancanza di circostanze 

normalmente esistenti, ovvero si è verificato per altra causa”. Ministero della Giustizia, Commissione 

Grosso, Per la riforma del codice penale (1 ottobre 1998) – Articolato, 26 maggio 2001, § Il reato, 

aksesuar më shtator 2013 nga 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS31489#u

3 
394

 Fiandaca, G., Musco, E., Diritto penale, ibid, f. 512 
395

 Gallo, M., Vol. II, Pt. II, f. 158 
396

 Gallo, M., Vol. II, Pt. II, f. 159 
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 Gallo, M., Vol. II, Pt. II, f. 159 
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Në fushën mjekësore risku i lejuar ka kontakte të vazhdueshme me rastin fatkeq, 

e ky i fundit me sjelljen e pakujdesshme. Në zbatim të kriterit të parashikueshmërisë, 

sjellja e pakujdesshme ndodhet në një pozicion diametralisht të kundërt me rastin 

fatkeq. Çela et al. pohojnë se rasti fatkeq shfaqet kur pasoja shoqërisht e rrezikshme ka 

ardhur si rezultat i veprimit të një personi konkret i cili nuk ka vepruar me faj
398

. Kjo 

përjashton lindjen e përgjegjësisë penale përsa pasoja ishte e pamundur të parashikohej 

pikërisht sepse nuk ka qenë asnjëherë më parë objekt rregullimi nga normat e kujdesit 

parandalues
399

. Nuk mund të konsiderohet rast fatkeq, shoku anafilitik i shkaktuar 

pacientit nga mjeku anestezist që ka përdorur një medikament që konsiderohet 

përgjithësisht i rrezikshëm (shkrimi italik sh.a.) meqë çliron një sasi të lartë histamine, 

përsa ky eventualitet nuk mund të konsiderohet si i paparashikueshëm dhe i 

papërballueshëm nëse shfaqet
400

. 

Specializanti që kryen ndërhyrje kirurgjikale nën urdhërat e primarit mban 

bashkarisht me mjekun primar pozitën e garantit përkundrejt pacientit (për aq sa i takon 

dhe aq sa mund të ndikojë). Si rrjedhojë edhe specializanti ka detyrimin që të respektojë 

lege artis në mënyrë që të parandalojë riskun e palejuar apo shtimin e riskut, duke 

mbajtur kështu përgjegjësi edhe nëse tregohet pasiv ndaj një urdhri haptazi të 

papërshtatshëm të dhënë nga primari. Kjo sepse mbi specializantin rëndon detyrimi që 

të heqë dorë paraprakisht nga të operuarit nëse nuk e sheh veten të aftë
401

. 

Në kuadrin e përgjegjësisë penale të mjekut, vlerësohet se ka vepruar me 

pakujdesi në formën e papërvojës, mjeku që nuk respektuar rregullat e shkruara e të 

pashkruara të lege artis në përzgjedhjen e terapisë, të cilat kanë qëllim parandalimin jo 

më të riskut të lejuar, por atë të një risku eventual që karakterizon ushtrimin e 

profesionit mjekësor në vetvete. Me hyrjen në fuqi të reforms ligjore Balduzzi, në 

mungesë të normave ligjore apo autorizimeve administrative që realizojnë kujdesin 

parandalues, vlerësimi nëse jemi përballë riskut të lejuar është në diskrecion të gjyqtarit, 

i cili duhet të marrë në konsideratë se parashikueshmëria dhe mundësia e shmangies së 

pasojës, janë kritere që zbatohen konkretisht mbi rrethanat që kanë ekzistuar në 

momentin kur subjekti ka kryer sjelljen dhe në bazë të protokolleve mjekësore, 

udhëzuesve dhe praktikës së mirë mjekësore.  

 

 

3.2.2. Vijon: Parimi i besimit tek i treti 

Siç është pranuar tashmë nga praktika gjyqësore dhe doktrina, përgjegjësia 

penale është personale. Lind pyetja a ka ndonjë rast kur subjekti mban përgjegjësi për 

veprimet e të tretëve? Përveç riskut të lejuar, Fiandaca & Musco përcaktojnë edhe një 

rrethanë tjetër që përjashton nga detyrimi për kujdes parandalues dhe eventualisht nga 

ndjekja penale. Ky është parimi i besimit (tek i treti). Parimi i besimit tek i treti buron 

nga parimi e vetëpërcaktimit dhe i karakterit personal që ka përgjegjësia penale. Kështu, 

subjekti mban përgjegjësi vetëm për rreziqet që mund të burojnë nga veprimet e tija e jo 

nga ato të të tretëve (kolegë, sh.a), përsa si rregull, këta konsiderohen si të aftë për të 

kryer zgjedhje të përgjegjshme.  

Fiandaca & Musco dallojnë detyrimi për kujdes parandalues nëse ky është 

përcaktuar
402

: 

                                                 
398

 Çela, A., et al, 1982, ibid, f. 160. 
399

 Fiandaca, G., Musco, E., 2004, ibid, f. 504. 
400

 Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 41674/04 
401

 Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 1951/00 
402
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 nga norma të shkruara që përcaktojnë shprehimisht detyrimin e subjekti 

për të mbikqyrur sjelljen e të tretëve. Mospërmbushja e këtij detyrimi e 

ngarkon me përgjegjësi penale subjektin edhe për pasojat e ardhura 

materialisht nga veprimet e të tretëve (pakujdesi e posaçme, sh.a). I tillë 

është rasti i punonjësit të sigurisë që mban përgjegjësi nëse nga 

moskontrollimi i rreptë një subjekt që ka arritur të infiltrohet dhe të 

godasë një funksionar shtetëror. 

 nga norma të përgjithshme të kujdesit parandalues që burojnë nga 

zakonet shoqërore (pakujdesi e përgjithshme, sh.a.). Këtu duhet bërë 

dallimi nëse sjellja e të tretit që ka shkaktuar materialisht pasojën, ka 

qenë kryer me dashje apo me pakujdesi.  

 Nëse i treti (subjekti qe ka kryer materialisht veprimin apo 

mosveprimin) ka vepruar me pakujdesi nuk është automatike që 

sjellja e subjektit që ka besuar të konsiderohet sa ka favorizuar 

cënimin e objektit juridiko-penal, pra që përgjegjësia penale të 

shtrihet edhe ndaj tij
403

. Meqënëse vlerësimi i parashikueshmërisë 

së ardhjes së pasojës bëhet duke ju referuar subjektit-tip 

(profesionistit që ushtron atë funksion, në atë pozicion e në atë 

kohë), kolegu mund të besojë që kolegu tjetër ka adoptuar të 

njëjtat masa të kujdesit parandalues që gjithsecili prej tyre, në 

varësi të veprimtarisë së ushtruar, kishte pasur detyrimin të 

respektonte dhe implementonte. Dy janë përjashtimet nga 

përfshirja nën parimin e besimit: 

i. kur ka dyshime mbi aftësinë e kolegut për të kryer detyrën 

në përputhje me rregullat;  

ii. kur detyrimi për kujdes parandalues buron nga pozita e 

garantit të mbrojtjes së një objekti juridiko-penal të një 

personi të paaftë për të vepruar personalisht. 

 Nëse jemi përpara një vepre penale të kryer me dashje nga një i 

tretë, atëherë subjekti konkret nuk mban përgjegjësi penale për të, 

pikërisht për shkak të karakterit personal të përgjegjësisë 

penale
404

. 

 

Detyra për të mbikqyrur veprimet e anëtarëve të tjerë varet nga dy elementë:  

 

a) pozicioni në hierarkinë e anëtarëve të ekipit mjekësor. Primari nuk mund 

të jetë përgjegjës për dëmet e shkaktuara pacientit kur nuk ka qenë 

prezent, por ai ka detyrimin për të marrë informacione mbi veprimtarinë 

e vartësve të tij ndaj pacientëve si dhe të kujdeset që trajtimi të jepet 

sipas mënyrës së duhur
405

. Mandej, pavarësisht nga veprimtaria e 

vartësve të tij, primari ka përgjegjësi civile për çdo rrethanë të papritur 

                                                 
403

 Vlen të theksohet këtu forma mohore e fjalisë sepse siç do e shohim më poshtë, parimi i besimit nuk 

është një rrethanë përjashtuese e përgjegjësisë penale siç mund të jetë të vepruarit me mirëbesim në të 

drejtën civile (sh.a). Parimi i besimit përjashton nga detyrimi për kujdes parandalues, ose më saktë sjellja 

e subjektit konsiderohet si e kryer në përputhje me rregullat e përgjithshme të sjelljes, e për këtë arsye nuk 

përbën objekt ndjekjeje penale.  
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që shfaqet në repartin e tij gjatë kohës që ka pacientë të shtruar
406

 (p.sh 

rënia e një zjarri). 

b) nga ekzistenca e arsyeve objektive dhe subjektive që bëjnë të dyshohet se 

një anëtar i ekipit nuk po e kryen me kujdes detyrën e tij
407

. P.sh në 

kuadrin e ndërhyrjeve kirurgjikale, të gjithë subjektet e përfshira në ekip 

duhet të marrin pjesë në numërimin e instrumenteve në mënyrë që të 

evitohet gabimi i shpeshtë i lënies së materialeve brenda trupit të 

pacientit. Për këtë arsye është i ndaluar delegimi i detyrimit për të 

numëruar që ka secili nga anëtarët ekipit, procedurë kjo që rrit 

besueshmërinë
408

. Krahas ndryshimeve mbi detyrimin e mjekut për të 

vepruar në mënyrë që të ndalohet ardhja e pasojës penale, detyrim që 

buron nga “pozita e garantit” që ai ka, projekt-drafti i reformës së KPI 

parashikon një ngushtim të përgjegjësisë penale për veprimet e kryera 

gjatë veprimtarisë së mbikqyrjes së thjeshtë. Këto veprime bëhen shkas 

për ngritjen në përgjegjësi penale vetëm nëse kanë shkelur rregulla për të 

cilat ligji penal parashikon shprehimisht se përbëjnë vepër penale
409

.  

 

Siç ka sqaruar edhe Gjykata e Kasacionit, mjeku që ka qenë anëtar i një ekipi 

mjekësor nuk mund të përjashtohet nga përgjegjësia penale me pretendimin se 

mosveprimi i tij duhej të ishte korrigjuar nga veprimi i mjekëve të tjerë të cilët si ai, 

janë në rolin e garantit ndaj pacientit. E thënë ndryshe, pakujdesia e njërit nuk mund të 

justifikojë pakujdesinë e të tretit
410

.  

 

 

4. Pakujdesia e kryer me mosveprim. 

 

Fiandaca & Musco e konsiderojnë si të panevojshëm kategorizimin që një pjesë 

e doktrinës italiane i bën pakujdesisë duke dalluar pakujdesinë e rregullt (colpa propria, 

it) nga pakujdesia e çrregullt (colpa impropria, it), madje e vlerësojnë këtë si të 

rrezikshme, sepse pakujdesia e çrregullt ka ngjashmëri aparente me dashjen. Sipas 

autorëve, shembulli tipik i fajit në formën e pakujdesisë është pakujdesia e rregullt, ku 

subjekti vepron pa e dëshiruar pasojën penale, ndërkohë që pakujdesia e çrregullt 

shfaqet kur edhe pse subjekti e dëshiron ardhjen e pasojës, merret në përgjegjësi penale 

për pakujdesi, përsa konsiderohet se ka vepruar në kushtet e gabimit juridik në 

përfytyrimin e ekzistencës së rrethanave që përjashtojnë nga përgjegjësia penale (neni 

55 KPI
411

) ose në tejkalim të këtyre rrethanave (neni 59 KPI
412

)
413

. Pakujdesia e rregullt 
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 Cass. Civ. Sentenza n. 6318/00. 
407

 Belfiore, Sulla responsabilità colposa dell‘attività medico- chirurgico in equipe, in Foro It., 1983, II, 

f. 167 siç citohet nga Fiandaca, G., Musco, E., 2004, f. 514. 
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 Cass. Sez. IV, Sentenza n. 47490/08. 
409

 Ministero della Giustizia, Commissione Pisapia, Per la riforma del codice penale (27 luglio 2006) – 

Relazione, XI. Soggetto attivo, condotta, evento e nesso di causalità, 19 novembre 2007, aksesuar më 

shtator 2013 nga 
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 Cass. Pen. Sez IV, Sentenza n. 9737/05. 
411
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imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto 

dalla legge come delitto colposo‖. 
412
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escludono la pena  sono valutate a favore dell‘agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_57&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS47445
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_57&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS47445


Përgjegjësia penale e mjekut   –   Rezarta Demneri 

 

 

98 

 

dhe ajo e çrregullt gjen zbatim edhe për veprën penale të kryer me mosveprim. Kushtet 

për të pasur përgjegjësi penale nga pakujdesia e kryer me mosveprim janë
414

: 

 

 Subjekti të jetë i ndërgjegjshëm për detyrimin për të vepruar 

(alternativisht, ai mund të ketë dijeni për detyrimin për të vepruar por 

vepron gabim). 

 Të ketë mundësi për të vepruar (aftësi fizike).  

 Të jetë i ndërgjegjshëm për mjetet e nevojshme për arritjen e qëllimit 

(aftësi kontrolluese të kushteve të jashtme të nëvojshme për të vepruar). 

 Të jetë i ndërgjegjshëm për qëllimin e veprimit të detyrueshëm për t’u 

kryer. 

 

Sipas Fiandaca & Musco, përgjegjësia penale për pakujdesi me mosveprim 

vërtetohet atëherë kur subjekti-tip i vendosur në atë situatë konkrete do të kishte pasur 

mundësi që a) të kuptonte veprimin e kërkuar prej tij nga norma e kujdesit dhe b) të 

kishte pasur mundësi të vepronte në përputhje me të. Përsa i përket aftësive fizike dhe 

intelektuale të subjektit konkret që ka “mosvepruar” me pakujdesi, do të jetë e 

mjaftueshme të provohet se nuk ka pasur asnjë rrethanë anormale që ta vinte subjektin-

tip në pamundësi të jashtëzakonshme për të vepruar në përputhje me rregullin e sjelljes 

së kujdesit
415

. Kjo procedurë e të provuarit është e dobishme sidomos në rastin e 

pakujdesisë së pavullnetshme që shfaqet p.sh kur mjeku kryen një mosveprim për shkak 

të një harrese të thjeshtë. Edhe këtu vlerësimi i atribuimit të përgjegjësisë penale ka 

karakter normativ, pra hipotetik, sepse subjekti nuk është i ndërgjegjshëm dhe nuk e 

dëshiron ardhjen e pasojës, por ka përgjegjësi sepse nuk ka vepruar siç i kërkohej nga 

norma e kujdesit, paçka se nuk ekzistonte asnjë rrethanë në gjendje që ta pengojë atë. 

Pakujdesia e rregullt e kryer me mosveprim (reato omissivo proprio colposo, 

it
416

) konfigurohet kur subjekti nuk vepron (mosveprim) ndërkohë që ka pasur detyrimin 

si dhe mundësitë faktike për të vepruar (p.sh dhënie ndihmë atij që ka nevojë). Në këtë 

kontekst, përjashtohet përgjegjësia penale kur subjekti nuk ka vepruar sepse i mungojnë 

cilësitë psiko-fizike p.sh një person nuk hyn në ujë të shpëtojë dikë që po mbytet sepse 

nuk di të notojë apo mungojnë kushtet e jashtme të domosdoshme që ky të kryejë 

veprimin e detyrueshëm p.sh i aksidentuari ndodhet në një greminë dhe mjeku i 

ambulancës që ka mbërritur në vendngjarje nuk ka mjetet e nevojshme për ta nxjerrë atë 

në sipërfaqe.  

Përgjegjësia penale përjashtohet edhe për subjektin që është munduar të veprojë 

në përmbushje të normës së kujdesit por pasoja ka ardhur sidoqoftë si rrjedhojë e 

rrethanave të jashtme (p.sh mjeku i ambulancë në rastin e mësipërm ka njoftuar 

zjarrfikësit që të vijnë në vendin e aksidentit për të rekuperuar të aksidentuarin e rënë në 

greminë, por për shkak të trafikut rrugor zjarrfikësit kanë ardhur me vonesë dhe i 

aksidentuari ka vdekur). Gjithashtu nëse disa persona janë të detyruar të veprojnë, 

                                                                                                                                               
ritenute inesistenti). Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell‘agente soltanto se 

da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Se 

l‘agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate 

contro o a favore di lui. Se l‘agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, 

queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la 

punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.‖   
413

 Fiandaca, G., Musco, E., 2004, f. 523 
414

 Fiandaca, G., Musco, E., 2004, f. 577 
415

 Fiandaca, G., Musco, E., 2004, ff. 577-578. 
416

 Reato omissivo proprio ashtu si edhe ai improprio mund te kryhen me pakujdesi dhe me dashje por në 

kuadrin e përgjegjësisë penale të mjeku,  do t’i referohemi rastit kur ato janë kryer me pakujdesi.   
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aktivizimi i njërit prej tyre mund të sjellë përjashtimin nga përgjegjësia penale për të 

tjerët që nuk u aktivizuan, kur veprimi i kryer nga ka qenë efikas (p.sh nëse në 

vendgjarjen e një aksidenti vjen një autoambulancë, autoambulancave të tjera të 

disponueshme nuk mund t’u atribuohet përgjegjësi penale për mosdhënie ndihme)
 417

.  

Pakujdesia e çrregullt e kryer me mosveprim (reato omissivo improprio colposo, 

it.) shfaqet kur është shkelur detyrimi për të penguar ardhjen e pasojës. Përgjegjësia për 

mosveprimin e kryer me pakujdesi të çrregullt është një kategori autonome, e ndryshme 

nga përgjegjësia penale për veprat e kryera me mosveprim të parashikuara në figura të 

posaçme veprash penale. Për ilustrim po japim shembull një vepër penale të kryer me 

mosveprim me faj të rregullt dhe një tjetër të kryer me mosveprim me faj të çrregullt: në 

rastin e nenit 97 KPSH, mosdhënia e ndihmës nga subjekti që ka detyrimin per një gjë 

të tillë përbën pakujdesi të rregullt, ndërsa kirurgu që nuk aktivizohet për të kontrolluar 

fazën post-operatore të pacientit të tij dhe si rrjedhojë e kësaj pacienti merr infeksion 

dhe vdes, do të ndodheshim përpara “Mjekimit të pakujdesshëm” të kryer me pakujdesi 

të çrregullt
418

.  

Detyrimi për të penguar ardhjen e pasojës është detyrim për të vepruar, pra 

kërkon një aktivizim nga ana e subjektit. Kjo situatë është tipike për subjektin aktiv në 

rolin e garantit të mbrojtjes së objektit juridiko-penal, kategori ku përfshihet edhe 

mjeku. Pra detyrimi për të garantuar mbrojtjen e objektit juridiko-penal dhe të dështuarit 

në këtë mbrojtje për shkak të të mosvepruarit, çon në një situatë juridike të 

barazvlefshme me atë të cënimit të objektit juridiko-penal
419

 (sikur të ishte shkaktuar ky 

cënim nga një veprim aktiv, sh.a). Vetëm veprat penale materiale mund të kryhen me 

mosveprim me pakujdesi të çrregullt gjë që ndikon edhe në vërtetimin e lidhjes 

shkakësore sepse ardhja e pasojës është e domosdoshme për lindjen e përgjegjësisë 

penale
420

.  

Doktrina jonë nuk e ofron një kategorizim të tillë por pakujdesia e çrregullt 

mund të rezultojë në një déjà vu kur të trajtojmë përgjegjësinë penale të anëtarëve të 

ekipit mjekësor. Gjithashtu veçoria që paraqet vërtetimi i lidhjes shkakësore për këtë 

lloj pakujdesie është e aplikueshme në figurat e posaçme të veprave penale si “Mjekimi 

i pakujdesshëm” që mund të konsumohet si me veprime aktive ashtu edhe me 

mosveprime nga mjeku në pozitën e garantit të mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të 

pacientit. 

 

 

5. Pozita e garantit si burim përgjegjësie penale për veprat penale të kryera me 

mosveprim. 

 

 Siç argumentuam më sipër, përgjegjësia penale për mosveprim konsiston në 

mospërmbushjen e një detyrimi për të vepruar. Ky detyrim ekziston vetëm nëse 

parashikohet nga një normë juridike që e ngarkon subjektin me detyrimin për të ndalur 

apo shmangur ardhjen e pasojës. Teoria klasike përcakton se mund të shërbejë si burim 

detyrimi juridik për të vepruar: 

 

 ligji, që mund të ketë karakter penal apo ekstra-penal p.sh një vendim 

gjyqësor apo urdhër administrativ apo si në rastin e së drejtës familjare 

ku përcaktohet detyrimi për kujdes i prindit ndaj veprimeve të fëmijës. 

                                                 
417

 Fiandaca, G., Musco, E., 2004, f. 545. 
418

 Lidhja shkakësore në veprat penale të kryera me mosveprim 
419

 Crespi et al, ibid, f. 102 
420

 Fiandaca, G., Musco, E., 2004, f. 547 
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 kontrata, p.sh infermierja merr përsipër të kujdeset për të moshuarën për 

një kohë të caktuar në banesën e pacientes. 

 veprimi i mëparshëm i rrezikshëm p.sh subjekti bën punime në shtëpi 

dhe ka detyrimin që mjetet të mos bien mbi ndonjë kalimtar.  

 sipas një pjese të doktrinës, edhe pozita manaxhuese (negotiorum gesto, 

lat.) dhe zakoni mund të jenë burim detyrimi për të vepruar
421

. 

 

Një ndër kritikat që Fiandaca i ngre kësaj teorie është se jo çdo detyrim ekstra-

penal passjell detyrimin për të vepruar aktivisht për ta penguar pasojën. Kjo do të na 

çonte në atë që përgjegjësia penale do të konfigurohej në funksion të parashikimeve të 

normave të degëve të tjera të së drejtës
422

.  

Sipas Fiandaca & Musco, pozita e garantit është krijuar në kuadrin e një 

mekanizmi kujdesi që ka qëllim mbrojtjen e të drejtave, objekt juridiko-penal, të cilat 

titullari është në pamundësi t’i mbrojë personalisht pjesërisht apo në tërësi. Pra kemi 

vendosjen e një marrëdhënieje varësie mes mjekut dhe pacientit me qëllim mbrojtjen e 

shëndetit apo ruajtjen e gjendjes shëndetësore së tij, kuptuar si shmangie të përkeqësimit 

të patologjisë nga e cila ai vuan, apo përmirësimin e gjendjes së sëmundjes së personit 

përkundrejt burimeve të mundshme të rrezikut. Si rrjedhojë, ekuivalentimi i shkaktimit 

të cënimit me mosndalimin e cënimit përcaktuar nga neni 40 §2 KPI, bën që detyrimi 

për të vepruar të jetë në kuadrin e pozitës garantuese të mbrojtjes së atij objekti juridiko-

penal
423

. Gjithsesi, detyrimi i garantit ka karakter të posaçëm, sepse u vihet në ngarkim 

subjekteve të posaçme
424

. Mjeku si subjekt i posaçëm i veshur me cilësinë e garantit ka 

detyrimin të veprojë për t’i ofruar kujdes shëndetësor pacientit pavarësisht nëse kjo 

parashikohet nga ligjet apo normat e tjera juridike apo edhe nga kontrata, përsa 

veprimtaria e tij synon mbrojtjen e shëndetit të pacientit si një e drejtë themelore që ky 

zotëron në sintoni të plotë me sa përcaktohet në KEDM për mjekun i cili “…ka për 

detyrë të ndërhyjë në çdo vend e rrethanë për të dhënë ndihmën urgjente
” 425

.  

Reforma në Kodin Penal italian paraqet risi mbi përgjegjësinë penale nga 

mosveprimi përsa kërkon shprehimisht që mosveprimi të ketë qenë në shkelje të një 

detyrimi konkret për të vepruar (obbligo attuale, it.); titullari i rolit garantues të ketë 

pasur zotësinë juridike dhe aftësitë faktike të përshtatshme për shmangien e pasojës; 

detyrimi për të vepruar të ketë  qenë përcaktuar nga ligje ose norma publike a private së 

cilave i referohet ligji (detyrim ligjor)
426

. Karakteri ligjor i normës juridike që përcakton 

                                                 
421

 Antolisei, F., L‘obbligo di impedire l‘evento, Scritti di diritto penale, Milano, Giuffrè, 1955, f. 311 e 

vazhdim 
422

 Fiandaca, G., Il reato commissivo mediante omissione, Milano, Giuffrè, 1979, f. 204 e vijim. 
423

 Fiandaca, G., Musco, E., 2004, f. 564 
424

 Kështu p.sh. në rastin jurisprudencial të fëmijës së sëmurë me talasemi, prindërit e të cilit i mohojnë 

transfuzionin e gjakut përsa shkon kundër besimit të tyre fetar, konshinjtë e familjes nuk mund të 

konsiderohen se janë në pozitën e garantit sepse kanë vetëm detyrimin e përgjithshëm të ndërhyjnë nëse 

hasin një person në rrezik (Mosdhënia e ndihmës). Ndërkohë prindërit e fëmijës që për shkak të besimit 

ndërprenë terapinë transfuzionale janë në një pozitë të tillë garantuese dhe për këtë arsye ato kanë 

përgjegjësi penale. 
425

 Neni 9 KEDM “Ndihma në raste urgjente - Në prezencë të një të sëmuri apo të dëmtuari në rrezik për 

jetën, ose kur i bëhet thirrje për një rast të tillë, mjeku, pavarësisht profilit profesional, e ka për detyrë të 

ndërhyjë në çdo vend e rrethanë për të dhënë ndihmën urgjente, duke asistuar deri në momentin që të 

sigurohet se ai po merr ndihmën mjekësore të kualifikuar”. I tillë është  rasti i pacientit vdekja e të cilit 

rezultoi e lidhur me largimin e tij nga spitali edhe pse ndodhej në një gjendje shëndetësore të tillë që 

kishte nevojë për t’u ndjekur si pacient i shtruar në një strukturë që dispononte mjetet dhe burimet e 

nevojshme për përballimin e një gjendje urgjence.  
426

 Ministero della Giustizia, Commissione Pisapia, Per la riforma del codice penale (27 luglio 2006) – 

Relazione, XI. Soggetto attivo, condotta, evento e nesso di causalità, 19 novembre 2007, aksesuar më 
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detyrimin për të vepruar ngushton shumë spektrin e subjekteve të detyruara. Mbi bazën 

e legjislacionit aktual, ky detyrim lind gjerësisht nga norma me karakter të thjeshtë 

juridik. Pra në momentin e hyrjes së fuqi të ndryshimeve në Kodin Penal italian, këto 

norma juridike do të jenë vetëm rregulluese të detyrimit garantues të subjektit të 

posaçëm e jo më përcaktuese të këtij detyrimi
427

.  

Një tjetër risi në këtë projekt-draft është parashikimi i aktivitetit terapeutik si 

rrethanë e posaçme nga ku lind përgjegjësia penale për mosveprim si vijon: “Ai, që në 

ushtrim të profesionit mjekësor apo të një aktiviteti tjetër terapeutik ka marrë nën kurim 

një person, ka detyrimin të pengojë, brenda kufijve të detyrës së tij, cënimin e jetës apo 

shëndetit të pacientit”
428

. Në mënyrë përmbledhëse kjo dispozitë parashikon 

shprehimisht detyrimin juridiko-penal për të vepruar për mjekun, në mënyrë që ky të 

aktivizohet për të penguar ardhjen e pasojës së dëmshme në shëndet si dhe qartëson 

kufijtë e zbatueshmërisë së nenit 40 §2 KPI për këtë subjekt të posaçëm, ku përcaktohet 

se mospengimi i ardhjes së pasojës është i barazvlefshëm me shkaktimin e saj. Ky 

detyrim do të lindi vetëm për mjekun që e ka pacientin nën kurim, pra nëse nuk është në 

këto kushte, mjeku mund të mbahet në përgjegjësi për mosdhënie ndihme. Detyrimi për 

të vepruar i mjekut do të kufizohet brenda caqeve të ushtrimit të detyrës së tij si mjek. 

Kjo situatë merr rëndësi të veçantë në rastin e mjekut psikiatër që nuk mund të 

detyrohet të kryejë edhe veprime që konsistojnë në mbrojtjen e rendit publik, detyrë kjo 

e organeve të policisë,  p.sh. në rastin kur pacienti shfaq tendenca vetëvrasëse apo 

vrasëse. 

 

 

5.1.  Klasifikimi funksional i pozitës së garantit. 

Fiandaca & Musco ofrojnë një kategorizim funksional binar të detyrimit për të 

vepruar që buron nga roli i garantit
429

: 

Detyrimi për të mbrojtur ka të bëjë me ruajtjen e objekteve të caktuara juridike 

nga tërësia e rreziqeve që mund t’u cënojnë integritetin, pavarësisht se nga mund të 

burojnë këto rreziqe. I tillë është detyrimi që ka prindi ndaj fëmijës e anasjelltas, fëmija 

ndaj prindit, kur ky është i paaftë. Mbrojtja mund të jetë drejtuar ndaj një rreziku 

natyror (p.sh. sëmundje) apo ndaj rrezikut të shkaktuar nga një i tretë (p.sh i treti tenton 

të rrahë fëmijën), gjithmonë duke konsideruar mjetet në dispozicion.  

Detyrimi për të kontrolluar ka të bëjë me detyrimin për të neutralizuar disa 

burime rreziku të caktuara, në mënyrë që të garantohet integriteti i objekteve juridike që 

mund të cënohen prej tyre. Ashtu si tek detyrimi për të mbrojtur, titullari i së drejtës mbi 

objektin juridiko-penal është në pamundësi për ta eliminuar rrezikun që e kërcënon këtë 

objekt në origjinë, por kushti i nevojshëm për t’u ndodhur përpara detyrimit për të 

                                                                                                                                               
shtator 2013 nga 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_57&previsiousPage=mg_1_12&conte

ntId=SPS47445 
427

 Ministero della Giustizia, Commissione Pisapia, ibid. 
428

 Art. 18 projekt-drafti  KPI “Attività terapeutica - Colui che, nell'esercizio della professione di 

medico o di altra attività terapeutica, abbia preso in cura taluno, è tenuto ad impedire, nell'ambito 

dell'incarico, eventi lesivi della vita o della salute del paziente.” Ministero della Giustizia, Commissione 

Grosso, Per la riforma del codice penale (1 ottobre 1998) – Articolato, 26 maggio 2001, § Il reato, 

aksesuar më shtator 2013 nga 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS31489#u

3 
429

 Fiandaca, G., Musco, E., 2004, ff. 565-572. Mbi pozitën e garantit shih edhe Kambovski, V., E drejta 

penale, (pjesa e përgjithshme), Furkan ISM, Shkup, 2010, ff. 185-190 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_57&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS47445
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_57&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS47445
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS31489#u3
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS31489#u3
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kontrolluar është që garanti të ketë nën sferën e tij të zotërimit veprimtarinë apo objektin 

material të aftë për të cënuar objektin juridiko-penal konkret p.sh rasti i personit që po 

meremeton banesën e tij e duhet të kujdeset që kalimtarët mos të cënohen nga 

veprimtaria që ai po kryen. Detyrimi për kontroll mund të lindë edhe kur kjo kërkohet 

shprehimisht nga norma penale apo ajo ekstra-penale e posaçme siç mund të jetë rasti i 

urdhrit të mjekut dhënë infermierit për të mbajtur nën kontroll pacientin.  

Detyrimi që buron nga roli garantues për të mbrojtur apo kontrolluar mund të 

kategorizohet mandej në
430

: 

Detyrim origjinal që i ngarkohet subjekteve të posaçme për shkak të 

marrëdhënieve në të cilat ato janë të angazhuar, p.sh rasti i detyrimit të prindit ndaj 

fëmijës. 

Detyrim i rrjedhur që shfaqet kur subjekti që ka detyrimin origjinal ia trasferon 

këtë detyrim një tjetri, zakonisht nëpërmjet një kontrate p.sh rasti i infermieres që 

kujdeset për të moshuarën. Këtu detyrimi është trasferuar nga vetë e moshuara apo nga 

kujdestari i saj. 

Përveç rasteve kur ekziston prezumimi ligjor se personit i mungon aftësia për të 

mbrojtur personalisht objektin juridiko-penal, roli i garantit që nevojitet në këtë rast i 

ngarkohet një të treti nga vetë titullari i së drejtës mbi objektin juridiko-penal që është 

në rrezik. Pra në këtë rast, titullari i së drejtës është në pozitën e garantit origjinal, i cili 

eventualisht i trasferon detyrimet që burojnë prej kësaj pozite një të treti, zakonisht mbi 

bazën e një kontrate
431

. Karakteri kontraktual i trasferimit të pozitës së garantit kërkon 

medoemos që personi të pranojë të bëhet garant. P.sh nëse infermierja ka pranuar të 

marrë në ngarkim të moshuarën por nuk paraqitet në vendin e përcaktuar dhe kujdestari 

ndërkohë e ka braktisur të moshuarën, atëherë infermierja nuk mund të merret në 

përgjegjësi penale për çdo cënim që mund t’i vijë shëndetit të së moshuarës, por mban 

përgjegjësi civile për mospërmbushje të detyrimit. Ndërkohë infermierja do të mbante 

përgjegjësi nëse e braktis të moshuarën pasi e ka marrë nën kujdes dhe kujdestari është 

larguar. Në lidhje me raportin mes përgjegjësisë civile dhe asaj penale që buron nga 

kontrata në bazë të trasferimit të pozitës garantuese, konsiderohet se pavarësisht nga 

veset që mund të çojnë në pavlefshmërinë e kontratës, nëse garanti i caktuar ka ushtruar 

kujdes efektiv, atëherë ky subjekt do mbajë përgjegjësi penale nëse nuk pengon apo 

ndalon ardhjen e pasojës, pavarësisht nga përgjegjësia civile. Arsyetim analog zbatohet 

edhe në rastin kur detyrimi i vesuar ka natyrë administrative
432

. 

 

 

5.2.  Pozita e garantit e mjekut dhe kualifikimi i tij si subjekt aktiv. 

 Në momentin e vendosjes së marrëdhënies me qëllim terapeutik mes pacientit 

dhe mjekut aktivizohet edhe roli garantues që ky i fundit ka ndaj të parit në mbrojtje të 

së drejtës për të jetuar dhe për të marrë kujdes shëndetësor. Si rrjedhojë e vendosjes së 

këtij raporti lind edhe përgjegjësia eventuale e mjekut në rast se vërtetohet lidhja 

shkakësore pasive, pra mes mosveprimit dhe cënimit të së drejtës për të jetuar e marrë 

kujdes shëndetësor
433

. Roli garantues i mjekut ndaj pacientit nuk rrjedh nga një 

marrëdhënie juridike që ky vendos me strukturën spitalore por nga ushtrimi de facto i 

dhënies së kujdesit shëndetësor, si një veprim i vullnetshëm nëpërmjet të cilit mjeku që 

ushtron profesionin e tij mban përgjegjësi për veprimet që kryen. Në këtë sens nuk 

                                                 
430

 Fiandaca, G., Musco, E., Diritto penale (parte generale), po aty. 
431

 Fiandaca, G., Il reato commissivo mediante omissione, Milano, Giuffrè, 1979, f. 264 e vijim 
432

 Fiandaca, G., 1979, f. 184 
433

 Cass. Pen. Sez. IV Sentenza n. 46586/04 
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përbën kusht për përjashtimin nga përgjegjësia penale fakti që veprimtaria është 

ushtruar nga një mjek i jashtëm, jo i punësuar në klinikën ku është operuar pacientja
434

. 

Gjithashtu roli garantues i mjekut kurues është i pavarur nga fakti nëse pacienti i tij 

është mjek dhe tenton të influencojë vendimet që merr mjeku kurues
435

.  

Parimet së cilave u referohet aktualisht jurisprudenca italiane për përcaktimin e 

rolit të garantit që ka mjeku ndaj pacientit janë e drejta e individit për të marrë kujdes 

shëndetësor dhe detyra e shtetit për ta ofruar këtë, në unitet me parimin e solidaritetit
 436

. 

Eventualisht, me adoptimin e ndryshimeve në Kodin Penal italian, pozita garantuese e 

mjekut do të jetë shprehimisht e përcaktuar, duke bërë të drejtpërdrejtë nga pikëpamja e 

së drejtës penale, lindjen e detyrimit për të ndalur apo shmangur ardhjen e pasojës së 

dëmshme tek pacienti
437

.  

Sidoqoftë është e qartë se detyrimi i mjekut për të kryer një veprim nuk passjell 

detyrimisht përgjegjësi penale përsa kërkohet domosdoshmërisht që të vërtetohet lidhja 

shkakësore mes sjelljes së mjekut dhe pasojës së ardhur
438

. Lidhja shkakësore nuk mund 

të prezumohet se ekziston dhe as se buron nga fakti që mjeku ndodhet në pozitën e 

garantit, e aq më pak të prezumohet se ekziston thjesht nga fakti se ka ardhur një pasojë. 

Edhe kur detyrimi për të vepruar i subjektit vjen si rrjedhojë e një pozite garantuese 

lipset sidoqoftë që gjyqtari duke u nisur nga pasoja konkrete të bëjë një vlerësim 

hipotetik duke e supozuar si të shkaktuar nga subjekti pasojën penale, kur vërtetohet se 

kjo nuk do kishte ardhur nëse subjekti do të kishte kryer veprimin (që në fakt nuk kreu). 

Mandej në vlerësim ex post, nëse nga një vlerësim probabilistik logjik arrihet në 

përfundimin se veprimi i detyrueshëm për tu kryer (që në fakt nuk u krye) do të kishte 

shmangur pasojën me siguri, atëherë ekzistenca e lidhjes shkakësore do të quhet e 

vërtetuar mbi bazën e klauzolës së ekuivalencës sipas së cilës “mospengimi i ardhjes së 

pasojës është ekuivalent me shkaktimin e saj” (neni 40 §2 KPI). Këtë thekson edhe 

Gjykata e Kasacionit kur në vendimin Franzese shprehet për domosdoshmërinë që 

ngarkimi me përgjegjësi penale për veprat e kryera me pakujdesi të çrregullt me 

mosveprim (reato omissivo improprio, it) të bëhet vetëm pasi është vërtetuar lidhja 

shkakësore nëpërmjet procesit bifazik, vlerësimit ex ante dhe atij ex post, ku si rrjedhojë 

e këtij të fundit duhet të arrihet me bindje të sigurtë ose me probabilitet shumë pranë 

100% se çfarë do të kishte ndodhur me pasojën sikur subjekti të ishte kryer veprimi (që 

në fakt nuk u krye); nëse pasoja do të kishte ardhur sidoqoftë mjeku nuk do ketë 

përgjegjësi penale sepse ndërpritet lidhja shkakësore; nëse pasoja do të ishte shmangur, 

mjeku do të ngrihet në përgjegjësi penale
439

.  

Roli garantues i mjekut qëndron sidoqoftë në varësi të strukturës organizative të 

entit spitalor, pra shpërndarjes së roleve mes operatorëve të angazhuar në dhënien e 

                                                 
434

 Cass. Pen. Sez. IV Sentenza n. 12781/09 
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 Art. 18 projekt-drafti KPI, Supra note. 
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 Cass. Pen., 15 maggio 1998, Barraco, Cassazione Penale, Milano, Giuffrè, 1999, f. 2535. Rasti i 

referohet vdekjes së një pacienteje nga refluksi i ushqimit ndaj së cilës mjeku roje nuk kishte tentuar 
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një rrezik minimal për shëndetin e pacientes, Gjykata e Faktit që kishte dhënë vendimin e fajësisë për 

mjekun, nuk kishte arritur të argumentonte nëse vdekja do të ishte shmangur sikur mjeku do ta kishte 

kryer atë ndërhyrje. Si rrjedhojë nuk mund të pohohej me siguri se ai mosveprim i mjekut kishte 

shkaktuar vdekjen e pacientes. Ndaj Gjykata e Kasacionit pasi nënvizoi se edhe në rastin kur ekziston 

detyrimi për të vepruar, është e domosdoshme që për fajësimin e subjektit të vërtetohet lidhja shkakësore 

mes sjelljes së subjektit dhe pasojës së ardhur, e çoi çështjen për rigjykim.  
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kujdesit shëndetësor, ushtrimit të kompetencave dhe të drejtave që ato kanë, 

përmbushjes së detyrimeve nga ana e tyre. Këto duhet të mbikqyren nga subjekti me 

funksion drejtues, i cili është i pozicionuar në një rol garantues sidomos në kuadrin e 

detyrimit për t’u siguruar se pacienti po merr kujdesin e duhur shëndetësor. Në këtë 

sens, është ngarkuar me përgjegjësi mjeku në rol drejtues, sepse u vërtetua se vdekja e 

pacientes me tuberkuloz ishte shkaktuar si rrjedhojë e moskryerjes së ekzaminimeve 

diagnostikuese të rekomanduara nga një mjek i jashtëm nga spitali ku ajo është shtruar 

në momentin e përkeqësimit të gjendjes shëndetësore, gjendje që u finalizua me vdekjen 

e pacientes
440

. Nëse pacienti ka qenë shtruar në dy struktura spitalore, veprimet apo 

mosveprimet të kryera në të dytën nuk përjashtojnë përgjegjësinë penale për ato të 

kryera në të parën, kur në këtë të fundit ishte realizuar një veprim apo mosveprim që ka 

qenë shkak për vdekjen e pacientit të ardhur në fakt pas një muaji që ky ishte shtruar në 

strukturën e dytë spitalore. Ndërkohë, struktura e dytë nuk mund të mbahet 

automatikisht përgjegjëse për veprimet apo mosveprimet e strukturës së parë që kishte 

pasur në kurim pacientin
441

.  

Roli garantues mund të ushtrohet nga disa subjekte njëkohësisht përkundrejt të 

njëjtit pacient. Kështu u morën në përgjegjësi penale dy drejtorët ekzekutivë të spitalit, 

të cilët nuk ishin siguruar që të ishin zbatuar masat parandaluese të rrezikut nga 

përdorimi i dhomës hiperbarike, krahas primarit të Repartit të Terapisë përmes 

Oksigjenit si dhe teknikut të dhomës hiperbarike, të cilët nuk ishin siguruar që pacienti 

të mos mbante me vete asnjë send (konkretisht një ngrohës duarsh që kishte shkaktuar 

shkëndijë në dhomën hiperbarike) që mund të shkaktonte zjarrin i cili konkretisht kishte 

rënë duke shkaktuar vdekjen e pacientit. Gjithashtu këto subjekte nuk kishin marrë 

masat për të vënë nën kontroll një situatë emergjence nëpërmjet mjeteve anti-zjarr që 

duhej të disponoheshin nga struktura spitalore
442

. Kështu konfirmohet detyrimi që kanë 

anëtarët e ekipit mjekësor për të kontrolluar reciprokisht njëri-tjetrin në mënyrë që të 

verifikojnë që veprimet e secilit po kryhen me kujdes, maturi dhe përvojë. 

Mospërmbushja e këtij detyrimi i ekspozon ato ndaj përgjegjësisë jo vetëm për veprimet 

e veta por edhe të atyre të kolegut
443

.  

Në kuadrin e çështjes së delegimit të rolit garantues, u gjet fajtor mjeku i turnit i 

cili nuk ishte informuar mbi metodën e veçantë të kryerjes së transfuzionit të gjakut për 

një pacient dhe e kishte kryer në mënyrë të gabuar këtë procedurë të urdhëruar 

paraprakisht nga mjeku kurues. Si rrjedhojë e metodës së gabuar në kryerjen e 

transfuzionit kishte rezultuar vdekja e pacientit
444

. Në një tjetër rast, zgjedhja e mjekut 

për ta kryer ndërhyrjen kirugjikale në turnin e fundit të drekës ishte e gabuar sepse 

mjeku duhet të kishte parashikuar mundësinë e personelit të kufizuar në orët në vijim, 

mungesë personeli, situatë që shkaktoi vdekjen e pacientit i cili nuk mori asistencën e 

duhur në kohë
445

.  

Nëse mjeku delegon kryerjen e një veprimtarie duke i qenë i sigurtë që kolegu i 

deleguar është i aftë dhe kompetent në atë specialitet, e ndërkohë i ka vënë nën 

vëmendjen e këtij veçoritë dhe urgjencën e rastit si dhe gjendjen shëndetësore të 

pacientit, ai nuk mund të ngarkohet me përgjegjësi për veprimet e pakujdesshme të 

kolegut. Rasti i referohet mjekut primar që kishte kryer resektimin e një mase me shumë 

mundësi tumorale dhe i kishte deleguar mjekut histopatolog të kryente biopsinë pa 
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mbikqyrur kryerjen e ekzaminimit e mandej nuk ishte aktivizuar per të marrë rezultatin 

duke pasur parasysh gjendjen e urgjencës në të cilën ndodhej pacienti
446

. Mjeku kirurg 

është i detyruar të përcaktojë terapinë post-operatore farmakologjike edhe në rastet kur 

administrimi i barit është kompetencë e tjetër subjekti
447

. Mjeku i urgjencës që po jep 

kujdes shëndetësor mbi një pacient, nuk ka detyrimin të ndërhyjë ndaj një pacienti 

pasardhës kujdesi përkundrejt të cilit mund të shtyhet për më vonë, nëse ai e delegon 

këtë ndihmë një kolegu të aftë dhe më pak të impenjuar se ai. Konsiderohet se ai mund 

të ketë mirëbesim në ekzekutimin e urdhrit të dhënë për të thirrur një mjek tjetër (duke 

shkarkuar kështu përgjegjësinë eventualisht tek infermieri që mund të mos e ketë 

ekzekutuar apo mjekut që nuk ka ardhur edhe pse nuk ishte në pamundësi të 

prezantohej) përveç rastit kur ka rrethana të tilla, si psh ndërrimi i turneve të 

infermierëve kur ai duhet të mbikqyrë personalisht që urdhri i tij për të thirrur ndihmë u 

zbatua
448

. Në lidhje me delegimin e rolit garantues, ka përgjegjësi penale mjeku kirurg 

që ka operuar pacientin duke e lënë atë në duart e infermierëve të pakualifikuar për t’i 

ofruar kujdes pacientit në rast urgjence dhe njëkohësisht ka përgjegjësi penale edhe 

infermierët e ngarkuar të cilët nuk iu përgjigjën kërkesave të alarmuara të familjarëve të 

pacientit
449

. 

Roli garantues i kirurgut drejtues brenda ekipit mjekësor që realizoi ndërhyrjen 

kirugjikale shtrihet edhe në fazën post-operatore p.sh duke u siguruar që personeli që 

kujdeset për pacientin të jetë i specializuar dhe i mjaftueshëm në numër si dhe i 

përditësuar me nevojat konkrete për kujdes të pacientit. Në kuadrin e pozitës garantuese 

në fazën post-operatore, ka përgjegjësi ekipi mjekësor në rastin kur pacienti është 

trasferuar në dhomën e tij të shtrimit në vend që të mbahej nën observim në reanimacion 

pas ndërhyrjes kirurgjikale, duke gjetur vdekjen si rrjedhojë e nënvlerësimit të sinjaleve 

të uljes së presionit arterial dhe frekuencës kardiake që duhej t’i bënte mjekët të 

parashikonin një paaftësi të pacientit për të marrë frymë çka rezultoi më pas në vdekjen 

e tij
450

. Megjithatë nëse kirurgu i parë është i detyruar të largohet nga operacioni nga 

nevoja të menjëhershme dhe urgjente mjekësore, ai nuk është përgjegjës për 

neglizhencë nëse ndërhyrja nga e cila ai po largohet mund të përfundohet me lehtësi të 

madhe nga anëtarët e tjerë të ekipit
451

. 

Sikundër pozita e garantit mishëron parimin e solidaritetit shoqëror, ky parim 

shtrihet tek të gjithë mjekët përgjatë kohës që janë në turnin e punës, dhe atëherë kur 

detyra është lehtësisht e ekzekutueshme disa momente pasi ky turn të ketë mbaruar. Mbi 

këtë arsyetim ishte gjetur fajtor infermieri i cili i kishte deleguar infermierit të turnit 

pasardhës përmbushjen e urdhrit për të thirrur një mjek që të merrte nën kujdes një 

pacient ndërkohë që ky urdhër ishte lehtësisht i ekzekutueshëm brenda pak sekondave 

duke përdorur citofonin
452

.  

 

 

6. Shëndeti mendor dhe pakujdesia e mjekut psikiatër. 

 

Garantimi i së drejtës për të marrë kujdes shëndetësor për të gjithë në mënyrë të 

barabartë është një detyrim i Shtetit parashikuar shprehimisht nga Kushtetuta në nenin 
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55. Personave me aftësi të kufizuar, si një kategori që gëzon mbrojtje të veçantë përsa 

më të ekspozuar ndaj cënimeve, duhet t’u garantohen të njëjtat standarde kujdesi 

shëndetësor që u ofrohen personave që nuk i përkasin kësaj kategorie dhe të merren 

masa për parandalimin e mundësisë së një zbatimi diskriminues të trajtimeve mjekësore 

mbi këtë kategori
453

. 

Sipas nenit 27/d të Kushtetutës “Liria e personit nuk mund të kufizohet, përveçse 

në rastet e mëposhtme: …d) kur personi është përhapës i një sëmundje ngjitëse, i paaftë 

mendërisht dhe i rrezikshëm për shoqërinë”. Shëndeti mendor është i rregulluar nga një 

ligj i veçantë sepse pacienti që vuan nga një sëmundje mendore të tillë që ul ose 

asgjëson aftësinë e tij për të gjykuar, nuk është gjendje të shprehë vullnetin mbi marrjen 

e trajtimit mjekësor ose ky vullnet është i vesuar për shkak të patologjisë nga e cila ai 

vuan. Miratimi i informuar i dhënë nga pacienti apo kujdestari i tij për t’iu nënshtruar 

një ndërhyrje të caktuar terapeutike apo diagnostikuese, merr një rëndësi të veçantë në 

rastin e pacientëve të sëmurë psikik
454

. Çështja e miratimit të informuar si rrethanë më 

anë të së cilës pacienti shpreh pëlqimin e tij për t’iu nënshtruar një trajtimi terapeutik 

apo diagnostikues e që eventualisht mund të përjashtojë nga përgjegjësia penale mjekun 

që jep kujdesin shëndetësor ka qenë objekt trajtimi në kapitullin mbi “Rrethanat 

përjashtuese të përgjegjësisë penale të mjekut”.  

Në këtë seksion do të përqendrohemi në kushtet për ngarkimin me përgjegjësi 

penale të mjekut psikiatër si rrjedhojë e vërtetimit të lidhjes shkakësore mes sjelljes së 

tij dhe pasojës penale sepse në këtë fushë bëhet akoma më e vështirë përcaktimi mbi 

baza probabiliteti logjik nëse një veprim apo mosveprim do të kishte qenë i aftë të 

shmangte ardhjen e pasojës konkrete. Marrja e kujdesit të shëndetit mendor ka një 

potencial veçanërisht të lartë për të cënuar të drejta themelore të njeriut siç janë, e drejta 

për të qenë i lirë, e drejta për të mos iu nënshtruar torturës apo trajtimeve degraduese 

dhe çnjerëzore dhe eventualisht edhe të drejtën për jetë.   

                                                 
453

 Konventa e OKB “Për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar” ratifikuar me ligjin n. 
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 Ligjit n. 44/2012 “Për shëndetin mendor”, Neni 3/6 "Miratim i informuar - është miratimi i marrë 
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të një shërbimi që plotëson nevojat e tij, vetëm pasi personi është informuar në mënyrë të plotë për 

procedurën, shërbimin dhe alternativat e tjera për vlerësimin dhe plotësimin e nevojave të tij.”  



Përgjegjësia penale e mjekut   –   Rezarta Demneri 

 

 

107 

 

Trajtimi në shërbimin për shëndet mendor të specializuar me shtretër mund të 

jetë i vullnetshëm
455

 (T.SH.V) ose i pavullnetshëm (T.SH.P). T.SH.P mund të 

urdhërohet nga mjeku specialist, në përputhje me parimet e alternativës sa më pak 

kufizuese, vetëm pasi ky të ketë kryer ekzaminimin e pacientit dhe vetëm nëse 

plotësohen njëkohësisht këto tre kushte: subjekti të paraqesë shenja të një çrregullimi të 

rëndë mendor që kufizon aftësinë e tij për të kuptuar ose kontrolluar sjelljen e tij; 

subjekti të jetë i rrezikshëm për jetën shëndetin ose sigurinë e vetes ose të tjerëve; të 

jenë shteruar mundësitë ekzistuese për trajtimin shëndetësor në komunitet
456

. Vënia në 

dijeni e pacientit dhe familjarëve apo kujdestarit të tij mbi arsyet e hapave  që po 

ndërrmerren në kuadrin e kujdesit të shëndetit mendor kanë një rëndësi të veçantë.  

Konkretisht në rastin e T.SH.V kërkohet domosdoshmërisht miratimi i informuar 

nga ana e pacientit që kërkon të shtrohet me vullnetin e tij në strukturën e posaçme të 

higjenës mendore. Kërkesa për ndërprerje apo refuzimi i marrjes së kujdesit shëndetësor 

të specializuar me shtretër si dhe ankimimi, mund të kryhet në çdo fazë të trajtimit. 

Ndërsa në rastin e T.SH.P, është mjeku specialist që vendos për shtrimin e pacientit
457

 

por gjithsesi personi i sëmurë, familjarët e tij të afërt ose kujdestari ligjor gëzojnë të 

drejtën të informohen për shkaqet e marrjes së këtij vendimi dhe për të drejtat që 

pacienti gëzon në këtë gjendje. Rivlerësimi i urdhrit të mjekut specialist për shtrim 

bëhet nga një staf mjekësor i kualifikuar i ndryshëm nga ai që vlerësoi shtrimin e 

subjektit në mënyrë që të sigurohet paanshmëria
458

. Nëse pas rivlerësimit, sërish 

                                                 
455

 Neni 19 L. 44/2012 “Trajtimi i vullnetshëm: 1. Personi me çrregullime të shëndetit mendor merr 

trajtim të vullnetshëm në shërbimin e shëndetit mendor të specializuar me shtretër, pas lëshimit të 

miratimit me shkrim nga ana e tij, me kusht informimi paraprak. Miratimin për të miturit ose personat me 

zotësi të kufizuar për të vepruar e lëshon kujdestari ose përfaqësuesi i tyre ligjor. 2. Miratimi i informuar 

sigurohet nëpërmjet diskutimit me pacientin për natyrën dhe qëllimin e ndërhyrjes terapeutike të 

propozuar dhe/ose përdorimin e formularit tip të miratimit të informuar, të miratuar nga Ministri i 

Shëndetësisë. Përmbajtja e diskutimit dhe formulari i miratimit të informuar janë pjesë e kartelës klinike 

të pacientit. Pacienti firmos për dhënien e miratimit si në kartelë, ashtu edhe në formularin e miratimit të 

informuar. 3. Personi me çrregullime të shëndetit mendor referohet për në shërbimin e shëndetit mendor 

të specializuar me shtretër, pasi ka kryer ekzaminimin paraprak nga mjeku në shërbimet komunitare ose 

shërbimet ambulatore të specializuara. 4. Personi me çrregullime të shëndetit mendor, kujdestari ose 

përfaqësuesi i tij ligjor kanë të drejtë të kërkojnë ndërprerjen, refuzimin apo të ankohen për trajtimin në 

çdo moment të procesit, gjë e cila mund të kundërshtohet vetëm kur përmbushen kriteret për trajtim të 

pavullnetshëm. 5. Trajtimi i vullnetshëm i një personi me çrregullime të shëndetit mendor në shërbimin e 

shëndetit mendor të specializuar me shtretër nuk mund të shërbejë për asnjë rast, për qëllim të shqyrtimit 

të aftësisë për punë.”  
456

 Neni 20 L. 44/2012 “Trajtimi i pavullnetshëm - 1. Subjekt i trajtimit të pavullnetshëm është personi, i 

cili shtrohet në mënyrë të pavullnetshme në shërbimet e shëndetit mendor të specializuar me shtretër, ose 

pasi është shtruar në mënyrë të vullnetshme mbahet në mënyrë të pavullnetshme, sipas përcaktimit të 

mjekut specialist. 2. Personi me çrregullime të shëndetit mendor trajtohet në mënyrë të pavullnetshme, në 

rast se plotësohen këto kushte njëkohësisht: a) kur ka një çrregullim të rëndë mendor, që kufizon aftësinë 

e tij për të kuptuar ose kontrolluar sjelljen e tij; dhe b) pa trajtimin e pavullnetshëm personi rrezikon jetën 

shëndetin ose sigurinë e vetes ose të tjerëve; dhe c) janë shteruar mundësitë ekzistuese për trajtimin 

shëndetësor në komunitet dhe mjekimi i nevojshëm jepet vetëm nëpërmjet shtrimit në shërbimet e 

shëndetit mendor të specializuar me shtretër, në përputhje me parimet e alternativës sa më pak kufizuese. 

3. Vendimi për trajtim të pavullnetshëm të një personi merret nga mjeku specialist vetëm pasi të ketë 

kryer personalisht ekzaminimin e tij. Personi i sëmurë, familjarët e tij të afërt ose kujdestari ligjor gëzojnë 

të drejtën të informohen për shkaqet e marrjes së këtij vendimi dhe për të drejtat që pacienti gëzon në këtë 

gjendje. 4. Trajtimi i pavullnetshëm i një personi me çrregullime të shëndetit mendor në shërbimin e 

shëndetit mendor të specializuar me shtretër nuk mund të shërbejë për asnjë rast për qëllim të shqyrtimit 

të aftësisë për punë. 5. Procedurat e trajtimit dhe të informimit të pacientit e personave të tjerë të 

interesuar pasqyrohen në kartelën klinike, e cila miratohet nga Ministri i Shëndetësisë 
457

 Neni 22 L. 44/2012 “Procedura për shtrimin në shërbimet e shëndetit mendor të specializuar me 

shtretër për personat që kanë nevojë për trajtim të pavullnetshëm”. 
458 Neni 23 L. 44/2012 ―Rivlerësimi i trajtimit të pavullnetshëm‖.  
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konfirmohet urdhri për shtrim, atëherë subjektet e interesuara kanë të drejtë që të 

ankohen në gjykatë
459

. Në të dyja rastet, stafi mjekësor duhet të synojë të sigurojë 

pëlqimin dhe pjesmarrjen e vetë të sëmurit në përputhje me faktin që kujdesi 

shëndetësor mbetet një detyrë e shtetit për ta ofruar dhe një e drejtë e pacientit për ta 

përfituar
460

.  

Neni 26 i Ligjit “Mbi shëndetin mendor” përcakton detyrimin për të marrë 

pëlqimin e informuar nga pacienti që vuan nga një sëmundje mendore para se ky t’i 

nënshtrohet veprimtarive kërkimore shkencore dhe mjekësore, ndërkohë që ky subjekt 

nuk mund të konsiderohet si i aftë për të dhënë këtë pëlqim. Detyrimi i mjekut për të 

marrë paraprakisht pëlqimin e personave me paaftësi mendore apo të të miturve është i 

theksuar në disa akte normative: nga Konventa e Oviedos në lidhje me eksperimentet 

shkencore
461

, nga Konventa e OKB për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara në 

lidhje me mbrojtjen e veçantë për këtë kategori të posaçme personash
462

 si dhe në një 

dimension etik, nga Karta e të Drejtave të Pacientit e aprovuar në vitin 2011 nga 

Ministria e Shëndetësisë në lidhje me çdo trajtim mjekësor
463

, nga KEDM i cili në nenin 

28 përcakton se nëse pacienti është i mitur ose i sëmurë mendor, mjeku nuk mund të 

ndërmarrë asnjë veprim pa siguruar paraprakisht pëlqimin e informuar nga prindi apo 

                                                 
459 Neni 24 L. 44/2012: “Trajtimi i pavullnetshëm me vendim gjykate - 1. Gjyqtari i vetëm e shqyrton 

kërkesën e paraqitur nga titullari i institucionit, ku ofrohet shërbimi i shëndetit mendor të specializuar me 

shtretër, për vlerësimin e trajtimit të pavullnetshëm, jo më vonë se 48 orë nga paraqitja e saj. 2. Vendimi i 

gjyqtarit të vetëm zbatohet menjëherë nga shërbimi i specializuar i shëndetit mendor me shtretër. 3. Në 

çdo çast, kur kanë rënë shkaqet shëndetësore që çuan në shtrim të pavullnetshëm, titullari i institucionit, 

ku ofrohet shërbimi i shëndetit mendor të specializuar me shtretër, familjarët ose përfaqësuesi ligjor 

parashtrojnë në gjykatën kompetente kërkesën për revokimin e vendimit të gjykatës.  
460

 Neni 55/1 Kushtetuta e Shqipërisë: “Shtetasit gëzojnë në mënyrë të barabartë të drejtën për kujdes 

shëndetësor nga shteti…” 
461

 Konventa e Oviedos, Neni 17 “Mbrojtja e personave të paaftë për dhënien e pëlqimit në lidhje me 

kërkimin - 1. Kërkimet për një person të paaftë për dhënien e pëlqimit, siç përcaktohet në nenin 5, mund 

të ndërmerren vetëm nëse plotësohen të gjitha kushtet e mëposhtme: i) Plotësohen kushtet e parashtruara 

në nenin 16, nënparagrafët "i" deri "iv"; 

ii) Rezultatet e kërkimit mund të nxjerrin përfitim real dhe të drejtpërdrejtë për shëndetin e tij ose të saj; 

iii) Kërkime të ngjashme efektive nuk mund të kryhen për individë të aftë për dhënien e pëlqimit; iv) 

Autorizimi i nevojshëm i parashikuar në nenin 6 është dhënë specifikisht dhe me shkrim; dhe v) Personi 

përkatës nuk shpreh kundërshtim. 2. Në raste të veçanta dhe sipas kushteve mbrojtëse të parashikuara me 

ligj, kur kërkimi nuk mund të nxjerrë rezultate të një përfitimi të drejtpërdrejtë për shëndetin e personit 

përkatës, ky kërkim mund të autorizohet në bazë të kushteve të parashtruara në paragrafin 1, 

nënparagrafin "i", "iii", "iv" dhe "v" më sipërm dhe kushteve të mëposhtme shtesë: i) Nëpërmjet 

përmirësimit të dukshëm, në kuptimin shkencor, të gjendjes, sëmundjes ose çrregullimit të individit, 

kërkimi synon të kontribuojë në arritjen përfundimtare të rezultateve që mund të ofrojnë përfitime për 

personin përkatës ose për persona të tjerë në të njëjtën grupmoshë ose që vuajnë nga e njëjta sëmundje 

ose çrregullim ose që janë në të njëjtën gjendje; ii) Kërkimi përfshin vetëm rrezikun dhe barrën minimale 

për individin përkatës. 
462

 Konventa e OKB për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, Neni. 25/d “Shëndeti – (…) 

Shtetet palë (…) d) do të kërkojnë profesionistë të kujdesit shëndetësor për të siguruar kujdes të së njëjtës 

cilësi për personat me aftësi të kufizuara si për të tjerët, përfshirë dhe faktin se në bazë të pëlqimit të lirë 

dhe të informuar, ndër të tjera, të rrisë ndërgjegjësimin mbi të drejtat, dinjitetin, autonominë e njeriut dhe 

nevojave të personave me aftësi të kufizuara nëpërmjet trajnimeve dhe shpalljes së standardeve etike për 

kujdesin shëndetësor publik dhe privat”;  

Neni 15 “Lirimi nga tortura, trajtimi i egër, çnjerëzor apo degradues - 1. Askush nuk duhet t'i nënshtrohet 

torturës, trajtimit ose dënimit të egër, çnjerëzor apo degradues. Në veçanti, askush nuk duhet t'i 

nënshtrohet eksperimentimit mjekësor apo shkencor pa pëlqimin e saj/tij të lirë (…)”. Konventa është 

ratifikuar nga Shqipëria me L. 108/2012. 
463

 Ministria e Shëndetësisë, Karta e të Drejtave të Pacientit, aksesuar më maj 2014 nga 

http://46.183.122.9:8085/index.php/per-pacientet-dhe-familjaret/pritshmeria-e-pacientit/te-drejtat-dhe-

detyrimet-e-pacientit/  

http://46.183.122.9:8085/index.php/per-pacientet-dhe-familjaret/pritshmeria-e-pacientit/te-drejtat-dhe-detyrimet-e-pacientit/
http://46.183.122.9:8085/index.php/per-pacientet-dhe-familjaret/pritshmeria-e-pacientit/te-drejtat-dhe-detyrimet-e-pacientit/
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kujdestari ligjor i pacientit, përveçse kur ndërhyrja diktohet nga një urgjencë apo 

pamundësi për të kontaktuar këto persona
464

. Këto dispozita nuk mund të interpretohen 

pa konsideruar se janë adoptuar në mënyrë që të garantojnë përfshirjen e pacientit në 

procesin e përfitimit të kujdesit shëndetësor, në respektim të parimit të 

vetëpërcaktimit
465

, duke u distancuar nga modeli paternalistik ku mjeku vendoste mbi 

trajtimin të cilit duhej t’i nënshtrohej pacienti, i cili mbetej kështu jashtë procesit të 

vendimarrjes. Do të përbënte një kundërsens që t’i jepej një të mituri apo një personi me 

paaftësi mendore e drejta absolute e vendimarrjes mbi trajtimet mjekësore, siç mund të 

jenë eksperimentet shkencore, përsa ligji e konsideron të pavlefshëm ushtrimin e një të 

drejtë nga një person i cili nuk mund ta disponojë atë ligjërisht. Detyrimi për të kërkuar 

paraprakisht pëlqimin nga pacienti i mitur apo me paaftësi mendore, duhet interpretuar 

si një formë për të përmbushur detyrimin e mjekut për të informuar mbi trajtimet 

mjekësore që ai mendon se janë më të përshtatshme për pacientin, në respektim të 

parimit të vetëpërcaktimit si një e drejtë që i përket çdo njeriu pavarësisht nga raca, 

etniciteti, gjinia, mosha, gjuha, orientimi seksual, besimi fetar, bindjet politike etj. Në 

çështjen Malofeyeva v. Russia, ECHR theksoi se në mënyrë që të garantohet një proces i 

rregullt ligjor në zbatimin e një mase sigurimi në lidhje me T.P.SH, personi duhej të 

informohej mbi arsyet e kufizimit të lirisë së tij
466

. Në çështjen Zagidulina v. Rusi, 

ECHR arriti në përfundimin se ishte shkelur neni 5 KEDNJ me rastin e internimit të 

pacientes (apo kujdestares së saj ligjore) nga ana e mjekut psikiatër i cili nuk e kishte 

dëgjuar paraprakisht Znj. Zagidulina në kuadrin e vlerësimit  të plotë të gjendjes së saj 

klinike
467

. 

Në lidhje me mjekun psikiatër Gjykata e Kasacionit përcaktonte se roli garantues 

i mjekut psikiatër shtrihet përtej kurës së pacientit të shtruar me detyrim në një strukturë 

të specializuar. Nëse pacienti ka premisa se mund të kryejë veprime të vetëlëndimit (apo 

të dhunshme ndaj të tretëve), roli garantues i mjekut psikiatër shfaqet në detyrimin që 

lind për t’i këshilluar pacientit shtrimin e vullnetshëm apo nëse ky është i shtruar dhe 

paraqet rrezik për vetë apo për të tretë, që të përfitojë nga kujdesi i një personeli të 

kualifikuar të vënë në dijeni për historinë e pacientit.  

Siç vërehet, shtrimi i subjektit që vuan nga një patologji mendore urdhërohet 

vetëm si një zgjidhje ekstreme, e përkohshme dhe e nevojshme kur nuk mund të 

ndërmerren masa të përshtatshme të disponueshme jashtë ambienteve të institucioneve 

të specializuara të higjenës mendore dhe sidoqoftë vetëm me qëllime terapeutike. 

Qëllimi terapeutik i ndërhyrjes së mjekut specialist të shëndetit mendor duhet të 

mbizotërojë mbi funksionet e kontrollit, të kufizimit dhe parandalimit të rrezikut social 

në kuadrin e shtrimit të subjektit që vuan nga një sëmundje mendore. Rëndësia e 

qëllimit terapeutik që ndjekin T.SH.V dhe T.SH.P shmang ekuivalentimin e të sëmurit 

psikik me personin e rrezikshëm për shoqërinë, pra kriminelin. Në fakt subjekti që vuan 

nga patologji mendore shpesh përbën rrezik për vetë jetën e tij sesa për atë të anëtarëve 

                                                 
464

 Urdhri i Mjekëve, Kodi i Etikës dhe Deontologjisë Mjekësore, Neni 28 ―Pëlqimi pas infomimit 

(konsenti i informuar)‖. 
465

 Aktet normative të përmendura përcaktojnë brenda të njëjtave dispozita edhe të drejtën e pacientit për 

të refuzuar marrjen e një trajtimi mjekësor si ana tjetër e medaljes. 
466

 ECHR, Malofeyeva v. Russia,2013 
467

 ECHR, Zagidulina v. Russia, 2013. Çështja ka të bëjë me një shtetase ruse, vajza e së cilës ishte 

shtruar për të marrë trajtimin psikiatrik me shtretër. Zonja Zagidulina vazhdonte të kërkonte që vajza e saj 

të lirohej nga spitali dhe mjeku psikiatër urdhëroi shtrimin e saj kundër vullnetit duke e cilësuar sjelljes e 

saj si deluzionale dhe ankthioze. Zonja Zagidulina gjithashtu pretendonte se nuk i ishte dhënë mundësia 

që të kërkonte rishikimin e urdhrit të shtrimit të saj dhe se nuk kishte dijeni se e kishte pasur këtë 

mundësi. Mbi të drejtën për t’u informuar paraprakisht nënshtrimit të trajtimit psikiatrik me shtretër shih 

edhe  ECHR Petukhova v. Russia, 2013. 
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të shoqërisë, ndaj marrja e shërbimit të shëndetit mendor me shtrim, qoftë ky i 

vullnetshëm apo i pavullnetshëm, duhet konsideruar rigorozisht si një praktikë që synon 

përmirësimin e shëndetit mendor të subjektit, stigmatizimi i së cilës është i ndaluar me 

ligj
468

. Gjithashtu trajtimi i specializuar me shtretër, duhet bërë në respekt të së drejtës 

së individid për të mos iu nënshtruar trajtimeve çnjerëzore apo degraduese prioritet që 

rivjen në plan të parë si rrjedhojë e parashikimit që vetë Ligji “Për shëndetin mendor” 

bën mbi detyrën e Avokatit të Popullit për të mbikqyryr nëpërmjet mekanizmave të tij, 

respektimin e të drejtave themelore të këtyre pacientëve si dhe të drejtën për të bërë 

rekomandime që synojnë përmirësimin e standardeve të respektimit dhe implementimit 

të mbrojtjes së këtyre të drejtave
469

. 

 Kujdesi shëndetësor i specializuar me shtretër vendoset pasi janë shteruar 

mundësitë ekzistuese për trajtimin shëndetësor në komunitet, nëse si rrjedhojë e 

patologjisë psikike, subjekti paraqet rrezik për veten apo për të tretët dhe duhet të zgjasë 

vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për kurimin e patologjisë së tij. Gjykata e 

Kasacionit pohon se kujdesi që mjeku është i detyruar t’i japë pacientit që vuan nga 

patologji psikike, është shumë i ndryshëm nga kujdesi që ka prindi ndaj fëmijës, përsa 

pacienti nuk është në gjendje të kuptojë qëllimin parandalues të një mase dënuese e aq 

më pak të kuptojë aspektin edukativ të masës dënuese. Për këtë arsye, pacientët e 

shtruar që vuajnë nga një sëmundje psikike nuk kanë nevojë të edukohen por të 

kurohen, qoftë edhe nëpërmjet masave kufizuese (i.e. nëpërmjet administrimit të 

qetësuesve) që duhen zbatuar duke qëndruar brenda kufijve të mbrojtjes së shëndetit të 

individit, me qëllim ndalimin e veprimeve që mund të jenë të rrezikshme për vetë 

pacientin apo për të tjerët
470

. Gjithashtu përveç qëllimit terapeutik duhet mbajtur në 

konsideratë edhe një nga parimet bazë nga i cili duhet të udhëhiqet subjekti që ofron 

trajtimin e kujdesit për shëndet mendor, që është pikërisht ai rehabilitimit të pacientit në 

shoqëri
471

, përsa ky nuk kurohet sepse është i rrezikshëm për shoqërinë por sepse vuan 

nga një patologji
472

.  

                                                 
468 Neni 3/8 L. 44/2012: "Stigmë - është sjellja e përbuzjes ose e mosrespektimit të një personi, për shkak 

të qenies ose të dyshimit se është person me çrregullime të shëndetit mendor.  
469 Neni 31 L. 44/2012: “Monitorimi i jashtëm i shërbimit të shëndetit mendor - 1. Avokati i Popullit, 

nëpërmjet Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës, Trajtimit Çnjerëzor dhe Poshtërues, që 
vepron si strukturë e veçantë nën autoritetin e tij, vëzhgon rregullisht, me anë të inspektimeve periodike, 

respektimin e të drejtave dhe të standardeve që u ofrohen personave me çrregullime të shëndetit mendor 

në mjediset e shërbimit të shëndetit mendor të specializuar me shtretër, si dhe paraqet rekomandime në 

organet përkatëse, me qëllim përmirësimin e trajtimit dhe kushteve të pacientëve dhe sigurimin e 

respektimit të plotë të të drejtave të njeriut në institucionet e kujdesit të shëndetit mendor…”  
470

 Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 6581/08. Çështja ka të bëjë me disa pacientë të shtruar në një rezidencë 

private të përkujdesit social privat që ofronte shërbimin e kujdesit mendor ndaj pacientëve të sëmurë 

psikik të cilët kishin qenë viktima të rrahjeve, fyerjeve ishin vendosur në kushte higjenike të 

papranueshme si dhe u ishin administruar sasi të mëdha qetësuesish në mënyrë që mjeku apo operatorët 

sanitarë të mos kujdeseshin për ata gjatë turnit të natës. Gjykata e Kasacionit vëren se për shkak të këtyre 

keqtrajtimeve, pacientët e sëmurë psiqikisht ishin në një gjendje të vazhdueshme “turbullimi mendor 

artificial” dhe të paaftë për të kryer edhe aktivitet e përditshme më të thjeshta.  
471

L. 44/2012, Neni 5/1 (b) “…Ofrimi i kujdesit shëndetësor për personat me çrregullime të shëndetit 

mendor në një mjedis sa më pak shtrëngues, kryesisht në nivel komunitar, për të shmangur në maksimum 

zhvendosjet nga mjedisi familja r e për të lehtësuar integrimin dhe rehabilitimin social.”;  

Neni 13: “Shërbimi komunitar i shëndetit mendor 1. Shërbimet komunitare të shëndetit mendor ofrojnë 

veprimtaritë parandaluese, kuruese dhe rehabilituese për personat me çrregullime të shëndetit mendor. 2. 

Shërbimet komunitare të shëndetit mendor ofrohen nga një ekip multidisiplinar dhe kanë si qëllim: a) 

ruajtjen, zhvillimin dhe rehabilitimin e mundësive individuale, për të kapërcyer nevojat emergjente apo 

kronike; b) integrimin social, rehabilitimin psikosocial dhe riaftësimin social e profesional;  

Neni 16/2: “…Familjet, që kanë persona me çrregullime të shëndetit mendor, në bashkëpunim me 

institucionet përgjegjëse shtetërore dhe organizatat jofitimprurëse që merren me kujdesin, trajtimin dhe 
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 Në lidhje me dhënien e qetësuesve personave me çrregullime mendore, në 

raportin e tij të vitit 2010 për Shqipërinë, Komiteti Europian për Parandalimin e 

Torturës dhe të Trajtimit ose Dënimit Çnjerëzor dhe Poshtërues (CPT) vërente se në 

disa prej spitaleve psikiatrike të monitoruara, pacientëve u ishin administruar 

neuroleptikë dhe qetësues nëpërmjet injeksionive endovenoze për periudha të zgjatura 

kohore në vend që ky trajtim të ishte administruar nëpërmjet perfuzionit, i cili siguron 

një kalim më të ngadaltë në organizëm dhe më pak të dëmshëm për pacientin. Këto 

barna ishin administruar në këtë formë edhe me qëllimin që të parandalonin episode të 

mundshme ankthi apo agjitacioni të pacientëve të shtruar. Gjithashtu, këto praktika nuk 

ishin monitoruar në mënyrë konstante nga mjekët, duke përbërë shkas të mundshëm për 

dëmtime në shëndetin e pacientëve përsa haptazi në shkelje të protokollove të cilat 

përcaktojnë përdorimin e këtyre metodave, vetëm nëse mjekimi në rrugë orale dështon 

apo është i pamundur dhe sidoqoftë vetëm nën kujdesin e vazhdueshëm të mjekut
473

. 

Një rekomandim i mundshëm në këtë rast mund të jepet në lidhje me një nivel më të 

lartë rigoroziteti në përmbushjen e detyrim për të informuar pacientin dhe kujdestarin e 

tij ligjor para se t’i nënshtrohet çfarëdolloj trajtimi si dhe në dokumentimin e këtyre 

hapave të ndërmarra në dosjet klinike të pacientit.  

Dosja klinike dhe dokumentacioni i përmbajtur në të kanë një rëndësi të 

jashtëzakonshme në një procedim gjyqësor cilida qoftë natyra e tij, civile, penale apo 

administrative. Në të njëjtin Raport, CPT vërente se në disa raste të T.V.SH të zbatuar 

pasi ishte siguruar pëlqimi i informuar nga pacienti, mungonte dokumentacioni që 

provonte se pacienti ishte përditësuar mbi diagnozën, opsionet terapeutike, risqet dhe 

përfitimet e mundshme të secilës prej tyre
474

 dhe në disa prej burgjeve, dokumentacioni 

klinik mungonte ose ishte i mangët ose ishte plotësuar retroaktivisht pak përpara vizitës 

së CPT475. Nga pikëpamja e ligjit penal, çdo ndryshim a posteriori në dokumentacionin 

klinik të pacientit përbën falsifikim. 

Përdorimi i kufizimit fizik si masë e fundit që mund të ndërmerret gjatë procesit 

të trajtimit mjekësor të pacientëve që vuajnë nga një sëmundje psikike vërehet edhe në 

dokumentin miratuar në prill të 2013 nga Ministria e Shëndetësisë “Rregullore e 

Shërbimeve të Shëndetit Mendor”, e cila përveç se konfirmon atë çka përcaktohet nga 

                                                                                                                                               
rehabilitimin e personave me çrregullime të shëndetit mendor, kujdesen dhe mbështesin këta persona për 

integrimin e tyre në familje, komunitet dhe shoqëri...”  
472

 Konventa e OKB “Për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar” ratifikuar me ligjin n. 

108/2012, Neni 26 “Aftësimi dhe rehabilitimi - 1. Shtetet palë duhet të marrin masat e duhura dhe 

efektive, përfshirë dhe mbështetjen e moshatarëve, për të bërë të mundur që personat me aftësi të 

kufizuara të arrijnë dhe të ruajnë pavarësinë e tyre maksimale, aftësinë e plotë fizike, mendore, shoqërore 

dhe profesionale, dhe përfshirjen e pjesëmarrjen e plotë në të gjitha aspektet e jetës. Për këtë qëllim, 

shtetet palë do të organizojnë, fuqizojnë dhe zgjerojnë shërbimet aftësuese dhe rehabilituese 

gjithëpërfshirëse, veçanërisht në fushat e shërbimeve të shëndetit, punësimit, edukimit dhe shërbimeve 

shoqërore, në mënyrë të tillë që këto shërbime dhe programe: a) të fillojnë në fazën më të hershme të 

mundshme dhe të jenë të bazuara në vlerësimet multidisiplinore të nevojave dhe pikave të forta; b) të 

mbështesin pjesëmarrjen dhe përfshirjen në komunitet dhe në të gjitha aspektet e shoqërisë, dhe të jenë 

me bazë vullnetare, dhe të disponueshme për personat me aftësi të kufizuara sa më pranë komuniteteve të 

tyre të jetë e mundur, përfshirë zonat rurale. 

2. Shtetet palë duhet të promovojnë zhvillimin e trajnimit fillestar dhe të vazhdueshëm për profesionistët 

dhe stafin që punon në shërbimet aftësuese dhe rehabilituese. 3. Shtetet palë duhet të promovojnë 

ekzistencën, njohuritë dhe përdorimin e pajisjeve ndihmëse dhe teknologjisë, të projektuar për personat 

me aftësi të kufizuara, pasi ato lidhen me aftësimin dhe rehabilitimin.” 
473

 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (CPT), Report to the Albanian Government on the visit to Albania, 20 March 2012, 

Strasbourg, aksesuar më maj 2014 nga http://www.cpt.coe.int/documents/alb/2012-11-inf-eng.pdf, f. 47. 
474

 CPT, Report to the Albanian Government on the visit to Albania, 20 March 2012, f. 48 
475

 CPT, Report to the Albanian Government on the visit to Albania, 20 March 2012, f. 31 

http://www.cpt.coe.int/documents/alb/2012-11-inf-eng.pdf
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normativa juridike në fuqi, shpjegon në mënyrë më të detajuar mënyrën e zhvillimit të 

kësaj veprimtarie e konkretisht përshkruan kushtet kur ky kufizim fizik mund të 

zbatohet
476

. Mandej, në lidhje me zbatimin e masave kufizuese fizike në shërbimet e 

shëndetit mendor të specializuar me shtretër, Ministria e Shëndetësisë ka miratuar në 

tetor të 2013 një dokument ku përcakton standardet për zbatimin e këtyre masave, 

dokument që do t’i nënshtrohet rishikimit periodik prej këtij organi
477

.  

Siç është raportuar nga Avokati i Popullit
478

, aktualisht mbi 100 të dënuar me 

sëmundje mendore janë të mbyllur në spitalin e burgut në vend që të marrin trajtimin e 

detyruar mjekësor të parashikuar nga neni 46 KPSH në struktura të posaçme
479

. Edhe 

pse kjo situatë është e diktuar nga një mungesë objektive e infrastrukturës
480

, problemi i 

shkeljes sistematike dhe në mënyrë të vazhdueshme i të drejtave të njeriut nga ana e 

                                                 
476

 Ministria e Shëndetësisë, Rregullore e Shërbimeve të Shëndetit Mendor, Pika C. “Kufizimi fizik - 1. 

Kufizimi fizik i personave me çrregullime të shëndetit mendor zbatohet vetëm në institucionet e shëndetit 

mendor të specializuar me shtretër dhe përfshin, sipas protokollit dhe procedurave specifike, elementet e 

mëposhtme: a) mbajtjen me forcë të personit; b) përdorimin e detyruar të medikamenteve; c) 

imobilizimin; ç) izolimin. 2. Kufizimi fizik zbatohet për periudha të shkurtra kohore me objektiva të 

qartë, sipas protokolleve të miratuara me urdhër të Ministrit të Shëndetësisë. Pacienti duhet të informohet 

për kufizimin fizik. Të gjitha procedurat e ndjekura për realizimin e kufizimit fizik dhe arsyet e 

ndërmarrjes së tyre përshkruhen në mënyrë të hollësishme në kartelën e pacientit, kur kufizimi ndodh në 

një shërbim të shëndetit mendor të specializuar me shtretër, apo në dokumentacionin zyrtar/epikrizën që 

shoqëron pacientin drejt shërbimit të shëndetit mendor të specializuar me shtretër, kur elemente të 

kufizimit fizik zbatohen në ambiente të tjera, sipas protokolleve përkatëse. 3. Gjatë kufizimit fizik, 

kontakti i stafit të shërbimit të shëndetit mendor të specializuar me shtretër me personin, subjekt i 

kufizimit fizik, duhet të jetë aktiv dhe i vazhdueshëm, që shkon përtej monitorimit rutinë, sipas 

protokolleve të miratuara me urdhër të Ministrit të Shëndetësisë. 4. Ndalohet përdorimi i kufizimit fizik, 

si mjet ndëshkimi ose si mjet më lehtësues për stafin e shërbimit. 5. Kufizimi fizik zbatohet në kushtet 

kur: a) autorizohet nga mjeku psikiatër me shkrim; b) kryhet në formën më pak kufizuese/shtrënguese, që 

ofron siguri dhe kontroll të sjelljes agresive të pacientit; c) forca e përdorur është në përpjesëtim të drejtë 

me rrezikun e perceptuar; ç) shërbimi i shëndetit mendor i specializuar me shtretër ka infrastrukturën e 

nevojshme për të zbatuar në mënyrë sa më të sigurt kufizimin fizik, sipas standardeve të miratuara nga 

Ministri i Shëndetësisë. 6. Në çdo shërbim të shëndetit mendor të specializuar me shtretër, ku zbatohet 

kufizimi fizik, të dhënat, për çdo rast, duhet të dokumentohen në një regjistër të veçantë, përveç 

dokumentimit të hollësishëm në kartelën klinike të pacientit. 7. Familjarët e pacientëve dhe/ose 

përfaqësuesit e tyre ligjorë duhet të informohen sa më parë, kur pacienti është apo bëhet subjekt i 

kufizimit fizik.” Prill 2013, f. 35, aksesuar nga http://www.shendetesia.gov.al 
477

 Ministria e Shëndetësisë, Standardet e kufizimit fizik në shërbimet e shëndetit mendor të specializuar 

me shtretër, tetor 2013, aksesuar nga http://www.shendetesia.gov.al 
478

 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, Seancë dëgjimore për 

progresraportin e vitit 2013 me Avokatin e Popullit dhe Komisioneren për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

20.11.2013, aksesuar më 25.05.2014 nga 

http://www.parlament.al/web/pub/ligjet_20_11_2013_14414_1.pdf , f. 5. 
479

 Neni 46 KPSH “Masat mjekësore dhe edukuese - Masat mjekësore mund të jepen nga gjykata ndaj 

personave të papërgjegjshëm që kanë kryer vepër penale, ndërsa masat edukuese mund të jepen ndaj të 

miturve që përjashtohen nga dënimi ose që për shkak të moshës nuk kanë përgjegjësi penale. Masat 

mjekësore janë: 1. Mjekimi i detyruar ambulator, 2. Mjekimi i detyruar në një institucion mjekësor…”  
480

 ECHR, Dybeku v. Albania, 2007, ka të bëjë me një person të sëmurë mendor të dënuar për vrasjen e dy 

të miturve dhe plagosjen e disa personave të tjerë. Në të citohet Raporti i Komitetit Europian për 

Parandalimin e Torturës dhe Trajtimeve Degraduese (CPT) i prezantuar në vitin 2008 si dhe Raporti i 

Amnesty International i vitit 2007 së bashku me Rregullat Evropiane të Burgjeve të Këshillit të Europës 

të miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave në vitin 2006 për të përshkruar gjendjen e burgjeve 

shqiptare në të cilën kjo kategori shtetasish po vuajnë dënimin. Edhe pse CPT vërejti disa përmirësime në 

gjendjen e burgjeve dhe spitaleve në Raportin e vitit 2010, problemi i krijimit të një strukture të posaçme 

ku të sëmurët mendorë të mund të marrin mjekimin e detyruar qëndron ende i pazgjidhur.  Në kohën kur 

shkruajmë, është përcaktuar vendi ku do të ndërtohet një strukturë e tillë e quajtur “Spitali i Mjekësisë 

Ligjore” siç raportohet nga Ministria e Shëndetësisë 

http://www.shendetesia.gov.al/al/newsroom/deklarata-per-shtyp/spitali-i-psikiatrise-ligjore-beqaj-

detyrim-per-ata-qe-kane-nevoje-per-kete-sherbim , aksesuar më Maj 2014. 

http://www.shendetesia.gov.al/
http://www.shendetesia.gov.al/
http://www.parlament.al/web/pub/ligjet_20_11_2013_14414_1.pdf
http://www.shendetesia.gov.al/al/newsroom/deklarata-per-shtyp/spitali-i-psikiatrise-ligjore-beqaj-detyrim-per-ata-qe-kane-nevoje-per-kete-sherbim
http://www.shendetesia.gov.al/al/newsroom/deklarata-per-shtyp/spitali-i-psikiatrise-ligjore-beqaj-detyrim-per-ata-qe-kane-nevoje-per-kete-sherbim
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Shtetit, veçanërisht e asaj për të qenë i lirë dhe i sigurtë së bashku me të drejtën për të 

mos iu nënshtruar torturës dhe trajtimeve çnjerëzore e degraduese, është haptazi i 

dukshëm siç vëren edhe Avokati i Popullit
481

. 

 Ligji “Mbi shëndetin mendor” përcakton se trajtimi i rezervuar të dënuarve me 

sëmundje mendore duhet të jetë i njëjtë si ai i rezervuar pacientëve që marrin trajtim 

psikiatrik482. Në po këtë ligj parashikohet edhe mundësia që këto persona të trajtohen në 

institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale483, por kjo është vetëm në kuadrin e një 

mase të përkohshme siç sqarohet në projekt-ligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në 

ligjin nr.8328, datë 16.4.1998, ―Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim 

dhe të të paraburgosurve‖‖, të ndryshuar.‖”. Trajtimi psikiatrik brenda reparteve të 

posaçme të burgjeve është i mundur vetëm për aq kohë sa Gjykata e ka të nevojshme 

për të vendosur mbi mjekimin e detyruar në institucione të posaçme siç parashikohet në 

Ligjin “Mbi shëndetin mendor”484.  

Në çështjen L.B v. Belgjikë, ECHR
485

 theksoi se të për të qenë i ligjshëm 

kufizimi i lirisë së personit që vuan nga një sëmundje mendore, duhet të përmbushen në 

mënyrë kumulative të katërt kriteret: personi të vuajë nga një sëmundje mendore, 

sëmundja mendore të jetë serioze, trajtimi me shtretër duhet të zgjasë për aq kohë sa 

                                                 
481

 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, Seancë dëgjimore për 

progresraportin e vitit 2013 me Avokatin e Popullit dhe Komisioneren për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

20.11.2013, aksesuar më 25.05.2014 nga 

http://www.parlament.al/web/pub/ligjet_20_11_2013_14414_1.pdf , f. 5. 
482 Neni 28 L. 44/2014 “Institucionet mjekësore të posaçme - 1. Institucionet mjekësore të posaçme janë 

institucione, që shërbejnë për trajtimin e personave me çrregullime të shëndetit mendor, që kanë kryer një 

vepër penale, për të cilët gjykata kompetente ka vendosur mjekimin e detyruar në një institucion mjekësor 

të të paraburgosurve apo të të dënuarve që shfaqin çrregullime të shëndetit mendor gjatë vuajtjes së 

dënimit, si dhe për trajtimin e personave, për të cilët gjykata ka vendosur shtrimin e përkohshëm në një 

institucion mjekësor të posaçëm, sipas nenit 239 të Kodit të Procedurës Penale. 2. Trajtimi i personave në 

institucionet mjekësore të posaçme është i njëjtë me trajtimin e pacientëve të tjerë me çrregullime të 

shëndetit mendor. Institucionet mjekësore të posaçme, të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, janë pjesë e 

sistemit shëndetësor të integruar. Mënyrat dhe rregullat e ngritjes dhe funksionimit të këtyre 

institucioneve mjekësore të posaçme dhe masat e sigurisë për ruajtjen e tyre përcaktohen me vendim të 

Këshillit të Ministrave.  
483

 Neni 29 L. 44/2012 
484

 Kuvendi i Shqipërisë, Projekt-ligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8328, datë 

16.4.1998, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të të paraburgosurve””, të 

ndryshuar.” , Neni 7 “Neni 16 ndryshohet, si më poshtë vijon: ―Neni 16: Seksione mjekësore të posaçme 

- Seksionet mjekësore të posaçme brenda institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale shërbejnë për 

trajtimin e të dënuarve dhe të të  paraburgosurve që, gjatë qëndrimit në këto institucione, shfaqin 

çrregullime të shëndetit mendor. Trajtimi në këto seksione të posaçme bëhet për aq kohë sa gjykata nuk 

shprehet për trajtimin e tyre në një institucion mjekësor të posaçëm, sipas përcaktimeve të bëra në ligjin e 

shëndetit mendor.”, aksesuar më Maj 2014 nga 

http://www.parlament.al/web/PROJEKTLIGJ_P_R_DISA_SHTESA_DHE_NDRYSHIME_N_LIGJIN_

NR_8328_DAT_16_4_1998_P_R_T_DREJT_16180_1.php . Ky problem është denoncuar disa herë nga 

Avokati i Popullit nëpërmjet Raporteve të paraqitura në kuvend dhe Rekomandimeve të paraqitura 

institucioneve përkatëse dhe së fundmi edhe pranë Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën 

Publike dhe të Drejtat e Njeriut në Seancën dëgjimore për progresraportin e vitit 2013 me Avokatin e 

Popullit dhe Komisioneren për Mbrojtjen nga Diskriminimi 20.11.2013, aksesuar më 25.05.2014 nga 

http://www.parlament.al/web/pub/ligjet_20_11_2013_14414_1.pdf , f. 5. 
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 ECHR, L.B. v. Belgium, 2012. Çështja kishte të bënte me L.B i cili ishte dënuar në vitin 1986 dhe 1995 

për vjedhje dhe armëmbajtje pa leje. Në vitin 1997 L.B u dënua me pesë vjet burgim pë veprën penale të 

marrëdhënieve seksuale me dhunë ndaj vajzës së tij. Pasi vuajti dënimin, ai mbahej në burg mbi bazën e 

disa raporteve mjekësore të cilat e konsideronin si rrezik për shoqërinë. Në vitin 2004 L.B mbahej në 

repartin psikiatrik të spitalit të burgut kundër vullnetit të tij si dhe në kundërshtim me raportet mjekësore 

dhe psikiatrike të cilat vlerësonin se trajtimi i dhënë nuk ishte i përshtatshëm për L.B dhe se ky duhej të 

shtrohej në një institucion të specializuar për të marrë trajtim të detyruar me shtretër. 

http://www.parlament.al/web/pub/ligjet_20_11_2013_14414_1.pdf
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zgjat sëmundja
486

, instituti ku jepet ky trajtim duhet të jetë i kualifikuar për të dhënë 

trajtimin e përshtatshëm për nevojat e pacientit konkret
487

. ECHR vlerësoi në vendim se 

trajtimi psikiatrik i një të dënuari me sëmundje mendore në një strukturë të 

papërshtatshme siç është reparti psikiatrik i një burgu, shkel nenin 5 të Konventës 

Europiane për të Drejtat e Njeriut. Siç raportohet nga CPT, në vitin 2010 shumë prej të 

burgosurve në Shqipëri duhej të kishin mundësinë të përfitonin trajtim psikiatrik 

ambulatorial në vend të trajtimit me shtretër në struktura të posaçme
488

.  

Në çështjen Renolde v. Francë, i burgosuri vuante nga çrregullime të rënda 

mendore por vendosja në izolim vetëm mund ta përforconte mendimin për t’u vetëvrarë. 

Mandej ishte shkelur detyrimi që buron nga pozita e garantit që ka mjeku, sepse pacienti 

jo vetëm nuk kishte marrë trajtimin për të cilin kishte nevojë p.sh. duke e shtruar në 

spital apo duke marrë kurën farmakologjike të nevojshme, por edhe sepse nuk ishte 

mbikqyryr siç duhej, rrethana që kishin luajtur rol vendimtar në ardhjen e vdekjes. Pra 

janë shkelur si e drejta për jetën ashtu edhe e drejta për mos t’iu nënshtruar trajtimeve 

çnjerëzore dhe degraduese duke pasur parasysh gjendjen e rëndë psikike të personit
489

. 

Nga ku del qartë se qëllimi final i masës së mjekimit të detyruar është trajtimi i 

këtyre personave me sëmundje mendore, dhe jo ndëshkimi i tyre.  

 

 

6.1. Vijon: Pakujdesia në shërbimin e kujdesit mendor.  

Në fushën e psikiatrisë është shumë e vështirë të gjykohet me një vlerësim ex 

post nëse pasoja do të kishte ardhur sidoqoftë sikur veprimi apo mosveprimi i 

detyrueshëm për tu kryer të ishte kryer. Po aq i vështirë është përcaktimi se kur mjeku 

ka pasur mundësinë për ta parashikuar ardhjen e pasojës së dëmshme p.sh vetëvrasjen e 

pacientit apo vrasjen e një të treti prej tij. Në këtë rast, kriter për përcaktimin e 

mundësisë së mjekut specialist për të parashikuar ardhjen e pasojës, mund të jenë të 

dhënat nga praktika e deriatëhershme dhe kujdesi parandalues i zbatueshëm në llojin e 

rastit konkret, elementë që tashmë si rrjedhojë e Reformës Balduzzi mbi përgjegjësinë 

penale të mjekut, përcaktohen nga udhëzuesit dhe praktika e mirë mjekësore. Psikiatri, 

ashtu si edhe mjekët e specialiteteve të tjera, do të ketë përgjegjësi penale vetëm nëse 

pasoja ka ardhur nga një gabimi trashanik i tij në përcaktimin e diagnozës, prognozës 

apo terapisë për pacientin, pra për pakujdesi në formën e papërvojës e cilësuar në 

sistemet juridike common law si “gross negligence”. Trajtimi terapeutik duhet të 

shoqërohet me një nivel të mjaftueshëm asistimi dhe mbikqyrje nga ana e operatorit të 

higjenës mendore në funksion të përmbushjes së detyrimit të mbrojtjes së shëndetit të 

pacientit.  

Nëse një pacient që vuan nga një sëmundje psikike i cili ndiqet nga një mjek 

specialist kryen vetëvrasje, nuk mund të merret automatikisht në përgjegjësi penale 

mjeku kurues për mosrekomandimin e shtrimit të pacientit, përsa kohë gjatë trajtimit 

mjekësor nuk kanë ekzistuar njëkohësisht të tre kushtet e nevojshme për këtë lloj 

trajtimi siç parashikohet nga ligji përkatës i.e. pacienti të vuajë nga një turbullim i rëndë 
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 Mbi këtë, shih ECHR Winterwerp vs. The Netherlands, 24.10.1979, A-33. 
487

 Mbi këtë shih ECHR, De Schepper vs. Belgium, 2009. 
488

 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (CPT), Report to the Albanian Government on the visit to Albania carried out by the 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(CPT), 20 March 2012, Strasbourg, aksesuar më maj 2014 nga 

http://www.cpt.coe.int/documents/alb/2012-11-inf-eng.pdf , f. 30. 
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 ECHR Renolde v. Francë Application n. 5608/05, 2009. 
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mendor, të përbëjë rrezik për veten apo për të tretët, pamundësia për masa të tjera 

kuruese brenda komunitetit. Nëse këto kushte bashkëekzistojnë, atëherë nuk 

përjashtohet përgjegjësia penale e mjekut specialist që nuk veproi sipas mënyrës së 

duhur dhe të mundshme, p.sh duke rekomanduar për shtrimin e pacientit në një 

strukturë të specializuar. Në referim me procedurën e dhënies së urdhrit për trajtim të 

pavullnetshëm nga mjeku specialist si dhe të rivlerësimit të këtij vendimi, secili nga 

mjekët specialist që marrin pjesë në këto vlerësime, janë subjekte të veshura me cilësinë 

e garantit për shëndetin ndaj pacientit e për këtë arsye të ekspozuara ndaj përgjegjësisë 

penale.  

Në një vendim të Gjykatës së Kasacionit konsiderohej se ekzistonte lidhja 

shkakësore mes sjelljes (pjesërisht me veprime dhe pjesërisht me mosveprime) së 

mjekut kurues të punësuar në një strukturë private të kujdesit të shëndetit mendor ku 

ishte shtruar vullnetarisht një paciente me sindromën e depresionit psikotik, e cila ishte 

vetëvrarë pasi i ishte dhënë leje për të dalë jashtë strukturës nën mbikqyrjen e një 

asistente të pakualifikuar, së cilës nuk i ishte dhënë asnjë informacion mbi tendencat 

vetëlënduese të pacientes dhe tentativave të mëparshme për vetëvrasje
490

. Gjithsesi për 

të pasur përgjegjësi penale duhet të vërtetohet lidhja shkakësore mbi bazën e vlerësimit 

ex ante dhe ex post, konkretisht të mund të pohohet me siguri apo mbi baza probabiliteti 

logjik të afërt me 100% se vetvrasja e pacientit u shkaktuar nga dhënia e lejes nga ana e 

mjekut dhe sikur ky të kishte urdhëruar për mosdhënien e lejes pacientit, ky i fundit nuk 

do të ishte vetëvrarë. 

Momenti tjetër delikat është ai i përcaktimit të kurës farmakologjike. Një ulje e 

ndjeshme dhe jo graduale e barnave të administruara pacientit ndërkohë këtij i nevojitet 

akoma ai mjekim me ato doza përbën shkak për ngritjen në përgjegjësi penale të mjekut 

që ka marrë vendime për ndryshimin e kurës
491

.  

 Disa nga sjelljet tipike të mjekut psikiatër nga ku mund të burojë përgjegjësia 

penale për të janë
492

: 

 

a) Mangësi apo gabime në diagnozën fillestare. 

b) Ndërmarrja e trajtimeve të papërshtatshme apo të kryera në mënyrë të 

gabuar. 

c) Mosmarrja e masave parandaluese të veprimeve vetëlënduese nga ana e 

pacientit. 

d) Përfundimi i kurës para kohe. 

e) Mospërfshirja e familjarëve apo atyre të rëndësishme për pacientin si dhe 

mosinformimi i tyre mbi gjendjen konkrete të pacientit. 

f) Mangësi në profesion p.sh kryerja e gabimeve trashanike që dëshmojnë për 

papërvojë apo vetëbesim të tepruar nga ana e mjekut specialist. 

 

Vlen të përmendet depenalizimi i normës së Kodit Penal italian që parashikonte 

detyrimin e mjekut psikiatër për të ndaluar qarkullimin e pacientit që shfaqte 

ç’ekuilibrime mendore si dhe për të denoncuar pranë autoritetit përkatës çdo subjekt që 

shfaqte rrezik për vete apo për shoqërinë si rrjedhojë e sëmundjes psikike, normë që në 

thelb i atribuonte mjekut kompetenca të ruajtjes së rendit publik sikur të ishte një organ 

i sigurisë publike, për shkak të ekuivalentimit të të sëmurit psikik me kriminelin, 
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 Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 10430/04. 
491

 Cass. Pen. Sentenza n. 10795/07. Rasti në fjalë i referohet një pacienti që vuante nga një formë e rëndë 

e skizofrenisë paranoike së cilit i ishte ulur doza e kurës farmakologjike në shkelje të udhëzuesve (ulje e 
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silogjizëm që ishte në themel të politikave penale të zbatuara në Itali me hyrjen në fuqi 

të Ligjit n. 36 të 14 shkurt 1904
493

. Jurisprudenca e asokohe vlerësonte se infermierët në 

spitalet psikiatrike kishin rolin e rojes përkundrejt pacientëve të shtruar, ndaj për to 

lindte përgjegjësia penale nëse pacientit kishte kryer ndonjë veprim që kishte shkaktuar 

dëm, veprim të cilin infermierët/roje duhej të pengonin
494

. Me heqjen e detyrimit të 

profesionistit të kujdesit mendor për të kryer funksionin e rojes së pacientit si rrjedhojë 

e ndryshimeve në ligj të adoptuara në vitin 1978 (obbligo di custodia, it), doktrina 

argumentonte se mund të hipotizohej lindja e një përgjegjësie civile objektive të këtyre 

profesionistëve për dëmet e shkaktuara nga pacienti me paaftësi mendore, qoftë edhe 

kur ky po merrte trajtim mjekësor open door
495

.  

Paralelisht, neni 529 i Kodit Penal të vitit 1928 shqiptar (KPZ) parashikonte 

përgjegjësinë penale për cilido që në funksionin e rojës (përshirë si rrethanë e cilësuar 

kur subjekti ishte profesionist mjekësor sipas nenit 531 KPZ) së personit të paaftë 

mendërisht, lejonte qarkullimin e lirë të këtij dhe nuk lajmëronte Autoritetin për këtë 

rrethanë. Neni 530 KPZ dënonte cilido që kujdesej pa qenë i autorizuar për persona të 

paaftë mendërisht apo nuk vinte në dijeni Autoritetin për këtë rrethanë. Mbi këtë pikë, 

mjafton të përmendim që manikomet apo çmendinat si të tilla nuk ekzistojnë më dhe 

kufizimi i lirisë së personit bëhet vetëm në struktura të posaçme të kujdesit të shëndetit 

mendor për aq kohë sa subjekti nuk paraqet më rrezik për veten apo për shoqërinë, pra 

liria kufizohet ngushtësisht për arsye të trajtimit mjekësor. Siç vërehet, ka ndodhur një 

spostim i interesit që mbrohet: nuk është më shoqëria që mbrohet me trajtimin psikiatrik 

me shtretër, por e drejta e personit për të marrë kujdes shëndetësor. 

 

 

7. Përgjegjësia penale në rastin e konkurrimit të veprimeve me pakujdesi me ato të 

kryera me dashje. 

 

Sistemi penal italian njeh mundësinë e konkurrimit të pakujdesisë në krimin e 

kryer me dashje (concorso colposo nel delitto doloso, it) rrethanë që ndryshon nga 

bashkëfajësia (cooperazione colposa, it) e parashikuar nga neni 113 KPI dhe 
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 Përkatësisht nenet 714 dhe 717 të KPI. Art. 714 KCI. “Omessa o non autorizzata custodia, in 
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alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore, è punito con l'ammenda da lire dodicimila 
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 Visintini, G., Nuovi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale - I fatti illeciti, CEDAM, 

1987, f. 503. 
495

 Për përcaktimin e përgjegjësisë civile duheshin plotësuar dy kushte bazuar në neni 2047 KCI: të ishte 
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bashkëpunimi atipik i parashikuar nga neni 116 KPI
496

 atëherë kur ekziston një normë 

kujdesi e shkelur që kishte për qëllim të shmangte cënimin apo rrezikun e cënimit nga 

veprimi i kryer me dashje i të tretit, duke e cilësuar rrjedhimisht sjelljen e të tretit si të 

parashikueshme nga subjekti që kishte detyrimin për të vepruar me kujdes
497

. I njëjti 

vendim ishte dhënë për mjekët të cilët kishin miratuar lejen për mbajtjen e armëve për 

një pacient të sëmurë rëndë psikik i cili kishte qëlluar pasi kishte marrë armën mbi katër 

persona duke i plagosur, vrarë komshinë dhe bashkëjetuesen e në fund ishte 

vetëvrarë
498

.  

Problematike paraqitet cilësimi i figurës së veprës penale të vrasjes së një të treti 

kryer nga një person i paaftë mendërisht kur vërtetohet se agresiviteti i këtij është 

shkaktuar nga ulja jo graduale apo heqja e plotë e trajtimit farmakologjik nga mjeku 

psikiatër që e kishte nën kurim. Nëse nga ndërprerja e kurës do të kishte ardhur 

vetëvrasja apo tentativa për të lënduar veten e pacientit me paaftësi psikike, nuk do të 

kishim dyshim se mjeku do të merrej në përgjegjësi penale për “Mjekim të 

pakujdesshëm” (në formën e papërvojës, sepse do të konsiderohej si një gabim trashanik 

mosrespektimi i protokolleve dhe udhëzuesve mbi ndryshimet në kurën farmakologjike) 

përsa mjeku nuk ka ndërmarrë tërë hapat e nevojshme për të vlerësuar së çfarë ndikimi 

do të kishte ky vendim në gjendjen mendore të pacientit dhe në impulset e tija agresive.  

Për shkak se Kodi Penal italian ndryshe nga ai shqiptar nuk parashikon një 

figurë të posaçme vepre penale të “Mjekimit të pakujdesshëm”, vetëvrasja apo 

vetëlëndimi i pacientit do të përbënte veprën penale të vrasjes (apo të plagosjes nga 

pakujdesia), vepër e cila do t’i vihej në ngarkim të mjekut psikiatër. Rrjedhimisht, 

Gjykata e Kasacionit e ka ngarkuar mjekun psikiatër me përgjegjësi penale për “Vrasje 

nga pakujdesia” për vdekjen e shkaktuar me dashje nga ana e pacientit me paaftësi 

mendore, i cili ka vepruar në kushtet e një ç’ekuilibrimi mendor të shkaktuar nga 

ndërprerja e menjëhershme e dozës së barnave të administruara nga ana e mjekut 

psikiatër
499

. Kjo sepse Gjykata e Kasacionit thekson se një pasojë penale mund të vijë si 

rezultat i sjelljeve me forma të ndryshme faji, pra në zinxhirin e ngjarjeve të 

konkurrojnë si shkaqe të pavarura disa veprime të kryera me dashje me disa veprime të 

tjera kryera me pakujdesi. Rëndësi ka të përcaktohet se norma e sjelljes që nuk u 

respektua ishte i aftë të shmangte rrezikun e kryerjes së një veprimi të kundraligjshëm 

me dashje nga i treti. Si rrjedhojë sjellja e të tretit do të ishte e parashikueshme nga 

                                                 
496

 Konsiderohet si formë atipike bashkëpunimi ajo e parashikuar nga neni 116 KPI ku përcaktohet se 

nëse nga veprimi i bashkëpunëtorit ka ardhur një pasojë e ndryshme nga ajo e dëshiruar nga njëri prej 

bashkëpunëtorëve, ky i fundit do të përgjigjet edhe për këtë vepër nëse pasoja penale ka ardhur si 

rrjedhojë e veprimeve të tij. Nëse pasoja penale që ka ardhur ka qenë më e rëndë se ajo e dëshiruar nga 

personi, atëherë dënimi do të ulet për personin që dëshiroi pasojën më pak të rëndë. Në doktrinën 

shqiptare ky problem është i trajtuar në kuadrin e gabimit në lidhjen shkakësore. 
497

 Çështja kishte të bënte me një pacient të sëmurë psikik i cili ditën e shtrimit në spital kishte goditur me 

thikën e marrë nga jashtë, pacientin e shtruar në të njëjtën dhomë. Merrej në përgjegjësi penale për 

konkurrim me pakujdesi në kryerjen e vrasjes me dashje, infermierja e cila nuk kishte ndërmarrë veprimet 

e duhura në zhdukjen e atyre sendeve që mund të përdoreshin nga pacientët për të lënduar veten apo të 

tretët, në shkelje të normave të kujdesit të përcaktuara nga udhëzuesit. Fakti që primari kishte hartuar këto 

udhëzues, edhe pse me karakter të përgjithshëm, të cilët duhet të respektoheshin nga profesionistët 

mjekësor të atij spitali, përjashtonte nga përgjegjësia primarin e repartit.Tribunale Milano, Sez. V, 26 

febbraio 2009 siç është cituar nga Genovese, U., Mariotti, P., Zoja, R., Le linee guida e la responsabilità 

sanitaria, Maggioli, Rimini, 2013, f. 181. 
498

 Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 4107/09 
499

 Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 10795/09. Psikiatri kishte ndërprerë në mënyrë drastike dhe jograduale 

administrimin e barit Depot ndaj pacientit të sëmurë me skizofreni i cili në një moment agresiviteti kishte 

vrarë njërin prej punonjësve të komunitetit që kujdesej për të.  



Përgjegjësia penale e mjekut   –   Rezarta Demneri 

 

 

118 

 

subjekti që kishte detyrimin për të vepruar
500

. Sipas Marinucci, “nuk ka dashje pa 

pakujdesi”
501

, pra në veprat të cilat ligji penal i parashikon si të kryera me dashje, 

veprimet e kryera me pakujdesi përthithen nga ato me dashje, sakaq në veprat e kryera 

me pakujdesi përjashtohet mundësia e kryerjes me dashje të veprimeve të marra në 

vlerësim. Ndaj nëse vrasja e kryer nga pacienti me paaftësi mendore është shkaktuar nga 

pakujdesia në trajtimin farmakologjik të mjekut psikiatër, pakujdesia e këtij të fundit do 

të konsiderohet se ka shkaktuar ardhjen e pasojës. 

Kjo situatë është shumë e ngjashme me përgjegjësinë e babait i cili ka lënë në 

disponim një armë zjarri të karikuar me të cilën po luajnë dy fëmijët e tij të mitur dhe 

njëri prej tyre qëllon nga pakujdesia tjetrin (bashkëfajësi e të miturit me babanë). E 

njëjta gjë do të zbatohej edhe kur vëllai qëllon mbi tjetrin me dashje (konkurrim i 

pakujdesisë së babait në veprën e kryer me dashje nga i mituri). Në të dyja rastet fëmija 

i mitur do të përjashtohej nga përgjegjësia penale për shkak të moshës, por babai do të 

merrej në përgjegjësi duke u bazuar edhe në vendimin unifikues të Gjykatës së Lartë në 

të cilin shkruhet: 

 

“kur nga pikëpamja e anës objektive provohet se vepra penale është kryer nga 

dy ose më shumë persona, vepra do të konsiderohet e kryer në bashkëpunim. Kjo si për 

rastet kur nuk identifikohen bashkëpunëtorët, ashtu edhe për rastet kur bashkëpunëtori 

nuk ka përgjegjësi penale për shkak të paaftësisë apo moshës për përgjegjësi penale. 

Cilësitë e veçanta që shtojnë, pakësojnë apo përjashtojnë dënimin merren parasysh 

vetëm për bashkëpunëtorin tek i cili ato ekzistojnë.‖
502

.  

 

Ky përfundim thekson se uniteti i veprimeve të ndërmarra nga subjektet e 

ndryshme, pjesë e zinxhirit të rrethanave të finalizuara me ardhjen e pasojës penale, 

duhet vlerësuar thjesht në referim të anës objektive, pra të përfshirjes në zinxhirin 

shkakësor. Subjekti që kryen me pakujdesi veprime të cilat konkurrojnë me veprimet e 

tjera të kryera me dashje apo pakujdesi nga subjekte të tjerë në shkaktimin e pasojës 

penale, nuk e përjashton personin që veproi me pakujdesi nga të cilësuarit si konkurrues 

në kryerjen e një veprimi të kundraligjshëm për aq kohe sa kohë Kodi Penal e njeh 

mundësinë e kryerjes së asaj vepre penale në formën e pakujdesisë
503

. Elezi et al. 

theksojnë se konkurrimi i shkaqeve dallojnë nga bashkëpunimi në ardhjen e pasojës 

penale çka është e saktë përsa tek e para mungon vullneti i përbashkët që karakterizon të 

dytën
504

. Por siç argumenton Morselli, dashja dhe pakujdesia i referohen ngushtësisht 

veprimit si elementë të anës objektive të veprës penale, ndërsa qëndrimi i brendshëm 

psikik, pra faji, i përket sferës së subjektit aktiv, pra faktorit subjektiv. Këtë dallim e bën 

Morselli kur pohon se “e pakujdesshme ose e dëshiruar është pasoja ndërsa fajtor është 

personi jo veprimi”
505

.  

                                                 
500

 Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 10795/09 
501

 “Non c‘è dolo senza colpa”. Marinucci, G., , siç është cituar nga Blaiotta, R., (Lattanzi-Lupo, edt.) 

Codice Penale – Il reato, Libro I, Giuffrè, Milano, 2010, ff. 277-278.  
502

 Vendimi Unifikues i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë n. 4 datë 15.04.2001. 
503

 Nuk do të mbante përgjegjësi penale primari i cili me pakujdesi nuk ka vepruar që të shmangë ardhjen 

e pasojës penale në rastin kur mjeku vartës ka falsifikuar dokumentat shëndetësore për shkak se Kodi 

Penal nuk parashikon mundësinë e kryerjes së veprës penale të “Falsifikimit të dokumentave” me 

pakujdesi por vetëm me dashje, qoftë edhe indirekte. Mbi përjashtimin nga përgjegjësia penale për  

kryerjen e falsifikim me pakujdesi Cass. Pen., Sez. V, n. 32856/11; Cass. Pen., sez. V, n. 24917/11, Cass. 

Pen. Sez. V, Sentenza n. 33218/12 
504

 Elezi, I., Kaçupi, S., Haxhia, M., 2001, f. 106. 
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 Morselli, E., Il problema della casualità nel diritto penale siç është cituar nga Blaiotta, R., (Lattanzi-

Lupo, edt.) Codice Penale – Il reato, Libro I, Giuffrè, Milano, 2010, f. 279. 
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Gjithsesi në rastin kur mjeku ka ndërprerë kurën farmakologjike në kundërshtim 

të hapur të udhëzuesve dhe protokollove mjekësore ose nuk është kujdesur që pacienti 

të mos ketë sende të tilla që mund të lëndojnë të tretë, ku si rrjedhojë e mosrespektimit 

të këtyre normave të kujdesit pacienti ka vrarë apo lënduar një të tretë, mjeku nuk mund 

të merret në përgjegjësi për “Mjekim të pakujdesshëm” (neni 96 KPSH) sepse dispozita 

parashikon se si rrjedhojë e sjelljes së mjekut duhet të ketë ardhur rrezikimi i jetës së 

pacientit apo vdekja e tij. Pra kërkohet që dëmtimi të ketë ardhur në shëndetin e 

pacientit apo të jetë rrezikuar jeta e tij dhe jo ajo e një të treti. 

Kodi Penal i Kosovës njeh mundësinë e konkurrimit të veprimeve që sjellin 

pasojën penale të kryera me forma te ndryshme faji nga disa subjekte
506

. Siç pohon edhe 

Salihu:  

  

“bashkëkryerësit mund të veprojnë me forma të ndryshme të fajit. … njëri të 

veprojë me dashje direkte, kurse tjetri me dashje eventuale. ..është e mundur që te njëri 

bashkëkryes të eksiztojë dashja direkte kurse te tjetri pakujdesia. … përgjegjësia penale 

dhe dënimi përcaktohen veçmas për secilin bashkëkryes, varësisht formës së fajit me të 

cilin ka vepruar dhe varësisht sa kanë kontribuar në kryerjen e veprës penale.”
507

. 

 

Mbetet akoma e hapur për t’u trajtuar nga jurisprudenca shqiptare mundësia nëse 

do të merret në përgjegjësi për vrasje ose plagosje nga pakujdesia në kushtet e 

konkurrimit me pakujdesi në kryerjen e një vepre penale me dashje, por në kushtet 

aktuale doktrina vazhdon të qëndrojë për një ndarje drastike mes dy formave të fajit me 

të cilat jana kryer veprimet që konkurrojnë në ardhjen e pasojës penale sipas formës së 

fajit, pra bashkëfajësi kur veprimet janë kryer nga disa subjekte në mënyrë të pavarur 

dhe bashkëpunim kur mes tyre ka pasur marrëveshje.  

 

 

8. Bashkëfajësia dhe përgjegjësia e ekipit mjekësor. 

 

Neni 113 KPI parashikon mundësinë e bashkëkryerjes (cooperazione, it) së 

veprës penale me pakujdesi
508

, që në doktrinën shqiptare mund të cilësohet si 

bashkëfajësi, e cila ndryshon nga bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale me dashje 

(concorso, it, ex art. 110 KPI), përsa mungon elementi i marrëveshjes mes subjekteve 

që veprojnë apo mosveprojnë në mënyrë të kundraligjshme. Secili prej subjekteve që 

kanë vepruar me bashkëfajësi do të ndëshkohen me dënimin e parashikuar për veprën 

penale të kryer (neni 113 KPI).  

Ndër mjekët e angazhuar në veprimtaritë diagnostifikuese, terapeutike dhe ato të 

rehabilitimit dallojmë mjekun e përgjithshëm, mjekun kirurg dhe mjekun anestezist. 

Mjeku i familjes është një mjek i përgjithshëm i cili ka për detyrë që jo vetëm të njohë 

gjendjen shëndetësore të pacientit që ka nën kurim por edhe të dialogojë me specialistët 

e fushave të ndryshme të mjekësisë në nivel territoriale.  

                                                 
506

 Neni 31 KPK “Bashkëkryerja - Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke 

marrë pjesë në kryerjen e veprës penale ose thelbësisht duke i kontribuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë 

tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale.” 

Neni 36 KPK “Kufinjtë e përgjegjësisë penale dhe ndëshkimi për bashkëpunim - 1. Bashkëkryesi është 

penalisht përgjegjës brenda kufijve të dashjes apo të pakujdesisë së vet (…)” 
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 Salihu, I., ibid, 2010, f. 382 
508

 Art. 113 KPI “Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più 

persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena è aumentata per chi 

ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e 

nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112.” 
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Bashkëpunimi në kryerjen e veprimeve apo mosveprimeve të kundraligjshme që 

kanë sjellë ardhjen e pasojës penale, mund të lindë vetëm nëse ka pasur një marrëveshje 

paraprake mes subjekteve ose gjatë kohës së kryerjes së këtyre veprimeve, çka 

përjashton mundësinë e fajit në formën e pakujdesisë. Si rrjedhojë, dëmtimi i shëndetit 

të pacientit si rrjedhojë e veprimeve apo mosveprimeve të mjekëve apo edhe të 

anëtarëve të ekipit mjekësor të kryera me pakujdesi, do të sjellë përgjegjësi penale në 

mënyrë autonome për secilin nga këta anëtarë. Përgjegjësia penale do të mund të lindte 

për secilin nga profesionistët mjekësor të angazhuar në mjekimin e pacientit pasi secili 

t’i jetë nënshtruar vlerësimit të ekzistencës së elementëve të figurës së veprës penale në 

mënyrë të pavarur. Në këtë rast flitet për bashkëfajësi, dhe secili nga subjektet do të 

konsiderohet se ka kryer një krim
509

, por vepra penale nuk do të cilësohet si e kryer në 

rrethanën e rënduar të bashkëpunimit, çka shpjegon pse neni 96 KPSH nuk e parashikon 

një mundësi të tillë cilësimi të “Mjekimit të pakujdesshëm‖.  

Çdonjëra nga këto faza aktivizon specialistë të fushave të ndryshme ku secili 

mban përgjegjësi për veprimet që ka kryer përsa përgjegjësia penale është individuale. 

Problemi qëndron në aftësitë ndikuese të veprimeve apo mosveprimeve të njërit 

specialist tek zgjedhjet e bëra nga specialisti tjetër, çka influencon sigurisht edhe 

rezultatin final të trajtimit mjekësor. Palmieri evidenton aftësi kushtëzuese absolute, kur 

gabimi i mjekut specialist nuk mund të ndreqet në fazat e mëpasshme të trajtimit dhe 

aftësi kushtëzuese të korrigjueshme, kur gabimi mund të pikaset dhe korrigjohet nga 

cilido profesionist mjekësor që ka vijuar të ofrojë kujdes shëndetësor ndaj pacientit 

konkret. Mjeku që në ushtrim të specialitetit të tij, ka vepruar gabim në një moment që 

bart aftësi kushtëzuese absolute, do të ketë përgjegjësi penale individuale. Nëse ky ka 

vepruar me gabim në një moment që bart aftësi kushtëzuese të korrektueshme, atëherë 

ekziston mundësia e përgjegjësisë penale kolektive, si rrjedhojë e konkurrimit të fajit në 

formën e pakujdesisë për secilin prej mjekëve që kanë gabuar duke mos ndrequr 

gabimin e specialistit. Kuptohet që vlerësimi i përgjegjësisë penale të subjekteve që 

kanë konkurruar në kryerjen e sjelljes së pakujdesshme (mosevidentimi i gabimit të 

mjekut specialist dhe moskorrigjimi i këtij gabimi) duhet bërë individualisht përsa 

përgjegjësia penale është subjektive, pra për secilin duhet vërtetuar qëndrimi i 

brendshëm psikik dhe lidhja shkakësore mes sjelljes dhe pasojës
510

.  

Nëse mjekë të ndryshëm veprojnë në momente të ndryshme mbi pacientin, secili 

prej tyre bëhet bartës i parimit të besimit tek tjetri, si rrjedhojë e të vendosurit në 

pozicionin e garantit përkundrejt pacientit që po i nënshtrohet trajtimeve të posaçme të 

administruara nga secili mjek. Siç shprehet edhe Gjykata e Kasacionit, nëse nga njëra 

anë parimi i besimit tek tjetri nuk e ngarkon automatikisht me përgjegjësi penale 

mjekun që besoi për veprimet që kryen mjeku të cilit i është besuar, nga ana tjetër ky 

parim nuk e përjashton mjekun që besoi nga përgjegjësia penale për veprimet e kryera 

nga mjeku i besuar
511

. Asnjë prej mjekëve që kanë ndërhyrë në kuadrin e kujdesit 

shëndetësor multidisiplinor të administruar në kontekste të ndryshme, pra jo në kuadrin 

e një ekipi, nuk mund të përdorë parimin e besimit tek tjetri për të përjashtuar veten nga 

detyrimi për të marrë dijeni mbi procedurat e kryera nga mjeku parardhës apo 

kontekstual me të përsa do të ndodheshim përballë shkaqeve ekuivalente. Përjashtim 

nga kjo është rasti kur mjeku në fjalë provon se veprimet apo mosveprimet e mjekut 
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 Elezi, I., Bashkëpunimi në krim, Drejtësia Popullore n. 1, 1953, f. 3. 
510

 De Ferrari, F., Palmieri, L., 2007 f. 561. 
511

 Cass. Pen., Sentenza n. 25310/04 cituar nga Delpino, L., Diritto Penale (Parte Generale), Simone, 

Napoli, 2013, f. 466. 
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parardhës apo që po vepron njëkohësisht me të kanë qenë të jashtëzakonshme e të 

pashmangshme prej tij, duke ndikuar këtu drejtpërdrejtë në lidhjen shkakësore
512

.  

Përgjegjësia e mjekut në kushtet e bashkëfajësisë ndryshon nga përgjegjësia 

individuale e mjekut që ka vepruar i vetëm dhe mandej ndryshon edhe nga përgjegjësia 

penale e ekipit mjekësor. Përgjegjësia penale e ekipit shfaqet kur është e vështirë të 

përcaktohet një përgjegjës i vetëm për ardhjen e pasojës, përsa pasoja ka ardhur nga 

neglizhenca apo vetëbesimi i tepruar i disa profesionistëve të kujdesit shëndetësor 

(mjekëve, infermierit, etj) ndërkohë që tek bashkëfajësia secili nga profesionistët mban 

përgjegjësi penale në mënyrë autonome për veprimet e tij si dhe kur nuk ka evidentuar 

dhe korrigjuar një sjellje të gabuar të profesionistit parardhës edhe pse e ka pasur një 

mundësi të tillë
513

. Përcaktohet si e kryer më bashkëfajësi sjellja e pakujdesshme e 

primarit të repartit dhe mjekëve kurues të pacientit të sëmurë psikik, të cilët duke 

nënvlerësuar të dhënat anamnezike të pacientit i cili kishte tentuar katër ditë më parë të 

hidhej nga dritarja, nuk kishin urdhëruar ndalimin për të dalë nga reparti për pacientin 

sepse kishte shumë mundësi të kryente veprime të vetëlëndimit. Pacienti i kishte 

komunikuar infermieres se po zbriste të blinte një kafe tek makina në katin e poshtëm 

dhe më pas kishte kryer vetëvrasje duke u hedhur nga dritarja
514

. 

Me bashkëfajësi konsiderohet se kanë vepruar mjekët psikiatër që kishin lejuar 

t’i jepej leja për të mbajtur armë zjarri një pacienti të sëmurë psikik i cili kishte vrarë 

bashkëjetuesen, 4 kalimtarë për të kryer më pas vetëvrasje
515

. 

Gjykata e Kasacionit ka përcaktuar se profesionistët e kujdesit shëndetësor të 

angazhuar në një ndërhyrje kirurgjikale kanë detyrimin për të kryer një kontroll të 

kryqëzuar me qëllim shmangien e veprimeve të pakujdesshme
516

. Kështu rasti i 

përmendur i harresës së një instrumenti apo garze në brendësinë e trupit të pacientit që 

është operuar, përbën shkak për përgjegjësi penale kolektive për subjektet që kanë 

konkurruar në një sjellje të pakujdesshme, secili sipas funksioneve të posaçme që ka 

pasur i.e. tekniku i sallës operatore, kirurgu operator dhe ndihmësi i kirurgut operator. 

Këtu duhet të hapim një parantezë me dy vërejtje të Gjykatës së Kasacionit: 

 

a) Gabimi në diagnostifikim gjatë kryerjes së një ndërhyrjeje kirurgjikale nuk 

mund të ngarkojë automatikisht me përgjegjësi penale të gjithë anëtarët e ekipit 

sepse ky atribuim mund të vijë vetëm si rrjedhojë e një vlerësimi konkret të 

detyrave që ka pasur secili anëtar në lidhje me veprimet e tija dhe me ato të 

anëtarëve të tjerë
517

. 
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b) Detyrimi për kontroll të kryqëzuar për mjekun anestezist quhet i përmbushur kur 

i sinjalizon një gabim në kryerjen e trakeotomisë mjekut kirurg dhe pret që ky ta 

ndreqë vetë atë por nëse ky i fundit nuk është në gjendje që ta bëjë një ndreqje të 

tillë, anestezisti përjashtohet nga përgjegjësia penale sepse ai nuk mund të 

parashikonte që kirurgu nuk do të ishte në gjendje të kryente një ndërhyrje që 

mendohej se ai do të ishte në gjendje të kryente si kirurg dhe anestezisti nuk 

mund të shmangte ardhjen e pasojës duke ndërhyrë vetë përsa veprimi i tij do të 

konsiderohej i kryer në vetëbesim të tepruar meqënëse nuk është pjesë e fushës 

së tij të specializimit
518

.  

 

Duke e lidhur me sa u trajtua mbi parimin e besimit tek tjetri, mund të pohojmë 

se mjeku nuk ngarkohet me përgjegjësi penale, nëse nuk ka evidentuar pakujdesinë në 

mjekim nga ana e kolegut, atëherë kur ndërhyrja mjekësore kërkonte njohuri të posaçme 

tekniko-shkencore apo karakterizohej nga një vështirësi e veçantë. Si rrjedhojë, mjeku 

duhet të ndreqë dhe të kufizojë me sa të ketë mundësi gabimet e kryera në mjekim nga 

mjeku apo mjekët e tjerë
519

, por do të mbajë përgjegjësi vetëm nëse këto gabime janë të 

dukshme, evidente në përputhje me kriteret e parashikueshmërisë dhe mundësisë së 

shmangies së ardhjes së pasojës penale që përdoren për përcaktimin e fajit ne kuptimin e 

ligjit penal
520

. Kështu primari ekspozohet ndaj një përgjegjësie të dyfishtë: për veprimet 

apo mosveprimet e tija si dhe për veprimet apo mosveprimet e vartësve të tij, gjithmonë 

nëse ka pasur mundësinë e detyrimin për ta vënë re gabimin e kryer me pakujdesi nga 

këto të fundit dhe kur e ka të pamundur që të justifikohet për mosparashikimin apo 

mosshmangien duke thirrur në kauzë parimin e besimit tek tjetri.  

Parimi i besimit mund të interpretohet si një rrethanë që përjashton nga 

përgjegjësia penale titullarin e rolit të garantit që ka pasur besim në korrektësinë e 

sjelljes së anëtarit tjetër të ekipit. Duke qenë të dy mjekët bashkëtitullarë të rolit të 

garantit ndaj pacientit, të dy janë të ngarkuar me detyrimin për të shmangur ardhjen e 

një pasoje të dëmshme. Nëse pasoja ka ardhur ekskluzivikisht si rrjedhojë e sjelljes së 

njërit prej anëtarëve të ekipit mjekësor, anëtari tjetër nuk mban përgjegjësi (për 

pakujdesi të çrregullt, colpa impropria, it). Në procesin vlerësues duhet marrë gjithashtu 

parasysh edhe detyrimi për garanci ndaj pacientit që kanë të gjithë operatorët e kujdesit 

shëndetësor të cilët marrin pjesë në trajtimin terapeutik të pacientit njëkohësisht apo më 

vonë nga ndërhyrja e mjekut. Është pikërisht parimi i besimit që në përputhje me 

karakterin individual që ka përgjegjësia penale
521

, kufizon detyrimin për kujdes 

parandalues të subjektit që ofron kujdes shëndetësor. 

Këto kritere nuk aplikohen dot automatikisht për subjektet që marrin pjesë në të 

njëtin aktivitet apo që veprojnë në të njëjtin kontekst. Në kuadrin e ndërhyrjeve 

kirurgjikale në ekip, çdo operator duhet të respektojë rregullat e kujdesit parandalues që 

lidhen me funksionin e posaçëm që ka, por edhe të mbikqyrë përmbushjen e detyrimeve 

që kanë pjesëtarët e tjerë të ekipit
522

. Këtu vëmendja spostohet tek ndikimi që ka pasur 

sjellja e pakujdesshme e të tretit tek veprimet e kryera nga ekzekutori material. Nëse 

primari dhe asistenti i tij janë dakort mbi zgjedhjet terapeutike, të dy mbajnë përgjegjësi 

për pasojat e mundshme. Asistenti ka detyrimin për të shprehur kundërshtimin e tij mbi 
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terapinë e përzgjedhur nga primari nëse mendon se ajo përbën rrezik për pacientin. Në 

mungesë të një kundërshtimi të tillë, asistenti duhet të ngarkohet me përgjegjësi për 

mosveprim të kundraligjshëm që ka shkaktuar ardhjen e një rezultati negativ nga 

trajtimi mjekësor i përzgjedhur nga primari
523

. Specializanti dhe primari janë 

bashkarisht në rol garantues ndaj pacientit prandaj secili mban përgjegjësi në varësi të 

ndikimit të veprimeve apo mosveprimeve që kanë ndërmarrë si dhe dijeve që duhet të 

zotëronin në kur ndërmorën sjelljen në fjalë. Specializanti mund të tërhiqet nga kryerja e 

procedurave të caktuara që ai mendon se nuk është i aftë të kryejë në të kundërt ai ka 

përgjegjësi mbi bazën e të ashtëquajturës “faj prej marrjes përsipër (colpa per 

assunzione, it)
524

. Kështu u njoh përgjegjës specializanti që nuk kishte kundërshtuar 

urdhrin e gabuar të primarit gjatë një ndërhyrje kirurgjikale
525

. Mban përgjegjësi edhe 

primari që largohet nga salla operatore duke lënë vetëm specializantin, ekzekutor 

material të veprës penale që ka cënuar pacientin sepse në këtë formë ai nuk ka 

përmbushur detyrimin për mbikqyrje dhe pjesmarrje të drejtpërdrejtë në ndërhyrjen që i 

ka besuar specializantit
526

. 

Siç përmbledh Gjykata e Kasacionit, parimi i besimit tek tjetri nuk është i aftë të 

përjashtojë nga përgjegjësia penale profesionistin e kujdesit shëndetësor nëse; 

 

a) gabimi i kryer nga tjetri nuk ka qenë në kuadrin e një specialiteti mjekësor.  

b) gabimi është kryer në kuadrin e një fushe specialistike mjekësore në të cilën ka 

marrë pjesë një tjetër profesionist mjekësor i specialitetit. Në kuadrin e gjykimit 

mbi pakujdesinë e mjekut specialist, duhet t’i referohemi njohurive të 

specialitetit përkatës përsa nuk është e mjaftueshme referimi ndaj atyre të një 

mjeku të përgjithshëm
527

. Kështu është gjetur fajtor mjeku anestezist që në vijim 

të një ndërhyrjeje kirurgjikale la pacientin të zgjohej nën kujdesin e një 

infermieri të paspecializuar në anestezi e që ishte i paaftë të ndërhynte në 

momentin kur pacienti pësoi një arrest kardiak si rrjedhojë e një anoksi akute si 

rrjedhojë e narkozës së përdorur
528

. Gjithsesi mjeku anestezist nuk është 

përgjegjës në fazën post-operatore nëse prezenca e tij nuk është kërkuar 

shprehimisht ose nëse gjendja e pacientit nuk e diktonte këtë nevojë
529

. Mjeku 

anestezist që është përgjegjës për transfuzionin e gjakut do të jetë i tillë edhe në 

momentin kur ndërrimi i flakonit të gjakut kryhet nga një anëtar tjetër i ekipit, në 

funksionin e  ndihmësit p.sh. infermier perioperativë. Mjeku anestezist duhet të 

sigurohet para se të rifillojë transfuzioni që grupi i gjakut i shënuar në flakonin e 

ri është ai i pacientit
530

. 

c) gabimi është kryer në një sektor specialistik mjekësor por ka qenë aq trashanik 

saqë nuk mund të mos vihej re nga një tjetër profesionist mjekësor jo specialist 

të atij sektori
531

. 

 

Jurisprudenca mbizotëruese, siç përmblidhet nga Fiandaca & Musco, është e 

konsoliduar në qëndrimin sipas së cilit, edhe pse gjithsecili përgjigjet vetëm për 

veprimet apo mosveprimet e tija, në kuadrin e pakujdesisë së çrregullt me mosveprim, 
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ku njëri prej subjekteve është në një pozitë të lartë hierarkike përkundrejt subjekteve të 

tjera të angazhuara (siç ndodh në rastin e ekipit kirugjikal): 

 

a) përjashtohet nga përgjegjësia penale përgjegjësi i ekipit mjekësor, nëse sjellja 

neglizhente e njërit prej anëtarëve të ekipit është shfaqur në një situatë normale 

(p.sh mjeku është një profesionist i shquar, ndërhyrja konsiderohet si rutinë etj). 

Nëse ndërhyrja është e vështirë dhe kjo rrethanë është e njohur për të gjithë 

anëtarët e ekipit apo nga shefi, përgjegjësia për sjelljet e njërit prej anëtarëve të 

ekipit do të bjerë edhe mbi përgjegjësin e ekipit.  

b) pa cënuar autonominë profesionale të anëtarëve të ekipit kirurgjikal, përgjegjësi 

i ekipit ka detyrimin t’i informojë ato mbi çdo të dhënë mbi patologjitë nga të 

cilat vuan pacienti për të cilin ai ka marrë dijeni e që mund të influencojnë 

vendimet mbi ndërhyrjen kirurgjikale. Kjo do ta përjashtonte atë nga 

përgjegjësia nëse sjellja neglizhente e anëtarëve të ekipit nuk ka mbajtur 

parasysh të dhënat e përcjellura prej tij
532

. 

c)  përgjegjësia penale e përgjegjësit të ekipit kirurgjikal shtrihet edhe për çdo 

pasojë që vjen gjatë fazës post-operatore gjatë së cilës është pikërisht përgjegjësi 

që mban përgjegjësi in primis si subjekt që e njeh më mirë se kushdo tjetër 

gjendjen e pacientit ndaj dhe nuk mund ta lërë atë nën kujdesin e kolegëve të tij 

thjesht sepse ka përfunduar ndërhyrjen kirurgjikale
533

. Në rastin kur kirurgu 

drejtues i ekipit mjekësor që ka mbyllur ndërhyrjen kirugjikale (në sensin e 

ngushtë të fjalës) vihet në dijeni nga kolegë se ka rrethana që sugjerojnë për 

komplikacione në progresin post-operator, nuk mund të mos interesohet apo të 

braktisë pacientin në kujdesin e pjesëtarëve të tjerë të ekipit apo të kolegëve të 

angazhuar me fazën post-operatore përsa ka detyrimin të mos largohet nga vendi 

i kurës në mënyrë që të parandalojë këto komplikacione apo të vërë në dijeni për 

ekzistencën e tyre në kohë, të praktikojë kura apo ndërhyrje të posaçme pas një 

diagnostikimi të kujdesshëm si dhe të jetë vigjilent mbi veprimet e 

bashkëpunuesit/kolegut të tij në rastin mjekësor konkret. Nëse vdekja e pacientit 

vjen drejtpërdrejt si pasojë e veprimeve të kryera nga bashkëpunëtorët e 

kirurgut, shkelja e rregullave të kujdesit nga ana e kirurgut bën që ai të ketë 

përgjegjësi penale në konkurrim me bashkëpunuesit e tij përsa vërtetohet lidhja 

shkakësore sipas nenit 40 §2 KPI, që përcakton se mospengimi i një vepre 

penale është njëlloj si shkaktimi i saj
534

.   

 

Palmieri vijon në evidentimin e përgjegjësisë penale individuale duke sjellë 

shembullin e kirurgut i cili ka kërkuar kryerjen urgjente të një analize histopatologjike 

mbi një kampion indi nga trupi i pacientit, të marrë gjatë ndërhyrjes kirurgjikale që po 

kryente rezultati i së cilës ishte fals (negativ apo pozitiv qoftë). Në këtë rast, nëse ka 

ardhur dëmtimi në shëndet apo rreziku i jetës apo edhe vdekja e pacientit, zgjedhjet që 

ka kryer kirurgu bazuar mbi një rezultat pozitiv apo negativ fals nuk mund të përbëjnë 

shkak për ngarkimin e tij me përgjegjësi penale, përsa kjo zgjedhje është diktuar nga 

veprimi i gabuar i një mjeku specialist ndaj të cilit kirurgu nuk mund të kryente asnjë 
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verifikim apo korrigjim
535

. Përkundrazi, përgjegjësia penale do të lindte edhe për 

profesionistët e tjerë mjekësorë në rastin kur një ekzaminim radiologjik i gabuar nuk 

përputhet me të dhënat klinike të pacientit gjë që e e bën pasaktësinë e rezultatit të 

ekzaminimit radiologjik lehtësisht të përcaktueshëm. Po ashtu në rastin kur pacienti ka 

vdekur gjatë një ndërhyrjeje kirugjikale si rrjedhojë e mosoksigjenimit, përgjegjës do të 

mbahen si kirurgu operator që duhet të vërente ndryshimin në ngjyrën e gjakut, sinjal i 

gjendjes së hipoksisë në të cilën ka rënë pacienti, ashtu edhe anestezisti që kontrollon 

parametrat vitale
536

.  

Veprimtaria e mjekut që ka kryer ekzaminime dhe trajtime mjekësore të 

ndryshme ndaj pacientit brenda së njëjtës strukturë spitalore nuk duhet interpretuar se 

kanë qenë ndërmarrë në kuadrin e një ekipi mjekësor në kuptimin e ngushtë siç ndodh 

p.sh kur pacienti i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale ku disa profesionistë 

veprojnë njëkohësisht për të arritur një qëllim të përbashkët. Për të bërë të mundur 

lindjen e përgjegjësisë në kushtet e bashkëfajësisë është e nevojshme që të përcaktohet 

se një ndërhyrje e caktuar është ndërmarrë në bashkëpunim (në sensin profesional, jo atë 

juridiko-penal, sh.a.) nga disa mjekë
537

.  

Në një vendim të vitit 1978 Gjykata e Lartë shprehet se: 

 

 “Veprat penale që kryhen nga pakujdesia nuk përjashtojnë bashkëfajësinë e dy 

ose më shumë personave, bashkëfajësi që mund të shprehet në kryerjen me pakujdesi të 

një ose të disa veprimeve apo mosveprimeve të përbashkëta, të paligjshme, të cilat së 

bashku bëhen shkak për ardhjen e një pasojë të rëndë. Këtu nuk është fjala për 

bashkëpunim i cili dihet se do të sillte pasoja, por për veprime të përbashkëta të të 

gjykuarve, të cilat në rastin konkret konsistojnë në faktin që ata duke dashur të 

realizojnë qëllimin (e përvetësimit të pasurisë  kanë miratuar të dy ndezjen e shkrepses 

dhe megjithëse kanë konstatuar se ato hidheshin në dysheme të pashuara,) me 

mendjelehtësi, kanë lejuar këtë gjendje dhe të dy nuk kanë marrë masa për të evituar 

pasojën (siç është djegia e pasurisë), të cilën ato duhej ta parashikonin se nga këto 

veprime e mosveprime të përbashkëta të tyre ajo mund të vinte. I gjykuari N. nuk do 

përgjigjej për këtë vepër në qoftë se ai nuk do kishte dijeni mbi këto veprime…”
538

. 

 

Në rastin e përgjegjësisë penale të subjektit juridik, drejtuesi i spitalit a klinikës 

private nuk është automatikisht i ngarkuar me përgjegjësi vetëm për shkak të pozitës si 

drejtues që ka sidomos nëse ka përmbushur detyrimin ligjor për të vënë subjekte të 

kualifikuara në krye të manaxhimit të shërbimeve të ndryshme që ky person juridik 

ofron, subjekte të cilët janë të pajisur me autonominë dhe fuqitë diskrecionale të 
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drejtpërdrejt nga shkrepësja që i përkiste vetëm njërit prej subjekteve por sjelljet e të dyve nuk duhen 

marrë të shkëputura, sepse në tërësi ishin në funksion të arritjes së qëllimit të përbashkët të vjedhjes. 
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nevojshme në manaxhimin e situatës si dhe me instrumentet e nevojshme për ta ushtruar 

këtë fuqi diskrecionale në vendimarrje
539

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
539

 Crespi et al. 1994, ibid, f. 104. 
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KAPITULLI IV 

 

 

 

SUBJEKTI SI ELEMENT I FIGURËS SË VEPRËS PENALE 

 

 
Përmbledhje: 1. Rëndësia e cilësimit funksional të mjekut gjatë ushtrimit të profesionit të tij. - 2. Mbi 

veprën penale “Përvetësimi i titullit apo detyrës shtetërore”. - 3. Mbi veprën penale “Kryerja e funksionit 

pas dhënies fund të tij”. - 4. Mbi mjekësinë alternative/komplementare. - 4.1. Vijon: Rasti i T.S dhe kurës 

“alternative” të kancerit. - 5. Mbi veprën penale “Moskallëzimi i krimit”. - 6. Mbi veprën penale 

“Korrupsioni pasiv i nëpunësit publik”. - 7. Mbi veprën penale  “Shpërdorimi i detyrës”. - 8. Mbi veprën 

penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”. 

 

 

 

1. Rëndësia e cilësimit funksional të mjekut gjatë ushtrimit të profesionit të tij. 

 

Siç vëren edhe Çani, termi “administratë publike” është një term relativisht i ri i 

hyrë në përdorim pas miratimit të Kushtetutës në vitin 1998 i cili dëshmon për 

evolucionin konceptual të administratës nga një aparat shtetëror që ka qëllim realizimin 

e vullnetit të shtetit dhe që i përket vetëm ekzekutivit, në një tërësi organesh që i 

përkasin legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit si dhe atyre që nuk përfshihen në asnjë 

prej këtyre pushteteve, e që ushtrojnë një funksion administrativ ku përmes vullnetit 

shtetëror realizohet interesi publik
540

. Siç mund të kuptohet, evolucioni është konceptual 

po aq sa edhe funksional. Në përputhje të sa më sipër, vazhdon Çani, administrata 

publike e përfshin administratën shtetërore sepse kjo e fundit i referohet realizimit të 

vullnetit shtetëror (që domosdoshmërisht ka qëllim mbrojtjen e interesave publike, 

sh.a.) në mënyrë të drejtpërdrejtë, ndërkohë që administrata publike i referohet më 

gjerësisht tërësisë së enteve publike që realizojnë interesa publike në shërbim të të 

cilave ekziston vullneti shtetëror
541

. 

Në Shqipëri, profesioni mjekësor përkufizohet si një “shërbimi publik” çka e bën 

mëse të qartë qëllimin e Shtetit për të ofruar kujdes shëndetësor shtetasve të tij ndërkohë 

që në disa vende të tjera ky profesion preferohet të përkufizohet si “shërbim me interes 

publik”. Komisioni Europian duke qenë plotësisht i ndërgjegjshëm për dykuptimësinë 

që terma të tillë mund të marrin në rende të ndryshme juridike ka përzgjedhur si më të 

përshtatshëm shprehjen “shërbim me interes të përgjithshëm” dhe “shërbim me interes 

ekonomik të përgjithshëm” për të treguar “një shërbim që i ofrohet publikut të gjerë 

dhe/ose me interes publik ose që mund të lëvrohet në veprimtari të ndërmarra nga ente 

shtetërore”
542

. 

                                                 
540

 Çani, E., Kuptimi i administratës publike në Republikën e Shqipërisë. Disa aspekte të përgjithshme të 

organeve të administratës publike, Studime juridike, 2, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, 2007, 

f. 233. 
541

 Çani, E., Kuptimi i administratës publike në Republikën e Shqipërisë. Disa aspekte të përgjithshme të 

organeve të administratës publike, Studime juridike, 2, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, 2007, 

f. 245. 
542

 European Commission, Communication on a Quality Framework for Services of General Interest 

(SGI) in the EU, Brussels, 2011, f. 4. 
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Kujdesi shëndetësor si një shërbim me interes publik nënkupton të qenurit i 

aksesueshëm për të tërë, pavarësisht nga të ardhurat e shtetasve. Kësaj të drejte i 

korrespondon detyrimi i Shtetit për ta realizuar këtë drejtë.  

Entet publike janë organe të cilat për pjesën e veprimtarisë me karakter 

administrativ, konsiderohen si organe të administratës publike pavarësisht se nuk i 

përkasin pushtetit legjislativ, ekzekutiv apo gjyqësor
543

. Mjekët që ushtrojnë profesionin 

mjekësor në institucione publike apo ente private të kujdesit shëndetësor, janë të 

detyruar të ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me rregullat e vendosura nga 

Urdhri i Mjekëve
544

, i cili është enti publik i posaçëm i pajisur me kompetenca 

rregullatore. Ky ent ka një natyrë të dyfishtë: ai është i formuar si rezultat i një interesi 

të përgjithshëm kolektiv, e rrjedhimisht të secilit prej anëtarëve që bëjnë pjesë në të, për 

të shfrytëzuar një shërbim të caktuar duke siguruar kështu mbrojtjen e interesit publik, 

pra edhe të shoqërisë si entitet, në përputhje me parashikimin e nenit 59 (c) të 

Kushtetutës
545

. Gjithashtu, ushtrimi i profesioneve të rregulluara ku përfshihet ai i 

mjekut, mjekut stomatolog, farmacistit dhe ai i infermierit, është i varur drejtpërdrejt 

nga provimi i shtetit e mandej nga përmbushja e detyrimeve të edukimit në vazhdim për 

profesionet e lidhura me kujdesin shëndetësor.   

Siç është theksuar edhe më parë nga doktrina, ligji penal shqiptare nuk ofron një 

përkufizim se çfarë do të konsiderohet “shërbim publik”. Për këtë arsye, sa herë lind 

nevoja për një gjë të tillë jurisprudenca i referohet doktrinës
546

. 

Kodi Penal i vitit 1928 (KPZ) ofronte një përkufizim të funksionarit shtetëror 

(nëpunës i shtetit) si subjekt i posaçëm i së drejtës penale dhe për efekt të zbatimit të 

ligjit penal, barazonte me këtë kategori edhe farmacistin (dragomani) dhe ekspertin
547

, 

por përcaktonte në figura të posaçme përgjegjësinë penale për mjekun apo profesionistët 

e tjerë të kujdesit shëndetësor. Gjithashtu parashikonte si rrethanë rënduese përdorimin 

e mjeteve apo aftësive që i përkasin funksionit shtetëror për të kryer një delikt (neni 238 

KPZ).    

Sakaq neni 206 KPSH i vitit 1952 përkufizonte personin zyrtar si “…çdo person i 

emëruar ose i zgjedhur në një detyrë të përhehrshme ose të përkohshme në një institut, 

ndërmarrje shtetërore ose shoqërore. (…)barazohen edhe ata të organizatave 

shoqërore të cilët për shkak të detyrave që ju janë ngarkuar ushtrojnë veprimtari 

ekonomike, administrative, profesionale ose detyra të tjera shoqërore ”. 

                                                 
543

 Neni 3 K.Pr.A “Organet administrative - Në kuptimin e këtij Kodi, organe të administratës publike 

janë: - organet e pushtetit qendror te cilat kryejnë funksione administrative; - organet e enteve publike ne 

masën qe ato kryejnë funksione administrative; - organet e pushtetit vendor qe kryejnë funksione 

administrative; - organet e Forcave te Armatosura, si dhe Çdo strukture tjetër, punonjësit e se cilës 

gëzojnë statusin e ushtarakut, për aq kohe sa këto kryejnë funksione administrative. “. Italics sh.a. 
544

 Sadushi, S., E drejta administrative 1, Grand Prind, Tiranë, 2007, ff. 184-186. 
545

 Sadushi, S., E drejta administrative 1, Grand Prind, Tiranë, 2007, f. 186. 
546

 GRECO Evaluation Report on Albania on Incriminations. Theme I, Third Evaluation Round, 2009, 

aksesuar nga http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp, f. 

14 si dhe Çani (Methasani), E.,  Marrëdhëniet e punës në administratën publike-Analizë e legjislacionit 

shqiptar, Akses Albania December, 2009, aksesuar nga http://aksesalbania.org/index.php/botime, f. 6. 
547

 Neni 236 KPZ “Për efektet e ligjës penale konsiderohen nëpunës Shteti: 1) Gjith’ ata që janë ngarkue 

me funksione publike, qofshin dhe të përkohëshmë, me rrogë ose jo, në shërbim të Shtetit, të 

Prefekturave, të Nën prefektuarave, të Krahinave, të Bashkive, të katundariëve,  dhe të komuniteteve të 

pranueme prej Shtetit, ose të një instituti të nënvumun prej ligjës në kujdesie të Shtetit ose në kujdesië të 

një Prefekture, Nënprefekture, Krahinarie, të një Bashkie, të një katundarije ose të një komunitetit si ma 

sipër. 2) Noterët. 3) Agjentët e forcës publike dhe ftuesit e gjykatorëve. Po për ato efekte njisohen me 

nëpunësit e Shtetit dhe fetarët kur ushtrojnë funksione publike si dhe arbitrat, ekspertat, sindikët, 

liqidatorët, dragomanët, dishmitarët, përsa vazhdon funkcioni për të cilin janë thirrun”. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp
http://aksesalbania.org/index.php/botime
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Sipas Elezit, shërbimi publik në kuptimin e ligjit penale, duhet kuptuar si çdo 

veprimtari e rregulluar nga norma juridike e cila edhe pse me trajta të ngjashme me atë 

të kryer nga subjektet e angazhuara në një prej pushteteve, pra atij legjislativ, ekzekutiv 

apo gjyqësor, lëvrohet nga subjekte së cilave u mungon ky lloj pushteti
548

. Më pas Elezi 

vijon duke përcaktuar dy kategori subjektesh që kryejnë shërbim publik sipas kuptimit 

juridiko-penal
549

: 

 

 Ata që ushtrojnë një profesion mbi bazën e një license të nxjerrë nga shteti. 

Të tillë janë p.sh. mjekët, dentistët, farmacistët apo profesionistë të tjerë si 

avokatët, noterët, mësuesit dhe gazetarët.  

 Subjekte privatë të cilët ushtrojnë një shërbim me interes publik ose që 

janë të angazhuar në disa aktivitete të posaçme me karakter administrativ 

të cilat nuk janë të lidhura me ushtrimin e një detyre shtetërore, siç është 

rasti i agjensive private të sigurisë së personit.  

 

Kodi Penal italian ka parashikuar shprehimisht se çfarë do të kuptohet me subjekt 

që kryen një detyrë shtetërore dhe me subjekt që kryen një shërbim publik, përkatësisht: 

 

“Për efekt të zbatimit të ligjit penal konsiderohen se kryejnë detyrë shtetërore ata 

subjekte të cilët ushtrojnë një funksion publik legjislativ, gjyqësor ose ekzekutiv 

(administrativ, sh.a.). Për të njëjtin efekt, konsiderohet me karakter publik detyra 

administrative e rregulluar nga norma të së drejtës publike dhe nga akte urdhëruese ku 

formohet dhe shfaqet vullneti i administratës shtetërore ose nëpërmjet akteve 

urdhëruese apo çertifikuese në zbatim të këtij vullneti.”
550

;  

“Për efekt të zbatimit të ligjit penal quhet se janë të ngarkuar me kryerjen e 

shërbimit publik subjektet të cilët kryejnë një shërbim publik në funksion të zotërimit të 

çfarëdo titulli. Me shërbim publik duhet kuptuar çdo veprimtari e rregulluar në të 

njëjtën mënyrë si veprimtaria e administratës shtetërore por e karakterizuar nga 

mungesa e pushteteve tipike për këtë të fundit si dhe duke përjashtuar kryerjen e  

detyrave të thjeshta të rregullimit dhe kryerjes së punëve me karakter të thjeshtë 

material”
551

. 

 

Siç shikohet, në linja të përgjithshme këto parashikime përputhen me sa 

parashtruar më sipër nga Elezi. Kodi penal italian përcakton edhe një kategori të tretë që 

Elezi e përmend të përthithur brenda konceptit të subjekteve që kryejnë shërbim publik, 

atë të subjektit që kryen veprimtari me interes publik ku individualizohen: 

 

 Privatët që ushtrojnë profesionin forens apo të kujdesit shendetesor për 

ushtrimin e të cilave kërkohet domosdoshmërisht regjistrimi në një ent 

                                                 
548

 Elezi, I., E drejta penale (pjesa e posaçme), 2008, Erik, Tiranë, ff. 408-409. 
549

 Elezi, I., 2008, ibid. 
550

 Art. 357 KPI “Nozione del pubblico ufficiale - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali 

coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti 

autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà 

della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.”  
551

 Art. 358 KPI “Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio - Agli effetti della legge 

penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico 

sevizio. Per pubblico servizio deve intendersi una attivita` disciplinata nelle stesse forme della pubblica 

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello 

svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.‖ 
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publik rregullator të krijuar nga Shteti për të ofruar një shërbim të cilin 

publiku ka të drejtën ta përfitojë. 

 Privatët të cilët nuk ushtrojnë një detyrë shtetërore apo nuk kryejnë një 

shërbim publik por përmbushin një shërbim të konsideruar me interes 

publik nëpërmjet një akti të administratës publike
552

. 

 

Në pamje të parë duket sikur mjeku cilësohet vetëm si person që kryen një 

shërbim publik edhe pse jo çdo veprimtari që ai kryen ka për qëllim ofrimin, në 

kuptimin e ngushtë, e një shërbimi publikut.   

Në sistemin juridik italian bëhet një kategorizim mbi baza funksionale i cilësisë që 

ka mjeku në varësi të veprimeve që ai ndërmerr
553

: 

 

 Si subjekt që kryen një detyrë shtetërore i veshur me pushtet, kur përpilon 

dokumente zyrtare që formojnë apo ndihmojnë të formohet me 

përmbajtjen e tyre vullnetin e shtetit ose të një organi tjetër të administratës 

shtetërore. Mjeku që ushtron detyrën e tij në një institucion të shëndetit 

publik ose në çdo institucion tjetër shtetëror që ofron kujdes shëndetësor 

(p.sh burg apo qendër spitalore ushtarake, sh.a.) konsiderohet se ka 

përpiluar dokumenta zyrtare në funksion të detyrës shtetërore që ai ka: kur 

përpilon çertifikatën mjekësore të vdekjes kur kjo ka ndodhur në mungesë 

të mjekut (çertifikatë e lëshuar nga anatomo-patologu ose mjeku ligjor); 

çertifikatën mjekësore mbi gjendjen fizike të përsonit që ka aplikuar për 

lejen e drejtimit të automjetit apo lejen për mbajtjen e armëve të zjarrit; kur 

përpilon rekomandimin për kryerjen e një ekzaminimi diagnostikues 

brenda rrjetit të qendrave spitalore publike që ofrojnë shërbimin e kujdesit 

shëndetësor.  

 Si një subjekt që kryen shërbim publik kur përpilon akte në kuadrin e një 

veprimtarie administrative me natyrë subsidiare dhe në mungesë të çfarëdo 

lloj pushteti. I tillë është rasti i çertifikatës mjekësore mbi gjendjen fizike 

të personave që janë të angazhuar në aktivitete sportive agonistike ose ai i 

dhënies së një recete mjekësore për marrjen e medikamenteve të përfshira 

në skemën e barnave të rimbursueshme.  

 Si një person që kryen një shërbim me interes publik kur përpilon 

dokumenta private në kuadrin e ushtrimit të profesionit të tij si mjek. Në 

këtë rast ai konsiderohet se ka vepruar në mbrojtje të interesave të pacientit 

dhe jo atyre të administratës shtetërore. Të tilla janë çertifikatat e gjendjes 

fizike për subjektet e angazhuara në aktivitete sportive jo-agoniste, 

deklarata mbi vdekjen e pacientit kur kjo ka ndodhur në prezencë të një 

profesionisti të kujdesit shëndetsor, çertifikata për ndërprerjen e 

                                                 
552

 Art. 359 KPI “Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica 

necessità: 

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge 

vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge 

obbligato a valersi; 

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un 

servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione”. 
553

 Costanzo, V., Atto medico e attività USMAF. Ministero della Salute, 2013, Aksesuar nga 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3067_listaFile_itemName_13_file.pdf, ff. 4-7, ff. 29-

33. 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3067_listaFile_itemName_13_file.pdf
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shtatzanisë me pëlqimin e gruas, çertifikata ku përcaktohet patologjia për 

efekt të paraqitjes pranë agjensive të sigurimit shëndetësor privat.  

 

Do të ishte problematik dallimi midis mjekut që ushtron profesionin e tij në një 

institucion shëndeti publik nga ai që e ushtron atë në një strukturë private. Për të 

shmangur një eventualitet të tillë, mund të përdoret një kriter objektiv i bazuar mbi 

funksionin që ka pasur mjeku në një moment konkret për të përcaktuar cilësinë me të 

cilën ky ka vepruar. Nëse mjeku i angazhuar në një spital publik po ushtron profesionin 

e tij në kuptimin e ngushtë, duke përcaktuar diagnozën apo terapinë për pacientin, mund 

të themi se mjeku ka vepruar në cilësinë e subjektit që kryen një shërbim me interes 

publik; nëse veprimtaria e këtij mjeku ka të bëjë me veprime me karakter drejtues, 

manaxherial apo përfaqësues të entit publik përkundrejt të tretëve, mund të themi se 

ndodhemi përpara një subjekti që kryen detyrë shtetërore p.sh funksioni drejtues i 

primarit të repartit. Nëse mjeku kryen veprimtari brenda një strukture private që ofron 

kujdes shëndetësor, pavarësisht nga karakteri i tyre, atëherë ai cilësohet si punonjës që 

kryen shërbim me interes publik.  

Rëndësia e përcaktimit të cilësisë në të cilën ka vepruar mjeku si person që kryen 

një shërbim publik, një detyrë shtetërore apo shërbim me interes publik, qëndron si në 

aspektin e zbatimit të ligjit material penal në përcaktimin e figurës së veprës penale 

konkrete ashtu edhe në aspektin procedurial penal të ndjekjes penale, përsa ndër të tjera, 

përcakton nëse kjo do të fillojë kryesisht apo mbi bazë ankimimi nga i dëmtuari 

akuzues. 

Siç sqarohet në një vendim të Gjykatës së Kasacionit, çertifikata e vdekjes e 

përpiluar nga mjeku që kryen autopsinë si subjekt i deleguar nga nëpunësi i gjendjes 

civile, është një akt administrativ (atto ufficiale, it) meqenëse përpilohet nga një 

punonjës që kryen një detyrë shtetërore, detyrë e cila konsiston në vërtetimin e 

rrethanave që ky ka perceptuar drejtpërdrejtë (kur ka ndodhur vdekja, të dhënat 

eventuale mbi mundësinë e ekzistencës së një vepre penale të lidhur me vdekjen etj.) 

Ndërsa çertifikata e përpiluar nga mjeku kurues që përcakton momentin e vdekjes së 

pacientit që ka qenë nën kujdes mjekësor, cilësohet si akt administrativ vetëm nëse 

mjeku ka ushtruar profesionin brenda një strukture spitalore publike dhe nëse nëpërmjet 

këtij akti realizohet vullneti i administratës shtetërore ose po ushtron në përfaqësim të 

kësaj funksione autorizuese apo çertifikuese: vetëm në këto raste mjeku konsiderohet se 

po kryen një detyrë shtetërore. Nëse mjeku kurues lëshon një çertifikatë vdekjeje që nuk 

do të përdoret nga nëpunësi i gjendjes civile, ky mjek vepron në ushtrim të profesionit 

mjekësor si person që kryen vetëm shërbim me interes publik duke mos patur asnjë 

rëndësi nëse është i angazhuar në një strukturë publike apo private kujdesi 

shëndetësor
554

.  

 

 

2. Mbi veprën penale ―Përvetësimi i titullit apo detyrës shtetërore‖. 

 

Rregullimi i ofruar nga KPZ ofronte mbrojtje penale nga cënimi i objektit juridik 

brenda së njëjtës dispozitë, për rastin kur detyra shtetërore ishte përvetësuar ashtu edhe 

                                                 
554

 Cass. Pen., Sentenza n. 36778/06. Rëndësia e përcaktimit se cilës kategori i përket akti i lëshuar nga 

mjeku qëndron në veçorinë që paraqet Kodi Penal italian përsa i përket veprës penale të falsifikimit duke 

dalluar falsifikimin e akteve publike, autorizimeve me karakter administrativ dhe çertifikatave si dhe 

kopjeve të noterizuara të akteve publike apo private nga falsifikimi i akteve private. Shembull i i kësaj të 

fundit mund të përmendet receta mjekësore e lëshuar nga një mjek ku interesi i vetëm është pikërisht ai 

pacientit dhe jo edhe ai i vullnetit të administratës publike.  
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kur vazhdohej kryerja e saj pasi personi nuk e dispononte më atë të drejtë
555

, rrethanë që 

rregullohet në një dispozitë të veçantë sipas Kodit Penal aktual (neni 249 KPSH).  

Kodi Penal shqiptar dallon midis subjektit që ka vepruar në mungesë të një 

kualifikimi profesional, ku subjekti nuk është licensuar ndonjëherë për të ushtruar 

profesionin (neni 246 KPSH
556

) nga rasti kur subjekti vepron pasi është vërtetuar një 

rrethanë që i ka dhënë fund të drejtës së tij për të ushtruar një veprimtari që 

konsiderohet detyrë shtetërore apo shërbim publik (neni 249 KPSH
557

), vepër penale e 

cila ka një dënim më të lehtë se e para. Vepra penale e “Përvetësimit të titullit apo 

detyrës shtetërore”
 
do të përfshinte rastin p.sh kur një teknik laboratori dentar i 

kualifikuar për të krijuar proteza kryen edhe implantimin e kësaj proteze tek pacienti, 

ndërkohë që kualifikimi i tij profesional si teknik laboratori dentar nuk e autorizon atë 

për një gjë të tillë
558

.  

Referuar profesionit mjekësor, neni 233 KPSH të vitit 1982 i përfshinte të dy 

këto rrethana në një figurë të vetme penale, atë të “Ushtrimit të mjekësisë pa të 

drejtë”
559

. Përjashtohej mundësia e marrjes në përgjegjësi penale sipas kësaj dispozite të 

personit që vepronte edhe pasi i ishte hequr e drejta për të ushtruar profesionin mjekësor 

për të ndihmuar një të aksidentuar përsa konsiderohej se kishte vepruar në kushtet e 

nevojës ekstreme
560

. Gjithashtu nuk mund të cilësohet sipas kësaj figure vepre penale, 

rasti kur mjeku ka vepruar në një fushë që nuk i përket specialitetit të tij
561

. Kjo vepër 

është një vepër penale formale që quhet e konsumuar që në momentin kur është ushtruar 

profesioni pa të drejtë, pavarësisht nëse pacienti e ka zbatuar terapinë apo jo
562

. Vërejtja 

e fundit e Elezit vlen edhe për figurat e parashikuara aktualisht nga KPSH të 

“Përvetësimit të titullit apo detyrës shtetërore” (realizimi i një fitimi apo cënimi i 

cënimi i lirisë së personit janë rrethamë e cilësuar) dhe asaj të “Kryerjes së detyrës pas 

dhënies fund të saj”.  

Rëndësia e parashikimit të përgjegjësisë penale për subjektin që ushtron 

abuzivisht një profesion, qëndron në faktin se meqenëse objekti juridiko-penal është ai i 

                                                 
555

 Neni 213 KPZ “Kushdo që, pa të drejtë i vën vehtes ose ushtron një funksion publik, civil ose 

ushtarak, ndëshkohet me burgim deri në tre muej dhe me gjobë ta randë deri në dymijë fr. ari. Po me këtë 

dënim dhe me ndalim të përkohshmë nga ofiqet publike, ndëshkohet dhe ay nëpunës që pasi ka marrë 

zyrtarisht dijeni për pushimin e pezullimin e vet nga funksioni, vazhdon t’a ushtrojë (…)”.   
556

 Neni 246 KPSH “Përvetësimi i titullit apo i detyrës shtetërore - Përvetësimi i një titulli apo detyre 

shtetërore i shoqëruar me kryerjen e veprimeve që i takojnë mbajtësit të titullit apo të detyrës, përbën 

kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet. Kur vepra kryhet me qëllim 

fitimi apo ka prekur lirinë, dinjitetin apo të drejta të tjera themelore të shtetasit, dënohet me gjobë ose me 

burgim gjer në pesë vjet.”.  
557

 Neni 249 KPSH “Kryerja e funksionit pas dhënies fund të tij - Vazhdimi i ushtrimit të funksionit 

shtetëror apo të shërbimit publik nga ana e personit që është vënë në dijeni të vendimit apo rrethanës që u 

ka dhënë fund ushtrimit të tyre, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në 

një vit.” 
558

 Cass. Pen. Sez. I, Sentenza n. 792/97. Gjithashtu, Cass. Pen. Sez. I, Sentenza n. 239/97 që përcakton se 

ka ushtrim abuziv të profesionit (analoge me veprën penale të “Përvetësim të titullit apo detyrës 

shtetërore” sipas KPSH) në rastin kur tekniku dentar (laboranti, sh.a.) ka kontakt me pacientin ndërkohë 

që ai është i kualifikuar vetëm në fushën e krijimit të protezave sipas formës së dhënë nga mjeku 

odontoiatër dhe në asnjë mënyrë nuk mund të kryejë ndërhyrje të çfarëdo lloji mbi pacientin; Cass. Pen. 

Sez. VI, Sentenza n. 2725/97 që përcakton ushtrim abuziv të profesionit në rastin kur laboranti dentar 

kontrollon kavitetin oral të pacientit për të vlerësuar gjendjen e protezës. Mbi të njëjtën problematikë, 

Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 37120/04. 
559

 Neni 233 KPSH i vitit 1982 “Ushtrimi i mjekësisë si profesion nga një person që nuk e ka këtë të 

drejtë dënohet: me qortim shoqëror, me riedukim nëpërmjet punës ose me heqje lirije gjer në dy vjet” 
560

 Elezi, I. (red.), E drejta penale e RPS të Shqipërisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 1982, f. 552. 
561

 Elezi, I. (red.), E drejta penale e RPS të Shqipërisë, 1982, ibid, f. 552. 
562

 Elezi, I. (red.), E drejta penale e RPS të Shqipërisë, 1982, f. 552. 



Përgjegjësia penale e mjekut   –   Rezarta Demneri 

 

 

133 

 

mbrojtjes së veprimtarisë shtetërore apo veprimtarive publike, përgjegjësia penale lind 

edhe kur ky profesion është ushtruar në mënyrë abuzive mbi një subjekt që ka dhënë 

pëlqimin apo në mungesë të një shpërblimi. E thënë ndryshe, për efekt të zbatimit të 

ligjit penal, nuk ka rëndësi nëse tekniku laborant dentar nuk ka shkaktuar asnjë dëm kur 

ka inspektuar kavitetin oral të pacientit apo e ka kryer këtë falas. Fakti që ky subjekt 

nuk kishte kualifikimin profesional të detyrueshëm për kryerjen e kësaj ndërhyrje 

mjafton për ta quajtur plotësisht të konsumuar veprën penale të përvetësimi të titullit.  

Këtu vlen të theksohet diferenca midis “fitimit” të titullit profesional dhe 

“regjistrimit” në një urdhër të caktuar profesional. E para ka të bëjë me njohjen e 

aftësive teknike të subjektit në ushtrimin e profesionit pra me njohjen e kualifikimit të 

tij profesional, ndërsa e dyta ka të bëjë me realizimin e mbrojtjes së interesit publik në 

bazë të llojit të profesionit të rregulluar që mund të jetë ai i mjekësor, forens etj. Është 

vetëm regjistrimi në një urdhër profesional të caktuar që e vesh subjektin me cilësinë e 

profesionistit dhe prodhon efekte juridike për të, kështuqë për efekt të zbatimit të ligjit 

penal, do të konsiderohet si profesionist me titull vetëm ai subjekt që është i regjistruar 

pranë Autoritetit rregullator përkatës dhe ka licensën për të ushtruar profesionin. Kështu 

parashikon edhe vetë ligji “Për profesionet e rregulluara” kur përcakton se hapi i tretë 

dhe i fundit për ushtrimin e një profesioni të rregulluar është pikërisht regjistrimi në 

urdhërin profesional përkatës, e mandej kushtëzon shprehimisht ushtrimin e profesionit 

të rregulluar me regjistrimin në urdhërin profesional
563

. Sa më sipër është plotësisht në 

përputhje me parashikimin e Kodit Civil mbi “Zotësinë e personit juridik”
564

 duke patur 

parasysh që subjekti që ushtron një profesion të rregulluar mund të realizojë këtë 

veprimtari si person fizik apo juridik, me cilësinë e të vetëpunësuarit apo të të 

punësuarit
565

.  

Dallimi i bërë midis momentit të “fitimit” të titullit profesional dhe atij të 

“regjistrimit” në Urdhërin e Mjekut, ka rëndësi për të përcaktuar nivelin e cënimit  të 

objektit juridiko-penal e rrjedhimisht të përcaktimit të masës së dënimit. Ushtrimi i 

profesionit mjekësor në mungesë të një titulli sipas nenit 246 KPSH, paraqet 

rrezikshmëri më të lartë shoqërore sesa kur i njëjti veprim është kryer nga një subjekt që 

e zotëron këtë titull por që nuk është i licensuar nga Urdhëri i Mjekut për ta ushtruar atë, 

apo e ka zotëruar më parë këtë të drejtë por nuk e zotëron më aktualisht atë.  

Sakaq, çertifikimi i aftësive profesionale të mjekut të licensuar nga autoriteti 

përgjegjës, influencon në vlerësimin e pakujdesisë së mjekut në gjykim penal apo të 

dëmit që duhet shpërblyer në gjykim civil. Siç vëren edhe Zagaria, çertifikimi i aftësive 

profesionale merr rëndësi në përcaktimin e shkallës së pakujdesisë sepse ndërkohë që 

leximi i një elektrokardiograme është një veprimtari që çdo mjek i specializuar në 

mjekësi të përgjithshme duhet të jetë i aftë të kryejë, mbajtësi i titullit “mjek i 

përgjithshëm” që dështon në këtë veprim, do të cilësohej si i paaftë (i.e. pa përvojë, si 

                                                 
563

 Neni 8 Ligji n. 10171 datë 22.10.2009 “Kriteret për ushtrimin e një profesioni të rregulluar - 1. Për të 

fituar të drejtën e ushtrimit të një profesioni të rregulluar, çdo kandidat duhet: a) të kryejë praktikën 

profesionale; b) të kryejë provimin e shtetit; c) të regjistrohet në UP-në përkatëse. 2. Etapat e 

parashikuara në pikën 1 të këtij neni përcaktohen nga autoriteti kompetent përkatës, sipas veçantive të çdo 

profesioni të rregulluar.” 

Neni 12 Ligji n. 10171 datë 22.10.2009 “Regjistrimi në urdhrin profesional - Çdo profesionist, për të 

fituar të drejtën e ushtrimit të një profesioni të rregulluar, regjistrohet në urdhrin profesional përkatës.” 
564

 Neni 29 KCSH “Zotësia e personit juridik - Personi juridik ka zotësi të fitojë të drejta dhe të marrë 

përsipër detyrime civile që nga çasti i krijimit të tij dhe, kur ligji parashikon se duhet të regjistrohet, që 

nga çasti i regjistrimit.” 
565

 Neni 6/2 Ligji n. 10171 datë 22.10.2009, supra note, “Profesioni ushtrohet si person fizik ose juridik, 

me cilësinë e të vetëpunësuarit ose të të punësuarit, sipas kërkesave të përcaktuara nga UP-ja përkatëse.” 
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formë e cilësuar e pakujdesisë)
 566

. Të ndërhyrit mbi një pacient që ka një trombolizë 

kërkon nga mjeku zotërimin e njohurive të posaçme teknike, ndaj gjyqtari që do të 

vlerësojë shkallën e pakujdesisë do t’i duhet ta vlerësojë me më pak ashpërsi çdo 

mungesë apo dështim në të vepruar të mjekut për shkak të vështirësisë së detyrës që i 

ishte ngarkuar atij
567

. Këtu theksojmë që ndryshe nga rregullimi ligjor në fuqi aktualisht 

në Itali
568

, në Shqipëri mjeku i cili dëshiron të ushtrojë profesionin në një specialitet të 

caktuar mjekësor, është i detyruar që përveç fitimit të titullit me anë të kryerjes së 

provimit të shtetit dhe marrjes së licencës si mjek i përgjithshëm, të pajiset edhe me 

licensë të posaçme për ushtrimin e profesionit në atë specialitet.  

Objekti: Mbrojtja e mbarëvajtjes së veprimtarive me interes publik apo atyre me 

karakter shtetëror dhe objekt dytësor, liritë dhe dinjiteti i personit. 

Ana objektive: Veprimi i kundraligjshëm i përvetësimit të titullit apo të detyrës  

kërkon domosdoshmërisht kryerjen e veprimeve që i përkasin titullarit nga një subjekt 

që nuk e gëzon këtë të drejtë. Nuk mjafton pra vetëm qëndrimi pasiv por duhet që 

subjekti të jetë aktivizuar për të kryer veprime që janë pjesë e veprimtarisë së një 

personi me detyra shtetërore. 

Subjekti: I përgjithshëm. 

Ana subjektive: Dashje e drejtpërdrejtë. 

 Elezi çmon se është tipike që kjo vepër të konkurrojë me vepra të tjera p.sh me 

vjedhjen e kryer nga subjekti aktiv i cili prezantohet si polic. Në këtë rast do të 

hipotizonim që nëse nga një ndërhyrje mjekësore të kryer nga një person të cilit i 

mungon kualifikimi, ka ardhur një dëmtim i shëndetit të personit, atëherë subjekti jo-

mjek duhet të merret në përgjegjësi për “Përvetësim të titullit dhe detyrës shtetërore” në 

konkurrim me “Plagosje të rëndë me dashje” apo “Plagosje të lehtë me dashje” apo 

“Dëmtime të tjera me dashje”  apo edhe për “Vrasje me dashje” nëse vërtetohen kushtet 

e qëndrimit psikik të brendshëm sidomos në formën e dashjes indirekte.  

Figura e veprës penale të parashikuar në nenin 246 KPSH i referohet 

veprimtarive të ndryshme që përfaqësojnë interes publik (përvetësim i titullit që mund 

t’i referohet subjekteve të shërbimit publik i.e. mjek, mësues, avokat, noter) apo kanë 

karakter shtetëror (detyrë shtetërore) ndaj edhe rrethana e cilësuar, kur nga përvetësimi i 

titullit apo detyrës shtetërore është prekur liria, dinjiteti apo të drejtat themelore të 

shtetasit, ofron një mbrojtje të përgjithshme. Neni 284 i Kodit Penal të vitit 1954, ishte 

posaçërisht i hartuar për të ndëshkuar ushtrimin pa të drejtë të mjekësisë si profesion, 

pra përvetësimin e kundraligjshëm të titullit. Aty parashikohej edhe një rrethanë e 

cilësuar e vdekjes apo cënimit të rëndë të shëndetit. Gjykata e Lartë, në një vendim të 

vitit 1970 shprehet se: 

  

“Për të pasur figurën e krimit të nenit 279 KP mjafton vetëm fakti i ushtrimit pa 

të drejtë të mjekësisë si profesion. Kur nga një ushtrim i tillë vërtetohet vdekja ose 

tronditja e rëndë e shëndetit, kemi figurën e krimit të parashikuar nga paragrafi i dytë i 

këtij neni. (…)i gjykuari e ka ditur që leja e dhënë atij për të ushtruar profesionin si 

xhehra ka qenë e zhvleftësuar. Në kundërshtim me sa ka pretenduar i gjykuari për të 

pasur figurën e krimit të parashikuar nga paragrafi i parë i nenit 279 nuk është e 

domosdoshme të jenë vërtëtuar pasoja të dëmshme në shëndetin e personave të tjerë. 

                                                 
566

 Zagari, A., Legal value of clinical competence and its certification, Italian Journal of Medicine, Vol. 7. 

Nr. 1, 2013, f. 4, DOI: 10.4081/itjm.2013.1, aksesuar më prill 2014 nga 

http://www.italjmed.org/ijm/article/view/itjm.2013.1;  
567

 Zagari, A., Legal value of clinical competence and its certification, ibid, f. 4.  
568

 Në Itali, mjeku kirurg është i vetmi specialist që mund të ushtrojë çdo specialitet të mjekësisë përveç 

asaj të  anestezistit, radiologut dhe mjekut odontoiatër. 

http://www.italjmed.org/ijm/article/view/itjm.2013.1
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Vetëm fakti i ushtrimit pa të drejtë të mjekësisë si profesion formon krim. Në qoftë se do 

të ishte vërtetuar vdekja ose tronditja e rëndë e shëndetit, atëherë do të kishim figurën e 

parashikuar nga paragrafi i dytë i nenit 279
569

.” 

 

Për sqarim sjellim në këtë pikë vendimin unifikues të Gjykatës së Kasacionit e 

cila përcakton si ushtrim abuziv të profesionit jo vetëm kryerjen pa qenë i pajisur me 

titullin përkatës të veprimeve që i atribuohen në mënyrë ekskluzive një profesioni të 

caktuar, përshirë këtu rastet kur kjo bëhet falas apo okazionalisht, por edhe kryerjen e 

veprimeve në mungesë të një titulli, të cilat edhe pse nuk mund t’i ngarkohen 

ekskluzivikisht një personi, krijojnë përshtypjen tek i treti se po ushtrohet një profesion 

i rregulluar, bazuar në elementë të tillë si vazhdimësia e ushtrimit, marrja e shpërblimit 

dhe veprime me karakter organizativ
570

. Problemi lindte për shkak se Kodi Penal italian 

nuk bën një dallim mes përvetësimit të titullit, pra kur subjekti nuk ka marrë ndonjëherë 

titullin profesional dhe kryerjes së funksionit a detyrës pasi subjekti ka humbur të 

drejtën për një gjë të tillë. 

 

 

3. Mbi veprën penale ―Kryerja e funksionit pas dhënies fund të tij‖. 

 

Detyrimi për të përditësuar dijet dhe ai i edukimit në vazhdim është i përcaktuar 

me ligj
571

.  Mospërmbushja e tij nëpërmjet mosripërtëritjes së licensës profesionale sjell 

një situatë ku për efekt të zbatimit të ligjit penal, subjekti mban përgjegjësi sipas nenit 

249 KPSH “Kryerja e funksionit pas dhënies fund të tij”. Rrethanë tjetër që do të sillte 

përgjegjësi për mjekun sipas nenit 249 KPSH, do të ishte ekzistenca e një vendimi 

fajësie të gjykatës që parashikon dënimin plotësues “Heqja e së drejtës të ushtrimit të 

një veprimtarie ose mjeshtërie” (neni 30 pika 5 KPSH). Referuar veprimtarisë së 

mjekut, vepra penale e “Kryerjes së funksionit pas dhënies fund të tij” është një vepër 

penale formale, e cila passjell përgjegjësi penale pa qenë e nevojshme që nga ky veprim 

të jetë shkaktuar ndonjë dëmtim në shëndetin e personit, përsa objekti juridiko-penal 

është tërësia e marrëdhënieve juridike që kanë të bëjnë me mbarëvajtjen e veprimtarisë 

shtetërore, objekt i cili cënohet sapo ushtrohen funksione shtetërore në kundërshtim me 

ligjin përkatës.  

                                                 
569

 Vendim 14.12.1970, Udhëzime dhe vendime të Gjykatës së Lartë të RPSH (përmbledhje të viteve 

1967, 1968, 1969, 1970),  8 Nëntori, Tiranë, 1975, f. 153 
570

 Cass. Pen. S.U., Sentenza n. 11545/12. Vepra penale në fjalë është ajo e parashikuar nga neni 348 KPI. 
571

 Kjo veprimtari parashikohet nga i Ligji “Mbi kujdesin shëndetësor” n. 10107/09, neni 33 “Edukimi i 

vazhdueshëm profesional - 1. Ministria e Shëndetësisë krijon programe të detyrueshme për edukimin e 

vazhdueshëm profesional. 2. Profesionistët e kujdesit shëndetësor janë të detyruar që t'i nënshtrohen 

edukimit të vazhdueshëm profesional të përditësuar, për të përmirësuar njohuritë dhe aftësitë e tyre 

profesionale, në mënyrë që të rrisin cilësinë e kujdesit shëndetësor. 3. Punësimi, privilegjet ose kontratat 

në institucionet shëndetësore përfundojnë, nëse stafi profesionist nuk i nënshtrohet procesit të edukimit të 

vazhdueshëm, të përcaktuar nga Ministria e Shëndetësisë. 4. Institucionet e kujdesit shëndetësor i 

nënshtrohen sanksioneve, në rast se ato punësojnë specialistë, të cilët nuk përmbushin kërkesat e 

parashikuara në këtë nen. 5. Institucionet e kujdesit shëndetësor lehtësojnë edukimin e vazhdueshëm 

profesional të profesionistëve shëndetësorë.”   

Neni 13 KEDM “Mbi edukimin dhe përditësimin e dijeve  - Gjatë gjithë jetës aktive profesionale, mjeku 

e ka për detyrë azhornimin me të rejat e shkencës, të ruajë dhe perfeksionojë dijet e tij. Në mënyrë të 

veçantë, mjeku duhet të angazhohet sistematikisht në programet e edukimit mjekësor të vazhdueshëm, të 

organizuara dhe individuale, të cilat zhvillojnë kompetencën dhe rrisin aftësitë e tij profesionale. Mjeku 

ka për detyrë të marrë pjesë në vlerësimin e praktikës dhe performancës së tij profesionale.” dhe 

bashkërendohet nga Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim, agjenci publike nën varësinë e 

Ministrisë së Shëndetësisë. “ 
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Nga ana tjetër, zbatueshmëria e nenit 249 KPSH shtrihet edhe në ato veprimtari 

që nuk kanë ngushtësisht me karakter mjekësor (i.e. diagnostifikuese, terapeutike apo 

rehabilituese) ku subjekti, në mungesë të titullit ka vepruar si një funksionar shtetëror 

apo person që kryen shërbim publik p.sh duke nënshkruar si subjekt në pozita drejtuese 

akte zyrtare të tilla si vendime, urdhëra, udhëzime apo rregullore. Mungesa e titullit të 

ligjshëm mund të jetë shkaktuar nga disa arsye si p.sh subjekti duhej të kishte dalë në 

pension apo marrëdhënia e punës ka pushuar apo sepse ka një vendim të gjykatës që i ka 

caktuar dënimin plotësues të “Ndalimit të së drejtës për të ushtruar funksione publike” 

(neni 30 pika 1 KPSH). Në këtë rast, duhet vlerësuar mundësia nëse kjo vepër penale 

mund të konkurrojë edhe me atë të falsifikimit të parashikuara nga Kodi Penal në nenet 

186-191. Subjekti që ka përpiluar këto akte zyrtare në mungesë të një titulli të ligjshëm 

duhet të merret në përgjegjësi penale sipas paragrafit që parashikon kryerjen e veprës 

penale nga subjekte të përgjithshme e jo më të posaçëm përsa edhe pse ka vepruar si 

titullar i një të drejtë, ai në fakt nuk e zotëronte këtë. P.sh mjeku i cili nuk ka rinovuar 

licensën dhe që falsifikon një kartelë mjekësore nuk mund të cilësohet si subjekt i 

posaçëm e të merret në përgjegjësi sipas paragrafit të dytë të nenit 188 §2 KPSH; mjeku 

që nuk ka rinovuar licensën e sakaq ka falsifikuar një çertifikatë vdekjeje, nuk mund të 

merret në përgjegjësi penale sipas 191 §3 KPSH, por do të cilësohet si subjekt i 

përgjithshëm e do të zbatohet paragrafi përkatës të të njëjtit nen.  

Mundësia e konkurrimit të veprës penale të falsifikimit në njërën nga format e 

parashikuara nga Kodi Penal mund të ekzistojë edhe për dispozitën “Përvetësimi i 

titullit apo i detyrës shtetërore” neni 246 KPSH. Diskutimi këtu mund të lindë 

meqënëse dispozita kërkon që përvetësimi i titullit apo detyrës shtetërore të jetë 

shoqëruar me veprime që i takojnë mbajtësit të titullit dhe falsifikimi i kryer nga një 

subjekt që nuk gëzon titullin e ligjshëm për ta përpiluar këtë akt mund të interpretohet si 

mënyrë me të cilën është kryer vepra penale e “Përvetësimit të titullit apo detyrës”. Kjo 

e fundit do të konsiderohet se e përthith veprën e falsifikimit, e cila nuk do të qëndronte 

dot kështu veçmas sepse integrohet në anën objektive të veprës së “Përvetësimit të 

titullit apo detyrës”. Këtu mendojmë se gjykata duhet të shqyrtojë se cilët janë veprimet 

që janë kryer konkretisht: nëse subjekti jo-mjek ka vizituar një të sëmurë pa qenë i 

kualifikuar për një gjë të tillë dhe ka lëshuar një raport mjekësor, atëherë mendojmë se 

kryerja e vizitës përbën një veprim të kundraligjshëm që e ngarkon subjektin me 

përgjegjësi penale për “Përvetësim të titullit apo detyrës” sipas nenit 246 KPSH, ndërsa 

përpilimi i raportit mjekësor, si akt që lëshohet nga një subjekt që ushtron shërbim me 

rëndësi publike, përbën falsifikim (material) sipas nenit 188 §1
572

. Sikundër përcaktimi 

nëse ndodhemi përpara një krimi të vazhdueshëm duhet bërë rast pas rasti nga ana e 

gjykatës
573

, nëse vlerësohet se cënimi i njërit objekt (mbarëvajtja e veprimtarisë 

shtetërore i mbrojtur nga “Përvetësimi i titullit apo detyrës shtetërore”) nga kryerja e 

vizitës nga një person i pakualifikuar nuk është funksional ndaj arritjes së cënimit të 

objektit tjetër (marrëdhëniet në sferën ekonomike që kanë të bëjnë më vërtetësinë e 

dokumentave të cënuar nga falsifikimi), nëpërmjet përpilimit të një dokumenti 

                                                 
572

 Neni 188 KPSH “Falsifikimi i dokumenteve shëndetësore - Falsifikimi apo përdorimi i dokumenteve 

të falsifikuara shëndetësore dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet. Kur falsifikimi bëhet nga 

personi që ka për detyrë të lëshojë dokumentin, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.” 
573

 Gjykata e Lartë, Vendim Unifikues n. 284, datë 6.10.2000 mbi kushtet që duhet të plotësohen për të 

pasur krim të vazhdueshëm: 1) Veprimet ose mosveprimet të mos qëndrojnë si akt më vete; 2) Veprimet 

ose mosveprimet të jenë të njëllojta; 3) Mendimi unik kriminal. Këtu shënojmë se doktrina dhe 

jurisprudenca italiane nuk kërkojnë që veprimet apo mosveprimet të jenë të të njëjtit lloj për të bërë të 

mundur që të konsiderohen si pjesë përbërëse të një vepre penale unike të vazhdueshme. Mbi veprën 

penale të vazhdueshme, Mantovani, F., Diritto penale (Parte generale), CEDAM, Padova, 2013, ff. 499-

510. 
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shëndetësor të falsifikuar materialisht, do të kishim konkurrim të veprave penale sepse 

janë cënuar dy objekte juridike penale me veprime të kundraligjshme i.e. subjekti ka 

vepruar me dashje dhe ka cënuar si mbarëvajtjen veprimtarisë shtetërore ashtu edhe 

veprimtarinë e sferës ekonomike që ka të bëjë me vërtetësinë e dokumentave. 

Gjykata e Kasacionit në një vendim të saj, ngarkonte me përgjegjësi penale për 

ushtrim abuziv të profesionit mjekësor (analog me nenin 246 KPSH) tekniku i morgut 

që kishte ndërhyrë mbi kufomën në mungesë të mjekut specialist kompetent për këtë 

lloj ndërhyrjeje, anatomo-patologut. Në mënyrë përmbledhëse në këtë vendim theksohet 

se inspektimi i subjekteve që nuk jetojnë më, mund të kryhet në tre raste: kur subjekti ka 

vdekur në mungesë të kujdesit mjekësor (i detyrueshëm), kur nevojitet një kontroll i 

diagnozës së kryer nga mjeku i pacientit të vdekur apo kur nevojitet të sqarohen pyetje 

që kanë të bëjnë me të dhënat klinike-shkencore (me kërkesë të mjekut)
574

.  

Përsa i përket vizitave optometrike, rregullimi i difekteve vizive nuk vlerësohet 

se është veprimtari diagnostifikuese mjekësore prandaj subjekti që ofron këtë shërbim 

nuk merret në përgjegjësi penale për ushtrim abuziv të profesionit. E njëjta logjikë 

aplikohet edhe për rastet kur ky përcakton lentet korrektuese përsa kohë janë të 

kufizuara në përmirësimin e miopisë dhe presbiopisë. Përtej këtyre dy rasteve, çdo 

veprim i optometristit që i tejkalon këto caqe përbën ushtrim abuziv të profesionit të 

mjekut optik
575

. 

 

 

4. Mbi mjekësinë alternative/komplementare. 

 

WHO e pozicionon mjekësinë alternative si komplementare të mjekësisë 

tradicionale sepse aplikohet në një vend por nuk është pjesë e traditave të atij vendi, 

ndaj edhe cilësimi si “komplementare” apo “alternative”, përkundrejt mjekësisë 

alopatike (kjo e fundit njihet në praktikë edhe si mjekësi perëndimorë, biomjekësi, 

mjekësi shkencore apo mjekësi moderne). Në disa vende mjekësia alternative është e 

barazvlefshme me mjekësinë alopatike dhe shumë praktikues janë të çertifikuar për 

ushtrimin e të dy praktikave. Nga ana tjetër, mjekësia tradicionale përfshin: 

 

“praktika të ndryshme të kujdesit shëndetësor, metoda, njohuri që përdorin 

bimët, kafshët dhe/ose medikamente me bazë minerale; terapi shpirtërore, teknika 

manuale dhe ushtrime të cilat zbatohen veçmas apo në kombinim me njëra-tjetrën me 

qëllim ruajtjen e mirëqenies si dhe për qëllime kuruese, diagnostikuese ose 

parandaluese të sëmundjeve (…) Njohuritë që i përkasin mjekësisë tradicionale mund të  

jenë trashëguar gojarisht nga një gjeneratë në tjetrën ( në disa raste familje të caktuara 

specializoheshin në trajtime të posaçme mjekësore) ose mund të mësohet në universitete 

të njohura zyrtarisht….Në përgjithësi një sistem mjekësor quhet tradicional kur 

praktikohet brenda vendit të origjinës”
 576

.  

 

Në fakt ajo që mund të konsiderohet praktikë alternative në një sistem mjekësor 

të caktuar, mund të jetë tradicionale në një sistem tjetër, përsa në momentin kur 

                                                 
574

 Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 28642/07. 
575

 Cass. Pen. Sez VI, Sentenza n. 27853/01. 
576

 World Health Organization, Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative 

Medicine: A Worldwide Review, 2001, aksesuar nga 

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2943e/3.html, më nëntor 2013, f.1. 

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2943e/3.html
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ndryshon vendi i origjinës së një sistemi praktikash me qëllime kuruese, ndryshon 

konkretisht pika e referimit
577

. 

Në Shqipëri çështja e mjekësisë alternative nuk është e rregulluar me ndonjë ligj 

të veçantë
578

. KEDM vendos disa linja udhëzuese mbi ndërmarrjen e terapive apo 

veprimtarive diagnostikuese apo eksperimentale, sidomos për ato që lidhen me 

zhvillimet e fundit teknologjike në fushën e biomjekësisë, duke ndaluar në mënyrë 

absolute çdo praktikë që nuk është e vërtetuar shkencërisht
579

. Meqënëse mjekësia 

alternative apo edhe ajo popullore nuk është e rregulluar, është parë e arsyeshme që të 

vendosen kufizime të çdo lloj praktike të ndryshme nga ajo shkencore alopatike. 

Përsa i përket Italisë, që një mjek të mund të ushtrojë si mjek alopatik, duhet të 

jetë i pajisur me një diplomë në mjekësi apo kirurgji, të ketë fituar titullin nëpërmjet 

kalimit të provimit shtetëror përkatës dhe të jetë regjistruar në urdhrin përkatës 

profesional. Ndihmësmjekët janë të përjashtuar nga mundësia për t’u angazhuar në 

mjekësi alternative. Sipas një vendimi të Gjykatës Penale të Apelit të Perugia-s, vetëm 

mjeku alopatik i regjistruar në Urdhërin e Mjekëve mund të praktikojë mjekësi 

alternative dhe përdorimi i metodave të ndryshme nga ato alopatike mbi pacientin, është 

përgjegjësi e këtij mjeku. Gjykata e konsideron përvojën mjekësore dhe/ose kirurgjikale 

si të nevojshme për të krijuar një diagnozë të saktë dhe për të shmangur pasoja të 

dëmshme për pacientët. Maddalena konfirmon se cilido që ushtron mjekësinë 

alternative pa qenë mjek alopatik ndiqet penalisht mbi bazën e nenit 348 KPI (që ka të 

bëjë me ushtrimin abuziv të profesionit) dhe se Ligji n. 175 datë 5.02.1992 nuk njeh si 

specialitete mjekësore asnjë formë të mjekësisë komplementare/alternative dhe ndalon 

përdorimin e titujve që nuk janë njohur nga shteti
580

.  

                                                 
577

 Kështu Ayurveda,  mjekësia tradicionale kineze apo Unani (e quajtur ndryshe edhe mjekësia arabe) 

janë praktika të trashëguara në shekuj në vendet e origjinës. Në Shqipëri kjo praktikë përkufizohet si 

mjekësi popullore. 
578

 Ligji n. 10107, datë 30.3.2009 “Për kujdesin shëndetësor” bën një përkufizim se çfarë do të 

kuptohet me mjekësi alternative duke referuar tek një rregullim nënligjor eventual i posaçëm. Neni 20 

“Mjekësia alternative - 1. Mjekësia alternative është tërësia e praktikave shëndetësore parandaluese dhe 

mjekuese, të tilla si homeopatia, naturopatia, kiropraktika dhe mjekësia bimore, të cilat nuk ndjekin 

metodat mjekësore të përgjithshme, të pranuara dhe mund të mos kenë një shpjegim shkencor për 

efikasitetin e tyre. 2. Fusha e trajtimeve, kushtet dhe mënyra e përdorimit të metodave jokonvencionale 

terapeutike përcaktohen me urdhër të Ministrit të Shëndetësisë. 3. Ndalohet reklamimi dhe ushtrimi i 

metodave të mjekësisë alternative të palicencuara nga Ministria e Shëndetësisë.” 
579

 Neni 52 KEDM “Pjesëmarrja në kërkime shkencore - Mjekut nuk i lejohet të udhëheq apo të marrë 

pjesë në kërkime apo eksperimente shkencore, bio-mjekësore, me përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë 

është e parashikuar në ligj apo akte të tjera të ligjshme. Mjeku që merr përsipër një punë kërkimore me 

qëllim parandalues, diagnostikues apo 

mjekues, ku përfshihen të sëmurë apo vullnetarë, detyrimisht paraqet projektin përpara një komisioni të 

posaçëm të bioetikës, kompetent dhe të pavarur, për të vlerësuar përligjien shkencore, pranueshmërinë 

etike dhe për ta miratuar. 

Mjeku duhet të informojë me kujdes personin apo personat e përfshirë në projekt mbi objektin e punës 

kërkimore, dobitë e pritshme, pasojat dhe dëmet e mundshme dhe t’iu marrë pëlqimin. Në qoftë se marrja 

e pëlqimit është e pamundur për shkak të paftësisë fizike, mendore apo të moshës së pacientit, pëlqimi 

mund të merret nga të afërmit.” 

Neni 55 KEDM “Aplikimi i metodave të reja - Aplikimi i metodave të reja diagnostikuese, mjekuese dhe 

parandaluese lejohet vetëm pas shqyrtimit klinik nga një komision i posaçëm i pavarur dhe kompetent. 

Adoptimi, kryerja dhe nxitja e metodave të pavërtetuara shkencërisht është e ndaluar, konsiderohet 

kundravajtje me aktet ligjore, dhunim i Kodit të Etikës dhe Deontologjisë Mjekësore dhe objekt ndjekje 

dhe përballjeje me këto akte. Vetëm një mjekim i krahasuar me 

placebo mund të lejohet në kushtet kur sipas të dhënave shkencore, i sëmuri mund të përfitojë, por, duke e 

garantuar se efektet e dëmshme janë të përjashtuara në mënyrë të sigurt.” 
580

 Maddalena, S., The legal status of complementary medicines in Europe — a comparative analysis. 

Bern, Stämpfli, 1999 cituar në World Health Organization, Legal Status of Traditional Medicine and 
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Në fakt, rreth një vit më vonë nga publikimi i këtij raporti përmbledhës të 

porositur nga WHO, situata në Itali paraqitej e ndryshme, sepse që nga viti 2002 

“Federata Kombëtare e Urdhrit të Mjekëve Kirurgë dhe Odontoiatër” (FNOMCeO) njeh 

nëntë praktika mjekësore jokonvencionale: akupunkturën, mjekësinë tradicionale 

kineze, mjekësinë ayurvedike, mjekësinë omeopatike, mjekësinë antropofizike, 

kiropraktikën, fitoterapinë, homotoksikologjinë dhe osteopatinë
581

. Në këtë komunikatë 

mbi projekt-ligjin rreth praktikave mjekësore jokonvencionale, bëhet edhe një listim i të 

gjithë praktikës gjyqësore të Gjykatës së Kasacionit dhe madje edhe asaj Kushtetuese 

mbi bazën e së cilës në mënyrë të qartë përcaktohet se është domosdoshmëri që 

subjektet që praktikojnë mjekësinë alternative (jokonvencionale) të jenë të pajisur me 

titullin profesional të mjekut
582

. 

Gjykatat italiane janë shprehur se kiropraktika është një profesion edhe pse 

ndërkohë nuk i nënshtrohet rregullimit nëpërmjet licensës
583

. Kiropraktorët 

konsiderohen më shumë si ndihmësa të mjekut sesa mjekë specialistë dhe kanë 

detyrimin të ushtrojnë profesionin e tyre në prezencë të një mjeku alopatik. Në kuadrin 

e kiropraktikës, Gjykata e Kasacionit shprehet se përbën ushtrim abuziv të profesionit 

mjekësor nga ana e kiropraktorit, formulimi i diagnozave, rekomandimi i ekzaminimeve 

klinike apo radiologjike apo përcaktimi i kurave, përfshirë edhe ato me karakter 

alternativ pra të ndryshme nga praktika e zakonshme mjekësore, përsa këto veprime 

kanë karakter mjekësor dhe mund të realizohen vetëm nga subjekte të licensuar si mjekë 

dhe të specializuar në fushat përkatëse
584

. 

Përsa i përket omeopatisë, në 1992 u miratua Direktiva 92/73/CEE e cila 

rregullon tregtimin dhe regjistrimin e produkteve omeopatike dhe antropozofe. Në Itali, 

rregullat e posaçme mbi mjekësinë alternative zbatohen aktualisht vetëm për 

omeopatinë, mjekësinë antropozofe dhe akupunkturën
585

. Konsiderohet si ushtrim 

abuziv i profesionit mjekësor vizita e personave, dhënia e barnave me recetë bashkë me 

dozat përkatëse, kur kjo veprimtari kryhet nga subjekte të cilët nuk kanë titullin e 

mjekut
586

.  

Trajnimet në praktikimin e akupunkturës janë të disponueshme në Itali për të dy 

kategoritë e mjekëve, pra si për ato alopatikë ashtu edhe për ato jo-alopatikë, por këto 

programe trajnimi të mjekësisë alternative nuk njihen nga pikëpamja ligjore edhe pse 

mund të ofrohen në nivel universitar
587

. Në një vendim të Gjykatës së Kasacionit 

akupunktura bashkë me omeopatinë, omotoksikologjinë dhe fitoterapinë dhe terapitë e 

tjera homologe radhiten në praktikat mjekësore jokonvencionale (alternative, sh.a.) që 

kërkojnë njohuri të posaçme të shkencës mjekësore dhe që vënë në jetë një veprimtari 

                                                                                                                                               
Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review, 2001, aksesuar më nëntor 2013 nga 

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2943e/3.html, f. 101. 
581

Senato della Repubblica, Disegno di legge ― Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da 

laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria‖ (comunicato alla Presidenza), aksesuar më 

nëntor 2013 nga http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00304829.pdf , f. 2. 
582

 Senato della Repubblica, Disegno di legge (comunicato alla Presidenza), ibid, f. 2. 
583

 Communication with WHO. Chandler, Arizona, World Chiropractic Alliance, July 2000 cituar në 

World Health Organization, Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative 

Medicine: A Worldwide Review, 2001, ibid, f. 101. 
584

 Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 30590/03 
585

 Solimene U. Communication with WHO. Professor and Director, Centre of Research in 

Bioclimatology, Biotechnologies and Natural Medicine, State University of Milan, Milan, Italy), 1999 

cituar në World Health Organization, Legal Status of Traditional Medicine and 

Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review, 2001, ibid, f. 102. 
586

 Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 2652/99 
587

 Maddalena, S., cituar në World Health Organization, Legal Status of Traditional Medicine and 

Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review, 2001, ibid, f. 102. 

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2943e/3.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00304829.pdf%20%20mw%20nwntor%202013
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mjekësore të konsiderueshme. Kjo sepse ato përfshijnë veprimtari diagnostifikuese të 

një një alterimi organik apo të një shqetësimi funksional të trupit apo të mendjes së 

njeriut dhe eventualisht përcaktimin e kurave dhe zbatimin e tyre të fundit mbi bazë 

rekomandimi mjekësor, i cili mund të jepet personalisht nga mjeku apo nga personeli 

paramjekësor nën mbikqyrjen e tij. Gjykata e konsideron akupunkturën si një terapi 

invazive që përveç se ka efekte hipnotike dhe anestetizuese mbi pacientin, e ekspozon 

këtë të fundit ndaj cënimeve të rënda të tërësisë trupore pa llogaritur këtu riskun për 

infeksione si rrjedhojë e përdorimit të “mjeteve” jo të sterilizuara në kundërshtim me 

standartet e parashikuara për shërbimet e kujdesit shëndetësor, të cilat janë objekt i 

verifikimeve periodike. Si rrjedhojë arsyeton në vendim Gjykata e Kasacionit, kushdo 

që praktikon akupunkturën në mungesë të një titulli profesional mjekësor të posaçëm 

ngarkohet me përgjegjësi penale për ushtrim abuziv të profesionit sipas nenit 348 

KPI
588

.  

 

 

4.1.  Vijon: Rasti i T.S dhe kurës ―alternative‖ të kancerit. 

Në lidhje me kurat alternative mund të përmendim rastin e një mjeku onkolog 

me shtetësi italiane T.S, i cili është dënuar më parë në Itali për vrasje nga pakujdesia të 

një pacienti të nënshtruar kurës së tij alternative e cila parashikonte injektimin e sodës, 

(sipas mjekut sëmundja e kancerit shkaktohej nga fungus). T.S ishte përjashtuar nga 

“Urdhri i Mjekëve” italian në vitin 2003 dhe i ishte hequr e drejta për të ushtruar 

profesionin si rrjedhojë e vendimit të dënimit për vrasje nga pakujdesia ndaj një personi 

dhe mashtrim ndaj dy personave në Itali. Asokohe, Gjykata e Kasacionit italiane kishte 

lënë në fuqi vendimin e dënimit për vrasje nga pakujdesia për T.S, dhe shprehej se edhe 

pse pacientët mund të ishin terminalë, i pandehuri T.S duhej të merrej në përgjegjësi 

penale sepse në mungesë të atyre veprimeve që në fakt ai kishte kryer, vdekja e 

personave nuk do të kishtë ardhur në atë moment, pra do të kishte ardhur më vonë ndaj 

ekzistonte sidoqoftë lidhja shkakësore midis sjelljes së mjekut dhe ardhjes së pasojës së 

vdekjes. 

 Kohë më vonë T.S zbatoi “kurën” e tij në ambientet e një spitali privat në 

Shqipëri edhe ndaj një djali italian të sëmurë me kancer në tru L.O
589

, ardhur në 

Shqipëri në tetor të vitit 2012, posaçërisht për të marrë këtë trajtim tashmë të ndaluar në 

Itali. L.O kishte paguar shumën prej 20.000 eurosh pasi i ishte komunikuar nga T.S se 

kishte 70% të shanseve që të shërohej dhe 2% risk që të pësonte trombozë apo infeksion 

si rrjedhojë e trajtimit
590

. Pasi iu nënshtrua injeksioneve të sodës, L.O pati të vjella dhe 

dhimbje të forta koke. “Kura” u ndërpre për 2 ditë dhe kur rifilloi, L.O pati sërish të 

vjella dhe spazma muskulare, duke vdekur pak minuta më vonë në Spitalin “Nënë 

Tereza” ku u transferua me urgjencë
591

. Kallëzimi penal u bë si në Prokurorinë e 

Tiranës ashtu edhe në atë të Catanias ku ishte banues L.O dhe sipas aktit të ekspertimit 

                                                 
588

 Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 22528/03 
589

 T.S ishte dënuar në Itali me vendim të formës së prerë me 4 vjet e 4 muaj, vendim i lënë në fuqi nga 

Gjykata e Kasacionit (Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 1432/12). Dënimet nuk u ekzekutuan për shkak se 

ishin parashkruar afatet për ndjekjen penale. 
590

 Kështu të paktën pretendohet nga avokati i prindërve të L.O përsa në kohën kur shkruajmë nuk ka 

filluar ende një gjykim por ndodhemi akoma në fazën e hetimeve paraprake. Aksesuar më maj 2014 nga 

http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/articoli/1066229/si-cura-il-cancro-col-bicarbonato-e-

muoredenunciato-medico-italiano-(radiato)-in-albania.shtml. 
591

 T.S deklaron se është i regjistruar në “Urdhërin e Mjekëve” shqiptar, çka do ta përjashtonte marrjen e 

tij në përgjegjësi penale për “Kryerje të funksionit pas dhënies fund të tij”. Aksesuar më maj 2014 nga 

http://www.affaritaliani.it/cronache/intervista-simoncini-tumore161212.html?refresh_ce . 

http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/articoli/1066229/si-cura-il-cancro-col-bicarbonato-e-muoredenunciato-medico-italiano-(radiato)-in-albania.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/articoli/1066229/si-cura-il-cancro-col-bicarbonato-e-muoredenunciato-medico-italiano-(radiato)-in-albania.shtml
http://www.affaritaliani.it/cronache/intervista-simoncini-tumore161212.html?refresh_ce
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të urdhëruar nga Prokuroria e Catania-s shkaku i vdekjes së L.O ishte “alkalozë 

metabolike shumë e rëndë e shkaktuar nga injektimi endoarterioz i bikarbonatit”
592

.  

 

 

5. Mbi veprën penale  ―Moskallëzimi i krimit‖. 

 

Detyra e profesionistit të kujdesit shëndetësor për të raportuar mbi një krim për 

të cilin ai ka ardhur në dijeni gjatë ushtrimit të profesionit të tij
593

, parashikuar 

shprehimisht në nenin 365 KPI ka një rëndësi të veçantë në sistemin penal italian për 

shkak se ky detyrim është parashikuar të lindë nën kushte të ndryshme (e rrjedhimisht 

përbën figura të ndryshme penale), në varësi të faktit nëse personi i cili ka ardhur në 

dijeni për një krim kryen një detyrë shtetërore (neni 361 KPI) apo një shërbim publik 

(neni 362 KPI). Detyrimi për të bërë kallëzim penal në KPI është ndarë në tre figura 

veprash penale të ndryshme, në varësi të cilësisë së subjektit: funksionar shtetëror, 

person që kryen shërbim publik, profesionist i kujdesit shëndetësor. Sikundër mjeku 

mund t’i mbulojë të tre këto funksione është interesante të vërehet mënyra sesi është 

zgjidhur konflikti i mundshëm në përcaktimin se cila është norma më e posaçme e 

aplikueshme në praktikë.  

Në një rast hipotetik, nëse një mjek psikiatër gjatë ushtrimit të profesionit të tij 

në një klinikë private, vjen në dijeni se pacienti i tij ka kryer një vrasje, ai nuk mund të 

shkelë detyrimin për konfidencialitet duke raportuar për këtë krim tek organet e ndjekjes 

penale dhe rrjedhimisht nuk mund të ngarkohet me përgjegjësi penale për mosraportim 

të krimit për shkak të paragrafit 2 të nenit 365 KPI, i cili përjashton nga përgjegjësia 

penale mjekun për mosraportim të krimit kur kjo do ta ekspozonte pacientin ndaj 

ndjekjes penale. Nëse mjeku psikiatër bie ndesh me një informacion të tillë gjatë 

ushtrimit të profesionit të tij pranë një qendre shëndetësore publike, ai është i detyruar të 

raportojë krimin pa qenë i kufizuar nga parashikimi i §2 të nenit 365 KPI të 

sipërpërmendur, sepse mjekun që ushtron profesionin e tij në këtë pozicion, e mbulon 

dispozita e nenit 362 KPI, që përcakton detyrimin për personin që kryen shërbim publik 

për të bërë kallëzim penal. Mjeku do të ngarkohej me përgjegjësi penale për 

mosdenoncim të veprës penale sipas kësaj dispozite. Në thelb pra, Kodi Penal italian 

kufizon detyrimin e mjekut për të raportuar vetëm në rastet kur pacienti i asistuar prej tij 

ka qenë subjekt pasiv i një krimi (e jo edhe kundravajtje penale) për të cilin ndjekja 

penale nis kryesisht. Këto kushte janë kumulative, pra duhet të bashkëekzistojnë.  

Ky përjashtim është bërë në mënyrë që gjithkush të mund të kërkojë ndihmë 

mjekësore pa pasur frikë se mund t’i nënshtrohet ndjekjes penale. Përveç krimeve për të 

cilat ndjekja penale fillon kryesisht (p.sh vrasja, plagosja, marrëdhënie seksuale me të 

mitur nën 14 vjeç), mjekët kanë detyrimin të raportojnë gjithashtu edhe kur, në rast 

aksidenti
594

: 

                                                 
592

 “Gravissima alcalosi metabolica da somministrazione endoarteriosa di bicarbonato‖. Aksesuar më 

maj 2014 nga  http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/articoli/1117046/procura-luca-olivotto-mori-per-

il-bicarbonato-.shtml  
593

 Neni 365 KPI “Omissione di referto” referuar profesionistit të kujdesit shëndetësor përcakton se 

kushdo (pavarësisht se përdoret ky term, subjekti është i posaçëm mjek, sh.a.) që ka ndihmuar apo ka 

vepruar në ushtrim të profesionit të kujdesit shëndetësor në raste që mund të jenë të lidhura më një krim 

ndjekja penale e të cilit fillon kryesisht e nuk ka raportuar apo ka vonuar ta raportojë pranë autoritetit 

përkatës të cilësuar në nenin 361 (KPI) që janë organi i ndjekjes penale apo çdo autoritet së cilit subjekti 

ka detyrimin t’i raportojë, dënohet me gjobë deri në 516 €. Në paragrafin 2 përcaktohet se kjo dispozitë  

nuk zbatohet kur raportimi do ta ekspozonte të asistuarin ndaj një procedimi penal.  
594

 Di Masi, P. (n/a), Il referto all'autorità giudiziaria in Pronto Soccorso, aksesuar më nëntor 2013 nga 

http://web.tiscali.it/ordinedeimedicidibo/Pages/referto.htm. 

http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/articoli/1117046/procura-luca-olivotto-mori-per-il-bicarbonato-.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/articoli/1117046/procura-luca-olivotto-mori-per-il-bicarbonato-.shtml
http://web.tiscali.it/ordinedeimedicidibo/Pages/referto.htm
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 pacienti është plagosur ose ndodhet në prognozë të rezervuar 

 pacienti është viktimë e mosdhënies së ndihmës. 

 

Në të gjitha rastet, mjeku është i detyruar të raportojë rastet kur pacienti ka 

pësuar dëmtime në shëndet si rezultat i veprimeve që përbëjnë krime që ndiqen 

penalisht kryesisht, edhe nëse këto janë kryer me pakujdesia. 

Në mënyrë ilustrative mund të kujtojmë debatin e zjarrtë që lindi në Itali kur u 

diskutua për vendosjen e detyrimit për mjekët që këta të denonconin pranë organeve të 

ndjekjes penale pacientët që nuk kishin dokumentacionin e rregullt për të qëndruar në 

territorin italian e që jetonin kështu në klandestinitet. Përtej qëllimit për të rritur nivelin 

e sigurisë në shoqëri që kishte parashikimi ligjor në fjalë, dhe përtej pretendimeve për 

trajtim diskriminues ndaj qytetarëve jo-italian, të nisur nga parimet etike, mjekët 

shfaqën rezistencë ndaj zbatimit të këtij detyrimi duke rrezikuar që të merreshin në 

përgjegjësi penale për moskallëzim të krimit sipas dispozitës përkatëse të KPI. Si 

përfundim, FNOMCeO konfirmoi se nuk është më në fuqi detyrimi për të denoncuar 

shtetasit e huaj që nuk kanë dokumentacionin e rregullt për të qëndruar në territorin 

italian
595

 dhe se detyrimi për të bërë kallëzim penal për shtetasit e huaj që nuk 

disponojnë dokumentacion të rregullt duhet të trajtohet nga mjeku njëlloj siç trajtohet ai 

kur pacienti është qytetar italian
596

.  

Kodi Penal shqiptar i vitit 1928 parashikonte në dy dispozita të ndryshme 

detyrimin e funksionarëve zyrtare e personave që ushtronin shërbim publik për të bërë 

kallëzimin penal, konkretisht: 

Neni 206 KPZ “Nëpunësi i Shtetit që n‘ushtrimin e nëpunësisë së vet ka marrë 

dijeni për një faj, para ndalimi ose ndalimi i të cilit i takon detyrave t‘asajë nëpunësije 

dhe për të cilin vepërohet kryesisht, në qoftë se ometon ose pa ndonjë shkak t‘arsyshëm 

vonon m‘i a referee Autoritetit, neshkohet me gjobë të randë nga pesëdhjet deri në 

njëmijë fr. ari. (…)”;  

Neni 487 KPZ zbatohej për profesionistët e kujdesit shëndetësor të tillë si mjeku, 

kirurgu, mamia apo persona të tjerë të angazhuar në dhënien e kujdesit shëndetësor, të 

cilët pasi kanë dhënë ndihmën mjekësore në një rast që ka shenjat e një vepre penale 

kundër personit, nuk kanë vepruar ose kanë vonuar për të lajmëruar Autoritetin 

(gjyqsuer apo të sigurimit publik) përveç se kur nga ky raportim personi do të 

ekspozohej ndaj ndjekjes penale. Siç vërehet ky formulim është në linjë me përmbajtjen 

e nenit 365 §2  KPI “Ommissione di referto” sepse e kufizon përgjegjësinë penale për 

moskallëzim krimi për mjekun apo profesionistin e kujdesit shëndetësor.  

Ndryshe nga Kodi Penal italian, ai shqiptar nuk parashikon detyrimin për të 

raportuar apo referuar një krim posaçërisht për subjektet që ushtrojnë një detyrë 

shtetërore, shërbim publik apo një profesion mjekësor. Kodi Penal shqiptar në nenin 

300, përcakton për të gjithë subjektet që vijnë në dijeni, detyrimin për të kallëzuar një 

krim që është kryer ose që është duke u kryer duke përjashtuar kështu përgjegjësinë për 

moskallëzim të krimeve që mund të kryhen në të ardhmen e afërt, nen i cili në 

                                                 
595

 Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, Comunicazione n. 47, 15.12.09, 

aksesuar më nëntor 2013 nga 

http://www.ordinemediciterni.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=149&Itemid

=86  
596

 Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, Comunicazione n. 86, 14.12.10, 

aksesuar më nëntor 2013 nga 

http://www.ordinemediciterni.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=361&Itemid

=86  
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paragrafin e 2 parashikon ndër të tjera se, përjashtohen nga detyrimi për kallëzim, 

personat që janë të detyruar të ruajnë një sekret të njohur për shkak të detyrës apo 

profesionit
597

. Kjo dispozitë nuk përcakton nëse detyrimi është për çdo vepër penale apo 

vetëm për ato ndjekja penale për të cilat fillon kryesisht, pikë që sqarohet nga K.Pr.P në 

nenet 281-283.  

Konflikti i interesit që mund të ngrihet mes detyrimit për të ruajtur sekretin 

profesional dhe detyrimit për të përmbushur detyrën për të bërë kallëzimin e një krimi, 

zgjidhet nga pikëpamja deontologjike nga neni 23 KEDM, i cili adreson problemin e 

zbulimit të sekretit kur parashikon se mjeku mund të shprehet mbi të dhëna që janë të 

fshehta sepse kanë të bëjnë me shëndetin e pacientit, vetëm nëse  fshehja e tyre rrezikon 

jetën e të sëmurit ose kur kërkohet nga një organ i njohur me ligj
598

. Gjithashtu në nenin 

66 §4 KEDM përcaktohet se: 

 

―Pavarësisht institucionit shëndetësor publik a privat në të cilin punon një mjek, 

ai e ka për detyrë t‘i përgjigjet çdo kërkese zyrtare për t‘u vënë në dispozicion dhe 

bashkëpunuar kur bëhen hetime apo kërkohen informacione të ndryshme lidhur me të 

sëmurin e tij apo çfarëdo çështje tjetër. Ai duhet të ndihmojë autoritetet e interesuara, 

të cilat detyrimisht duhet të jenë të përligjura zyrtarisht, duke iu përmbajtur dispozitave 

të këtij Kodi për respektimin dhe ruajtjen e sekretit profesional.‖ 

 

Në lidhje me këtë është e domosdoshme t’i referohemi detyrimit për të dëshmuar 

në një procedim penal që ka mjeku sipas parashikimit të nenit 159 K.Pr.P i cili 

parashikon se: 

“Nuk mund të detyrohen të dëshmojnë për sa dinë për shkak të profesionit, me 

përjashtim të rasteve kur kanë detyrimin që t‘ua referojnë autoriteteve proceduese: …c) 

mjekët, kirurgët, farmacistët, obstetrët dhe kushdo që ushtron një profesion 

shëndetësor”.  

Si përfundim, detyrimi i mjekut për të bërë kallëzim penal mbi një krim që është 

kryer apo është duke u kryer është më pak i kufizuar krahasuar me parashikimin që bën 

Kodi Penal italian në nenin 365 të tij përsa sipas rregullimit penal shqiptar ky detyrim 

qëndron edhe kur kallëzimi penal do ta ekspozonte eventualisht pacientin ndaj një 

procedimi penal. Nëse mjeku vjen në dijeni jashtë kushteve të ushtrimit të profesionit të 

tij për një krim që është kryer ose është duke u kryer, ndjekja penale e të cilit fillon 

kryesisht, ai do të jetë në cilësinë e subjektit të përgjithshëm që ka detyrimin për të bërë 

kallëzim penal sipas paragrafit të parë të nenit 300 KPSH, sipas procedurës së 

përcaktuara nga neni 283 K.Pr.P
599

. Pra, përjashtimi nga përgjegjësia penale për 

“Moskallëzim të krimit” sipas nenit 300 §2 KPSH mund të pretendohet vetëm nëse 

                                                 
597

 Neni 300 KPSH “Moskallëzimi i krimit - Moskallëzimi në organet e ndjekjes penale, në gjykatë, në 

organet e rendit publik, të pushtetit ose të administratës, i një krimi që është duke u kryer apo që është 

kryer, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet. Përjashtohen nga detyrimi për kallëzim të 

paralindurit dhe të paslindurit, vëllezërit dhe motrat, bashkëshorti, adoptuesi dhe të adoptuarit, si edhe 

personat që janë të detyruar të ruajnë një sekret të njohur për shkak të detyrës apo profesionit.” 
598

 Neni 23 KEDM “Zbulimi i sekretit - Mjekut i lejohet të zbulojë të fshehtat mjekësore e të sëmurit, 

vetëm në rastet kur fshehja e tyre rrezikon jetën e të sëmurit ose kur kërkohet nga një organ i njohur me 

ligj. Kur mjeku përdor të dhënat mjekësore të sëmurit të tij për t’i publikuar, ai është i detyruar që 

identiteti i të sëmurit të mos zbulohet” 
599

 Neni 283 K.Pr.P “Kallëzimi nga ana e shtetasve - 1. Çdo person që ka marrë dijeni për një vepër 

penale që ndiqetkryesisht duhet ta kallëzojë atë. Në rastet e caktuara me ligj kallëzimi është i 

detyrueshëm. 2. Kallëzimi i paraqitet prokurorit ose një oficeri të policisë gjyqësore me gojë ose me 

shkrim, personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit. 3. Kallëzimet anonime nuk mund të përdoren, me 

përjashtim të rasteve të parashikuara nga neni 195” 
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informacioni mbi krimin e kryer ose në kryerje e sipër është marrë nga mjeku për shkak 

të detyrës së tij si subjekt që ofron kujdes shëndetësor.  

Në këtë kontekst ka rëndësi të theksohet se vepra penale e “Moskallëzimit të 

krimit” sipas nenit 300 KPSH kërkon domosdoshmërisht fajin në formën e dashjes për 

t’u konsideruar e konsumuar. Pra në rast se mjeku nuk ka vepruar sipas detyrimit që 

përcakton kjo normë për shkak se nuk kishte dijeni se fakti përbënte një krim që ndiqet 

penalisht ex officio, ai nuk mund të ngarkohet me përgjegjësi penale përsa nuk 

përmbushet kushti i anës subjective, që ka të bëjë me qëndrimin e brendshëm psikik në 

kryerjen e mosveprimit penal
600

. Ndërkohë, nëse mjeku që ka dhënë kujdes shëndetësor 

ndaj një pacienti që ka kryer një krim nuk e ka kallëzuar një krim por ka kryer edhe 

veprime të tjera me qëllim për ta ndihmuar pacientin që t’i shpëtojë ndjekjes penale, ky 

mjek duhet të merret në përgjegjësi edhe për “Përkrahje të autorit të krimit” (neni 302 

KPSH
601

). I tillë do të ishte rasti kur mjeku kurues i pacientit që ka kryer një vjedhje, 

jep ndihmë mjekësore p.sh mjekon plagën e pacientit dhe përpilon kartelën klinike duke 

përdorur një emër të rremë në vend të atij të pacientit
602

. 

Është interesant fakti që Kodi i Procedurës Penale parashikon posaçërisht kushtet 

që duhen respektuar për kallëzimin penal nga ana e personelit mjekësor dhe atë të kryer 

nga nëpunësi publik, përkatësisht nenet 282 dhe 281 K.Pr.P ndërkohë që një rregullim i 

tillë i posaçëm mungon në Kodin Penal
603

. Vepra penale e “Moskallëzimit të krimit” ka 

karakter formal, pra quhet e konsumuar posa mjeku të mos ketë vepruar siç kishte 

detyrimin ligjor të bënte, pa pasur asnjë rëndësi nëse më vonë gjykata vendos se fakti 

nuk përbën vepër penale apo subjekti i marrë në përgjegjësi penale shpallet i pafajshëm. 

Kjo është plotësisht në përputhje me përcaktimet e nenit 281 §1 K.Pr.P kur në referim të 

detyrimit për kallëzim të nëpunësit publik përcaktohet se:  

“Nëpunësit publikë, të cilët gjatë ushtrimit të detyrës ose për shkak të funksioneve 

a të shërbimit të tyre, marrin dijeni për një vepër penale që ndiqet kryesisht, detyrohen 

të bëjnë kallëzim me shkrim edhe kur nuk është individualizuar personi të cilit i 

atribuohet vepra penale.”.  

Mandej në nenin 282 §2 K.Pr.P “Kallëzimi nga personeli mjekësor tregon 

personin të cilit i është dhënë ndihma dhe, kur është e mundur, gjeneralitetet, banimin e 

tij dhe çdo gjë tjetër që vlen për ta identifikuar, si dhe rrethanat e faktit, mjetet me të 

cilat është kryer dhe pasojat që ka shkaktuar.”. Siç vërehet, detyrimi për kallëzim nga 

                                                 
600

 Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza  n. 11534/1997 
601

 Neni 302 KPSH “Përkrahja e autorit të krimit - Furnizimi i autorit të një krimi me ushqime, me mjete 

të tjera për jetesë ose sigurimi i një banese, vendqëndrimi ose me çdo mënyrë tjetër me qëllim që t’i 

shpëtojë kërkimit, kapjes ose arrestimit, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet…” 
602

 Cass. Pen., Sez. VI, 15 marzo 1985 në Giustizia Penale, II, 1985, f. 664. 
603

 Neni 281 K.Pr.P. “Kallëzimi nga nëpunësit publikë - 1. Nëpunësit publikë, të cilët gjatë ushtrimit të 

detyrës ose për shkak të funksioneve a të shërbimit të tyre, marrin dijeni për një vepër penale që ndiqet 

kryesisht, detyrohen të bëjnë kallëzim me shkrim edhe kur nuk është individualizuar personi të cilit i 

atribuohet vepra penale. 2. Kallëzimi i paraqitet prokurorit ose një oficeri të policisë gjyqësore. 3. Kur, 

gjatë një procedimi civil ose administrativ, zbulohet një fakt që përbën vepër penale që ndiqet kryesisht, 

organi përkatës bën kallëzim te prokurori. 4. Kallëzimi përmban elementet thelbësore të faktit, burimet e 

provës, gjeneralitetet, banimin dhe çdo gjë tjetër që vlen për identifikimin e personit të cilit i atribuohet 

fakti, të personit të dëmtuar dhe të atyre që janë në gjendje të sqarojnë rrethanat e faktit.” 

Neni 282 K.Pr.P. “Kallëzimi nga personeli mjekësor - 1. Personeli mjekësor që është i detyruar ligjërisht 

të bëjë kallëzim duhet ta paraqesë atë brenda dyzet e tetë orëve dhe t’ia dërgojë prokurorit ose çdo oficeri 

të policisë gjyqësore të vendit ku ka kryer ndërhyrjen ose ka dhënë ndihmën dhe kur ka rrezik nga vonesa, 

oficerit të policisë gjyqësore më të afërt. 2. Kallëzimi nga personeli mjekësor tregon personin të cilit i 

është dhënë ndihma dhe, kur është e mundur, gjeneralitetet, banimin e tij dhe çdo gjë tjetër që vlen për ta 

identifikuar, si dhe rrethanat e faktit, mjetet me të cilat është kryer dhe pasojat që ka shkaktuar. 3. Kur 

disa persona kanë dhënë ndihmën e tyre mjekësore për të njëjtin rast, të gjithë janë të detyruar të bëjnë 

kallëzim, me të drejtë që të përpilojnë dhe të nënshkruajnë një akt të vetëm.” 
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ana e personelit mjekësor nuk përmban edhe detyrimin për të njohur cili është personi 

që ka kryer krimin ose që po e kryen atë, por thjesht të dhënat e pacientit të implikuar në 

një ngjarje që përbën krim. 

Për sa parashtruar më sipër mbi karakteristikat e posaçme të subjektit që kryen një 

detyrë shtetërore apo shërbim publik dhe atij që kryen një shërbim me interes publik, 

referuar ushtrimit të profesionit të mjekut në struktura publike apo private, mund të 

konkludojmë në zbatim të normativës ligjore shqiptare personeli mjekësor është i 

detyruar të respektojë nga pikëpamja procedurale kushtet e vendosura nga neni 282 

K.Pr.P.  

Një tjetër konflikt i mundshëm mund të lindë kur mjeku që ka ardhur në dijeni për 

një krim ka edhe funksione publike p.sh është edhe drejtor i spitalit publik. Cila normë 

do të konsiderohej e aplikueshme në këtë rast në kuadrin e parimit të specialitetit? Është 

e rëndësishme të vërehet se kallëzimi penal nga nëpunësit publik është i detyrueshëm 

për çdo vepër penale që ndiqet kryesisht, ndërkohë që dispozita e nenit 282 K.Pr.P nuk 

e përcakton haptazi nëse detyrimi për kallëzim i referohet veprave penale apo vetëm 

krimeve. Për mendimin tonë duhet t’i referohemi ligjit material ku sipas nenit 300 

KPSH detyrimi për kallëzim i referohet vetëm krimeve dhe jo edhe kundravajtjeve 

penale. Në këtë rast një zgjidhje e mundshme do të ishte përcaktimi i detyrimit ligjor të 

mjekut/funksionar publik për të kallëzuar penalisht në varësi të cilësisë që ai ka pasur në 

momentin kur ka rënë në kontakt me informacionin se një vepër penale është kryer apo 

është duke u kryer. Nëse mjeku ka ardhur në kontakt me informacionin për shkak të 

funksionit të tij si drejtor i spitalit public, atëherë ai mund të konsiderohet se është në 

cilësinë e nëpunësit publik dhe duhet të respektojë sa parashikuar nga neni 281 K.Pr.P.; 

nëse ka ardhur në kontakt si rrjedhojë e kryerjes së veprimtarisë diagnostikuese apo 

terapeutike mbi pacientin atëherë do të aplikohet neni 282 K.Pr.P. Ndërkohë nëse mjeku 

është në një pozicion drejtues në një klinikë private atëherë ai i nënshtrohet sa 

parashikuar nga neni 282 K.Pr.P, përsa aktiviteti i drejtorit të një strukture private të 

kujdesit shëndetësor nuk është deleguar për të shprehur vullnetin e shtetit ndaj 

konsiderohet se ka vepruar thjesht në kuadrin e shërbimit me interes publik. 

Do të merret në përgjegjësi penale për “Moskallëzim të krimit” edhe mjeku i cili 

nuk kallëzon kolegun e tij kur ka dijeni se ky i fundit ka kryer ose po kryen një vepër 

penale, detyrim që përcaktohet në nenin 46 KEDM dhe neni 69 KEDM
604

. Gjykimi 

disiplinor profesional është një procedim i cili ka një bazë normative të posaçme të 

përmbajtur në Rregulloren për Gjykimin Disiplinor Profesional
605

 që e bën atë të 

                                                 
604

 Neni 46 KEDM “Gabimet e bashkëpunëtorëve - Mjeku është i detyruar të mos heshtë dhe të mos 

qëndrojë indiferent përpara gabimeve që mund të bëhen nga bashkëpunëtorët ose personeli tjeter 

ndihmës. Ai duhet t’i trajtojë ato me takt, pa cënuar dinjitetin e asnjërit dhe asnjëherë përpara të sëmurit, 

familjarëve apo personave të tjerë. Mjeku për gjithçka që e konsideron të gabuar e në dëm të punës dhe 

shëndetit të individit apo publikut, duhet ta diskutojë me autoritetin drejtues të institucionit dhe/ose të 

Urdhrit të Mjekëve”. 

Neni 69 KEDM “Njoftimi i Urdhërit të Mjekëve për shkeljet - Çdo mjek e ka për detyrë të njoftojë 

Këshillin Rajonal përkatës të Urdhrit të Mjekëve për të gjitha shkeljet, të cilat në gjykimin dhe vlerësimin 

e tij janë në kundravajtje me dispozitat e këtij Kodi.” 
605

 Urdhëri i Mjekëve Shqiptarë, Rregullore për Gjykimin Disiplinor Profesional, Rregulli 1 “Bazimi 

dhe objekti - Mbeshtetur ne keto akte normative, Urdheri i Mjekeve te Shqiperise (UMSH) – ndermerr 

veprime dhe ben gjykimin disiplinor profesional te anetareve te vet ne keto raste: 1. Kur  kompetenca  apo  

performanca  profesionale  e  nje  mjeku  ka  mangesi serioze. 2. Kur  ka  nje  akuze  per mjekim te  

pakujdesshem  apo sjellje  profesionale te padenje.  3. Kur nje mjek eshte denuar nga organet e drejtesise. 

4. Kur per shkak te gjendjes se tij shendetesore, mjeku behet  i paafte dhe  i papergjegjshem per te 

ushtruar profesionin. 5. Kur mjeku refuzon te zbatoje vendimet, urdherat, udhezimet qe dalin nga Urdhri i 

Mjekeve, apo refuzon paraqitjen e tij/e saj kur i kerkohet ne cilado instance e Urdhrit.” 
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pavarur nga ndjekja penale
606

, si nga pikëpamja e zbatimit të normave me karakter 

material ashtu edhe të atyre me procedural, pa e cënuar në asnjë moment parimin ne bis 

in idem përsa ndodhemi përballë dy jurisdiksioneve të ndryshme
607

. Këtu vërejmë se 

sipas nenit 300 KPSH, kallëzimi mund të kryhet jo vetëm pranë organeve të ndjekjes 

penale por edhe pranë organeve të pushtetit apo administratës së cilave ka detyrimin t’u 

raportojë, çka përkon edhe me parashikimin e nenit 361 KPI
608

. 

 

 

6. Mbi veprën penale ―Korrupsioni pasiv i nëpunësit publik‖. 

 

Si në rastin e korrupsionit aktiv, ashtu edhe në korrupsionin pasiv të personave që 

ushtrojnë funksione publike, është e qartë se është barazvlerësuar subjekti që kryen një 

shërbim publik apo shërbim me interes publik me atë që kryen një detyrë shtetërore, me 

përjashtim të rastit kur funksionari shtetëror është i lartë, rrethanë që rregullohet nga 

neni 260 KPSH. Kuptohet që ky parashikim nuk ka ndonjë impakt të veçantë në 

zbatimin e ligjit penal material shqiptar sesa çka për ligjin penal italian i cili bën dallime 

mes korrupsionit të funksionarit të shtetit dhe atë të nëpunësit publik
609

.  

Janë tipike rastet e korrupsionit pasiv të mjekut i cili në këmbim të lëshimit të një 

dokumenti mbi gjendjen shëndetësore të personit për efekt të përfitimit të një pensioni 

invaliditeti, kërkon apo pranon një shpërblim. Pak më e koklavitur paraqitet situata kur 

flitet për pranimin nga ana e mjekut apo farmacistit të dhuratave apo financimeve nga 

kompani, firma apo individë që tregtojnë medikamente, pajisje apo materiale të tjera 

mjekësore, praktikë kjo e ndaluar nga neni 59 KEDM “Mbi dhuratat dhe financimet‖, 

që në teori do të konsiderohet në sistemin tonë penal si një formë e korrupsionit 

pasiv
610

. 

Në sistemin juridik italian ekziston edhe një kundravajtje penale e titulluar 

“Comparaggio” (neni 170 për mjekun dhe mjekun veteriner; nenit 171 për farmacistin) 

dhe e parashikuar në Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.L.S). Përgjegjësia penale 

për “Comparaggio” lind kur në përcaktimin e medikamentit që do të administrohet, 

mjeku apo farmacisti, si rrjedhojë e dhuratave apo përfitimeve të tjera të bëra atyre nga 

operatorët e fushës së kujdesit shëndetësor, nuk mbajnë parasysh vetëm interesin e 

pacientit, por mundohen edhe që të influencojnë përfitimet financiare të këtyre 

operatorëve që veprojnë në industrinë farmaceutike apo atë të prodhimit të materialeve 

mjekësore, duke stimuluar përhapjen e një medikamenti apo materiali në vend të një 

tjetri ekuivalent që është i disponueshëm lirisht në treg. Siç është shprehur edhe Gjykata 

                                                 
606

 Rregulli 23 Rregullore për Gjykimin Disiplinor Profesional “Detyrimi per kallëzimin ne organet e 

drejtësisë - Kur  gjate  fazes  se  verifikimit  paraprak  të çështjeve ose gjatë seancave dëgjimore janë vënë 

re elementë që i kalojnë kompetencat e gjykimit profesional të Urdhërit të Mjekëve, Presidenti i Këshillit 

Rajonal të UMSH-së  detyrohet të njoftojë në rrugë institucionale  Organet e Drejtësisë. Për një veprim të 

tillë Ai njofton dhe merr paraprakisht miratimin e Aparatit Qendror të Këshillit Kombëtar.” 
607

 Vendimi n. 5/05 i Gjykatës Kushtetuese. 
608

 Art. 361 KPI “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale‖ është figura e veprës penale 

që parashikon përgjegjësinë  penale për nëpunësin publik i cili nuk kallëzon për një krim që është kryer 

apo po kryhet Autoritetit të ndjekjes penale apo një Autoriteti tjetër tek i cili ky ka detyrimin të raportojë. 
609

 Art. 318 KPI “Corruzione per un atto d‘ufficio”, Art. 319 “Corruzione per un atto contrario ai doveri 

d‘ufficio”, Art. 320 “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”. 
610 Neni 59 KEDM “Mbi dhuratat dhe financimet - Mjeku e ka të ndaluar të kërkojë apo të pranojë 

dhurata apo financime të papërligjura dhe kompromentuese nga kompani, firma apo individë që 

tregëtojnë medikamente, pajisje apo materiale të tjera mjekësore, me përjashtim të financimeve të 

përligjura vetëm për veprimtari të akredituara, të cilat organizohen në funksion të edukimit dhe formimit 

profesional të mjekëve” 
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e Kasacionit në vendimin e saj, dallimi mes veprës penale të korrupsionit
611

  dhe asaj të 

“Comparaggio” qëndron në faktin se kjo e fundit është një vepër penale formale që 

quhet e konsumuar me influencimin e përhapjes së një medikamenti në vend të një 

tjetri, ndërsa korrupsioni presupozon realizimin e një përfitimi nëpërmjet kryerjes apo 

moskryerjes së një veprimi që lidhet me detyrën e këtij subjekti të posaçëm
612

. Pra 

ndërkohë që figura e veprës penale të korrupsionit pasiv nga funksionari publik synon 

mbrojtjen e objektit juridiko-penal të mbarëvajtjes së veprimtarisë shtetërore, pranimi i 

dhuratave dhe financimeve i përkufizuar si “Comparaggio” në sistemin juridik italian, 

synon mbrojtjen e prodhimit dhe shpërndarjes së rregullt të barnave dhe kërkon me 

domosdoshmëri marrjen e dhuratave apo financimeve për ta influencuar në mënyrë të 

padrejtë këtë prodhim apo shpërndarje. Pra në një sens, objekti juridik i cënuar në 

figurën e veprës penale të “Comparaggio” është jo vetëm konkurrenca e drejtë mes 

operatorëve në fushën e shëndetësisë por edhe dobishmëria shoqërore përgjatë ushtrimit 

të profesionit të mjekut
613

. Gjithashtu jurisprudenca e Gjykatës së Kasacionit ka sqaruar 

se mund të konkurrojë vepra penale e korrupsionit pasiv nga funksionari shtetëror apo 

personit që kryen shërbim publik me atë për “Comparaggio” nëse subjekti që ka 

rekomanduar një ilaç të caktuar përkundrejt një përfitimi të padrejtë, ka qenë mjek i një 

institucioni të shëndetit publik
614

 meqënëse subjekt aktiv i ―Comparaggio‖ mund të jetë 

çdo mjek apo farmacist, pavarësisht nëse ushtron në një sturkturë private apo publike.    

Ushtrimi i profesionit mjekësor përveç se me interes publik mbetet në thelb një 

aktivitet tregtar, por Kodi Penal shqiptar nuk ofron një mbrojtje të posaçme për 

konkurrencën e lirë, përveç se kur ky objekt cënohet nëpërmjet ushtrimit të dhunës apo 

kërcënimit
615

. Sidoqoftë vetë ligji “Për profesionet e rregulluara” ku përfshihet edhe 

profesioni i mjekut, parashikon parimet mbi bazën e të cilave duhet ushtruar ky aktivitet 

me interes publik duke përmendur shprehimisht lirinë e konkurrencës së profesionistëve 

si dhe prioritetin që duhet të ketë parasysh profesionisti gjatë ushtrimit të veprimtarisë 

së tij për  të mbrojtur interesat e përfituesit  të shërbimit bashkarisht me interesat 

publik
616

. 

                                                 
611

 Të parashikuar si figura të ndryshme veprash penale në varësi të cilësisë së subjektit, supra note,  art. 

318, 319, 320 KPI 
612

 Për më shumë mbi dallimin e këtyre dy veprave penale në sistemin italian, Cass. Pen., Sez. I, Sentenza 

n. 42750 20.11.2007. 
613

 Comparaggio nuk konsiderohet si vepër penale subsidiare përkundrejt korrupsionit pasiv të 

funksionarit shtetëror apo atij publik ndaj ato mund të konkurrojnë me njëra-tjetrën. Mbi këtë autonomi të 

kësaj figure vepre penale shih Cass. Pen. Sentenza n. 42750/07; Cass. S.U, Sentenza n. 1235/11. 
614

 Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 1207/12. “A prescindere da questa impostazione‘ (mbi konkurrimin 

formal të veprës penale të korrupsionit pasiv me atë të comparaggio, kundravajtje sipas nenit 170 §2 

T.U.L.S, sh.a.) ‗sarebbe comunque configurabile nel caso in esame la fattispecie di corruzione, data la 

qualità soggettiva di pubblico ufficiale rivestita dai medici, in quanto inseriti nel S.S.N. (Servizio 

Sanitario Nazionale, sh.a.), che costituisce elemento specializzante, sotto il profilo della qualità 

dell‘agente, rispetto al reato di ―Comparaggio‖, che ha come destinatari indifferenziatamente quanti 

esercitino una professione sanitaria.‖ 
615

 Neni 170/b KPSH “Konkurrenca e paligjshme nëpërmjet dhunës - Kryerja, gjatë ushtrimit të 

veprimtarisë tregtare, e veprimeve të konkurrencës me anë të kërcënimit ose dhunës dënohet me burgim 

nga një deri në katër vjet. Kur veprimet e konkurrencës drejtohen ndaj veprimtarive të financuara 

plotësisht ose pjesërisht dhe në çfarëdo mënyre nga shteti ose entet publike, dënimi me burgim shtohet me 

një të tretën”. 
616 Neni 6 Ligji n. 10171 datë 22.10.2009 “Ushtrimi i profesionit të rregulluar - 1. Të drejtën e ushtrimit 

të një profesioni të rregulluar e ka çdo person, i cili plotëson kriteret e përcaktuara në këtë ligj ose në ligje 

të tjera, të veçanta. 2. Profesioni ushtrohet si person fizik ose juridik, me cilësinë e të vetëpunësuarit ose 

të të punësuarit, sipas kërkesave të përcaktuara nga UP-ja përkatëse. 3. Ushtrimi i një profesioni të 

rregulluar bëhet në përputhje me parimet e mëposhtme: a) liria e konkurrencës së profesionistëve; b) 

autonomia dhe pavarësia e gjykimit intelektual e teknik të profesionistit; c) korrektësia dhe cilësia e 
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7. Mbi veprën penale  ―Shpërdorimi i detyrës‖. 

 

Kryerja e funksionit shtetëror apo publik në përputhje me ligjin, si garanci për 

paanshmërinë në ofrimin e shërbimeve nga ana e administratës publike është një parim i 

njohur nga Kushtetuta në nenin 107
617

. Paanshmëria e funksionarit shtetëror shtrihet 

edhe tek marrëdhëniet e punës ku ai është subjekt kur në pikën 3 të të njëjtit nen, 

përcaktohet se marrja, qëndrimi dhe marrëdhëniet e tjera juridike ku nëpunësi publik 

është subjekt, rregullohen me ligj. 

Siç ka vendosur edhe Gjykata e Kasacionit
618

 në një vendim të vonshëm që është 

plotësisht në linjë me praktikën gjyqësore të konsoliduar, do të përbënte shpërdorim 

detyre rasti i mjekut specialist të punësuar në një spital publik, i cili pasi ka kryer vizitën 

ambulatoriale, ka ftuar pacientin të prezantohet në laboratorin e tij privat për një 

diagnozë më të thelluar në vend që ta adresojë atë në një nga entet private që ofrojnë 

shërbime shëndetësor publike mbi bazën e një marrëveshje, përsa një orientim i tillë 

shkakton realizimin e një përfitimi të padrejtë nga ana e mjekut dhe nga ana tjetër shkel 

detyrimin për të qenë asnjëanës (parashikuar edhe nga KEDM
619

).  

                                                                                                                                               
shërbimeve për mbrojtjen e përfituesit të shërbimit e të interesave publikë, duke garantuar ushtrimin 

korrekt e ligjor të profesionit, pavarësisht nga mënyra apo forma e ushtrimit të tij; ç) liria e zgjedhjes nga 

përfituesi i shërbimit.” 

Neni 17 Ligji n. 10171 datë 22.10.2009 “Kodi etik profesional - 1. Kodi etik profesional, përmbajtja e të 

cilit duhet të jetë lehtësisht e kuptueshme nga të tretët, disiplinon ushtrimin e veprimtarisë profesionale të 

çdo profesionisti. 2. Kriteret dhe procedurat e hartimit të kodit etik profesional përcaktohen nga organet 

kombëtare të UP-së. 3. Kodi etik profesional udhëhiqet nga këto parime: a) mbrojtja e interesave publikë, 

nëpërmjet ushtrimit korrekt të profesionit: b) mbrojtja e besimit dhe e zgjedhjes së lirë nga përfituesi i 

shërbimit; c) sigurimi i cilësisë së shërbimeve profesionale; 

ç) sigurimi i të dhënave të duhura për përmbajtjen dhe mënyrat e ushtrimit të shërbimeve profesionale. 4. 

Kodi etik publikohet dhe përditësohet periodikisht nga UP-ja përkatëse.” 
617

 Neni 107 i Kushtetutës “1. Nëpunësit publikë zbatojnë ligjin dhe janë në shërbim të popullit. 2. 

Nëpunësit në administratën publike caktohen me konkurs, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga 

ligji. 3. Garancitë e qëndrimit në detyrë dhe trajtimi ligjor i nëpunësve publikë rregullohen me ligj.” 
618

 Cass. Pen. Sez. VI,  Sentenza n. 27936/08 Rv. 240653, cituar në Cass. Pen. Sez. VI penale, Sentenza 

n.40824/12. 
619

 Neni 6 Ligji “Për profesionet e rregulluara” supra note, pikat a) dhe ç). 

Neni 8 KEDM ―Kushtëzime të aktivitetit profesional - Mjekut në asnjë rast nuk i lejohet të abuzojë me 

prioritetet dhe avantazhet që i krijon statusi i tij profesional ndaj të sëmurit, për qëllime përfitimi personal 

dhe profesional. Mjeku që kryen funksione administrative, apo i zgjedhur në poste publike duhet të 

sigurojë transparencën më të lartë për gjithçka që mund të duket si konflikt interesi. Ai e ka të ndaluar të 

shfrytëzojë funksionin dhe postin e tij për të rritur klientelën apo për përfitime të tjera personale të 

kundraligjshme.”. 

Neni 18 KEDM “Marrëdhëniet me të sëmurin - Kujdesi për ruajtjen e mirëqenies dhe interesave 

shëndetësore të të sëmurit duhet të jetë preokupacioni parësor i mjekut. Marrëdhëniet midis mjekut dhe të 

sëmurit duhet të mbështeten në mirëbesimin e ndërsjelltë. Zgjedhja e lirë e mjekut dhe e institucionit të 

mjekimit nga i sëmuri është një e drejtë e tij, e cila përbën parimin themelor të këtyre marrëdhënieve. 

Mjeku është i detyruar të respektojë dhe t’i krijojë të gjitha mundësitë që i sëmuri të ushtrojë këtë të 

drejtë.” 

Neni 19 KEDM ―Përkushtimi dhe sjellja .” 

Neni 6 Ligji n. 10171 datë 22.10.2009 “Për profesionet e rregulluara”, “Ushtrimi i profesionit të 

rregulluar - 1. Të drejtën e ushtrimit të një profesioni të rregulluar e ka çdo person, i cili plotëson kriteret 

e përcaktuara në këtë ligj ose në ligje të tjera, të veçanta. 2. Profesioni ushtrohet si person fizik ose 

juridik, me cilësinë e të vetëpunësuarit ose të të punësuarit, sipas kërkesave të përcaktuara nga UP-ja 

përkatëse. 3. Ushtrimi i një profesioni të rregulluar bëhet në përputhje me parimet e mëposhtme: a) liria e 

konkurrencës së profesionistëve; b) autonomia dhe pavarësia e gjykimit intelektual e teknik të 

profesionistit; c) korrektësia dhe cilësia e shërbimeve për mbrojtjen e përfituesit të shërbimit e të 

interesave publikë, duke garantuar ushtrimin korrekt e ligjor të profesionit, pavarësisht nga mënyra apo 

forma e ushtrimit të tij; ç) liria e zgjedhjes nga përfituesi i shërbimit. 
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Dispozitivi i nenit 248 KPSH mbi “Shpërdorimin e detyrës”
620

 është gati identik 

me atë të nenit 323 KPI “Abuso d‘ufficio”
 621

 kur kërkon realizimin e një “padrejtësie të 

dyfishtë”, konkretisht: mjeku që nuk ka përmbushur detyrën nëpërmjet shkeljes së 

detyrimit për të qenë asnjëanës ka kryer edhe një sjellje të kundraligjshme të dytë, atë të 

realizimit të një përfitimi material që konsiston në pagesën e kryer nga pacienti në 

klinikën private
622

. Nuk ka rëndësi nëse nëpërmjet vizitës në klinikën apo laboratorin 

privat të mjekut që ushtron në një strukturë publike, jepet kujdes shëndetësor në mënyrë 

të saktë dhe efiçente, përsa kohë ky shërbim mund të ofrohej pa qenë nevoja që pacienti 

të shpenzonte sërish për të marrë një shërbim që ofrohet nga spitali publik, e mandej që 

nga ky shpenzim i pacientit të vinte një përfitim financiar për mjekun
623

. Ndarja midis 

përgjegjësisë administrative dhe asaj penale për “Shpërdorim të detyrës” vlerësohet mbi 

bazën e ekzistencës së pakujdesisë për lindjen e të parës dhe dashjes apo ardhjes së 

pasojave të rënda për lindjen e së dytës
624

.  

Në këtë kuadër, Gjykata e Kasacionit ka ngarkuar me përgjegjësi penale për 

“Abuso di ufficio‖ sipas nenit 323 KPI (kupto “shpërdorim të detyrës”), primarin e një 

spitali publik që ka shtrënguar dhe diskriminuar vartësit e repartit të tij që nuk kishin 

pranuar të zbatonin urdhërin abuziv të primarit për t’i zhvendosur pacientët në një 

klinikë private
625

. Sipas së njëjtës figurë ishte cilësuar edhe sjellja e primarit të Repartit 

të Urologjisë së një spitali publik, i cili i kishte hequr kolegut të tij vartës të drejtën për 

të kryer ndërhyrje kirurgjikale, endoskopike dhe endourologjike, duke shkaktuar kështu 

vonesa të konsiderueshme tek pacientët
626

.  

Në këtë kontekst, përfitojmë për të vënë në diskutim mundësinë e marrjes në 

përgjegjësi penale të primarit i cili duke shfrytëzuar pozitën e tij më të lartë në hierarki 

brenda një strukture spitalore publike, cënon të drejtën e vartësve të tij për të marrë 

pjesë në grevë ose i pengon ata. Siç referon edhe dispozita e nenit 197 të Kodit të 

Punës
627

, e drejta për grevë është e garantuar nga Kushtetuta
628

 dhe është një iniciativë 

                                                 
620

 Neni 248 KPSH “Shpërdorimi i detyrës - Kryerja ose moskryerja me dashje e veprimeve a e 

mosveprimeve në kundërshtim me ligjin, që përbën mospërmbushje të rregullt të detyrës, nga personi që 

ushtron funksione publike, kur i kanë sjellë atij ose personave të tjerë përfitime materiale ose jomateriale 

të padrejta a kanë dëmtuar interesat e ligjshëm të shtetit, të shtetasve dhe të personave të tjerë juridikë, 

nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim deri në shtatë vjet dhe me gjobë nga treqind mijë 

deri në një milion lekë.” 
621

 Art. 323 KPI ― Abuso d‘ufficio - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico 

ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in 

violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse 

proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri 

un ingiusto vantaggio patrimoniale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è 

aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.‖ 
622

 Cass. Pen. Sez. VI penale, Sentenza n.40824/12. 
623

 Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 5507/1996 Rv. 205467 P.G. in proc. Scopinaro Massime precedenti 

Vedi: Rv. 201348 cituar në Cass. Pen. Sez. VI penale, Sentenza n.40824/ 12. 
624

 Kolegjit Penal i Gjykates së Lartë, Vendim nr. 687, date 31.10.2007. 
625

 Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 3704/99. Primari kishte përndjekur dhe ngacmuar kolegët që i ishin 

kundërvënë zbatimit të urdhërit për zhvendosjen e pacientëve në klinikën private nëpërmjet kërcënimeve 

dhe sjelljeve hakmarrëse, duke i hequr ato nga detyra apo duke i ekspozuar ndaj përgjegjësisë disiplinore 

mbi bazën e pretendimeve formale dhe të paqena. 
626

 Cass. Pen., Sez VI, Sentena n. 41215/12. Kjo sjellje mund të përkufizohet si mobbing, eng. 
627

 Neni 197 Kodi i Punës “1. E drejta e grevës garantohet nga Kushtetuta e Republikës se Shqipërisë. 2. 

Sindikatat kanë të drejtë të ushtrojnë të drejtën e grevës për zgjidhjen e kërkesave të tyre ekonomike dhe 

shoqërore, në përputhje me rregullat e caktuara në këtë Kod. 3. Pjesëmarrja në grevë është vullnetare. 

Askush nuk mund të detyrohet të marrë pjesë në një grevë kundër dëshirës se vet. 4. Ndalohet çdo veprim 

që përfshin shtrëngim, cënim ose diskriminim ndaj punëmarrësve, për shkak të pjesëmarrjes ose jo në 

grevë. 5. Gjatë zhvillimit të grevës, palët duhet të bëjnë përpjekje, nëpërmjet bisedimeve, për arritjen e 

mirëkuptimit dhe nënshkrimin e marrëveshjes." 
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private. Rrjedhimisht çdo kufizim i kësaj të drejte, mund të burojë vetëm nga 

Kushtetuta, e cila në nenin 11 pika 3 përcakton se iniciativa private nuk mund të bie 

ndesh me interesat e rëndësishme publike
629

. Neni 197/5 i Kodit të Punës përcakton se 

greva nuk mund të ushtrohet në shërbimet e rëndësisë jetike ku përfshihen “shërbimet e 

domosdoshme mjekësore dhe spitalore”, përsa në këtë kontekst ndërprerja e punës vë në 

rrezik jetën, sigurinë personale ose shëndetin e një pjese ose të tërë popullsisë
630

.   

Përsa i përket të drejtës për grevë që kanë mjekët si një kategori e posaçme 

subjektesh që ofrojnë shërbim me interes publik, neni 65 KEDM parashikon kufizimet 

brenda të cilave kjo e drejtë mund të realizohet në përputhje me normativën juridike 

përkatëse për të pasur një impakt minimal mbi mirëqenien e pacientëve nëpërmjet 

garantimit të mundësisë së “…ofrimit të shërbimit të urgjencës dhe të shërbimeve të 

domosdoshme për të sëmurët”
631

. Për plotësimin e shërbimeve minimale ―…sindikatat 

duhet të përcaktojnë dhe të sigurojnë, gjatë zhvillimit të grevës, punonjësit e nevojshëm 

për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e makinerive dhe te pajisjeve.”
632

.  

“Detyrimi për të marrë pjesë ose jo në grevë” (nenit 264 KPSH)
 633

 cënon lirinë 

për t’u shprehur të personave, por objekti grupor i aplikueshëm për këtë vepër është 

tërësia e marrëdhënieve juridiko-penale që mbrojnë rendin dhe sigurinë publike. 

Mendojmë se arsyeja pse kjo figurë vepre penale është vendosur në këtë seksion gjendet 

në qëllimin për t’i ofruar mbrojtje penale të drejtës për t’u organizuar, lirisë për t’u 

shprehur të parashikuara nga Kushtetuta, pra ndodhemi në një kontekst të gjerë, ku nga 

një sjellje e caktuar cënohet rendi juridik i brendshëm. Kodi Penal italian ka parashikuar 

përgjegjësinë penale për detyrimin për të marrë a për të mos marrë pjesë në grevë në 

dispozita të ndryshme, në varësi të faktit nëse qëllimi i këtij veprimi ka qenë kontraktor, 

jo-kontraktor apo solidariteti e mbështetjeje
634

. Gjithashtu kjo është një vepër penale 

formale e cila quhet e konsumuar pa pasur nevojë të provohet qëllimi i përfitimit të 

padrejtë a cënimi i interesave shtetërore apo të të tretëve siç ndodh tek “Shpërdorimi i 

detyrës”. Megjithatë vendosja apo përjashtimi nga konkurrimi i këtyre dy figurave 

veprash penale, kur subjekti aktiv është funksionar publik, është një çështje që mbetet 

për t’u sqaruar nga gjykata.  

                                                                                                                                               
628

 Neni 51 Kushtetuta e Shqipërisë “1. E drejta e të punësuarit për grevë që ka të bëjë me marrëdhëniet 

e punës, është e garantuar. 2.  Kufizime për kategori të veçanta  të punësuarish mund të vendosen me ligj 

për t’i siguruar shoqërisë shërbimet e domosdoshme” 
629

 Neni 11 i Kushtetutës “Neni 11 -  1. Sistemi ekonomik i Republikës së Shqipërisë bazohet në pronën 

private e publike, si dhe në ekonominë e tregut dhe në lirinë e veprimtarisë ekonomike. 2. Prona private 

dhe publike mbrohen njëlloj me ligj. 3. Kufizime të lirisë së veprimtarisë ekonomike mund të vendosen 

vetëm me ligj dhe vetëm për arsye të rëndësishme publike.” 
630

 Neni 197/5 Kodi i Punës pika 1) dhe 2). Në këtë rast, konfliktet kolektive zgjidhen në mënyrë 

përfundimtare dhe të detyrueshme, sipas nenit 196 të këtij Kodi. 
631

 Neni 65 KEDM “E drejta për grevë - 1. Mjekët kanë të drejtë të kërkojnë nga organet shoqërore dhe 

shëndetësore krijimin e kushteve dhe mundësive sa më të përshtatshme dhe më të mira që të jetë e 

mundur për kryerjen e aktiviteteve të tyre profesionale. Për të arritur këtë, mjekët përdorin mundësitë që 

kanë në dispozicion e që janë më të përshtatshme dhe më pak të dëmshme për të sëmurët. 2. Gjithsesi, 

mjekët kanë të drejtë të organizojnë dhe të marrin pjesë në grevë, por me kushtin e domosdoshëm që të 

kenë garantuar mundësinë e ofrimit të shërbimit të urgjencës dhe të shërbimeve të domosdodhme për të 

sëmurët.” 
632

 Neni 197/6 pika 3 Kodi i Punës. 
633

 Neni 264 KPSH “Detyrimi për të marrë pjesë ose jo në grevë - Detyrimi i punonjësit që kundër 

vullnetit të marrë apo të mos marrë pjesë në grevë ose krijimi i pengesave dhe vështirësive për të 

vazhduar punën kur punonjësi dëshiron të punojë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose 

me burgim gjer në tre muaj.”.  
634

 Art. 502, 503, 505 KPI. 
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Shpërdorimi i detyrës, ashtu siç ishte parashikuar nga neni 207 i Kodit Penal 

shqiptar të vitit 1952
635

, mund të kryhet edhe me mosveprim atëherë kur subjekti për 

shkak të pozitës së tij ka detyrimin për të vepruar, p.sh për të marrë masa për shmangien 

e pasojave që do të dëmtonin këtë veprimtari shtetërore apo interesat e shtetasve dhe me 

dashje nuk ka vepruar
636

. Si rrjedhojë përjashtohet që të mund të konsiderohet si 

“Shpërdorim i detyrës” mosveprimi nga pakujdesia i mjekut që nuk ka marrë masat për 

të parandaluar dëmtime në shëndetin e pacientit.  

Për vërtetimin e lidhjes shkakësore nevojitet që detyrimi për të vepruar i 

funksionarit publik të ishte i përcaktueshëm. Nëse kjo është e pamundur, atëherë 

subjekti nuk mund të merret në përgjegjësi penale. Siç vëren edhe Nosi, në këtë rast 

mund të konfigurohet përgjegjësia penale për korrupsion pasiv apo vjedhje duke 

shpërdoruar detyrën (përvetimi dhe mita, nenet 84-86 dhe 213 të KP të vitit1952)
637

. 

Vihet re një afërsi midis figurës së veprës penale të “Vjedhjes duke shpërdoruar 

detyrën” (neni 135 KPSH) dhe asaj të “Shpërdorimit të detyrës” (neni 248 KPSH) por 

duhet pasur parasysh që kjo e fundit është një vepër penale subsidiare e cila në 

dispozitiv parashikon zbatueshmërinë e saj nëse nuk ka një figurë më të posaçme që të 

gjejë zbatim në rastin konkret
638

.  

Objekti: juridiko-penal i figurës së parashikuar nga neni 135 është më i kufizuar, 

e drejta pronësore mbi sende të luajtshme ndërkohë që tek neni 248 objekti juridiko-

penal parësor është mbarëvajtja e veprimtarisë shtetërore që cënohet nga sjellje që kanë 

për qëllim realizimin e kundraligjshëm të përfitimeve materiale ose jomateriale.  

Ana objektive: “Shpërdorimi i detyrës” kryhet me veprime aktive ose 

mosveprime, ndërkohë që “Vjedhja duke shpërdoruar detyrën” kryhet vetëm me 

veprime aktive. Këtu vërejmë se edhe “moskthimi” i sendit është në fakt veprim aktiv, 

mbajtje e sendit. Rrjedhimisht, shtënia në dorë e sendit të luajtshëm duke shpërdoruar 

detyrën ndodh aty për aty, ndryshe nga ç’ndodh tek neni 248 (nëse përfitimi konsiston 

në një interes me karakter jomaterial). 

Subjekti aktiv në nenin 135 është i përgjithshëm, ndërsa tek neni 248 i posaçëm.  

Ana subjektive: Dashja i referohet dy objekteve të ndryshme nga ku buron edhe 

dallimi mes dy figurave. 

Siç argumenton edhe Elezi, me përjashtim të rastin kur ekzistojnë elementët e 

secilës vepër, pra të jenë kryer veprime të ndryshme të afta për të cënuar objektet 

përkatëse juridiko-penale dhe me formën e kërkuar të fajit, “Vjedhja duke shpërdoruar 

detyrën” nuk konkurron me “Shpërdorimin e detyrës”
639

. 

Kodi Penal shqiptar nuk e parashikon një figurë të posaçme vepre penale si 

“Moskryerja e detyrës” siç bënte neni 203 KPZ
640

 po ashtu si edhe aktualisht neni 328 

                                                 
635

 Neni 207 KPSH v. 1952 “Shpërdorimi i pozitës zyrtare d.m.th kryejra me dashje nga ana e një personi 

zyrtar që jan në kundërshtim me përmbushjen e rregullt të detyrës ose moskryerja me dashje e detyrës kur 

këto vepra kanë sjellë ose dihej se mund të sillnin një dëm të rëndësishëm interesave shtetërore ose 

interesave të ligjëshmë të qytetarëve, dënohet me burgim deri në 5 vjet. Shpërdorimi i pozitës zyrtare që 

ka sjellë pasoja të rënda dënohet me burgim nga tre gjer në dhjetë vjet.”  
636

 Vendim 7.1.1976, Udhëzime dhe vendime të Gjykatës së Lartë të RPSSH (përmbledhje të viteve 1974, 

1975, 1976, 1977),  8 Nëntori, Tiranë, 1982, f. 179. Krimi i shpërdorimit të detyrës kryhet jo vetëm me 

veprime aktive por edhe me mosveprim, kur personi zyrtar me dashje nuk kryen detyrën e ngarkuar me 

ligj 
637

 Nosi, F., Shpërdorimi i pozitës zyrtare (Neni 207 KP), Drejtësia Popullore, n. 3, 1954, f. 15. 
638

 Siç është shprehur Gjykata e Lartë mbi “Kontrabandën nga punonjës që lidhen me veprimtarinë 

doganore” dhe “Shpërdorimin e detyrës”. Gjykata e Lartë, Vendim Unifikues nr. 1, datë 26.3.2002. 
639

 Elezi, I., E drejta penale (pjesa e posaçme), Erik, Tiranë, 2008, f. 206. 
640

 Neni 203 KPZ “Nëpunësi i Shtetit që për çdo lloj preteksti qoftë edhe për heshtjen, errësinën, 

kundrathanjen ose pa mjaftësin’ e ligjës, ometon ose refuzon të bajë një veprër të nëpunësisë vet, 

ndëshkohet me gjobë të randë nga pesëdhjet deri në njëmijë e pesqint fr. ari. (…)” 
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Kodi Penal italian
641

. Besojmë që kjo rrethanë mund të konsiderohet e përthithur brenda 

“Shpërdorimit të detyrës” për shkak të shprehjes së përmbajtur në dispozitë se “Kryerja 

ose moskryerja me dashje e veprimeve a e mosveprimeve në kundërshtim me ligjin që 

përbën mospërmbushje të rregullt të detyrës …”, pra nënkuptohet përgjegjësia penale 

për subjektin që kishte detyrën të vepronte dhe që nuk e ka bërë një gjë të tillë me 

dashje, duke cënuar mbarëvajtjen e veprimtarisë shtetërore.  

 

 

8. Mbi veprën penale ―Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që 

ushtrojnë funksione publike‖. 

 

Do të ishte tipike që mjeku të paraqitej si subjekt aktiv i kësaj vepre penale sipas 

paragrafit të dytë të dispozitës p.sh mjeku kërkon, merr apo pranon një përfitim të 

parregullt, duke premtuar apo siguruar aftësinë për të ushtruar ndikim të paligjshëm tek 

persona që ushtrojnë një funksion publik, pavarësisht nëse ky ndikim është ushtruar apo 

ka prodhuar rezultatet e premtuara
642

. Gjithsesi nuk përjashtohet mundësia që ky të jetë 

subjekt aktiv sipas paragrafit të parë të kësaj dispozite, kur premton ose jep një 

shpërblim në këmbim të premtimit të bërë nga një i tretë të ushtrimit të ndikimit të 

paligjshëm tek një funksionar publik a shtetëror.  

Do të përbënte “Ushtrim të ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë 

funksione publike” sjellja e primarit të një reparti kirurgjie i cili përkundrejt realizimit të 

një përfitimi, material ose personal, premton se do ushtrojë ndikimin e tij për të 

shkurtuar kohën e pritjes së pacientit në listën e pritjes të ndërhyrjeve kirurgjikale, apo 

se do t’i sigurojë pacientit dhomë teke apo se do ta deklarojë ndërhyrjen kirurgjikale si 

“urgjente” për të bërë të mundur kryerjen e operacionit me shpenzimet e spitalit publik e 

pa respektuar listën e pritjes. Kjo vepër penale është e ngjashme me atë të parashikuar 

në Kodin Penal italian të “Induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-

quater KPI) që cilësohet kur p.sh funksionari publik a shtetëror e “shtyn” subjektin që 

ky t’i japë atij (funksionarit) një përfitim të parregullt në këmbim të influencës që ky 

funksionar do të ushtrojë në subjektet e angazhuara në veprimtari shtetërore apo të 

shërbimit publik
643

. Është e rëndësishme të theksohet se që të cilësohet sipas kësaj 

                                                 
641

 Art. 328 KPI “Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 

servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza 

pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la 

reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non 

compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione 

fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il 

termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.‖ 
642

 Neni 245/1 KPSH “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike – 

Premtimi, propozimi ose dhënia, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çfarëdo përfitimi të parregullt, për vete ose 

për persona të tjerë, personit që premton ose siguron se është në gjendje të ushtrojë ndikim të paligjshëm 

në kryerjen e detyrës dhe marrjen e vendimeve nga personat që ushtrojnë funksione publike, shqiptarë ose 

të huaj, pavarësisht nëse është realizuar ushtrimi i ndikimit ose kanë ardhur apo jo pasojat e dëshiruara, 

dënohen me burgim nga gjashtë muaj deri në tre vjet dhe me gjobë nga treqind mijë deri në një milion 

lekë. Kërkimi, marrja ose pranimi, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çfarëdo përfitimi të parregullt, për veten e 

tij ose për persona të tjerë, duke premtuar ose siguruar aftësinë për të ushtruar ndikim të paligjshëm në 

kryerjen e detyrës nga persona që ushtrojnë funksione publike, shqiptarë ose të huaj, pavarësisht nëse 

është kryer ushtrimi i ndikimit ose kanë ardhur apo jo pasojat e dëshiruara, dënohen me burgim nga 

gjashtë muaj deri në katër vjet dhe me gjobë nga pesëqind mijë deri në dy milionë lekë. “ 
643

 Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza  n. 18086/11 Në rastin në fjalë, Gjykata i liston sjelljet e lartpërmendura 

të kryera nga një mjek si pjesë e një mendimi unik kriminal, përbërëse të veprës penale “Concussione” 

sipas nenit 317 KPI. Një vit pasi ishte dhënë ky vendim, kjo dispozitë ndryshoi me hyrjen në fuqi të ligjit 
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dispozite, ndikimi duhet të ushtrohet për veprime që nuk hyjnë në sferën e 

kompetencave të personit që e ka kërkuar apo e ka marrë përsipër ta ushtrojë këtë 

ndikim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
L. 6 novembre 2012, n. 190, neni 1. Pas këtij ndryshimi,  vepra penale e “Concussione” parashikuar po 

sipas nenit 317 KPI, do të nënkuptonte shtrëngimin me anë të kanosjes ose dhunës të kryer nga 

funksionari shtetëror, i cili në shpërdorim të detyrës së tij, detyron një të tretë që t’i kalojë para apo 

përfitime të tjera të ndryshme atij apo të tretëve. Nëse po e njëjta vepër kryhej nëpërmjet shtytjes (kupto 

kërkimit në mënyrë të drejtpërdrejt a të tërthortë), pra pa shkuar në nivelin e “shtrëngimit”, vepra do të 

cilësohet sipas nenit të ri 319-quater KPI “Induzione indebita a dare o promettere utilità. Mbi dallimin 

mes këtyre dy figurave veprash penale shih Vendimin unifikues të Gjykatës së Kasacionit, Cass. Pen, 

S.U. Sentenza n. 12228/14. 
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PJESA E DYTË 

 

 

NDËRVEPRIMI I PËRGJEGJËSISË CIVILE ME ATË PENALE  
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KAPITULLI I 

 

 

 

ASPEKTE JURIDIKO-CIVILE TË PËRGJEGJËSISË SË MJEKUT 

 

 

 
Përmbledhje: 1. Kuadri i përgjithshëm. - 2. Kujdesi si kriter përcaktues i fajit me pakujdesi në detyrimin 

juridiko-civil. - 3. Zbatueshmëria e konceptit juridiko-civil të pakujdesisë në përcaktimin e përgjegjësisë 

penale. - 4. Ndërhyrjet kirugjikale rutinë dhe ndërhyrjet me risk të lartë. - 5. Parimi i besimit tek tjetri. 

 

 

 

1. Kuadri i përgjithshëm. 

 

Në kuptimin e ligjit penal, Salihu e përkufizon pakujdesinë profesionale të 

mjekut, tipike për ato veprimtari të cilat krahas dobisë shoqërore paraqesin edhe rrezik 

si “pakujdesi e personit i cili gjatë ushtrimit të profesionit, zejes së tij apo detyrës është 

i detyruar të jetë më i kujdesshëm sesa njerëzit e tjerë… (e që) nuk ka treguar atë masë 

të kujdesit që kërkohet gjatë ushtrimit të profesionit të tij dhe nëse për shkak të 

mungesës së kujdesit të duhur është shkaktuar pasoja e ndaluar.‖
644

. Përgjegjësia civile 

për dëmet e shkaktuara gjatë ushtrimit të veprimtarive të rrezikshme, është e 

parashikuar në një nen të posaçëm të Kodit Civil
645

. Në aspektin juridiko-civil, 

ndërkohë që pacienti a trashëgimtarët e legjitimuar si palë paditëse, kanë detyrimin për 

të paraqitur prova në mbështetje të pretendimeve mbi një dëm të shkaktuar nga i 

padituri mjek
646

, pala e paditur duhet të provojë se nuk ka vepruar me faj për të mos u 

ngarkuar me përgjegjësi civile
647

. Barra e provës për shpërblimin e dëmit ekzistencial i 

përket paditësit përsa siç çmon edhe GJL në vendimin unifikues “Dëmi ekzistencial 

është një dëm objektiv, prandaj përkeqësimi i mënyrës së jetesës duhet të provohet nga i 

dëmtuari dhe jo vetëm të prezumohet.”
648

. Në sistemin juridiko-civil italian, barra e 

provës për detyrimet kontraktore i përket të paditurit i.e mjekut, kurse për detyrimet 

jashtëkontraktore i përket paditësit, pra pacientit apo trashëgimtarëve të legjitimuar. 

Sakaq, meqenëse në procedimin civil nuk zbatohet parimi i prezumimit te pafajësisë, 

marrja e vendimit nga ana e gjykates mbi dëmin e ardhur do të jetë përftuar nga aplikimi 

i një standarti më fleksibël të njohur ndryshe si "preponderance of evidence" (ang.), pra 

për palën që ka paraqitur provat më bindëse.  

Në thelb pakujdesia e mjekut ka të bëjë me faktin se edhe pse ai nuk e dëshiron 

pasojën e dëmshme të cënimit të shëndetit apo të jetës së pacientit, ai dëshiron rrethanën 

e kundraligjshme që ka shkaktuar këtë pasojë, e për këtë arsye mban përgjegjësi. 

Përgjegjësia civile e mjekut në sistemin juridik shqiptar buron nga shkaktimi i dëmit, 

                                                 
644

 Salihu, I., E Drejta Penale (pjesa e përgjithshme), Universiteti "Fama", Prishtinë, 2010, f. 317 
645

 Neni 622 KCSH ―Personi që kryen një veprimtari të rrezikshme nga natyra e saj ose nga natyra e 

sendeve të përdorura dhe u shkakton dëm personave të tjerë, detyrohet të shpërblejë dëmin, përveç kur 

provon se ka përdorur të gjitha masat e përshtatshme e të nevojshme për mënjanimin e dëmit.‖ 
646

 Neni 12 KPrC “Pala që pretendon një të drejtë, ka detyrim që, në përputhje me ligjin, të provojë faktet 

mbi të cilët bazon pretendimin e saj.” 
647

 Neni 608 §2 KCSH “Përgjegjësia për shkaktimin e dëmit - Personi që ka shkaktuar dëmin nuk 

përgjigjet kur provon se nuk ka faj” 
648

 Vendimi Unifikues i Kolegjeve të Bashkuara të GJL Nr. 12, dt. 13.09.2007 dhe 14.09.2007. 
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për të cilin gjejnë zbatim nenet 608-610 si dhe 622 e 625 KCSH. Ofrimi i kujdesit 

shëndetësor nga mjeku nuk është e rregulluar nga një lloj kontratë e posaçme siç ndodh 

në sistemin juridiko-civil italian, por dispozitat e sipërpërmendura janë ato të cilave u 

referohet Ministria e Shëndetësisë në draftin e Kartës Shqiptare të të Drejtave të 

Pacientit
649

. Nëpërmjet njohjes së përgjegjësisë penale, shteti synon të mbrojë interesat 

e shoqërisë duke dënuar subjektin aktiv ndërkohë që nëpërmjet normave juridiko-civile, 

shkaktari i dëmit duhet t’i shpërblejë të dëmtuarit dëmin. Në këtë kuadër, vendimi i një 

gjykimi penal nuk ndikon në shqyrtimin e padisë civile për shpërblim dëmi, përveç 

rastit kur jepet vendim pafajësie për shkak se fakti nuk parashikohet si vepër penale ose 

kur vendoset pushimi i çështjes penale. Në këto raste padia civile lihet e pashqyrtuar
650

.  

Meqënëse ekziston pavarësi mes jurisdiksioneve të ndryshme, gjykimi penal nuk 

ndikon në kërkesën për të kërkuar në një gjykim civil shpërblimin e dëmit dhe në 

përputhje me nenin 70 K.Pr.P të Shqipërisë, vendimi penal i formës së prerë është i 

detyrueshëm për gjykatën që shqyrton pasojat civile të veprës, vetëm përsa i përket 

faktit nëse vepra penale është kryer dhe nëse është kryer nga i gjykuari
651

. Ndërkohë, 

nëse pala e dëmtuar ka marrë shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga pakujdesia e mjekut 

në një gjykim civil, nuk mund të pretendojë në një moment të dytë të nisë një procedim 

penal si subjekt pasiv në një gjykim penal
652

. 

Përgjegjësia civile mund të ekzistojë edhe për faj të të tretëve, atëherë kur mjeku 

mund të njihet si përgjegjës për sjelljet me dashje apo me pakujdesi të personave të tjerë 

që ai ka nën mbikqyrje si asistentët a infermierët e ngarkuar shprehimisht apo heshturazi 

prej tij për ta asistuar, zëvendësuar apo ndihmuar në kryerjen e veprimtarisë 

mjekësore
653

. Mjeku primar do të merret në përgjegjësi civile, nëse pala e dëmtuar 

vërteton se dëmi i ardhur nga veprimi apo mosveprimi i ndihmësit të mjekut primar, u 

krye për shkak se primari, me faj (pakujdesi), nuk kishte arritur të mënjanonte 

shkaktimin e dëmit kur kishte pasur në fakt detyrimin për ta bërë një gjë të tillë
654

. Fjalia 

e dytë e nenit 609 KCSH kujton përgjegjësinë penale për mosveprim të hasur në nenin 

40 §2 të KPI që parashikon se mospengimi i ardhjes së pasojë penale, është ekuivalent 

me shkaktimin e saj (pasojës penale) në kushtet kur subjekti ka pasur detyrimin dhe 

mundësinë për ta shmangur atë, parashikim që mungon në Kodin Penal shqiptar. Në një 

procedim penal kjo situatë mund të inkuadrohet në një pakujdesi të mjekut primar që 

                                                 
649

 Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QK-CSA), 

Karta Shqiptare e të Drejtave të Pacientit, Neni 4 “E drejta për pëlqim”, aksesuar më shkurt 2014 nga 

http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/KARTA_SHQIPETARE_E_TE_DREJTAVE_TE_PACIEN

TIT.pdf, f. 2 
650

 Neni 68 K.Pr.P “Disponimet për padinë civile - 1. Gjykata, sipas rastit, pranon tërësisht ose pjesërisht 

padinë civile ose e rrëzon atë. 2. Kur jepet vendim pafajësie, për shkak se fakti nuk parashikohet si vepër 

penale ose kur vendoset pushimi i çështjes penale, padia civile lihet e pashqyrtuar.” 
651

 Neni 70 K.Pr.P “Efektet e vendimit penal për gjykimin civil dhe administrativ - 1. Vendimi penal i 

formës së prerë është i detyrueshëm për gjykatën që shqyrton pasojat civile të veprës vetëm përsa i përket 

faktit nëse vepra penale është kryer dhe nëse është kryer nga i gjykuari. 2. Vendimi penal që zgjidh 

rastësisht një fakt që lidhet me një çështje civile, administrative ose penale nuk ka efekt detyrues në asnjë 

proces tjetër.” 
652

 ECHR, Calvelli and Ciglio v. Italy, Application n. 32967/96, 2002. 
653

 Neni 615 KCSH “Dëmi nga personat nën mbikëqyrje - Mësuesit dhe personat e tjerë që kanë nën 

mbikëqyrje të mitur ose personat që u mësojnë të tjerëve një mjeshtëri ose profesion, janë përgjegjës për 

dëmin e paligjshëm të shkaktuar të tjerëve nga nxënësit ose personat që kanë nën mbikëqyrje, ose 

personat që mësojnë mjeshtëri apo profesion pranë tyre, të shkaktuar gjatë kohës që kanë qënë nën 

mbikëqyrje të tyre të drejtpërdrejtë, përveç kur provojnë se nuk kanë mundur të ndalonin shkaktimin e 

dëmit.” 
654

 Neni 609 KCSH “Dëmi duhet të jetë rrjedhim i drejtpërdrejtë dhe i menjëhershëm i veprimit ose 

mosveprimit të personit. Mospengimi i një ngjarjeje nga personi që ka detyrimin ligjor për ta mënjanuar, 

e ngarkon atë me përgjegjësi për dëmin e shkaktuar.” 

http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/KARTA_SHQIPETARE_E_TE_DREJTAVE_TE_PACIENTIT.pdf
http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/KARTA_SHQIPETARE_E_TE_DREJTAVE_TE_PACIENTIT.pdf
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nuk ka kontrolluar dhe mbikqyrur sjelljen e vartësit apo kolegut të tij kur e kishte këtë 

detyrim si rrjedhojë e rolit të garantit që ai ka ndaj pacientit të tij.  

Gjithashtu përgjegjësia civile për veprimet e kryera nga të tretët vërehet edhe në 

rastin e veprimeve të kryera nga personat e pazotë apo të mitur që janë nën mbikqyrjen 

e profesionistëve të kujdesit shëndetësor p.sh për psikiatrin a infermierin e angazhuar në 

një institucion të higjenës mendore për pacientët e shtruar
655

. Kjo përgjegjësi e është 

hequr në Itali (obbligo di sorveglianza, it). Mbetet akoma një çështje e hapur për 

interpretim në Shqipëri. 

 

 

2. Kujdesi si kriter përcaktues i fajit me pakujdesi në detyrimin juridiko-civil. 

 

Kriteri mbi bazën e së cilit duhet vlerësuar kujdesi i debitorit në shlyerjen e 

detyrimeve, është ai i kujdesit të babait të mirë
656

, një parim që rrjedh nga e drejta 

romake. Meqenëse parimi i kujdesit të babait të mirë ka karakter të përgjithshëm, 

sistemi juridik italian përcakton se në referim të ushtrimit të veprimtarive profesionale, 

vlerësimi nëse subjekti ka vepruar me kujdesin e babait të mirë, duhet t’i aplikohet llojit 

të veprimtarisë konkrete, në atë moment konkret, duke lejuar kështu një fleksibilitet më 

të lartë për disa veprimtari të caktuara siç është ajo e profesionistit mjekësor apo 

avokatit. Aplikimi i kësaj norme i referohet përgjegjësisë civile për veprimtari që e 

ngarkojnë debitorin me detyrimin për të përdorur siç duhet mjetet në dispozicion 

(obbligazione di mezzi, it). Në mënyrë analoge, neni 455 i KCSH parashikon se 

“Debitori dhe kreditori duhet të tregojnë kujdesin e duhur e të jenë të përpiktë në 

përmbushjen e detyrimit sipas përmbajtjes së tij‖, pa e komentuar nëse përmbajtja e 

detyrimit është për rezultat apo për përdorimin siç duhet të mjeteve në dispozicion. 

Antagonist me nenin 1176 KCI është neni 1218 KCI ku përcaktohet lindja e 

përgjegjësisë civile për veprimtari nga të cilat kërkohet arritja e një rezultati, pra ku nuk 

ka rëndësi nëse mjetet në përdorim të debitorit/profesionist janë përdorur siç duhet 

(obbligazione di risultato, it)
657

. Ndërkohë detyrimi për të arritur rezultatin përcaktohet 

nga neni 480 KCSH
658

.  

Dallimi mes këtyre detyrimeve ka rëndësi për përgjegjësinë profesionale të 

mjekut jo vetëm në momentin e përcaktimit të përgjegjësisë civile për dëmin e 

shkaktuar, por edhe në përcaktimin e përgjegjësisë penale në varësi të llojit të 

ndërhyrjes mjekësore që ai ka ndërmarrë. Është e qartë që në rastet e kirurgjisë estetike, 

prej kirurgut kërkohet që ky të arrijë një rezultat të caktuar duke përdorur siç duhet 

                                                 
655

 Neni 613 KCSH ― Dëmi nga të miturit dhe personat e pazotë për të vepruar - I mituri që nuk ka 

mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç dhe personat që janë krejt të pazotë për të vepruar nuk përgjigjen 

për dëmin e shkaktuar. Prindërit, kujdestari ose ata të cilëve u janë besuar ose kanë në mbikëqyrje persona 

të pazotë për të vepruar, janë përgjegjës për dëmin e shkaktuar nga veprimet e paligjshme të fëmijve nën 

moshën katërmbëdhjetë vjeç, të personave nën kujdestarinë e tyre dhe të atyre që i kanë nën mbikëqyrje e 

me të cilët banojnë, por që nuk kanë zotësi për të vepruar, përveç kur provojnë se nuk kanë mundur të 

ndalonin shkaktimin e dëmit.‖ 
656

 Art. 1176 KCI “Diligenza nell'adempimento - Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la 

diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di 

un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.‖ 
657

 Art. 1218 KCI “Responsabilità del debitore - Il debitore che non esegue esattamente la prestazione 

dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato 

determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.” 
658

 Neni 480 KCSH “Kur ekzekutimi i detyrimit bëhet i pamundur për fajin e debitorit, kreditori ka të 

drejtë të kërkojë prej tij shpërblimin e dëmit të shkaktuar. 

Debitori është me faj kur, me dashje ose nga pakujdesia, ka krijuar rrethana që e kanë bërë të pamundur 

ekzekutimin ose kur nuk ka marrë masa për ta ndaluar atë.‖ 
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mjetet në dispozicion ndërkohë që për ndërhyrje të tjera kirurgjikale ai ka vetëm 

detyrimin për të vepruar me kujdesin e duhur në përdorimin e mjeteve në dispozicion
659

. 

 

 

3. Zbatueshmëria e konceptit juridiko-civil të pakujdesisë në përcaktimin e 

përgjegjësisë penale. 

 

Businelli përcakton se “veprimtaria mjekësore nuk përputhet më vetëm me 

kurimin e sëmundjeve të shfaqura por ecën paralelisht me shtrirjen që ka koncepti i 

shëndetit në gjithë ato aktivitete të kujdesit shëndetësor parandalues dhe rehabilitues si 

dhe tek ato trajtime mjekësore apo kirurgjikale që nuk janë drejtpërdrejtë të lidhura me 

ruajtjen e shëndetit (e tillë mund të konsiderohet kirurgjia plastike për qëllime estetike; 

nga ana tjetër këtu përfshihen edhe ato trajtime që kanë qenë e pjesërisht vazhdojnë të 

jenë objekt diskutimi (sterilizimi, ndryshimi i seksit, dhe, në një farë mase, ndërprerja e 

vullnetshme e shtatzanisë)”
660

.  

Në origjinën e tij, kujdesi shëndetësor ndaj të sëmurit konsiderohej si një mision 

që vihej në jetë nga një subjekt i pajisur me njohuri të posaçme i cili ushtronte pa qenë i 

lidhur nga ndonjë marrëdhënie varësie në punë. Në kuadrin e zhvillimit teknologjik, 

aparaturave të sofistikuara e nevojës për kujdes post-operator, veprimtaria e mjekut 

filloi gjithmonë e më shumë të inkuadrohej në struktura të organizuara, si nga 

pikëpamja ekonomike ashtu edhe nga ajo juridike, të afta për t’i ofruar këto shërbime e 

për ta realizuar misionin e mjekut në mënyrë më efiçente. Zhvillimi i marrëdhënieve 

shoqërore dhe ekonomike kanë ndikuar në fenomenin që mund të përkufizohet si 

komercializim i profesionit të mjekut, duke zbehur karakterin personal të marrëdhënies 

mjek-pacient
661

, mundësinë për të përfituar shërbimin e kujdesit shëndetësor falas 

(karakteristikë e misionit të mjekut) si dhe atë të të ushtruarit të profesionit mjekësor pa 

qenë i lidhur nga marrëdhënie varësie
662

.  

Sipas Cattaneo, profesioni intelektual është një veprimtari që paraqet vlerë të 

veçantë për shkak të karakterit intelektual që ka, element cilësues i së cilës është 

pikërisht kryerja e një pune të pastër krijuese
663

. Autonomia që ka mjeku në gjerimin e 

punës profesionale nuk duhet kuptuar në sensin absolut, aq sa të na çojë në 

ekuvalentimin e saj me konceptin e profesionit të lirë, sepse ndërkohë që profesionisti i 

lirë është edhe profesionist intelektual, e kundërta nuk është gjithmonë e vërtetë, meqë 

shpesh një profesionist intelektual kryen punën e tij brenda një marrëdhënie varësie; 

p.sh mjeku që punon në një ent spitalor publik dhe jo në klinikën e tij private
664

. Në një 

marrëdhënie pune me varësi, funksioni drejtues i punëdhënësit ―nuk shtrihet si rregull 

në fushën tekniko-profesionale. Profesionisti nuk është i detyruar të ndjekë urdhërat e 

punëdhënësit mbi zbatimin e parimeve teknike e shkencore të profesionit‖
665

. Edhe 

                                                 
659

 Mbi këtë referohu § “Mbi figurën e veprës penale ―Mjekimi i pakujdesshëm.‖ 
660

 Businelli, F. D., Introduzione: le nuove frontiere dell’assicurazione e il principio di precauzione në 

Comandè, G., (Edt.), Gli strumenti della precauzione: nuovi rischi, assicurazione e responsabilità, 

Milano, 2006, f. 2 
661

 I.e. marrëdhënia mjek-pacient është shpesh e ndërmjetësuar nga entet publike (p.sh pacienti ka të 

drejtë të zgjedhë mes disa mjekëve të familjes që i vihen në dispozicion) 
662

 ―Qëllimi i përfitimit nuk është i domosdoshëm që të mund të flasim për profesion‖(…)‖Profesionet e 

lira janë të karakterizuara nga mungesa e (realizimit të) një interesi apo me qëllime altruiste. Sipas 

opinionit dikur mbizotërues, ushtrimi i një profesioni intelektual nuk mund të ishte objekt i një kontrate 

me shpërblim‖. Cattaneo, G., , La responsabilità del professionista, Milano, Giuffrè, 1958, f. 6. 
663

 Cattaneo, G., La responsabilità del professionista, Milano, Giuffrè, 1958, f. 7. 
664

 Cattaneo, G., 1958, ibid, f. 36 
665

 Cattaneo, G., 1958, ibid, f. 36 
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Rescigno mbështet qëndrimin e Cattaneos kur pohon se ―kontrata e profesionistit, në 

vizionin e ligjvënësit të kodit tonë civil (italian, sh.a.), është një kontratë që zbatohet në 

liri të plotë dhe në autonomi, (e) që i kundërvihet marrëdhënies së varësisë në punë. 

(…)gjithmonë e më shumë profesioni (i mjekut, sh.a.) po ushtrohet në marrëdhënie 

varësie pune
666

. Mjeku tashmë konsiderohet si një subjekt që vepron në tregun e lirë dhe 

që mbështetet në një sistem sendesh e personash për të ofruar shërbimet e tij.  

Në sistemin italian, veprimtaria profesionale e mjekut është e rregulluar me një 

kontratë të posaçme që lind mes mjekut dhe pacientit, konkretisht një lloj kontrate pune 

(vepre), e njohur si “prestazione d‘opera intelletuale, it”
667

. Në kontratën e veprës 

(contratto d‘opera, it, neni 2222 KCI) njëra palë merr përsipër përkundrejt shpërblimit, 

të kryejë një punë apo një shërbim në favor të palës tjetër, zakonisht personalisht apo 

përmes familjarëve të tij, në mungesë të një marrëdhënie varësie
668

. Gjerimi i punës 

intelektuale (prestazione d‘opera intelletuale, it, neni 2229-2238 KCI), siç klasifikohet 

marrëdhënia juridiko-civile që formohet mes mjekut dhe pacientit, konsiston në vënien 

në dispozicion të kompetencave dhe aftësive intelektuale të gjeruesit në interes të 

personit të interesuar. Kjo marrëdhënie është e kushtëzuar nga detyrimi i gjeruesit për të 

marrë autorizim nga Autoriteti përkatës për ushtrimin e kësaj veprimtarie p.sh avokati 

nga Dhoma e Avokatëve, mjeku nga Urdhri i Mjekut
669

. Veçoria e kësaj kontrate është 

karakteri ngushtësisht intelektual i llojit të veprës së ofruar. Kjo nuk do të thotë se 

gjeruesi nuk kryen veprimtari me karakter material apo punë dore, por se këto mbeten 

thjesht aksesore e në funksion të aktivitetit intelektual kryesor.  

Nuni et al. shprehen se “kontrata e gjerimit të punëve të të tjerëve synon vetëm 

ndaljen e dëmit që u kanoset interesave pasurore të personit tjetër pa porosinë e këtij të 

fundit. Nuk hyjnë në sferën e zbatimit të nenit 648 të Kodit Civil gjerimi për të ndaluar 

një dëm që iu kanoset interesave jopasurore të personit tjetër…”
670

. Ndryshe nga 

ç’vërehet në të drejtën italiane, në të drejtë kontraktore shqiptare nuk ekziston një 

rregullim i veçantë për aktivitetin profesional të mjekut e më gjerësisht për 

profesionistin mjekësor që përfshin edhe figurën e fizioterapistit, infermierit, 

farmacistit. Gjithsesi vlen të theksojmë se karakteristikat e kontratës së “prestazione 

d‘opera intelletuale‖ si kontratë e posaçme e parashikuar për marrëdhënien që vendoset 

mes pacientit dhe profesionistit mjekësor në sistemin italian, janë shumë të ngjashme 

me atë të gjerimit të punëve të parashikuar nga KCSH. Të dyja janë veprime juridike të 

                                                 
666

 Rescigno, P., Fondamenti e problemi della responsabilità medica, in AA.VV., La responsabilità 

medica, Milano, 1982, f. 77. 
667

 Contratto d‘opera është i ngjashëm me “Kontratën e gjerimit të punëve të të tjerëve” parashikuar nga 

Kodi Civil shqiptar në nenet 648-652. Gjerimi i punëve të huaja pa porosi është burim i veçantë i 

detyrimeve që lind kur një person kryen ndonjë punë në vend të personit tjetër e për llogari të tij por pa 

autorizimin e tij, pra është veprim juridik i njëanshëm (ndryshe nga porosia ku porositësi ka dijeni dhe jep 

udhëzime se çfarë veprimesh duhet të kryejë porositësi).  
668

 Sipas së drejtës civile italiane, kontrata e punës (i.e. veprës, contratto d‘opera, it) është e ngjashme me 

kontratën e sipërmarrjes (contratto d‘appalto) me ndryshimin që kjo e fundit kërkon një organizim më 

kompleks të burimeve njerëzore dhe mjeteve të punës, pra nuk është e përqendruar në kryerjen e veprës 

objekt kontrate, personalisht nga gjeruesi apo nga familjari i tij. Në praktikë, veprimtaria që kryen një 

firmë biznesi të mesëm-të madh, konfigurohet si kontratë sipërmarrje sepse angazhon edhe subjekte të 

tjera në kryerjen e punës objekt kontrate; veprimtaria e biznesit të vogël si artizanët, piktori apo 

zdrukthtari kryejnë veprimtarinë mbi bazë kontrate vepre (contratto d‘opera). Më qartë për diferencën 

mes këtyre dy kontratave në sistemin italian shih Sentenza Tribunale Como, 04 marzo 2005, Appalto tra 

privati - Differenze con il contratto d'opera, aksesuar më maj 2014 nga 

http://campus.unibo.it/100711/1/ftmp1012741051.pdf 
669

 Baldassarri, A. e S., La responsabilità civile del professionista, Milano, Giuffrè, 1993, f. 33. Në 

Shqipëri, veprimtaria e mjekut rregullohet me Ligjin “Për profesionet e rregulluara” Nr. 10171, datë 

22.10.2009. 
670

 Nuni, A., Mustafaj, I., Vokshi, A., E drejta e detyrimeve I, Tiranë, 2008, f. 176. 
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njëanshme ku gjeruesi vepron duke qenë i ndërgjegjshëm se mbron interesat e tjetrit e si 

rrjedhojë ka të drejtë të kërkojë shpërblim për punën e kryer. Gjeruesi vepron pa porosi 

në dobi të të interesuarit (zotit të punës) p.sh nëse do ta zbatonim këtë marrëdhie 

juridike mes mjekut dhe pacientit, i pari do vepronte në interes të të dytit pa porosi në 

rast se pacienti është i paaftë për të dhënë udhëzime sepse i mungojnë njohuritë 

shkencore të nevojshme apo nuk është i vetëdijshem. Sidoqoftë gjeruesi kurrsesi nuk 

mundet të kryejë veprime në kundërshtim me vullnetin e shprehur nga i interesuari
671

.  

Mbetet të konkludojmë se në kuadrin e legjislacionit juridiko-civil aktual 

shqiptar marrëdhënia midis mjekut të punësuar pranë një strukture private që ofron 

kujdes shëndetësor dhe pacientit duhet të inkuadrohet në të ashtëquajturat kontrata 

atipike sipas nenit 660 të KCSH që parashikon autonominë e palëve për të vendosur 

mbi përmbajtjen e kontratave “Palët në kontratë përcaktojnë lirisht përmbajtjen e saj, 

brenda kufijve të vendosura nga legjislacioni në fuqi.‖. Ndërkohë që nëse mjeku 

ushtron profesionin e tij brenda një marrëdhënie pune me varësi pranë një institucioni të 

shëndetit publik, atëherë ky do të gëzojë autonomi vetëm përsa i përket anës teknike të 

profesionit të tij, ndërsa përsa i përket të drejtave dhe detyrimeve në lidhje me pacientin, 

ato do të jenë të përcaktuara nga vetë Autoriteti publik kontrollues përkatës
672

. Kështu 

përcakton edhe neni 62 i KEDM mbi kontratën e punës së mjekut: 

 

―Ushtrimi i mjekësisë, në çdo formë qoftë, pranë një institucioni privat a publik, 

është i detyruar të bëhet në bazë të një kontrate me shkrim, ku përcaktohen detyrimet 

dhe të drejtat përkatëse të palëve. Çdo projekt kontrate i komunikohet paraprakisht 

Këshillit Rajonal të Urdhërit të Mjekëve, i cili shpreh me shkrim vërejtjet dhe 

sugjerimet që mund të ketë.‖. 

 

Pavarësisht nëse mjeku ushtron në një strukturë spitalore publike apo private, 

kjo veprimtari duhet të ushtrohet mbi bazën e një kontrate të shkruar e cila duhet të jetë 

në përshtatje me dispozitat e KEDM dhe me natyrën e specifikat e institucionit përkatës. 

Gjithashtu, në momentin e pranimit të mjekut për të ushtruar profesionin e tij mbi bazën 

e kontratës konkrete, detyrimet etike dhe deontologjike kanë prioritet karshi detyrimeve 

të tjera apo edhe përfitimeve të mundshme
673

. 

Për efekt të ilustrimit të karakteristikave që ka rregullimi i profesionit mjekësor 

si kontratë vepre intelektuale në sistemin italian, do t’i referohemi mjekut/prestatore 

d‘opera intelletuale si gjerues, edhe pse siç parashtruam, në Kodin Civil shqiptar 

mungon një cilësim i tillë i posaçëm i marrëdhënies që vendoset mes këtij dhe pacientit. 

Sipas nenit 2236 KCI, gjeruesi përjashtohet nga detyrimi për shpërblimin e 

dëmit nëse kanë ndërhyrë rrethana që përbëjnë probleme teknike të një vështirësie të 

veçantë, përveç faktit kur dëmi ka ardhur si rrjedhojë e sjelljes me dashje apo pakujdesi 

                                                 
671

 Nuni, A., Mustafaj, I., Vokshi, A., 2008, ibid, f. 175-176. 
672
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të rëndë
674

. Kodi ynë civil përmend pakujdesinë dhe dashjen si rrethana që përcaktojnë 

fajin e debitorit në rastin e “Mosekzekutimit të detyrimit” në nenin 480 KCSH si vijon: 

 

“Kur ekzekutimi i detyrimit bëhet i pamundur për fajin e debitorit, kreditori ka të 

drejtë të kërkojë prej tij shpërblimin e dëmit të shkaktuar.  

Debitori është me faj kur, me dashje ose nga pakujdesia, ka krijuar rrethana që 

e kanë bërë të pamundur ekzekutimin ose kur nuk ka marrë masa për ta ndaluar 

atë”. 

 

Lind pyetja: Çfarë influence ka referimi që i bën kjo dispozitë e kodit civil 

shqiptar  pakujdesisë dhe dashjes në përcaktimin e përgjegjësisë penale të mjekut? 

Legjislacioni juridiko-civil shqiptar (po ashtu si KCI) nuk jep një përkufizim të 

fajit, ndaj praktika i referohet të drejtës penale, konkretisht nenit 14 KPSH që përcakton 

lindjen e përgjegjësisë kur vepra kryhet me faj, si dhe nenet 15 e 16 KPSH mbi 

karakteristikat e secilës formë të fajit. Por në dallim nga faji në kuptimin penal, sipas së 

cilit kërkohet domosdoshmërisht plotësimi i kriterit subjektiv (pra qëndrimi psikik i 

brendshëm i subjektit), për vërtetimin e fajit në të drejtën civile nuk është i 

domosdoshëm vërtetimi i kriterit subjektiv. Faji përcaktohet in abstracto, në bazë të 

sjelljes ideale të një njeriu të kujdesshëm (homo iuridicus, lat.)
675

, duke krahasuar 

sjelljen që ka sjellë dëmin me atë që do të ishte kryer nga një njeri i kujdesshëm në atë 

situatë konkrete. Vlen në këtë rast të theksohet referimi ndaj një standarti njeriu mesatar 

që në kuadrin e së drejtës civile konfigurohet si  “njeriu i kujdesshëm”, standart ky që 

ka shkaktuar jo pak debate në doktrinën penaliste. 

Kjo çështje merr akoma më shumë rëndësi në Kodin Civil italian ku bëhet një 

klasifikim i fajit në pakujdesi e lehtë (colpa lieve, it) dhe pakujdesi e rëndë (colpa 

grave, it). Në këtë moment hapim një parantezë referuar rregullimit juridiko-civil 

shqiptar ku sipas Nuni et al., kriteri që bën dallimin mes pakujdesisë së lehtë dhe asaj të 

rëndë ka karakter sasior: sa më konkret të jetë parashikimi i mundësisë së ardhjes së 

pasojës aq më e rëndë do jetë shkalla e fajësisë
676

. Della Pietra në mënyrë të 

përmbledhur nënvizon raportin e zhdrejtë midis vështirësisë së veprimit që duhet të 

kryejë mjeku dhe rëndësisë së pakujdesisë që i atribuohet atij në rast se shkaktohet 

ardhja e një dëmi. Kështu pakujdesia e rëndë lind kur veprimi apo mosveprimi i mjekut 

ka konsistuar më një gabimi teknik të pafalshëm dhe të papranueshëm (trashanik, sh.a.) 

ndërkohë që pakujdesia e lehtë lind kur subjekti nuk ka vepruar me kujdesin me të cilin 

duhej të vepronte një person me profesionalitet të nivelit mesatar. Së fundmi, pakujdesia 

shumë e lehtë do të lindë për subjektin që ka vepruar në shkelje të rregullave të kujdesit 

që zotërohen nga një person me aftësi të veçanërisht të larta profesionale
677

. 

Një orientim tradicionalistik doktrinor dhe jurisprudencial që përkrah zbatimin e 

nenit 2236 të KCI edhe në të drejtën penale, përjashton përgjegjësinë penale dhe civile 

për profesionistin që ka vepruar me neglizhencë apo vetëbesim të tepruar (këto 

konsiderohen si pakujdesi e lehtë, jo e rëndë, sh.a.) dhe njeh vetëm përgjegjësinë penale 

që ka ardhur nga papërvoja (imperizia, it)
678

 ,e cila sipas këtij orientimi përbën të 
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585. 
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vetmin rast që mund të inkuadrohet si pakujdesi e rëndë. Profesionisti i angazhuar në 

veprimtari që paraqesin vështirësi të veçantë për nga natyra e që kërkojnë njohuri 

teknike-profesionale të posaçme, duke qenë i ndërgjegjshëm për mjetet dhe njohuritë në 

dispozicion, mban përgjegjësi vetëm nëse dëmi që ka ardhur gjatë ushtrimit të kësaj 

veprimtarie, ka qenë rezultat i një gabimi trashanik, që buron nga papërvoja dhe që 

përbën pakujdesi të rëndë
679

.  

Gjykata e Kasacionit ka përcaktuar se përbën pakujdesi të rëndë në ushtrimin e 

veprimtarisë mjekësore ―..sjellja e mjekut (që) nuk përputhet me një minimum njohurish 

dhe përvoje të domosdoshme për ushtrimin e profesionit mjekësor; në thelb, papërvoja 

shfaqet si përcaktim i gabuar i diagnozës apo terapisë‖
680

. Në përputhje me këtë 

orientim, do të kishim kushtëzimin e lindjes së përgjegjësisë penale nga parashikimi i 

një dispozite me karakter juridiko-civil e cila diferencon neglizhencën dhe vetëbesimin 

e tepruar nga papërvoja: konkretisht në zbatim të këtij arsyetimi, nëse mjeku ka kryer 

një veprim me papërvojë profesionale (imperizia, it) duke përkeqësuar shëndetin e 

pacientit, do përgjigjet penalisht vetëm nëse e ka kryer këtë me pakujdesi të rëndë, pra 

veprimi apo mosveprimi që ka dëmtuar shëndetin e pacientit ka qenë një gabim 

trashanik. Anasjelltas, nëse përkeqësimi i gjendjes shëndetësore ka ardhur si rrjedhojë e 

neglizhencës apo vetëbesimit të tepruar atëherë rruga për të provuar fajin e mjekut është 

ajo e zbatimit të kritereve të përgjithshme të së drejtës penale mbi fajin në formën e 

pakujdesisë
681

. 

Një orientim i mëtejshëm juridik dhe më i mbështeturi nga jurisprudenca dhe 

doktrina para hyrjes së fuqi të reformës ligjore Balduzzi, mohonte zbatimin e nenit 2236 

të KCI për përcaktimin e fajit penal duke ia kufizuar fushën e zbatimit në përcaktimin e 

masës së shpërblimit të dëmit civil, përsa përgjegjësia penale ndjek qëllime të ndryshme 

nga ajo civile. Zhvillimi i rrugëve të komunikimit në përgjithësi dhe ato në fushën 

shkencore në veçanti, ka bërë që niveli standard i detyrimit të profesionistit për t’u 

përditësuar në fushën e specialitetit të tij të pësojë një rritje. Një pjesë e mirë e 

veprimtarisë së kryer prej mjekut e që dikur mund të konsiderohej si specialitet përsa jo 

lehtësisht e aksesueshme, tashmë konsiderohet “njohuri e përgjithshme”. Prandaj nëse 

më parë, profesionisti mjek mbante përgjegjësi civile vetëm për veprime të kryera me 

pakujdesi të rëndë apo me dashje, fakti që rregullat e shkelura nga sjellja e tij diktohen 

nga njohuri që tashmë konsiderohen si të përgjithshme, përbën shkak që mjeku të 

merret në përgjegjësi penale për pakujdesi të lehtë e jo të rëndë
682

. Pra tashmë mjeku do 

të merret në përgjegjësi civile, vetëm nëse veprimi që kreu shkonte përtej përgatitjes 

mesatare të tij, pra përbënte një rast kompleks i cili e fiton këtë cilesim nëse nuk është 
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studiuar akoma mjaftueshëm apo nuk është debatuar akoma mbi metodat që duhet të 

ndërmerren për trajtimin më efektiv mjekësor
683

.  

Si rrjedhojë e evolimit të konceptit se çfarë përbën pakujdesi të rëndë e “problem 

teknik të një rëndësie të veçantë”, tashmë përjashtohet mundësia e zbatimit të nenit 

2236 KCI (që parashikon lindjen e përgjegjësisë civile të profesionistit që ushtron 

veprimtari veçanërisht të vështira vetëm nëse ka kryer veprime me dashje dhe pakujdesi 

të rëndë) për përcaktimin e fajit penal
684

. Nga ana tjetër, rikujtojmë se nga pikëpamja 

formale, papërvoja është thjesht një rrethanë e cilësuar e neglizhencës dhe e vetëbesimit 

të tepruar, ndaj edhe trajtimi i saj si kategori më vete duhet të influencojë thjesht 

caktimin e masës së dënimit, dhe jo të përcaktojë apo përjashtojë përgjegjësinë penale, 

përsa sidoqoftë mbetemi brenda kuadrit të fajit në formën e pakujdesisë.  

Në vend të nenit 2236 KCI, për përcaktimin e fajit vazhdohet që t’i bëhet referim 

parimit të përgjithshëm të “kujdesit të babait të mirë” të familjes (neni 1176 §2 KCI) i 

cili është i zbatueshëm për të gjithë llojet e detyrimeve juridiko-civile sipas KCI. Për 

pakujdesinë në formën e neglizhencës dhe vetëbesimit të tepruar do të vijohet me 

aplikimin e kritereve të zakonshme të fajit sipas nenit 43 KPI (mbi format e fajit, 

sh.a.)
685

.
 
 

Si rrjedhojë, në përcaktimin e përgjegjësisë penale për pakujdesi asnjë dallim 

nuk do të bëhet mes tre kategorive të saj dhe vepra penale e kryer me pakujdesi në 

formën e papërvojës do të vlerësohet mbi bazën e kritereve të njëjta që aplikohen për 

neglizhencën apo vetëbesimin e tepruar, në mënyrë që të shmanget “të toleruarit” e një 

niveli më të ulët përvoje për profesionin mjekësor krahasuar me profesionet e tjera, edhe 

pse vështirësia e këtij profesioni është e njohur botërisht.  

Në konkluzion, shkalla e fajit civil nuk është kriter për përcaktimin e ekzistencës 

apo jo të përgjegjësisë penale. Kështu, Gjykata e Kasacionit konkludon se neni 2236 

KCI nuk mund të aplikohet në të drejtën penale sepse gjen zbatim vetëm në kuadrin e 

detyrimit për shpërblimin e dëmit në kushtet e përgjegjësisë kontraktore apo 

jashtëkontraktore
686

. Mandej, ekzistenca e pakujdesisë së rëndë në bazë të nenit 2236 

KCI nuk mund të jetë kriter përcaktues i përgjegjësisë penale, por thjesht duhet mbajtur 

parasysh në caktimin e masës së dënimit përsa një nivel më i ulët faji nuk është i aftë të 

shërbejë si rrethanë përjashtuese e përgjegjësisë
687

.  

Siç parashtruam, kodi ynë civil nuk bën një rregullim të posaçëm të punës me 

karakter intelektual. Për këtë arsye është i nevojshëm referimi tek dispozita e 

përgjithshme mbi mosekzekutimin e detyrimit ku përmenden si kritere për lindjen e 

përgjegjësisë civile dashja dhe pakujdesia
688

. Neni 47 §2 KPSH parashikon se: “Në 

caktimin e dënimit ndaj personit ajo (gjykata, sh.a.) merr parasysh rrezikshmërinë e 

veprës penale, të autorit të saj, shkallën e fajit si dhe rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese.‖ Siç përmendëm, pakujdesia si formë e shfaqjes së fajit në kuptimin juridiko-
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1143 KCSH. 

http://www.italjmed.org/ijm/article/view/itjm.2013.1
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penal e përcaktuar nga parashikueshmëria dhe mundësia për të shmangur pasojën duhet 

vlerësuar sipas kriterit objektiv të ―homo eiusdem profesionis et condicionis‖ (lat.) së 

bashku me kriterin subjektiv, i cili vlerëson aftësinë e subjektit konkret për t’iu 

përshtatur rregullit të sjelljes së shkelur duke konsideruar gjendjen fiziko-intelektuale 

(jo personale) të tij
689

. Pasi faji të jetë provuar si rezultat i një shqyrtimi gjyqësor, 

gjyqtari në bazë të nenit 47 §2 KPSH do të caktojë masën e dënimit duke u bazuar, ndër 

të tjera, tek shkalla e fajit pra tek intensiteti i të dëshiruarit të ardhjes së pasojës nga ana 

e subjektit aktiv. Mbetet për t’u diskutuar nëse dallimi midis pakujdesisë së lehtë apo të 

rëndë do bëhet mbi bazën e një kriteri sasior siç sygjerohet nga Nuni et. al. duke ju 

referuar së drejtës civile
690

 apo mbi një kriter cilësor siç parashikonte Gjykata e 

Kasacionit në vendimin e cituar më lart
691

.  

 

 

4. Ndërhyrjet kirugjikale rutinë dhe ndërhyrjet me risk të lartë.  

 

Franzoni në mënyrë të përmbledhur përshkruan karakteristikat e të provuarit të 

pakujdesisë së mjekut në një procedim civil mbi bazën e vështirësisë së ndërhyrjes 

kirurgjikale si më poshtë
692

: 

Kur ndërhyrja kirurgjikale paraqet vështirësi në ekzekutim sepse kërkon aftësi të 

veçanta, implikon zgjidhjen e problemeve teknike të reja apo të ndërlikuara dhe paraqet 

një marzh të gjerë risku, për të provuar fajin e kirurgut, pacienti duhet të paraqesë në 

mënyrë të saktë dhe të detajuar mënyrën e ekzekutimit të ndërhyrjes dhe veprimeve 

post-operatore. Anasjelltas, kur ndërhyrja nuk paraqet vështirësi në ekzekutim dhe nga 

kjo ka rezultuar përkeqësimi i gjendjes shëndetësore të pacientit, ky i fundit mund të 

provojë përgjegjësinë e mjekut, duke provuar që ndërhyrja ishte e lehtë në ekzekutim 

dhe që përkeqësimi i shëndetit ka ardhur si rrjedhojë e ekzekutimit të papërshtatshëm 

dhe të pakujdesshëm nga ana e kirurgut. Kjo sjell si pasojë detyrimin e kirurgut që të 

paraqesë kundërprovën se ndërhyrja është kryer sipas rregullave dhe se përkeqësimi i 

gjendjes shëndetësore është shkaktuar nga ardhja e një rrethane të paparashikuar dhe të 

paparashikueshme apo nga një cilësi fizike paraekzistuese tek pacienti por që duke 

zbatuar kriterin e përgjithshëm të kujdesit profesional, nuk ishte e dallueshme 

paraprakisht
693

.  

Nëse ndërhyrja konsiderohet e lehtë, pra rutinë, atëherë që të merret në 

përgjegjësi kirurgu dhe enti ku ai është i punësuar, mjafton të vërtetohet se nga kjo ka 

ardhur përkeqësimi i gjendjes së pacientit, përveç kur ky provon që përkeqësimi i 

gjendjes shëndetësore është shkaktuar nga ardhja e një rrethane të paparashikuar dhe të 

paparashikueshme apo nga një cilësi fizike paraekzistuese tek pacienti, por që ishte e 

padallueshme paraprakisht duke zbatuar kriterin e përgjithshëm të kujdesit 

profesional
694

. Pra në këto lloj ndërhyrjesh, ekziston prezumimi se dëmi ka ardhur si 

                                                 
689

 Supra note § Standardi i dyfishtë i detyrimit për kujdes 
690

 Nuni, A., Mustafaj, I., Vokshi, A., 2008, ibid, f. 99. ―sa më konkret të jetë parashikimi i mundësisë së 

ardhjes së pasojës, aq më e rëndë do jetë shkalla e fajësisë‖ 
691

 Supra note, Cass. civ. sez. III, Sentenza n. 8845/95. ―…(ka) përgjegjësi për pakujdesi të rëndë (…) 

vetëm nëse rasti që ndjek është veçanërisht i ndërlikuar apo sepse nuk është eksperimentuar apo studiuar 

mjaftueshëm, apo sepse nuk është debatuar mbi metodën terapeutike  për t‘u aplikuar‖ 
692

 Franzoni, M., Dalla colpa grave alla responsabilità professionale, Giappichelli, 2011, f. 14-15 
693

 Cassazione civile , Sez. III, Sentenza n. 10297/04. 
694

 Cass. Civ., Sentenza n. 6141/78, Giurisprudenza Italiana, 1979, I, 1, c. 614 siç citohet nga Franzoni, 2011, 

ibid, f, 15. Gjykata shprehet se nëse ndërhyrja kirugjikale ka një nivel të lartë  vështirësie në kryerje dhe 

paraqet një risk të lartë për shëndetin e pacientit, pacienti/të afërmit/enti duhet të argumentojnë në mënyrë të 

detajuar mënyrën se si është kryer procedura në secilën nga fazat gjë që nuk është e nevojshme në procedurat e 



Përgjegjësia penale e mjekut   –   Rezarta Demneri 

 

 

165 

 

rrjedhojë e pakujdesisë së mjekut ndaj këtij i përket barra e të provuarit se dëmi nuk ka 

ardhur nga një mungesë e kujdesit në veprimet e tij por është shkaktuar nga një rrethanë 

e paparashikuar dhe e paparashikueshme nga një subjekt që vepron me kujdes të 

cilësuar e të bazuar në njohuritë e përditësuara
695

. Operacion i tillë rutinë konsiderohet 

operacionit cezarian
696

 gjithsesi mund të ketë raste kur për shkak të karakteristikave të 

rastit, operacioni cezarian mund të paraqesë vështirësi teknike, duke e bërë të 

nevojshme vlerësimin e shkallës së vështirësisë për rastin konkret. 

Hapim këtu një parantezë mbi klasifikimin e gjendjes fizike të përpiluar nga 

American Society of Anaesthesiologists (ASA) i cili bazohet në një vlerësim subjektiv të 

gjendjes shëndetësore të pacientit me qëllim ofrimin e një orientimi të përgjithshëm mbi 

mënyrën se si mjekët përshtasin planin e ndërhyrjeve kirurgjikale elektive në funksion 

të atyre urgjente: 

 

 ASA I – Pacient me shëndet normal 

 ASA II – Pacient me sëmundje sistemike të lehtë 

 ASA III – Pacient më sëmundje të rëndë sistemike 

 ASA IV – Pacient me sëmundje sistemike të rëndë që përbën një 

kërcënim konstant për jetën 

 ASA V – Pacient pranë vdekjes që nuk ka pritshmëri mbijetese nëse 

nuk i nënshtrohet operacionit 

 ASA VI – Pacient i deklaruar në vdekje cerebrale, organet e të cilit 

po hiqen me qëllim dhurimi 

 

Siç vëren Daabiss, ky klasifikim paraqet disa të meta në momentin e zbatimit në 

praktikë sepse së pari nuk merr në konsideratë moshën, seksin, peshën, shtatëzaninë apo 

natyrën e ndërhyrjes kirurgjikale të planifikuar, aftësitë profesionale të mjekut kirurg 

apo anestezist, nivelin e përgatitjes pre-operatore apo mundësitë për kujdesin post-

operator, që disponon struktura spitalore
697

 dhe së dyti nuk ka saktësi për shkak se 

njëson riskun e vlerësuar mbi gjendjen fizike të pacientit para ndërhyrjes kirurgjikale 

me riskun në fazën post-operatore që lidhet ngushtë me rëndësinë e llojit të ndërhyrjes 

së kryer dhe risqeve që ajo bart
698

.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
thjeshta meqënëse në këto raste “ nuk mund të mos prezumohet kryerja në mënyrë të papërshtatshme dhe e 

pakujdesshme e veprimtarisë profesionale.‖. Kështu do të konsiderohet se klienti e ka provuar pretendimin e tij 

dhe i takon mjekut të provojë të kundërtën pra që ka kryer me kujdes dhe në mënyrën e duhur ndërhyrjen dhe 

se përkeqësimi i gjendjes së pacientit ka ardhur si rezultat i një rrethane të paparashikuar e të paparashikueshme 

duke treguar kujdesin e zakonshëm profesional ose mund t’i atribuohet një gjendje fizike paraprake të pacientit 

të padiktueshme më parë duke  zbatuar të njëjtin kriter të kujdesit të zakonshëm profesional. 
695

 Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 10297/04. 
696

 Tribunale di Vicenza, 27 gennaio 1990, in Nuova giur. civ., 1991, I, p. 734 siç citohet nga Franzoni, po 

aty. 
697

 Daabiss, M., American Society of Anaesthesiologists physical status classification, Indian Journal of 

Anaesthesia, 2011 Mar-Apr; 55(2), ff. 111–115, MedKnow Publications, doi:  10.4103/0019-5049.79879, 

aksesuar më mars 2014 nga http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3106380/  
698

 Ndërkohë që një pankreaktomi me anestezi të plotë ka një risk shumë më të madh sesa asportimi i një 

lezioni të lëkurës në anestezi të pjesshme, gjendja fizike e pacientit  para ndërhyrjes, në të dyja rastet 

është e klasifikueshme në të njëjtin stad ASA. Owens, WD., siç citohet nga Daabiss, M., American 

Society of Anaesthesiologists physical status classification, Indian Journal of Anaesthesia, 2011, ibid. 

http://dx.doi.org/10.4103%2F0019-5049.79879
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3106380/
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5. Parimi i besimit tek tjetri. 

 

Një karakteristikë tjetër e kontratës së prestazione d‘opera intelletuale është 

parimi i besimit tek tjetri (principio di affidamento, it) që qëndron në bazë të 

marrëdhënies mes palës që ofron shërbimin dhe personit të interesuar. Para se të 

analizojmë këtë aspekt, duhet të hapim një parantezë referuese mbi origjinën e këtij 

parimi, i cili luan një rol shumë të rëndësishëm në përcaktimin e përgjegjësisë penale të 

mjekut kur ka bashkëpërgjegjësi mes disa operatorëve të kujdesit shëndetësor. 

Neni 477 KCSH mbi efektet e mosekzekutimit të detyrimeve, përcakton se 

―Debitori që në ekzekutimin e detyrimit përdor punën e të tretëve përgjigjet për 

veprimet e tyre, të kryera me faj, si të ishin të vetat‖. 

 Parimi i besimit nuk është i njohur formalisht nga ndonjë normë juridike prandaj 

pak më lart pohuam se zbatimi i parimit të besimit tek tjetri mund të deduktohej. Mbase 

arsyeja e kësaj fshihet pas mundësisë që një njohje e shprehur e këtij parimi, do të ulte 

cilësinë e kujdesit shëndetësor të ofruar nga mjeku (i.e. një mjek mund të pretendojë të 

justifikojë një neglizhencë të tijën duke thënë se besonte se ishte kompetencë e mjekut 

tjetër kryerja e një veprimi të caktuar që mund të kishte shmangur një dëm të ardhur 

pacientit).  

Gjithsesi parimi i besimit mbetet pjesë e sistemit të përgjegjësisë sidomos në 

kuadrin e veprimtarive të kryera nga ekipi mjekësor. Ky parim lidhet si me 

përgjegjësinë civile për faj të tjetrit që prek të gjithë profesionistët e kujdesit mjekësorë 

(mjeku kurues, mjeku i turnit, infermieri) që kishin në kurim pacientin, ashtu dhe me 

përgjegjësinë penale individuale ku secili përgjigjet për pasojat e veprimeve apo 

mosveprimeve të veta, mbi bazën e specializimit dhe njohurive që zotëron duke 

përjashtuar kështu shkeljet e normave të kujdesit parandalues nga ana e të tretëve
699

. Për 

këtë arsye, roli që ka pasur secili nga mjekët anëtarë të ekipit duhet vlerësuar veçmas, 

në mënyrë që të përcaktohet nëse njëri ka përgjegjësi për fajin e tjetrit, procedurë kjo që 

shmang përgjegjësinë penale kolektive e që është në përputhje me karakterin individual 

të kësaj përgjegjësie
700

. 

Si shembull ilustrativ të zbatimit të parimit të besimit mund të përmendim rastin 

e specializantit në mjekësi (praktikanti) të cilit i janë dhënë kompetenca të caktuara nga 

primari (në një kontratë të posaçme hipotetike të gjerimit të punëve intelektuale të të 

tjerëve primari do të ishte gjeruesi) për kryerjen e punës në interes të pacientit bën një 

gabim, atëherë primari/gjerues nuk mund ta shkarkojë përgjegjësinë tek 

specializanti/praktikant sepse veprimtaria e këtij konsiderohet si nën mbikqyrje të 

drejtpërdrejtë të primarit, sipas nenit 615 KCSH mbi dëmin nga personat në mbikqyrje. 

Mandej po në mbështetje të kësaj dispozite, të mospasurit të situatës nën kontroll përbën 

një neglizhencë nga ana e vetë primarit. Funksioni drejtues që ka primari është si një 

formë e veçantë e culpa in vigilando që e ekspozon atë ndaj përgjegjësisë penale
701

. I 

njëjti arsyetim zbatohet edhe në rastin e mjekut primar që ka detyrimin për të 

nënshkruar analizat e kryera në laborator. Nënshkrimi nga ana e primarit dëshmon se ai 

ka ushtruar detyrimin për mkiqyrje që rrjedh nga pozicioni i tij drejtues. 

Parimi i besimit zbatohet edhe në kushtet kur gjerimi i punës intelektuale nuk 

ofrohet vetëm nga një profesionist i lirë por nga shoqëri profesionale, pra ente të 

organizuara, siç mund të jetë shërbimi spitalor publik. Pavarësisht nëse mjeku është i 

punësuar në një ent spitalor publik apo jo, puna e tij konsiderohet si prestazione d‘opera 

                                                 
699

 Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 32191/09.  
700

 Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 19755/09. 
701

 Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 1992, n. 322 siç citohet nga Cataldi, R., Responsabilità del 

medico e della struttura sanitaria dopo la riforma,  Maggioli, Rimini, 2013, f. 205. 
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intelletuale
702

. Pranimi i pacientit për shtrim apo për vizitë ambulatoriale, përbën një 

marrëveshje kontraktore (contratto d‘opera professionale, it) midis pacientit dhe entit 

spitalor, i cili merr përsipër që të kryejë veprimtari diagnostikuese dhe eventualisht 

terapeutike për pacientin duke patur parasysh situatën konkrete në të cilën ky është 

pranuar.  Sikundër mjeku i punësuar nga enti spitalor nuk merr pjesë në kontratën mes 

pacientit dhe entit, përgjegjësia e mjekut për dëmin e shkaktuar në ushtrimin e 

veprimtarisë diagnostikuese dhe eventualisht terapeutike ndaj pacientit është 

jashtëkontraktore, si rrjedhojë e drejta për dëmshpërblim që ka pacienti parashkruhet 

brenda tre vitesh për dëmin jashtëkontraktor dhe një vit për dëmet morale në bazë të 

nenit 115 KCSH
703

. Për sa më sipër, vendimi i Gjykatës së Lartë që shprehej se i 

padituri për shpërblimin e dëmit do të përgjigjet në raport me shkallën e fajësisë së tij e 

jo për të gjithë dëmin e shkaktuar e që ka ardhur si pasojë edhe e veprimeve të 

parregullta të personave të tjerë, i referohet rastit kur ky i paditur nuk është në pozitat e 

garantit që ushtron mbikqyrje mbi të tjerët
704

.  
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 Baldassarri, A. e S., La responsabilità civile del professionista, Milano, Giuffrè, 1993, f. 7 e vijim. 
703

 Neni 115 KCSH ―Parashkruhen brenda afateve prej - … dh) tre vjetëve paditë për shpërblimin e 

dëmit jo kontraktor dhe paditë për kthimin e përfitimit pasuror pa të drejtë. e) një vit paditë për 

shpërblimin e dëmit jopasuror për cenimin e nderit, personalitetit ose reputacionit”. Sipas sistemit italian 

e drejta për shpërblimin e dëmit jashtëkontraktor parashkruhet brenda 5 viteve. 
704

 Vendim 27.1.1979, Udhëzime dhe vendime të Gjykatës së Lartë të RPSSH (përmbledhje të viteve 

1978, 1979, 1980),  Kombinati Poligrafik, Tiranë, 1989, f. 264. 
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KAPITULLI II 

 

 

 

REFORMA LIGJORE BALDUZZI MBI PËRGJEGJËSINË PENALE 

TË PROFESIONISTIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR 

 

 

 
Përmbledhje: 1. Harmonizimi i përgjegjësisë civile me atë penale për pakujdesinë në dhënien e kujdesit 

shëndetësor. - 2. Kriteret objektive për përcaktimin e pakujdesisë: Udhëzuesit, protokollet dhe praktika e 

mirë mjekësore. - 3. Zbatimi i reformës ligjore Balduzzi në jurisprudencën aktuale italiane. 

 

 

 

1. Harmonizimi i përgjegjësisë civile me atë penale për pakujdesinë në dhënien e 

kujdesit shëndetësor. 

 

Reforma ligjore Balduzzi e realizuar në Itali në nëntor të vitit 2012
705

 ka 

ndryshuar kushtet për marrjen në përgjegjësi penale të profesionistit mjekësor për 

pakujdesi në mjekim, duke i harmonizuar me ato të nevojshme për lindjen e 

përgjegjësisë civile, pa prekur diferencat procedurale të secilit jurisdiksion. Tashmë 

përgjegjësia penale për pakujdesi nga ana e profesionistit të kujdesit shëndetësor, do të 

lindi vetëm nëse cënimi i objektit juridiko-penal është kryer me pakujdesi të rëndë. Pra 

mjeku i cili ka dhënë trajtimin mjekësor duke iu përmbajtur udhëzuesve dhe praktikës 

së mirë mjekësore nuk përgjigjet penalisht për veprime të kryera me pakujdesi të lehtë.  

Siç përcaktuam në seksionin paraardhës, për sjelljet neglizhente apo të kryera 

me vetëbesim të tepruar mjeku mban përgjegjësi civile pavarësisht nga shkalla e 

pakujdesisë (sipas KCI), ndërsa nëse ka vepruar me papërvojë (imperizia, it), ai mban 

përgjegjësi civile vetëm nëse sjellja përbënte pakujdesi të rëndë 
706

. Siç përmbledh 

Traina, pakujdesia është e rëndë nëse mjeku nuk ka ushtruar aftësitë më minimale të 

pritshme nga një mjek, pra duke shkelur normat më minimale të kujdesit (i.e. me 

papërvojë, sh.a.) dhe anasjelltas, pakujdesia  është e lehtë nëse mosdhënia e kujdesit 

shëndetësor në neglizhencë apo vetëbesim të tepruar është shkaktuar nga mungesa e 

përgatitjes profesionale, si në kryerjen e ndërhyrjes kirurgjikale ashtu edhe në 

përcaktimin e zbatimin e terapisë mjekësore; p.sh pacienti nuk informohet mbi dëmet e 

mundshme që mund të rrjedhin nga një trajtimi mjekësor i caktuar
707

. Mbetet sidoqoftë i 

aplikueshëm detyrimi i përcaktuar nga neni 2043 KCI për përgjegjësinë e shkaktimit të 

dëmit nga një veprim i paligjshëm. Gjyqtari do të bazohet në vlerësimin e sjellje së 

                                                 
705

 Legge 8 novembre 2012 n. 189, Art. 3 “L‘esercente la professione sanitaria che nello svolgimento 

della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non 

risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l‘obbligo di cui all‘articolo 2043 

del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente 

conto della condotta di cui al primo periodo” 
706

 Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 2466/95 cituar nga Traina, F., Medical Malpractice The Experience in 

Italy, Clinical Orthopaedics and Related Research, Vol. 467, ff. 434–442, Springer, 2009, DOI 
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profesionistit të kujdesit shëndetësor në momentin kur do t’i duhet të përcaktojë dëmin 

që duhet shpërblyer. 

Kjo risi është në linjë me rregullimin juridik të parashikuar në SH.B.A dhe në 

Mbretërinë e Bashkuar, ku mjeku mban përgjegjësi penale vetëm për pakujdesi të rëndë 

(gross negligence, ang) në dhënien e kujdesit shëndetësor. Në SHBA, pakujdesia e 

mjekut në një gjykim tort law është cilësuar si medical malpractice sepse ka kritere të 

posaçme vlerësimi krahasuar me neglizhencën e zakonshme të shqyrtuar në po këtë 

juridiksion. Për t’u dalluar nga përgjegjësia në kushtet e tort law, përgjegjësia penale e 

mjekut (i.e. medical malpractice) përkufizohet si “një nivel neglizhence apo vetëbesimi 

të tepruar (reckless, ang.) i vlerësuar si i rëndë, e që është shumë i  largët nga sjellja e 

kujdesshme dhe e matur e një njeriu mesatar,  aq (i largët, sha.) sa të dëshmojë për një 

indiferencë (të mjekut) ndaj pasojave të mundshme, (indiferencë sh.a.) e cila në disa 

raste mund të zëvendësohet nga dashja (në ardhjen e këtyre pasojave, sh.a)”
708

. Në një 

vendim të gjykatës amerikane përcaktohet se “Neglizhenca që të jetë penale duhet të 

jetë (një sjellje, sh.a.) e pamatur (reckless, ang., me vetëbesim të tepruar) dhe e 

ekzagjeruar (wanton, ang.); “ajo çka do ta bëjë përgjegjësinë e mjekut të anojë nga 

jurisdiksioni penal në vend të atij civil, është fakti nëse drejtësia do të ishte ―më e 

drejtë‖ (pasi të përcaktohej) nëse për veprimin apo mosveprimin e mjekut, do të duhej 

të dëmshpërblehej i dëmtuari apo shoqëria”
709

.  

Mantovani parashtron një kategorizim të ndërhyrjeve mjekësore me qëllim 

qartësimin se cili është terreni në të cilin zbatohet vlerësimi i shkallës së pakujdesisë së 

mjekut pas reformës ligjore Balduzzi si më poshtë:  

 

a. Ndërhyrje terapeutike 

b. Ndërhyrje terapeutike-eksperimentale 

c. Ndërhyrje eksperimentale e pastër 

d. Ndërhyrje estetike e pastër 

 

si dhe të  kualifikimeve profesionale të mjekut të cilat ndryshojnë në varësi të 

specializimit të tij (mjek specialist, mjek i përgjithshëm etj)
710

. 

Qëllimi i kësaj reforme ligjore ishte ai i parandalimit të mjekësisë difensive, që 

në thelb bie në kundërshtim me detyrimet deontologjike të cilat garantojnë autonominë 

e ushtrimit të profesionit dhe efektivitetin në përcaktimin e terapive
711

, parime 

universale të etikës dhe deontologjisë mjekësore
712

. Mjeku duhet të ushtrojë profesionin 

e tij i udhëhequr nga qëllimi për të lehtësuar vuajtjet, në respektim të lirisë dhe dinjitetit 

të individit
713

. Gjithashtu, reforma ligjore Balduzzi synon stimulimin e njohjes dhe të 
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zbatimit të instrumentave të disponueshëm për diagnostifikimin dhe trajtimin mjekësor, 

që janë fryt i eksperiencës shkencore të konsoliduar, të cilat sidoqoftë duhen përshtatur 

rasteve konkrete në të cilat gjejnë zbatim.  

 

 

2. Kriteret objektive për përcaktimin e pakujdesisë: Udhëzuesit, protokollet dhe 

praktika e mirë mjekësore. 

 

Siç përcaktohet në nenin 3 të Ligjit n. 189/12 (Reforma Balduzzi) pikat e 

referimit për përcaktimin e pakujdesisë së profesionistit të kujdesit shëndetësor janë 

udhëzuesit dhe praktika e mirë mjekësore.  

Udhëzuesit janë rekomandime të sjelljes klinike të përpunuara nëpërmjet një 

procedure kontrolli sistematik të literaturës shkencore, të cilët po ashtu si protokollet 

mjekësore, kanë për qëllim mbrojtjen e të drejtave të mjekëve dhe pacientëve gjatë 

realizimit të dhënies dhe përfitimit të kujdesit shëndetësor
714

. Këto norma sjelljeje të 

kujdesshme mund të burojnë nga akte të ndryshme (rregullore, plane, qarkore), por 

zbatimi i tyre bëhet i detyrueshëm vetëm nëse përmbushin kushtin e të qenurit 

shkencore, aktuale dhe efikase. Udhëzuesit mjekësorë përditësohen në mënyrë 

konstante nga komuniteti shkencor, si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar, në 

varësi të zhvillimeve të shkencës dhe praktikës. Ky standartizim i sjelljes së mjekut 

është pjesë e një procesi që prek veprimtaritë e rrezikshme (parashikuar nga neni 622 

KCSH) në kuadrin e progresit shkencor e teknologjik si dhe të tërësisë së interesave të 

prekura.  

Udhëzuesit janë tregues të cilësisë, përshtatshmërisë, efikasitetit dhe 

ekonomicitetit
715

 të veprimtarive që kanë të bëjnë me shërbimin e kujdesit shëndetësor. 

Ato përmbajnë rekomandime, sygjerime
716

 dhe tregues me karakter etik, deontologjik 

dhe juridik
717

. Gjithsesi udhëzuesit së cilëve duhet t’u përmbahet profesionisti mjekësor, 

nuk duhet të konsiderohen si përcaktuese të pakujdesisë së posaçme (parashikuar nga 

neni 43 KPI, i.e. kur normat e kujdesit burojnë nga ligje, rregullore, urdhëra) meqënëse 

të dhënurit kujdes shëndetësor, duhet të karakterizohet nga autonomia e profesionistit në 

përzgjedhjen e procedurave mjekësore duke mbajtur parasysh interesin më të mirë të 

pacientit, e jo thjesht në një ekonomizim të shpenzimeve apo zbatim strikt të 
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protokolleve apo udhëzuesve
718

. Që profesionisti mjekësor të pretendojë përjashtimin 

nga përgjegjësia penale për pakujdesi të lehtë bazuar në rregullimin e ri ligjor, duhet që 

fillimisht të përcaktojë se cila ka qenë udhëzuesi së cilit ai i ishte referuar. Nëse nuk 

është në gjendje ta bëjë një gjë të tillë, ai nuk mund të përjashtohet nga përgjegjësia 

penale qoftë edhe sikur pacienti të ketë dhënë pëlqimin e tij për t’iu nënshtruar atij 

trajtimi mjekësor
719

. Mjeku do të mbajë përgjegjësi penale vetëm nëse sjellja e kryer 

duke zbatuar në mënyrë kritike standardet e përcaktuara nga udhëzuesit, pra duke ia 

përshtatur karakteristikave të rastit e interesave të pacientit konkret, është kryer më 

pakujdesi të rëndë
720

. 

Udhëzuesit ndryshojnë nga protokollet mjekësore sepse përcaktojnë skema 

sjelljeje të veprimtarisë diagnostifikuese apo terapeutike që duhet të ndiqen nga mjeku 

në kuptimin e përgjithshëm dhe vetëm ato udhëzues të cilat përcaktojnë standarde të 

sjelljes dhe janë në përputhje me praktikën më të mirë mjekësore mund të shërbejnë si 

kritere vlerësuese të sjelljes së profesionistit mjekësor
721

.  

Protokollet mjekësore janë më të detajuara në përcaktimin e normave të kujdesit 

përsa konsistojnë në skema të sjelljes që duhet të ndiqen nga mjeku në mënyrë që të 

arrihet një rezultat i caktuar gjatë kryerjes së veprimtarive diagnostifikuese apo 

terapeutike
722

. Siç vëren Giunta “udhëzuesit përcaktojnë kufijtë e rrezikut të lejuar 

përsa kohë nuk bien në kundërshtim me protokollet mjekësore”
723

. Të tillë mund të 

përmendim në Shqipëri dokumentin “Udhëzues për përgatitjen e një plani spitalor ndaj 

fatkeqësive të mundshme të vlerësuara prioritare në Shqipëri”
724

, Udhëzimi “Mbi 

shëndetin riprodhues”
725

, Udhëzuesi “Mbi plotësimin e kartelës së re stomatologjike
726

 

etj. Gjithsesi ky kategorizim nuk ka shumë rëndësi në momentin e shqyrtimit gjyqësor 

përsa të dyja janë burime të normave të kujdesit. 

 Praktika e mirë mjekësore e akredituar nga komuniteti shkencor, përbëhet nga 

strategjitë që kanë për qëllim parandalimin apo dhe zbutjen e komplikacioneve të 

paparashikuara që vijnë prej ndërhyrjeve mjekësore ose që synojnë përmirësimin e 

nivelit të sigurisë së këtyre ndërhyrjeve
727

. Përparimet e shkencës dhe teknologjisë nuk i 

                                                 
718

 Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 35922/12. 
719

 Cass. Pen., Sezione IV, Sentenza n. 2347/14.Mjeku kirurg plastik kishte vepruar me pakujdesi në 

formën e papërvojës kur kishte përzgjedhur tipin e protezave në një ndërhyrje mastoplastike aditive që i 

kishte shkaktuar pacientes paaftësi në punë për mbi 40 ditë. Mjeku pretendonte të përjashtohej nga 

përgjegjësia penale si rrjedhojë e hyrjes në fuqi të ndryshimit në ligj mbi marrjen në përgjegjësi penale të 

profesionistit mjekësor vetëm për pakujdesi të rëndë, ndryshim që hyri në fuqi në një moment të dytë pas 

depozitimit të rekursit pranë Gjykatës së Kasacionit. Cass. Pen., Sezione IV, Sentenza n. 2347/14.  
720

 Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 16237/13. 
721

 Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza, n. 11493/13. 
722

 Një shembull protokolli mjekësor “Protokollet klinike për praktikën e mjekësisë së familjes bazuar në 

udhërrëfyesin për moshën e tretë”, 2011, aksesuar më maj 2014 nga 

http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/Shendeti_Publik/2_2.pdf  
723

 Giunta, F., Il reato colposo nel sistema della fonti siç është cituar nga Delpino, L., 2013, f. 464 
724

 Ministria e Shëndetësisë, aksesuar më prill 2014 nga http://www.shendetesia.gov.al/al/baza-

ligjore/rregullore-dokumenta-udhezues  
725

 Ministria e Shëndetësisë, aksesuar më maj 2014 nga 

http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/Shendeti_Publik/57.pdf  
726

 Ministria e Shëndetësisë, aksesuar më maj 2014  

http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/Stomatologjia/5_2.pdf  
727

 Decreto Ministeriale 15 luglio 1997 mbi Implementimin e Udhëzuesve të Bashkimit Europian të 

Praktikës së Mirë Klinike për Ekzekutimin e Eksperimentimeve Klinike të Barnave, aksesuar më prill 

2014 nga 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/08/18/097A6330/sg;jsessionid=0eXmULS1q6IMuVf1Ekbn3g

__.ntc-as2-guri2a miratuar nga  më 17 korrik 1996  me dokumentin E6: Good  Clinical  Practice:  

http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/Shendeti_Publik/2_2.pdf
http://www.shendetesia.gov.al/al/baza-ligjore/rregullore-dokumenta-udhezues
http://www.shendetesia.gov.al/al/baza-ligjore/rregullore-dokumenta-udhezues
http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/Shendeti_Publik/57.pdf
http://www.shendetesia.gov.al/files/userfiles/Stomatologjia/5_2.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/08/18/097A6330/sg;jsessionid=0eXmULS1q6IMuVf1Ekbn3g__.ntc-as2-guri2a
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/08/18/097A6330/sg;jsessionid=0eXmULS1q6IMuVf1Ekbn3g__.ntc-as2-guri2a


Përgjegjësia penale e mjekut   –   Rezarta Demneri 

 

 

172 

 

eliminojnë praktikat e mëparshme në mënyrë të menjëhershme, por bashkëjetojnë për 

një periudhë kohe me to, derisa t’i tejkalojnë. Vetëm pas këtij momenti, praktika e re 

mund të konsiderohet si e detyrueshme. Një shembull i praktikës së mirë do të ishin të 

gjithë ato norma me karakter të përgjithshëm e me një fushë të gjerë zbatimi, të cilat 

kanë probabilitet të lartë të ulin dëmtimet në shëndetin e pacientit dhe që bazohen në 

njohuri që i referohen si pacientit ashtu edhe mjekut apo të tretëve të angazhuar në 

veprimtari kërkimore shkencore. Sipas Giuntas, praktika e mirë buron nga eksperienca e 

përditshme dhe përfshin rrethana juridike të konsoliduara falë zbatimit në formën e 

imitimit. Në ushtrimin e një veprimtarie të rrezikshme, praktika e mirë ka natyrë 

sociologjike dhe gjen fushë zbatimi reziduale (pra aksesore, sh.a) përkundrejt faktorëve 

të përgjithshëm të riskut‖ vëren Giunta
728

; “Ajo ka një funksion formues rezidual të 

fajit, duke i dhënë karakter juridik pakujdesisë në sjellje, aty ku në fakt mungojnë norma  

formale që të përcaktojnë çfarë duhet e çfarë nuk duhet bërë, nëpërmjet objektivizimit të 

sjelljeve që priten prej profesionistit si dhe funksionit përjashtues prej përgjegjësisë 

penale në rastin kur sjellja ka qenë  në përputhje të kësaj praktike të mirë‖
729

. 

Praktika e mirë dallon nga udhëzuesit sepse ndërkohë që këto të fundit 

trupëzojnë njohuritë shkencore mbi një tematikë të caktuar, e në një moment të posaçëm 

historik, praktika e mirë duket se nuk ka një përmbajtje aq të mirëpërcaktuar, duke i 

dhënë kështu mundësinë ekspertëve mjeko-ligjorë apo konsulentëve specialist që të jenë 

më të lirë në evidentimin e normave të kujdesit. Megjithatë, ka pasur disa përpjekje për 

standartizimin e praktikës së mirë mjekësore. Agjencia Europiane e Barnave (EMEA)
730

 

e përkufizon praktikën e mirë klinike si “një standard ndërkombëtar etik dhe shkencor i 

cilësisë në krijimin, zbatimin, regjistrimin dhe raportimin e testimeve që kërkojnë 

pjesëmarrjen e njerëzve. Përputhja me këto standarde ofron një garanci publike që 

siguria dhe mirëqenia e personave të përfshirë në testime të jenë të mbrojtura, në 

respektim të parimeve që burojnë nga Deklarata e Helsinkit, dhe që të dhënat nga 

testimet klinike janë të besueshme‖
731

. Edhe pse i referohet testimeve klinike për barnat 

brenda BE-së dhe rajoneve të ICH, rregullat e përmbajtura në këtë dokument mund të 

zbatohen edhe për kërkimet e tjera klinike që kanë impakt në sigurinë dhe mirëqenien e 

njerëzve
732

. Shembuj të tillë në Shqipëri janë “Plani i veprimit i dokumentit politik të 

strategjisë shqiptare për parandalimin dhe minimizimin e dëmeve alkool-lidhura”, 

“Strategjia kombëtare për një transfuzion gjaku të sigurtë”, “Strategjia Kombëtare e 

Sigurimit të Kontraceptivëve, Strategjia për parandalimin e HIV/Aids” etj
733

. 

Përdorimi i udhëzuesve dhe praktikës së mirë klinike si kritere të vlerësimit të 

sjelljes së mjekut gjatë ofrimit të kujdesit shëndetësor, përfaqësojnë standarte objektive 

sidomos krahasuar me atë të njohurive dhe aftësive të profesionistit mesatar së cilit deri 

tanimë i referohej doktrina dhe jurisprudenca italiane. Gjithsesi trajtimi mjekësor i 

zbatuar në shkelje të këtyre kritereve nuk duhet interpretuar se sjell automatikisht 

                                                                                                                                               
Consolidated  Guideline (CPMP/ICH/135/1995) i aksesueshëm nga 

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf  
728

 Giunta, F., Il reato colposo nel sistema della fonti siç është cituar nga Delpino, L., Diritto Penale 

(Parte Generale), Simone, Napoli, 2013, f. 464 
729

 Giunta, F., Il reato colposo nel sistema della fonti siç është cituar nga Delpino, L., 2013, f. 464 
730

 European Medicines Agency, Guideline for Good Clinical Practice (July 2002 CPMP/ICH/135/95), 

2006, aksesuar më prill 2014 nga 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/ËC500002874.pd

f  
731

 European Medicines Agency,  2006, ibid, f. 5. 
732

 European Medicines Agency, 2006, ibid, f. 5. 
733

 Ministria e Shëndetësisë, Dokumenta Strategjikë, aksesuar më prill 2014 nga 

http://www.shendetesia.gov.al/al/baza-ligjore/dokumenta-strategjike  

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002874.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002874.pdf
http://www.shendetesia.gov.al/al/baza-ligjore/dokumenta-strategjike
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përgjegjësi penale për profesionistin mjekësor sepse ky i fundit, në kuadrin e 

autonomisë profesionale, ka të drejtën, madje detyrimin, që me synimin për të 

përmirësuar gjendjen shëndetësore të pacientit, ta përshtasë trajtimin mjekësor kushteve 

klinike konkrete në të cilat ky pacient ndodhet
734

. Sipas Federspil, “udhëzuesit mund të 

jenë një instrument i dobishëm në disa situata, më posaçërisht në situatat e 

thjeshta…çdo situatë patologjike konkrete, pra çdo proces sëmundjeje që ka prekur një 

individ të caktuar, është rezultati i gërshetimit të fenomeneve që nuk hasen në natyrë në 

raste të tjera …ndaj (udhëzuesit dhe praktika e mirë, sh.a) mund të përcaktojnë thjesht 

rregulla sjelljeje në vija të përgjithshme e nuk mund të shndërrohen në urdhëra apo 

receta sjelljeje“
735

. 

 

 

3. Zbatimi i reformës ligjore Balduzzi në jurisprudencën aktuale italiane. 

 

Sirena, President i Seksionit IV të Gjykatës së Kasacionit, në komentim të 

ndryshimeve mbi përgjegjësinë penale të mjekut pas reformës ligjore Balduzzi, theksoi 

se udhëzuesit nuk janë të kodifikuar në tekste të posaçme, siç janë normat e kujdesit të 

posaçëm (referuar nenit 43 KPI mbi pakujdesinë që vjen nga shkelja e ligjeve, 

urdhërave apo normave disiplinore, sh.a.); se ato janë norma orientuese të vlerësimit të 

pakujdesisë penale të cilave u mungon karakteri urdhërues sepse nuk gjejnë zbatim në 

çdo rast të mundshëm e duhet t’i përshtaten kushteve klinike konkrete
736

. Kështu 

vazhdon Sirena, udhëzuesit duhen konsideruar si instrumente suplementare në 

dispozicion të gjyqtarit, të cilat kufizojnë diskrecionin e këtij të fundit në vlerësimin e 

pakujdesisë në mjekim. Për të evidentuar këtë karakteristikë të udhëzuesve, Sirena 

grupon vendime të jurisprudencës së Gjykatës së Kasacionit si më poshtë: 

 

 Respektimi i udhëzuesve nga ana e mjekut nuk është i mjaftueshëm që ta 

përjashtojë mjekun nga përgjegjësia penale nëse provohet se të vepruarit 

strikt në përputhje me këto udhëzues nuk i linte hapësirë mjekut që të 

ndërgjegjësohet se kishte pasur alternativa klinike më të përshtatshme 

dhe se nga një kontroll i të dhënave klinike në dispozicion, që në fakt nuk 

u krye prej tij, ai do të kishte qenë në gjendje të ofronte një zgjidhje të 

ndryshme nga ato të sygjeruara nga literatura
737

.  

 Mjeku përjashtohet nga përgjegjësia penale edhe pse (ose më saktë, 

pikërisht sepse) nuk i ka respektuar udhëzuesit
738

.  

                                                 
734

 “Udhëzuesit nuk janë – të marrë veçmas – zgjidhje e problemeve..një sjellje nuk është e ligjshme sepse 

është e lejuar, por ështe e lejuar sepse është e kujdesshme” Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 4391/11. 

Gjithashtu shih edhe Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 39165/13.  
735

 Federspil G., I limiti della medicina: probabilità, errori e linee guida, Atti del convegno della 

F.N.O.M.C.e O., f. 97 siç citohet nga Genovese, U., Mariotti, P., Zoja, R., Le linee guida e la 

responsabilità sanitaria, Maggioli, Milano, Rimini, f. 78, 2013. 
736

 Sirena, P., La responsabilità medica alla luce della legge Balduzzi, Relacion i prezantuar me rastin 

Convegno Ischia, 13-14 aprile 2013, aksesuar më prill 2014 nga 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=63007      
737

 Cass., sez. IV, 1 febbraio 2012, n. 4391; Cass., sez. VI, 20 luglio 2011, n. 34402; Cass., sez. IV, 12 

luglio 2011, n. 38774; Cass., sez. IV, 2 marzo 2011, n. 14526; Cass., sez. IV, 2 marzo 2011, n. 8254, cit. ; 

Cass., sez. IV, 1 marzo 2011, n. 25653; Cass., sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 10454; Cass., sez. IV, 22 

gennaio 2010, n. 17556, Cass., sez. IV, 10 aprile 2009, n. 19757; Cass., sez. IV, 29 settembre 2009, n. 

38154, in Cass. pen., 2011, pp. 2570 ss., con nota di G. Maccari cituar nga Sirena, P., 2013, ibid. 
738

 Cass., sez. V, 28 giugno 2011, n. 33136; Cass., sez. IV, 25 gennaio 2002, n. 2865 cituar nga Sirena, P., 

2013, ibid. 
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 Mjeku është marrë në përgjegjësi penale sepse nuk i është përmbajtur 

udhëzuesve pa pasur një shkak të arsyeshëm
739

. 

 Mjeku është përjashtuar nga përgjegjësia penale sepse i është përmbajtur 

udhëzuesve
740

. 

 

Nga katër grupet e vendimeve jurisprudenciale, dy të fundit janë tipike edhe për 

praktikën gjyqësore shqiptare përsa ngushtësisht të lidhura me interpretimin që i bëhet 

rrethanave përjashtuese të përgjegjësisë penale nga gjykata. 

Harmonizimi i kushteve për lindjen e përgjegjësisë penale të profesionistit të 

kujdesit shëndetësor me ato të përgjegjësisë civile, eliminon divergjencën që lindte 

shpeshherë kur mjeku i cili përjashtohej nga përgjegjësia civile për shpërblim dëmi me 

motivacionin se nuk kishte vepruar me pakujdesi të rëndë, vazhdonte të qëndronte i 

ekspozuar ndaj përgjegjësisë më të rëndë penale, përsa kjo nuk bënte dallim mes llojeve 

të pakujdesisë. Kjo inkoherencë mes rregullimit civil dhe atij penal brenda të njëjtit rend 

juridik ishte konsideruar si problematike jo vetëm nga doktrina por edhe nga 

jurisprudenca e Gjykatës së Kasacionit, e cila edhe pasi unifikoi qëndrimin duke u 

shprehur se nuk mund të zbatoheshin në të drejtën penale kriteret e përcaktuara në 

Kodin Civil italian për pakujdesi të rëndë në kryerjen e veprimtarive veçanërisht të 

vështira), shprehej se “duhej shmangur cilësimi si vepër penale i atyre sjelljeve të cilat 

nuk përbënin shkak për përgjegjësi civile”
741

. Në po këtë vendim mbi përgjegjësinë e 

mjekut, Gjykata e Kasacionit shprehet se:  

 

“Nëse më parë pakujdesia vlerësohej se ekzistonte kur mjeku nuk kishte zbatuar 

njohuritë e përgjithshme dhe themelore që i përkasin profesionit të tij ose kur gjatë 

zbatimit të këtyre njohurive gjatë ndërhyrjes kirurgjikale nuk kishte vepruar me një 

minimum aftësie dhe përvoje teknike në përdorimin e mjeteve manuale apo 

instrumentale që duhet të zotërojë mjeku. (…) në mjeshtërinë mjekësore, konsiderohet 

se profesionisti ka vepruar me pakujdesi të rëndë nëse ka munguar një minimum kulture 

dhe eksperience që duhet të pretendohet në mënyrë legjitime nga cilido që ka fituar të 

drejtën për të ushtruar profesionin e mjekut. Si rregull, përgjegjësia penale përjashtohet 

dhe anasjelltas, lind kur pakujdesia ka qenë haptazi e dukshme dhe ekstreme.”
742

. 

 

 Ndryshimet e aprovuara përshijnë për herë të parë në të drejtën penale institutin 

e pakujdesisë së rëndë si kriter që zvogëlon përgjegjësinë penale, qëndrim që më parë 

kundërshtohej nga jurisprudenca mbizotëruese, përfshirë edhe nga ajo e Gjykatës së 

Kasacionit. Parashikimi i këtij instituti në të drejtën penale u shoqërua me adoptimin e 

kritereve vlerësuese të pakujdesisë më objektiv, konkretisht me standartet e 

parashikuara nga udhëzuesit dhe praktika e mirë mjekësore e pranuar dhe e përditësuar 

nga komuniteti shkencor.    

                                                 
739

 Cass., sez. IV, 12 luglio 2011, n. 34729; Cass., sez. IV, 9 giugno 2011, n. 28783; Cass., sez. V, 2 

marzo 2011, n. 14512; Cass., sez. V, 12 gennaio 2011, n. 7074; Cass., sez. IV, 14 ottobre 2010, n. 38127; 

Cass., sez. IV, 6 ottobre 2010, n. 41349; Cass., sez. IV, 7 luglio 2010, n. 32175; Cass., sez. IV 15 aprile 

2009, n. 19759; Cass., sez. IV, 11 marzo 2008, n. 10795; Cass., sez. IV, 14 novembre 2007, n. 41844; 

Cass., sez. IV, 2 giugno 2000, n. 6511 cituar nga Sirena, P., 2013, ibid. 
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 Cass., sez. IV, 12 giugno 2012, n. 23146; Cass., sez. IV, 2 marzo 2011, n. 12468; Cass., sez. IV, 5 

febbraio 2010, n. 16150; Cass. sez. IV, 18 agosto 2010, n. 32013; Cass., sez. IV, 15 settembre 2009, n. 

35659; Cass., sez. IV, 2 ottobre 2008, n. 37527; Cass., sez. IV, 16 aprile 2008, n. 15703; Cass., sez. IV, 

18 maggio 2007, n. 19354; Cass., sez. IV, 14 luglio 2006, n. 24400 cituar nga Sirena, P., 2013, ibid. 
741

 Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 4391/11 
742

 Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 4391/11 
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 Gjykata e Kasacionit është shprehur se efektet e rregullimit të ri ligjor shtrihen 

edhe për çështjet e gjykuara para hyrjes në fuqi të ligjit të ri meqenëse në thelb ky 

përfaqëson një abolitio criminis të pjesshme, që i jep retroaktivitet të plotë disiplinës së 

re penale më të favorshme mbi bazën e nenit 2 §2 KPI
743

. Sipas vendimit të Gjykatës 

Kushtetuese të vitit 1973, përjashtimi apo kufizimi i përgjegjësisë civile për pakujdesi 

në formën e papërvojës mund të zbatohet vetëm nëse pakujdesia ka qenë e rëndë, pra 

gabimi nga ana e profesionistit që kryen veprimtari të rrezikshme ka qenë trashanik, 

ndërsa nëse ka qenë në formën e neglizhencës apo vetëbesimit të tepruar, gjyqtarit do t’i 

duhet të vlerësojë pakujdesinë sipas kritereve të zakonshme të pakujdesisë
744

. 

Rrjedhimisht, depenalizimi i përcaktuar nga reforma ligjore Balduzzi ku përjashtohet 

përgjegjësia penale për pakujdesinë e lehtë ka karakter të pjesshëm, përsa udhëzuesit 

dhe praktika e mirë përmbajnë rregulla të përvojës (perizia, it), ndaj këto dy kritere nuk 

mund të përdoren për vlerësimin e sjelljes së mjekut që ka vepruar me neglizhencë apo 

vetëbesim të tepruar kur ka kryer një gabim në diagnostifikim apo terapi
745

. 

 Në përmbledhje, ndryshimet e reja në legjislacionin penal italian mbi 

përgjegjësinë e mjekut për pakujdesi në mjekimin e pacientit, lehtësojnë pozitat e 

profesionistit mjekësor. Tashmë ai mund të merret në përgjegjësi penale vetëm për 

pakujdesi të rëndë, një formë e fajit që nuk lidhet me rëndësinë e dëmit të ardhur, por 

me rëndësinë e shkeljes së rregullave të kujdesit që ky profesionist duhej që të 

respektonte. Për përcaktimin e rëndësisë së pakujdesisë, gjyqtari duhet t’i referohet, 

përveç normave të përgjithshme si dhe atyre të posaçme të kujdesit, edhe udhëzuesve 

dhe praktikës së mirë shkencore. Këto të fundit janë kritere suplementare dhe 

zvogëlojnë hapësirën e diskrecionit të gjyqtarit në vlerësimin e pakujdesisë përsa, edhe 

pse secila me nivele të ndryshme detyrueshmërie, përcakton standarte të mirëfillta, pra 

norma të kujdesit minimal aplikuar veprimtarive të rrezikshme, siç është ajo e mjekimit. 

Për të qenë të vlefshëm këto dy kritere duhet të jenë shkencore, aktuale dhe efikase. 

Fakti se ato janë të parashikuara shprehimisht si kritere për vlerësimin e pakujdesisë nuk 

cënon autonominë e mjekut në ushtrimin e profesionit të tij, përsa në çdo rast ky duhet 

të udhëhiqet nga qëllimi për të realizuar interesat më të mira të pacientit e jo të jetë 

zbatues strikt i rregullave të përmbajtura në këto norma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
743

 Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 16237/13 
744

 “…secondo la giurisprudenza e dottrina, non conduce a dover ammettere che, accanto al minimo di 

perizia richiesta, basti pure un minimo di prudenza o di diligenza. Anzi, c'é da riconoscere che, mentre 

nella prima l'indulgenza del giudizio del magistrato é direttamente proporzionata alle difficoltà del 

compito, per le altre due forme di colpa (neglizhenca dhe vetëbesimi i tepruar, sh.a.) ogni giudizio non 

può che essere improntato a criteri di normale severità” .Corte Costituzionale, Sentenza n. 166 28 

novembre 1973 aksesuar më maj 2014 nga http://www.giurcost.org/decisioni/1973/0166s-73.html  
745

 Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza, n. 11493/13 cituar nga Delpino, L., 2013, f. 464. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1973/0166s-73.html
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KAPITULLI I 

 

 

 

PËRGJEGJËSIA PENALE NGA SHKELJA E TË DREJTAVE MBI TË 

DHËNAT VETJAKE 

 

 

 
Përmbledhje: 1. Përmbajtja e kartelës klinike. - 1.1. Falsifikimi i kartelës klinike. - 1.2. Çertifikata 

mjekësore dhe autorizimi administrativ si akte të posaçme me karakter zyrtar. - 2. Mbrojtja e të dhënave 

sensitive gjatë ushtrimit të profesionit mjekësor. - 3. Mbrojtja e të dhënave sensitive në krijimin e 

database-ve. 

 

 

 

1. Përmbajtja e kartelës klinike.  

 

Kartela klinike është dokumenti zyrtar më i rëndësishëm që i nënshtrohet 

sekuestrimit në bazë të nenit 208 të K.Pr.P
746

 kur se dyshohet jemi në kushtet e 

pakujdesisë në mjekim. Ajo përbën një instrument informativ individual që përmban 

tërësinë e të dhënave anagrafike dhe klinike rreth secilit episod shtrimi të pacientit në 

spital. Secila kartelë klinike duhet të përfaqësojë tërësinë e  rrethanave që janë shfaqur 

gjatë shtrimit të pacientit pranë spitalit ku është kuruar. Rrjedhimisht kartela klinike 

ilustron tërë historinë e pacientit gjatë kohës së shtrimit të tij në spital dhe fillon me 

shtrimin e pacientit në spital për t’u mbyllur në momentin e daljes së pacientit nga 

spitali, moment në të cilin përpilohet fleta e daljes
747

.  

Kartela klinike përmban informacione klinike me karakter objektiv, specialistik, 

instrumental, dokumentor si dhe anamnezën mbi gjendjen shëndetësore të pacientit të 

shtruar. Konkretisht në të pasqyrohen diagnozat, ekzaminimet dhe interpretimet e tyre, 

mjekimet dhe argumentat për çdo ndryshim të bërë nga mjeku, si dhe konsultat 

mjekësore që ky kryen për pacientin e tij
748

.  

Kartela klinike ka një natyrë të dyfishtë: 

 

                                                 
746

 Neni 208 K.Pr.P. “Objekti i sekuestrimit - 1. Gjyqtari ose prokurori disponojnë me vendim të 

arsyetuar sekuestrimin e provave materiale dhe të sendeve që lidhen me veprën penale kur ato janë të 

domosdoshme për vërtetimin e fakteve. 2. Sekuestrimin e kryen vetë ai që ka nxjerrë vendim ose oficerët 

e policisë gjyqësore të deleguar me të njëjtin vendim. 3. Kopja e vendimit të sekuestrimit i dorëzohet të 

interesuarit, në qoftë se është i pranishëm.” 
747

 Decreto Ministeriale 28 Dicembre 1991, Gazzetta Ufficiale n. 13, 17 Gennaio 1992. 
748

 Neni 34 KEDM ―Dokumentimi i veprimeve mjekësore - Të gjitha veprimet diagnostikuese e mjekuese 

që kryen në praktikën klinike në çdo lloj shërbimi dhe profili ambulator, spitalor, publik a privat, mjeku 

përshkruan (regjistron) dokumentat mjekësore të posaçme të cilat ruhen e mirëmbahen në përputhje me 

dispozitat që aplikon institucioni shëndetësor në kushtet e respektimit dhe të ruajtjes së sekretit 

profesional. Mjeku e ka për detyrë të krijojë Dosjen (kartelën) klinike individuale të të sëmurit, e cila 

plotësohet dhe ruhet ndën përgjegjësinë e mjekut kurues si një dokument i rëndësishëm klinik, studimor-

shkencor dhe juridik (mjeko-ligjor). Ai e ka për detyrë të përshkruaj në kartelën klinike qartë e 

kuptueshëm diagnozat, ekzaminimet dhe interpretimet e tyre, mjekimet dhe argumentat për çdo ndryshim 

që bën, si dhe konsultat mjekësore që kryhen për të sëmurin e tij.”. Mbi këtë, Cass. pen. Sez. V, Sentenza 

n. 37314/13 në përputhje me Cass. pen. Sez. V, Sentenza n. 35167/05, Cass. pen. Sez. V, Sentenza n. 

13989/04.  
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a)  si dokument mjekësor përmbledh tërësinë e të dhënave që kanë të bëjnë me 

pacientin, të mbledhura nga mjekët kurues dhe të destinuara për 

diagnostifikim dhe kurim. Në mënyrë të ndërvarur, janë të destinuara edhe 

për qëllime studimore e mësimore.  

b) si një dokumenti juridik konsiderohet akt zyrtar: 

 përsa buron nga një funksionar shtetëror apo nga një subjekt që kryen 

shërbim publik. 

 përbën dokument origjinal e njëkohësisht burim fillestar dhe të pavarur 

informacioni përkundrejt krijuesit të saj.  

 të dhënat dhe rrethanat e këtij akti kanë relevancë nga pikëpamja 

juridike në kuadrin e të drejtës së individit për të marrë kujdes 

shëndetësor dhe detyrës së Shtetit për ta ofruar këtë kujdes
749

.  

 

Përmbajtja e kartelës klinike duhet të përmbushë kriteret formale të cilat 

konsistojnë në
750

:  

a) kronologji, referuar pasqyrimit të rrethanave gjatë kohës së shtrimit të 

cilat duhet të ndjekin pikërisht rendin kronologjik;  

b) plotësi, nëpërmjet pasqyrimit të të gjithë të dhënave të rëndësishme të 

mbledhura me rastin e shtrimit të  pacientit në spital;  

c) saktësi, mes ekzaminimeve të rekomanduara dhe atyre efektivisht të 

kryera si dhe të standardeve të analizave laboratorike të kryera, 

d) lexueshmëri, që ka të bëjë me cilësinë e shkrimit dhe mënyrën e 

prezantimit nga pikëpamja formale të informacionit në kartelën klinike. 

e) definitivitet, në sensin që çdo shënim që kryhet në këtë dokument fiton 

autonomi përkundrejt subjektit përgjegjës dhe pasjell pasoja juridike 

porsa pasqyrohet në akt. Në momentin që kartela klinike plotësohet ajo 

konsiderohet se ka dalë jashtë disponimit të përpiluesit/përgjegjësit, ndaj 

çdo korrigjim apo shtesë në përmbajtjen e kartelës përbën falsifikim, 

përsa është e lejueshme vetëm një korrigjim i gabimeve materiale i kryer 

pa ndryshuar çka është pasqyruar fillimisht. Modifikimi apo shtesa 

përbën vepër penale të falsifikimit edhe sikur ndryshimi apo shtesa të 

kryhen për të saktësuar apo për të rivënë të vërtetën në vend, por nëse 

kanë karakter ngushtësisht material, ato mund të kryhen duke pasur 

parasysh që të ndiqet një rend kronologjik si dhe arsyet pse është bërë ky 

shënim i mëvonshëm
751

. 

 

Nga pikëpamja funksionale, kartela klinike
752

: 
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 Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Centrale, ―La gestione della Cartella Clinica ed il rispetto 

della privacy‖ Rev. 4/2009, aksesuar më nëntor 2013 nga 
http://www.asl.vt.it/Ospedaliera/DirSanPOC/Documentazione/procedure/cartella_clinica_rispetto_privac

y_08.01.2009.pdf, f. 4. 
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 Regione Lombardia, Manuale della Cartella Clinica, 2a Edizione 2007, 

http://www.assimedici.it/pdf/Manuale%20cartella%20clinica.pdf, ff. 7-8 bazuar në normativën kombëtare 

të Ministero della Sanità, Decreto 27 ottobre 2000, n. 380 ―Regolamento recante norme concernenti 

l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e 

privati.‖.  
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 Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 9423/83, Cassazione Sezioni Unite, Sentenza  n. 7958/92, Cass. Pen. 

Sez. V, Sentenza n. 31858/09, Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 37925/10. 
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 Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Centrale, Regione Lazio, La gestione della Cartella Clinica 

ed il rispetto della privacy, Rev. 4/2009, aksesuar më nëntor 2013 nga 

http://www.asl.vt.it/Ospedaliera/DirSanPOC/Documentazione/procedure/cartella_clinica_rispetto_privacy_08.01.2009.pdf
http://www.asl.vt.it/Ospedaliera/DirSanPOC/Documentazione/procedure/cartella_clinica_rispetto_privacy_08.01.2009.pdf
http://www.assimedici.it/pdf/Manuale%20cartella%20clinica.pdf
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 përmbush qëllime klinike, përsa përbën bazën për të programuar dhe 

garantuar vazhdimësinë e trajtimit të pacientit, lejon komunikimin mes 

operatorëve të ndryshëm të kujdesit shëndetësor që marrin pjesë në 

trajtimin mjekësor të pacientit, përbën provë dokumentale të zhvillimit të 

sëmundjes dhe mënyrës se si është manaxhuar shtrimi i pacientit në 

spital. 

 është një instrument nga ku burojnë të dhënat me rëndësi për veprimtaritë 

kërkimore dhe edukative mjekësore. 

 është një instrument vlerësues i cilësisë së kujdesit shëndetësor të ofruar. 

 nga pikëpamja juridike, përmbush detyrimin për mbrojtje të interesave 

ligjore të pacientit, të entit spitalor si dhe të profesionistëve të kujdesit 

shëndetësor.  

 

Në mënyrë të përmbledhur kartela klinike duhet të përmbajë këto informacione: 

 

 ditën dhe orën e shtrimit 

 të dhënat anagrafike të pacientit 

 personat e përcaktuara nga pacienti së cilave mjeku mund t’i drejtohet në 

rast paaftësie eventuale të pacientit për të marrë vendime 

 zgjedhjen eventuale  të pacientit për të mos informuar familjarët apo të 

afërmit për gjendjen e tij shëndetësore 

 diagnozën në momentin e shtrimit 

 anamnezën familjare, fiziologjike, profesionale, patologjike të afërt dhe 

atë të ardhshme 

 ekzaminimin objektiv, të përgjithshëm dhe lokal 

 rezultatet e ekzaminimeve diagnostifikuese klinike instrumentale dhe 

laboratorike si dhe konsultat specialistike të kryera 

 orientimin diagnostik 

 rekomandimet terapeutike të përgjithshme dhe specifike si dhe 

përshkrimet e ndërhyrjeve kirurgjikale të kryera 

 ditarin klinik ku shënohen se si kanë ndryshuar kushtet klinike të 

pacientit përkundrejt kuadrit klinik fillestar apo momentit paraprak të 

shtrimit në spital si dhe modifikimet në terapi dhe arsyet e këtij 

modifikimi. Gjithashtu këtu përfshihen edhe rezultatet e kontrolleve të 

mëtejshme eventuale ambulatoriale 

 pëlqimin e shkruar nga titullari për secilin nga veprimet që shkojnë përtej 

rutinës së zakonshme 

 ditën dhe orën e lirimit nga shtrimi spitalor 

 diagnozën definitive 

 në rast vdekje, procesverbalin e diagnozës, relacionet e ekzaminimeve 

instrumentale apo laboratorike të ndërmarra eventualisht mbi kufomën si 

dhe komunikimet dhe rezultatet e Autoriteteve kompetente
753

. 

                                                                                                                                               
http://www.asl.vt.it/Ospedaliera/DirSanPOC/Documentazione/procedure/cartella_clinica_rispetto_privac

y_08.01.2009.pdf, ff. 18-19. 
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 Regione Lombardia, Manuale della Cartella Clinica, 2a Edizione 2007, 

http://www.assimedici.it/pdf/Manuale%20cartella%20clinica.pdf, ff. 39-43 bazuar në normativën 
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Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” (QSUT) përmbledh në vija të 

përgjithshme elementët e kartelës klinike si më poshtë: 

 

 të dhënat e përgjithshme të pacientit 

 gjendjen e tij sociale 

 adresën dhe vendbanimin 

 spitalin apo klinikën nga rekomandohet 

 numrin e sigurimit shëndetësor 

 arsyet klinike të paraqitjes së pacientit në QSUT, 

 

dhe shprehet mbi cilësitë që duhet të karakterizojnë këtë dokument, konkretisht 

saktësinë, lexueshmërinë i.e. shkrim i pastër dhe i lexueshëm e definivitetin, kur kërkon 

që çdo korrigjim duhet të firmoset nga shefi i klinikës
754

. 

Fleta e daljes nga spitali është pjesë përbërëse e kartelës klinike dhe ka të njëjtën 

vlerë me të nga pikëpamja mjeko-ligjore. Gjithashtu edhe kopja e procesverbalit të 

ndërhyrjeve kirurgjikale përbën pjesë përbërëse të kartelës klinike, pavarësisht nga 

modaliteti me të cilin mbahet regjistri i operacioneve
755

.  

Çdo dokument që plotësohet dhe lëshohet nga mjeku duhet të hartohet në 

mënyrë korrekte, plotësisht në përputhje me konstatimet mjekësore, të jetë i lexueshëm, 

dhe personi që ka bërë nënshkrimin të jetë lehtësisht i identifikueshëm
756

. Gjithashtu 

KEDM-ja përcakton lindjen e përgjegjësisë në rast se dokumentacioni i plotësuar nga 

mjeku ka pasaktësi apo nuk është i lexueshëm kur parashikon se “Çdo pasaktësi dhe 

mospërputhje me konstatimet mjekësore dhe abuzimi në përshkrimin dhe lëshimin e 

dokumentave  mjekësore, përbën objekt ndjekjeje dhe përballjeje me proçeset e gjykimit 

disiplinor profesional dhe juridike për personat përgjegjës‖
757

. 

Siç mund të deduktohet nga trajtimi i përgjithshëm që i bën KEDM plotësimit të 

dokumentacionit mbi pacientin nga ana e mjekut sipas nenit 34 KEDM, kartela klinike 

është një dokument zyrtar publik pavarësisht nëse është përpiluar brenda një strukture 

spitalore publike apo private. Rëndësia që bart kartela klinike në kuadrin e procedimit 

penal apo edhe atij civil e disiplinor (sipas nenit 36 KEDM) qëndron pikërisht në atë që 

të provuarit se mjeku ka ndërmarrë tërë hapat e duhura në përputhje me lege artis gjatë 

                                                                                                                                               
concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero 

pubblici e privati.‖ 
754

 Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” QSUT, aksesuar më maj 2014 nga 

http://www.qsut.gov.al/index.php/per-pacientet-dhe-familjaret/kartela-klinike/  
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 Cass. pen. Sez. V, Sentenza n. 1329/84. Në rastin konkret Gjykata e Kasacionit shprehej se regjistri i 

ndërhyrjeve kirurgjikale ka vlerën e një akti zyrtar publik përsa të dhënat e tij duhet të pasqyrohen në 

kartelën klinike të pacientit nga ku prodhohen efekte me impakt në marrëdhëniet juridike-publike. Ndaj 

përmbajtja e regjistrit të ndërhyrjeve kirurgjikale duhet të përputhet plotësisht me atë të kartelës klinike. 

Mjeku në fjalë u mor në përgjegjësi penale për falsifikim material sepse pas ndërhyrjes kirurgjikale të 

kryer mbi pacientin që më pas kishte vdekur si rrjedhojë e një perforacioni në zorrë nga ku ishte 

shkaktuar peritonit sterkoral, kishte zhdukur kartelën klinike dhe e kishte zëvendësuar me një kartelë 

tjetër, përmbajtja e së cilës nuk pasqyronte veprimet e kryera në të vërtetë prej tij. 
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 Neni 35 KEDM ―Lëshimi i dokumentave mjekësore - Në praktikën mjekësore është e domosdoshme 

bërja e dokumentave mjekësore, çertifikata, epikriza, dëshmi, etj dhe lëshimi i tyre me kërkesë të të 

sëmurit, familjarëve ose 

organeve kompetente të njohura me Ligj. Çdo dokument që plotëson dhe lëshon mjeku duhet të hartohet 

në mënyrë korrekte, plotësisht në përputhje me konstatimet mjekësore, të jetë i lexueshëm, ku të mund të 

identifikohet nënshkruesi dhe firma e tij.” 
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ofrimit të kujdesit shëndetësor të pacientit, bëhet mbi bazën e të dhënave të pasqyruara 

në kartelën klinike dhe çdo mangësi mund të jetë shumë e dëmshme për këtë procedurë. 

 

 

1.1. Falsifikimi i kartelës klinike. 

 Për efekt të këndvështrimit krahasimor që po aplikojmë në këtë punim, është e 

nevojshme që në mënyrë skematike të paraqesim elementët thelbësorë mbi bazën e të 

cilëve janë kategorizuar figurat e veprave penale të falsifikimit që kanë të bëjnë me 

profesionin e mjekut. KPI e ndan falsifikimin e dokumentave në falsifikim ideologjik 

dhe falsifikim material. Siç do të shtjellojmë më poshtë, falsifikimi, qoftë material apo 

ideologjik, cënon në thelb vërtetësinë e përmbajtjes së dokumentit, sepse në momentin 

që përpilohet ka dalë nga sfera e zotërimit të mjekut që e ka krijuar. 

Secili prej këtyre falsifikimeve përbën figura të posaçme veprash penale në 

varësi të cilësisë së subjektit aktiv: 

 

 Falsifikim i kryer nga funksionari shtetëror  

o Falsifikim ideologjik i dokumentave publike (art. 479 KPI), 

Falsifikim material i dokumentave publike (neni 476 KPI).
 
 

o Falsifikim ideologjik i çertifikatave dhe autorizimeve 

administrative (art. 480 KPI), falsifikim material i çertifikatave 

dhe autorizimeve administrative (art. 477). 

 Falsifikim ideologjik nga personi që kryen shërbim me interes publik 

(art. 481 KPI).  

 Falsifikim material i kryer nga person privat (neni 482 KPI) dhe 

Falsifikim ideologjik i kryer nga person privat në një dokument publik 

(neni 483 KPI). 

 

Siç vërehet KPI parashikon figura të ndryshme veprash penale në varësi të faktit 

nëse objekti material është shkresë private apo dokument publik (kupto zyrtar)
758

. Tek 

ky i fundit dallon aktin publik në kuptimin e ngushtë, nga çertifikata dhe autorizimi 

administrativ, edhe pse të tre këto lloj dokumentash janë akte publike shtetërore ose 

ndryshe akte të besimit publik (fede pubblica, it), term që përdorej edhe në Kodin Penal 

shqiptar të vitit 1928 për të treguar aktet që realizonin vullnetin e Shtetit.  

Akti zyrtar përfshin jo vetëm ato të hartuara në përputhje me formalitetet 

përkatëse nga ana e noterit apo nga një funksionar shtetëror i autorizuar për lëshimin e 

tyre ,por dhe aktet e hartuara nga persona që kryejnë shërbim publik të cilët në ushtrim 

të detyrës së tyre vërtetojnë fakte juridike të kryera nga ato vetë apo të ndodhura në 

prezencë të tyre
759

. Mbi këtë pikë shprehet edhe Kodi i Procedurave Administrative kur 

përcakton se dispozitat e tij zbatohet për personat fizikë dhe juridike, të cilëve u është 

dhënë e drejta e ushtrimit të detyrave dhe kompetencave publike me ligj, akt nënligjor 

                                                 
758

 Neni 214 KPSH të vitit 1952 “Falsifikimi nga personi zyrtar” përmblidhte në një figurë vepre penale 

falsifikimin dhe përdorimin e dokumentave të falsifikuar nga ana e personit zyrtar si dhe falsifikimin nga 

ky i fundit të shkresave private të ruajtura në dosjen e një instituti apo ndërmarrjeje. Dallimi midis aktit 

zyrtar dhe shkresës private si objekte materiale të figurave të veprave penale, bëhej nga i njëjti Kod në 

nenin 192 ku dënohej falsifikimi i dokumentave privatë ndërsa në nenin 254 falsifikimi i dokumentave 

zyrtarë. KPSH i vitit 1977 po ashtu si edhe ai i vitit 1982 dënonin falsifikimin në një nen të vetëm dhe me 

një masë dënimi të përbashkët, në nenin 110 të të dy Kodeve të përmendura. Neni 121 i KPSH të vitit 

1982 përcaktonte ndëshkimin e falsifikimit të kryer për qëllime përfitimi. 
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ose kontratë, duke përjashtuar rastet e veprimeve të administratës publike të cilat 

rregullohen nga e drejta private
760

. 

Kodi Penal i vitit 1928 (KPZ) është më i detajuar në përshkrimin e veprimeve që 

përbënin falsifikim sipas figurave të ndryshme të parashikuara nga nenet 305-314 KPZ. 

Konkretisht, parashikohej përgjegjësia penale për nëpunësin e shtetit, subjekt i 

përkufizuar nga vetë ky ligj, i cili në ushtrim të detyrës së tij, ka shkaktuar një dëm 

publik apo privat: 

 

 Duke hartuar një akt plotësisht apo pjesërisht të falsifikuar apo duke 

kryer ndonjë ndryshim në një akt të vërtetë të vlefshëm, ku më këtë të 

fundit barazohen edhe kopjet autentike sipas dispozitave të ligjit (neni 

305 KPZ). 

 Duke redaktuar ose hartuar një akt ku vërteton se ka qenë dëshmitar i 

ndodhjes së fakteve ndërkohë që nuk ka qenë, duke kryer deklarata që 

nuk janë në përputhje me realitetin, duke mosshënuar apo ndryshuar 

deklaratat që janë dhënë (neni 306 KPZ) 

 Duke paraqitur si origjinale (simulim) një kopje të një akti zyrtar që nuk 

ekziston ose jep një kopje të një akti zyrtar të ndryshëm nga origjinali pa 

pasur ndryshuar më parë ose prishur origjinalin (neni 307 KPZ) 

 Duke falsifikuar një akt që vërtetonte përmbajtjen e një akti zyrtar kur ka 

ardhur dëm publik apo privat (neni 307 KPZ) 

 

Mandej parashikohej përgjegjësia penale për falsifikim akti për: 

 Cilido që kishte hartuar një shkresë private të thjeshtë të falsifikuar 

pjesërisht apo plotësisht (neni 310 KPZ) 

 Cilido që përdor  ose përfiton nga një akt i falsifikuar (311 KPZ) 

 Përdorimi i aktit të falsifikuar si mjet provues (neni 312 KPZ).  

 

Këto dispozita zbatoheshin edhe për këdo që hartonte apo përdorte akte që ligji i 

atribuonte besim publik (neni 314 KPZ).  

Duke konsideruar që këto dispozita i referohen akteve zyrtare në përgjithësi, 

KPZ- parashikonte përgjegjësi penale në varësi të faktit nëse falsifikimi ishte kryer apo 

ishte lënë të kryhej në regjistra të posaçëm ku duhej të pasqyrohej veprimtaria 

profesionale apo industriale (neni 318 KPZ). Hartimi i akteve ku pasqyrohen të dhëna të 

rreme nga ana e mjekut, veterinerit apo mamisë, të kryera për qëllime favorizimi si dhe 

përdorimi i këtyre (dëshmive) përbënin një figurë të posaçme vepre penale (neni 319 

KPZ). Këtu theksojmë se në këtë nen nuk përfshiheshin aktet e destinuara për t’u 

paraqitur në organet e ndjekjes penale apo përpara gjykatës. Nëse të dhënat e rreme të 

pasqyruara në këto akte kishin shkaktuar pranimin apo mbajtjen e një njeriu të aftë nga 

pikëpamja mendore në një institut të shëndetit mendor apo këto subjekte të posaçme 
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 Neni 1 K.Pr. A. “Fusha e zbatimit - Dispozitat e këtij Kodi zbatohen nga te gjitha Organet e 
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kanë vepruar për qëllime përfitimi, vepra konsiderohej në rrethanë të rënduar (neni 319 

KPZ) 

Falsifikimi i çertifikatave nga ana e subjekteve që për shkak të detyrës kanë të 

drejtë t’i lëshojnë (subjekt i posaçëm) me qëllim realizimin e një përfitimi nga ana 

personit për të cilin lëshohet kjo çertifikatë ashtu si edhe përdorimi (subjekt i 

përgjithshëm) i këtyre çertifikatave, përbënte vepër penale sipas nenit 320 KPZ. I tillë 

do të ishte p.sh çertifikimi i gjendjes së invaliditetit.  

Falsifikimi material i dokumentit zyrtar shfaqet kur dokumenti është falsifikuar 

duke u prodhuar nga një subjekt i ndryshëm nga ai që në dukje rezulton se e ka 

prodhuar apo është ndryshuar nga i njëjti subjekt që në pamje të parë duket se e ka 

prodhuar. Ndryshimet mund të konsistojnë në ndreqje, shtesa apo modifikime të çfarëdo 

lloji, në përmbajtje apo në formë
761

. Nga kjo rrjedh se modifikimet, shtesat, ndryshimet 

apo fshirjet përbëjnë falsifikim material të një akti zyrtar të dënueshme sipas ligjës
762

. 

Falsifikime materiale tipike do të ishin cënimi i integritetit të kartelës klinike, 

mospërputhja e autorit real nga autori aparent, modifikimet e mëvonshme etj. Në një 

vendim të Gjykatës së Kasacionit pohohet se kartela klinike e plotësuar nga një mjek i 

një enti spitalor publik, ndikon në marrëdhëniet me karakter juridiko-publik dhe nga ana 

tjetër kryen funksion dokumentues të veprimtarive që janë ndërmarrë apo kanë munguar 

nga subjekti personi i posaçëm që ushtron funksione publike.  

Mbi kufizimet që zbatohen mbi modifikimet eventuale të kartelës klinike, mund 

t’i referohemi edhe K.Pr.A. i cili në mënyrë të shprehur ndalon ndreqjen e pasaktësive 

apo gabimeve të dukshme në një akt administrativ të vlefshëm nëse nga kjo do prekej 

përmbajtja e aktit
763

. Gjithashtu në nenin 129 K.Pr.A përcaktohet mundësia e 

korrigjimit vetëm të gabimeve materiale nga organi kompetent i cili ka detyrimin ta bëjë 

publik këtë korrigjim në po të njëjtën trajtë që i është bërë aktit të korrigjuar pasi është 

hartuar
764

.  

Falsifikimi ideologjik lind kur subjekti vërteton në një dokument rrethana që nuk 

i korrespondojnë së vërtetës, pra kur përmbajtja e dokumentit është e rreme p.sh në 

kartelën klinike mjeku shënon se ka kryer një ekzaminim që në fakt nuk është kryer
765

. 

                                                 
761

 Art. 476 KPI ―Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - Il pubblico ufficiale 

che, nell‘esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è 

punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia 

fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.‖ 
762

 Cass. pen. Sez. V, Sentenza n. 42917/11. Në rastin në fjalë u provua se në ditarin e përditshëm të 

kartelës klinike të pacientit ishin bërë shënime për rrethana që nuk kishin ndodhur në datën e treguar. Pasi 

është krijuar ditari klinik informacionet që kanë të bëjnë me analizën klinike dhe dispozitat terapeutike të 

mjekut kanë pësuar një modifikim të mëvonshëm nga momenti i hedhjes së tyre nga ana e mjekut duke 

ndryshuar kështu në përmbajtje dhe funksionin e kartelës. Për këtë arsye pohon Gjykata e Kasacionit, 

ndodhemi përballë falsifikimit material sipas nenit 476 KPI. Jurisprudencë pararendëse në po të njëjtën 

linjë citojmë Cass. Pen., sez. V, Sentenza n. 1098/97, Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 23324/2004,  Cass. 

Pen., Sez. V, Sentenza n. 13989/2004, Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 35167/05. 
763

 Neni 120 K.Pr.A. “Aktet administrative me pasaktesi dhe gabime te dukshme - Kur akti eshte i 

vlefshem, por konstatohet se ai permban pasaktesi ose gabime te dukshme, organi kompetent, me nismen 

e tij ose me kerkesen e pjesemarresve ne proces, ndreq gabimet me karakter material, si dhe pasaktesite e 

dukshme te aktit, pa prekur permbajtjen e tij. Ndreqja nuk lidhet me ndonje afat.” 
764

 Neni 129 K.Pr.A. “Korrigjimi i akteve administrative - 1. Gabimet materiale në shprehjen e vullnetit 

te organit administrativ, kur këto jane te dukshme, mund të korrigjohen në çdo kohë nga organet që kanë 

të drejtë të bëjnë revokimin/shfuqizimin e aktit. 2. Korrigjimi, i cili ka fuqi prapavepruese, mund te behet 

me nismen e administrates ose me kerkesen e paleve te interesuara. Korrigjimit i behet po ai publicitet qe 

i eshte bere aktit te korrigjuar. 
765

 Art. 479 KPI ―Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici -  Il pubblico 

ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un 

fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a 
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Hyn tek falsifikimi ideologjik edhe deklarimi se një fakt ka ndodhur në prezencën e 

subjektit, apo se ka marrë deklarime që në fakt ai nuk ka mbledhur, si dhe kur nuk 

tregon për deklarimet e marra ose i ndryshon ato. Falsifikimi ideologjik ka të bëjë me 

mosrespektimin e kritereve formale të kartelës klinike p.sh kur ka pasaktësi në datën 

apo orën e ekzaminimit, në emrin apo mbiemrin e personit, në nënshkrimin e mjekut, 

saktësime në anamnezë, shkrim i palexueshëm apo korrektime të gabimeve materiale të 

shënuara jo siç duhet. 

Kështu Gjykata e Kasacionit shprehet se ekziston vepra penale e falsifikimit 

ideologjik në rastin kur mjeku edhe pse ka shënuar në kartelën klinike kryerjen e një 

amniocenteze, nuk ka raportuar edhe për marrjen e një kampioni gjaku të kryer përpara 

se të kryhej amniocenteza
766

. I tillë është edhe rasti kur mjeku deklaron se ndërhyrja 

kirurgjikale ka qëllime terapeutike, ndërkohë që në fakt ka qëllime thjesht estetike p.sh 

për të kryer një ndërhyrje të mastoplastikës reduktive apo aditive deklarohet si e 

justifikuar nga prezenca e matopatisë fibrocistike.  

 Çdo profesionist që shkruan në kartelën klinike, mban përgjegjësi për atë që 

nënshkruan. Shtrohet pyetja nëse primari i repartit do të mbajë përgjegjësi për 

falsifikimin e dokumentave të kryer nga një profesionist i kujdesit shëndetësor vartës, 

duke patur parasysh që primari i repartit ka përgjegjësi që të sigurohet për përpilimin e 

rregullt të kartelës klinike. Kjo pyetje shtrohet kryesisht si rrjedhojë e detyrimit që kanë 

mjekët si subjekte në pozitë garantuese për vepruar në përmbushje të detyrimit për të 

vepruar që të mos të vijë pasoja penale, përcaktuar nga neni 40 KPI. Për t’u konfiguruar 

përgjegjësia penale për veprën e falsifikimit të dokumentave, është i nevojshëm faji në 

formën e dashjes, qoftë edhe indirekte, ndërkohë që përgjegjësia penale nga shkelja e 

detyrimit ligjor për të vepruar në mënyrë që të pengohet ardhja e pasojës penale (neni 

40 KPI) kryhet me faj në formën e pakujdesisë. Për këtë arsye mund të arrihet në 

përfundimin se nuk ka vend për falsifikim të kryer në bashkëpunim për eprorin
767

. 

Kuptohet se nëse si mjeku vartës ashtu edhe primari janë angazhuar në deklarime të 

rrema në kartela klinike si rrjedhojë e një marrëveshjeje, do të ketë vend për marrjen në 

përgjegjësi penale të falsifikimit të kryer në bashkëpunim, përsa secili prej subjekteve 

ka konsumuar veprime aktive të kundraligjshme që kanë cënuar vërtetësinë e 

dokumentit konkret. 

Disa nga veprat penale që mund të konfigurohen si rrjedhojë e abuzimit me 

kartelën klinike nga ana e mjekut janë falsifikimi që në varësi të llojit të objektit 

material duhet të cilësohet sipas figurës së veprës penale përkatëse, “Falsifikim i 

dokumentave shëndetësore” (neni 188 KPSH).  

Është i debatueshëm konkluzioni nëse do të kishim përgjegjësi penale për 

mjekun që ka falsifikuar një raport mjekësor duke pohuar se pacienti vuan nga një 

sëmundje, ndërkohë që kjo nuk është e vërtetë dhe ky pacient ka përfituar sigurime apo 

subvencione si rrjedhojë e paraqitjes së një raporti të tillë. Në këtë rast për pacientin do 

të konfigurohej vepra penale e “Mashtrimit në subvencione” (neni 144 KPSH) apo 

“Mashtrimit në sigurime” (neni 145 KPSH), por pyetja lidhet me faktin nëse edhe 

mjeku do të merret në përgjegjësi penale për këto vepra në cilësinë e bashkëpunëtorit. 

Sigurisht do të duhej të vërtetohej që ka pasur një marrëveshje mes dy subjekteve por 

                                                                                                                                               
lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei 

quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.‖ 
766

 Cass. pen. Sez. V, Sentenza n. 22694/05. 
767

 Në këto kushte është e qartë që për të pasur falsifikim të çertifikatës mjekësore kërkohet që mjeku që e 

ka përpiluar atë të ketë vepruar domosdoshmërisht me dashje për të pasur përgjegjësi penale sipas 

vendimit. Cass. Pen., Sez. V, n. 32856/11; Cass. Pen., sez. V, n. 24917/11, Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 

33218/12  mbi dashjen në kryerjen e veprës penale të falsifikimit.  
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mendojmë se nga mënyra se si janë formuluar dispozitat penale edhe në rastin kur do të 

vërtetohej se ka ekzistuar një marrëveshje, mjeku duhet të merret në përgjegjësi penale 

për veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës” (neni 248 KPSH) meqë nga veprimi i 

kundraligjshëm ka ardhur cënimi i veprimtarisë së rregullt shtetërore, dëmtimi i 

interesave të ligjshme të të tretëve (kompania e sigurimit) dhe janë realizuar përfitime 

materiale të padrejta nga të tretët (pacienti i siguruar)
768

. Hapim këtu një parantezë mbi 

mundësinë e konkurrimit të veprës penale të falsifikimit me veprën penale të 

“Shpërdorimit të detyrës”. Në thelb praktika dhe jurisprudenca shqiptare pranon se edhe 

kur janë cënuar disa objekte juridiko-penale dhe ekzistojnë elementët e domosdoshëm të 

figurave të veprave penale përkatëse, nëse njëra vepër penale ka qenë mënyrë për të 

kryer veprën penale tjetër, ajo më e lehta (vepra-mjet) përthithet nga më e rënda dhe nuk 

ka konkurrim. Kështu shpjegohet edhe Gjykata e Lartë kur shprehet se “kur falsifikimi 

ka shërbyer si mjet për të kryer përvetimin kemi një krim; por kur falsifikimi i 

dokumentave zyrtare bëhet për të mbuluar atë, (…pasi u konstatua defiçiti, pra për ta 

mbuluar këtë) ahere kemi përveç krimit të përvetimit dhe atë të fallsifikimit.”
769

. 

Vepra penale e falsifikimit të dokumentit shëndetësor në shembullin e mësipërm 

me raportin mjekësor quhet e konsumuar që në momentin kur subjekti ka paraqitur në të 

një informacion të rremë, pra është një vepër penale formale. Për këtë arsye përgjegjësia 

penale për mjekun dhe pacientin do të lindte sipas paragrafëve përkatës të nenit 188 

KPSH që në momentin që është hartuar ky dokument i rremë nga mjeku
770

. Nëse 

mandej ky dokument i falsifikuar është përdorur nga pacienti për të marrë sigurime apo 

subvencione në mënyrë të padrejtë, atëherë mbi bazën e praktikës gjyqësore shqiptare 

dhe doktrinës së konsoliduar do të konkludonim se vepra penale e falsifikimit të 

dokumentave shëndetësore do të përthithej nga vepra penale më e rëndë e “Mashtrimit 

në subvencione” apo “Mashtrimit në sigurime” për pacientin, dhe nga ajo e 

“Shpërdorimit të detyrës” përsa i përket mjekut.  

 

 

1.2. Çertifikata mjekësore dhe autorizimi administrativ si akte të posaçme me 

karakter zyrtar 

 

Më sipër përmendëm dallimin që KPI bën midis akteve të ndryshme publike 

duke dalluar mes tyre çertifikatat dhe autorizimet administrative. Kodi Penal shqiptar 

nuk e bën një dallim të tillë ndaj për efekt të zbatimit të ligjit penal, raporti apo receta 

mjekësore po ashtu si kartela klinike, janë të përfshira nën kapelën e dokumentave 

shëndetësore. Jurisprudenca e konsoliduar italiane e konsideron kartelën klinike një akt 

publik dhe jo çertifikatë. Ky cilësim mbetet i pandryshuar nga fakti nëse kartela është 

përpiluar nga një mjek që ushtron veprimtarinë e tij në një klinikë private apo në një 

spital publik
771

. Këtë cilësim Gjykata e Kasacionit e mbështet mbi faktin se ndryshe nga 

                                                 
768

 Neni 248 KPSH “Shpërdorimi i detyrës - Kryerja ose moskryerja me dashje e veprimeve a e 

mosveprimeve në kundërshtim me ligjin, që përbën mospërmbushje të rregullt të detyrës, nga personi që 

ushtron funksione publike, kur i kanë sjellë atij ose personave të tjerë përfitime materiale ose jomateriale 

të padrejta a kanë dëmtuar interesat e ligjshëm të shtetit, të shtetasve dhe të personave të tjerë juridikë, 

nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim deri në shtatë vjet dhe me gjobë nga treqind mijë 

deri në një milion lekë.” 
769

 Gjykata e Lartë, Kolegji Penal, Vendimi n. 31, datë 18.2.1958, Drejtësia Popullore n. 2, 1985, f. 86 
770

 Neni 188 KPSH “Falsifikimi i dokumenteve shëndetësore - Falsifikimi apo përdorimi i dokumenteve 

të falsifikuara shëndetësore dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet. Kur falsifikimi bëhet nga 

personi që ka për detyrë të lëshojë dokumentin, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.” 
771

 Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 1742/83, Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 352/83 cituar nga Ronco, M, 

Ardizzone, S., Codice penale annotato con la giurisprudenza, UTET Giuridica, 2007, f. 2197  
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akti publik në kuptimin e ngushtë, çertifikata ka natyrë deklaruese dhe jo formuese apo 

konstituente (siç ndodh me aktin publik) dhe nuk i referohet veprimeve të kryera 

drejtpërdrejtë nga funksionari publik apo nga një vartës i këtyre. Pra, fuqia provuese e 

çertifikatës buron nga akte të tjera të cilat kjo i riprodhon, pra i çertifikon.  

Autorizimi administrativ është një akt i njëanshëm i administratës shtetërore mbi 

bazën e së cilit një subjekt pajiset me të drejtën për të kryer një veprimtari të caktuar, 

ushtrimi i së cilës është i kushtëzuar pikërisht nga të qenurit i pajisur me këtë akt p.sh 

raporti mbi gjendjen klinike që duhet të paraqitet nga punëmarrësi tek punëdhënësi për 

profesione të tilla si mësimdhënia apo veprimtaritë që kanë të bëjnë me kujdesin 

shëndetësor. Kështu mjeku që harton një raport mjekësor ku pohon se pacienti vazhdon 

të vuajë nga një sëmundje ndërkohë që kjo nuk është e vërtetë, kryen veprën e 

falsifikimit të një autorizimi administrativ përsa po ushtron një të drejtë e cila edhe pse i 

përket atij me ligj, nuk po përmbushet në mënyrë të ligjshme, përsa rrethana është e 

pavërtetë 
772

.  

Receta mjekësore nuk konsiderohet akt publik por ka një natyrë duale: si 

çertifikatë ku trupëzohet veprimtaria vlerësuese e gjendjes klinike të pacientit në 

cilësinë e mjekut të përgjegjshëm e njëkohësisht përgjegjës për barnat që ai i 

administron atij; si autorizim administrativ, kur lëshohet nga mjeku i një spitali publik i 

cili përcakton një detyrim financiar për strukturat përkatëse të sigurimit shëndetësor 

publik për të rimbursuar shpenzimet për blerjen e barnave në realizim të së drejtës 

subjektive të pacientit për të përfituar nga shërbimi i sigurimeve shëndetësore
773

.  

Kodi Penal italian dallon rrezikshmëri më të lartë shoqërore për mjekun në 

cilësinë e funksionarit shtetëror apo personit që kryen shërbim publik që kryen 

falsifikimin ideologjik të një akti publik apo çertifikate a autorizimi administrativ, 

krahasuar me dispozitën që parashikon përgjegjësinë penale për kryerjen e të njëjtit 

veprim mbi një shkresë private siç do të ishte rasti i mjekut që lëshon një recetë 

mjekësore gjatë ushtrimit të profesionit në një klinikë private (neni 481 KPI).  

Nuk ka falsifikim ideologjik sipas nenit 481 KPI në rastin kur mjeku i 

përgjithshëm më mirëbesim, lëshon një çertifikatë për “sindromë të paidentifikueshme” 

(idiopatike) mbi bazën e një anamneze të rreme të dhënë nga pacienti
774

. Nën të njëjtën 

logjikë, pranohen nga ligji çertifikatat mjekësore të bazuara ekskluzivisht mbi të dhënat 

anamnezike të vëna në dispozicion nga pacienti si p.sh çertifikata për lejen e mbajtjes së 

armëve apo ajo për drejtimin e ciklomotorrëve. Të dy këto çertifikime konsiderohen të 

vlefshme nga pikëpamja ligjore edhe pse nuk burojnë nga një vizitë fizike të kryer nga 

mjeku, por bazohen thjesht në historinë klinike të pacientit të mbledhur në formën e 

vetëdeklarimit nga mjeku. 

Gjykata e Kasacionit është shprehur edhe mbi dallimin mes çertifikatës së 

falsifikuar dhe asaj me përmbajtje të gabuar. Është e falsifikuar çertifikata e cila bazohet 

në elementë objektivë që nuk përputhen me rrethanat reale dhe faktike, ndërkohë që 

është e gabuar, e rrjedhimisht e hartuar pa pasur faj në formën e dashjes nga ana e 

mjekut, çertifikata nga e cila rezulton një vlerësim klinik i pasaktë
775

.  

Gjykata e Kasacionit ka qartësuar pozitën e saj referuar mundësisë së cilësimit të 

veprës penale të falsifikimit material të aktit publik në rastin kur funksionari shtetëror 

apo personi që kryen shërbim publik (p.sh mjeku i punësuar në një spital publik, sh.a.) 

largohet përkohësisht nga vendi i punës pa e shënuar këtë në skedën e prezencës në 

                                                 
772

 Cass. Pen. Sez. V, 4.11.1992, RP, 1993. 1129 cituar nga Ronco, M, Ardizzone, S., Codice penale 

annotato con la giurisprudenza, UTET Giuridica, 2007, f. 2234. 
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 Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 13315/11 
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 Cass. Pen. Sez. II, Sentenza n. 5923/94  
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 Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 352/99 
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punë (cartellino, it). Skeda (cartellino, it) ashtu si dhe list-prezencat e funksionarëve 

publik kanë qëllim vërtetimin e rrethanave objektive në kuadrin e marrëdhënies së 

punës mes nëpunësit publik dhe punëdhënësit (institucioni shtetëror konkret), pra 

teorikisht kjo marrëdhënie nuk prek publikun. Nga ana tjetër, vëren Gjykata, do të 

ndodhemi para falsifikimit të aktit publikë, sepse skeda e prezencës në punë shpreh 

vullnetin e administratës shtetërore, përsa është veshur me këtë cilësi nga vetë kjo e 

fundit
776

. Të njëjtin qëndrim mban Gjykata e Lartë në një vendim të vitit 1979 ku 

shprehej se “dy të pandehurit janë përpjekur të mbulojnë mungesën nëpërmjet 

falsifikimit të dokumenteve në të cilat ata kanë pasqyruar veprime që nuk i përgjigjen së 

vërtetës”
777

. Falsifikimi i dokumentave nga ana e subjekteve që kishin për detyrë t’i 

përpilonin ato, konsiderohet nga Gjykata si formë e shpërdorimit të detyrës, ndaj nuk 

konkurronte me këtë figurë vepre penale. 

 

  

2. Mbrojtja e të dhënave sensitive gjatë ushtrimit të profesionit mjekësor 

 

Një tjetër vepër penale që mund të konfigurohet në rastin e abuzimit me 

informacionin e përmbajtur në dokumenta shëndetësore ose më gjerësisht në akte të 

përpiluara nga mjeku është edhe “Përhapja e sekreteve vetjake” (neni 122 KPSH)
 778

 që 

mund të shfaqet për shembull kur mjeku nuk ka respektuar detyrimet në kuadrin e 

privacy-s dhe konfidencialitetit të përcaktuar me ligj. 

Të dhënat vetjake që kanë të bëjnë me shëndetin konsiderohen si të dhëna 

sensitive të cilat si të tilla, gëzojnë një mbrojtje të veçantë brenda atij diapazoni më të 

gjerë të drejtash që kanë të bëjnë me gëzimin e një jete private të mbrojtur nga 

Kushtetuta
779

 në nenin 35 mbi të dhënat vetjake
780

, në nenin 36 mbi fshehtësinë e 

korrespondencës
781

 dhe në nenin 37 mbi paprekshmërinë e banesës dhe të drejtën për të 

mos iu nënshtruar kontrollit vetjak jashtë procesit penal.  

Përgjegjësia penale për përhapjen e të dhënave vetjake parashikohej që në Kodin 

Penal të vitit 1928 (KPZ) për subjektet e posaçme të cilët kishin rënë në kontakt me to 

për shkak të profesionit apo funksionit të tyre
782

. Ndryshe nga parashikimi në KPSH, 

ndjekja penale fillonte me ankimin e të dëmtuarit akuzues, përveç rastit kur vepra nuk 

                                                 
776

 Cass. Pen. Sez. II, Sentenza n. 35058/08. 
777

 Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, Vendim datë 25.7.1980 cituar nga Elezi, I. (red.), E drejta penale e 

RPS të Shqipërisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 1982, f. 262. Vendimi sqaronte  
778

 Neni 122 KPSH “Përhapja e sekreteve vetjake - Përhapja e një sekreti që i përket jetës private të një 

personi nga ai që e siguron atë për shkak të detyrës ose të profesionit, kur detyrohet të mos e përhapë pa 

qenë i autorizuar, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit. Po kjo 

vepër, e kryer me qëllim fitimi ose për të dëmtuar një person tjetër, përbën kundërvajtje penale dhe 

dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet” 
779

 Omari, L., Anastasi, A., 2010, f. 148 
780

 Neni 35 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë: “1. Askush nuk mund të detyrohet, përveçse kur e 

kërkon ligji, të bëjë publike të dhëna që lidhen me personin e tij. 2. Mbledhja, përdorimi dhe bërja publike 

e të dhënave rreth personit bëhet me pëlqimin e tij, me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj. 3. 

Kushdo ka të drejtë të njihet me të dhënat e mbledhura rreth tij, me përjashtim të rasteve të parashikuara 

me ligj. 4. Kushdo ka të drejtë të kërkojë ndreqjen ose fshirjen e të dhënave të pavërteta ose të paplota ose 

të mbledhura në kundërshtim me ligjin.” 
781

 Neni 36 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë  “Liria dhe fshehtësia e korrespondencës ose e çdo 

mjeti tjetër të komunikimit janë të garantuara.” 
782

 Neni 179 KPZ “Kushdo që me shkakun e cilësies tëë funskionit, të profesionit, ose të mjeshtries së tij, 

tue pasun dijeni mbi një të mfshehtë, ecila po të përhapet mund të shkaktoj dam, e zbulon atë të mfeshtë 

pa ndonjë shkak të arësyeshme, ndëshkohet me burgim deru në një muej ose me gjobë të randë nga 

pesdhet deri në njëmijë fr. Ari, dhe në në qoftë se dami ngjan, ndeshkimi me gjobë nuk mund t’jetë më 

pak treqin fr. ari”. Figurë vepre penale subsidiare ndaj kësaj është neni 202KPZ. 
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kishte cënuar një marrëdhënie juridiko-penale me karakter publik, si p.sh nëse ishte bërë 

nëpërmjet dokumentave çertifikuese që kanë karakterin e aktit administrativ
783

. 

Lëshimi i kopjes së kartelës klinike subjekteve të ndryshme nga pacienti mund të 

lejohet vetëm në kuadrin e interesit publik mbi bazën e një vlerësimi barazpeshues të 

balancuar midis interesave të palës së tretë dhe interesave të pacientit siç parashikon 

edhe Udhëzimi “Për rregullat themelore në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale 

në sistemin e kujdesit shëndetësor”
784

 dhe Udhëzimi "Për përpunimin e të dhënave 

personale në sektorin e shëndetësisë"
785

 që lidhet me regjistrimin, ruajtjen, aksesin nga 

palët e treta të informacioneve të individëve që kontrollohen nga operatorët e ndryshëm 

që bien në kontakt me këto informacione në ushtrim të detyrave të tyre si p.sh Ministria 

e Shëndetësisë apo edhe qendrat e transfuzionit të gjakut apo shërbimi për luftën kundër 

sëmundjeve ngjitëse, shoqëritë e sigurimit shëndetësor privat apo publik etj. 

Në këtë pikë dëshirojmë të hapim një parantezë mbi mënyrën e trajtimit e të 

dhënave sensitive që përmbahen në një kartelë klinike nga ana e shoqërive të 

siguracionit shëndetësor privat në kushtet aktuale në Shqipëri. Në praktikë është vënë re 

se për efekt të rimbursimit të shpenzimeve të pacientit të siguruar privatisht, përveç 

faturave të shpenzimit mjekësor të përballuar nga pacienti/i siguruari, kërkohen edhe 

rezultatet e analizave laboratorike apo ato të ekzaminimeve mjekësore që ka ndërmarrë 

pacienti si pjesë e një “Detyrimi për informim” që ka pacienti ndaj shoqërisë së 

siguracionit të shëndetit shëndetësor privat, detyrim i cili nëse nuk përmbushet 

konsiderohet si “Fshehje e informacionit”, çka përbën shkak për ndërprerjen e 

rimbursimit të shpenzimeve
786

.  

                                                 
783

 Neni 180 KPZ “Për deliktet e parapame në nenet (…) 179, ndjekjet bahen mbi kërkimin e anës së 

damtueme, kurdoherë që vepra nuk ka shkaktue një dam publik.” 
784

 KMDP, Udhëzim n. 5, datë 26.5.2010 “…15. Kriteri (për të bërë gjykimin e balancuar) që duhet të 

ndiqet është nëse zbulimi i informacionit për të mbrojtur interesat e një pale të tretë, përjashtimisht 

mbizotëron mbi detyrimin për ruajtjen e konfidencialitetit të pacientit në interesin publik. Faktorë që 

mund të merren parasysh për të arritur në një vendim të tillë, ndërmjet të tjerash janë: - rëndësia e interesit 

që vihet në rrezik në rast të moszbulimit të informacionit, p.sh., mund të justifikohet më lehtë zbulimi i 

informacionit në rastet kur është në rrezik jeta ose integriteti (fizik ose psikologjik) i një pale të tretë; - 

mundësia e dëmit që mund të vijë në çdo rast individual, që do të thotë, zbulimi mund të justifikohet kur 

ka një mundësi të lartë të dëmtimit të jetës së tjetrit, por jo domosdoshmërish mund të justifikohet kur 

mundësia e ardhjes së dëmit është e vogël; - afërsia e ardhjes së dëmit, që do të thotë, se zbulimi i 

informacionit mund të justifikohet kur mbrojtja e palës së tretë kërkon veprim të menjëhershëm, por jo në 

rastin kur ekziston vetëm mundësia që në një të ardhme pacienti mund të përbëjë rrezik për një person 

tjetër; - ekzistenca e një autoriteti të përshtatshëm për të cilin zbulimi i informacionit mund të 

konsiderohet (ose justifikohet); - domosdoshmëria e zbulimit për të shmangur dëmin, që do të thotë, që 

nuk ka asnjë mundësi për të shmangur dëmin pa bërë zbulimin e informacionit; - mundësia që zbulimi 

mund të shmangë dëmin, kërkon që profesionisti i kujdesit shëndetësor të jetë i bindur që dëmi ndaj një 

pale të tretë ose një interesi publik i mbrojtur me ligj ka mundësi të shmanget nga zbulimi i 

informacionit.” 
785

 KMDP, Udhëzim n. 23, datë 20.11.2012 “Për përpunimin e të dhënave personale në sektorin e 

shëndetësisë”.  
786

 Në vijim paraqesim dy klauzola të një kontrate për sigurim të shëndetit të ofruar nga një shoqëri 

private:  “Detyrimi për informim – I Siguruar merr përsipër t’i paraqesë (omissis) të gjithë të dhënat që 

janë të nevojshme për vlerësimin e kërkesës për dëmshpërblim. (Omissis) do të ketë të drejtë të kërkojë të 

dhëna nga mjekët që merren aktualisht ose që janë marrë me trajtimin e gjendjes shëndetësore të pacientit, 

nëse këto të dhëna shërbejnë për të përcaktuar të drejtën e të siguruarit për përfitime. (Omissis) do të ketë 

të drejtën të kërkojë çertifkata mjekësore dhe dokumenta të tjera si dhe të organizojë kontrollin mjekësor 

të të siguruarit nga një ose më shumë mjekë të zgjedhur (Omissis)‖. 

―Fshehja e informacionit – Nëse i siguruari nuk përmbush detyrimin për të informuar ai/ajo do të 

humbasë të drejtën për të përfituar deri në momentin kur ai/ajo rifillon ta respektojë këtë detyrim. 

(Omissis) do të përcaktojë një periudhë shtesë prej 14 ditësh, gjatë të cilave i siguruari duhet të 
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Kërkesa e shoqërisë së sigurimi të shëndetit privat për të pasur akses në të 

dhënat sensitive është plotësisht legjitime, përsa kohë kryhet në përputhje me 

procedurat e përcaktuara nga ligji. P.sh mjeku i përgjithshëm pranë shoqërisë së 

sigurimit shëndetësor privat mund të kontaktojë mjekun kurues të pacientit, pasi ky të 

jetë informuar mbi këtë hap dhe mbi arsyet për këtë veprim meqënëse normativa për 

mbrojtjen e të dhënave personale kërkon që pacienti të japë pëlqimin e informuar çdo 

herë që kërkohet të aksesohen këto informacione. Ky akses duhet të bëhet vetëm nga 

subjektet që ligji përcakton se e kanë këtë të drejtë, të ngarkuar me detyrimin për 

konfidencialitet, dhe vetëm nëse janë të autorizuar nga titullari i së drejtës mbi këto të 

dhëna (pacienti ose përfaqësuesi ligjor i tij), duke shmangur disa praktika të 

kundraligjshme të shënuara si p.sh të kërkuarit prej të siguruarit që të dorëzojë rezultatet 

e analizave apo ekzaminimeve mjekësore subjekteve të punësuar në të njëjtën shoqëri si 

p.sh specialisti i shitjes apo punonjësi i pritjes së shoqërisë të cilët nuk kanë detyrimin 

për konfidencialitet të detyrueshëm për subjektet e posaçme të përcaktuar nga ligji
787

. 

Çështja është shumë e rëndësishme sepse këto informacione mund të përdoren në 

mënyrë abuzive nga operatorë të sektorit të marketingut, shoqërive farmaceutike, 

informatike apo kompanive të sigurimit shëndetësor privat për qëllime përfitimi 

financiar vetjake apo të subjekteve të tjera tregtare. 

Përveç vetë pacientit, subjektet që mund të kenë të drejtë të tërheqin një kopje të 

kartelës klinike, janë
788

: 

 

a) personi i pajisur me prokurë të posaçme. 

b) prindi apo kujdestari ligjor. 

c) organizmat e shëndetit publik për veprimtari që përbëjnë interes publik. 

d) entet e sigurimeve shoqërore apo shëndetësore, dhe autoritetet gjyqësore. 

e) personeli mjekësor për qëllime statistikore, epidemiologjike dhe shkencore 

mund të kërkojë një kopje të kartelës klinike në respekt të konfidencialitetit dhe 

anonimitetit të personit të interesuar
789

. 

                                                                                                                                               
përmbushë detyrimet e tij/saj. Pas përfundimit të këtij afati, të gjithë pagesat e përfitimeve do të 

ndërpriten.‖  
787

 Neni 7 Ligji Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i ndryshuar) 

“Përpunimi i të dhënave sensitive – (…) 2. Përpunimi i të dhënave sensitive bëhet vetëm nëse: a) subjekti 

i të dhënave ka dhënë pëlqimin, që mund të revokohet në çdo çast dhe e bën të paligjshëm përpunimin e 

mëtejshëm të të dhënave; (…) dh) të dhënat kërkohen për qëllime të mjekësisë parandaluese, 

diagnostikimit mjekësor, sigurimit të kujdesit shëndetësor, kurimit, menaxhimit të shërbimeve të kujdesit 

shëndetësor dhe përdorimi i tyre kryhet nga personeli mjekësor ose persona të tjerë, që kanë detyrimin 

për ruajtjen e fshehtësisë;…” 

Neni 18 Ligji 9887/08 (i ndryshuar)  “Detyrimi për informim - 1. Kontrolluesi, kur mbledh të dhëna 

personale, duhet të informojë subjektin e të dhënave për fushën dhe qëllimin, për të cilin do të 

përpunohen të dhënat personale, për personin që do t’i përpunojë të dhënat, për mënyrën e përpunimit, 

përveç rastit kur subjekti i të dhënave është në dijeni të këtij informacioni. Kontrolluesi duhet të 

informojë subjektin e të dhënave për të drejtën për akses, si dhe të drejtën për korrigjim të të dhënave të 

tij. ....” 

Neni 20 Ligji 9887/08 (i ndryshuar) “Detyrimet e përpunuesit - 1. Kontrolluesit, për përpunimin e të 

dhënave personale, mund të punësojnë përpunues, të cilët garantojnë përdorimin e ligjshëm dhe të sigurt 

të të dhënave. Çdo përpunues i të dhënave personale ka këto detyrime: … b) të marrë të gjitha masat e 

sigurisë, sipas këtij ligji dhe të punësojë operatorë, të cilët kanë detyrimin për ruajtjen e fshehtësisë;…” 
788

 Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Centrale, Regione Lazio, La gestione della cartella clinica ed 

il rispetto della privacy, Rev. 4/2009, aksesuar më nëntor 2013 nga 

http://www.asl.vt.it/Ospedaliera/DirSanPOC/Documentazione/procedure/cartella_clinica_rispetto_privac

y_08.01.2009.pdf, ff. 12-13. 
789

 Në lidhje me pëlqimin e informuar mbi këtë pikë referohu tek Udhëzimi n. 5, datë 26.5.2010 “(…)6. 

Në rastin e përdorimeve dytësore të informacionit personal të pacientit që nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë 

http://www.asl.vt.it/Ospedaliera/DirSanPOC/Documentazione/procedure/cartella_clinica_rispetto_privacy_08.01.2009.pdf
http://www.asl.vt.it/Ospedaliera/DirSanPOC/Documentazione/procedure/cartella_clinica_rispetto_privacy_08.01.2009.pdf
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f) në mbrojtje të shëndetit dhe integritetit psiko-fizik të një personi mund të merren 

në dorëzim në përputhje me ligjin të dhënat shëndetësore të pacientit të shtruar 

në spitale apo klinika private edhe kur ky nuk ka dhënë pëlqimin apo ka 

shprehur mospëlqimin për një gjë të tillë
790

. 

 

Cënimi i të drejtave mbi të dhënat vetjake nuk ezaurohet me veprën penale të 

“Përhapjes së sekreteve vetjake”, por mund të konfigurohet edhe nëpërmjet veprës 

penale të  “Zbulimit të akteve ose të dhënave sekrete” (neni 295/a KPSH) në varësi të 

cilësisë që ka pasur mjeku kur ka rënë në dijeni për informacionin që konsiderohet 

sekret. Ka një vështirësi në evidentimin e dallimeve mes dy figurave të veprave penale 

të sipërpërmendura përsa termat “detyrë” dhe “profesion” të përmbajtura në nenin 122 

KPSH, asocohen tipikisht me detyra shtetërore dhe profesione në shërbime publike. 

Sakaq neni 295/a KPSH bën një rregullim të posaçëm kur të dhënat sekrete, pra jo 

detyrimisht sekret shtetëror, përhapen nga subjekte të posaçme “funksionar publik ose 

person i ngarkuar me shërbim publik”. Pavarësisht se vazhdojmë të kemi problemin që 

nuk ekziston një përkufizim i “funksionarit shtetëror” dhe “personit që kryen shërbim 

publik” për efekt të zbatimit të ligjit penal, vërejmë gjithashtu mungon një uniformitet 

në përzgjedhjen e termave nga ana e kodifikatorit kur i referohet këtyre subjekteve.  

Nga pikëpamja formale, këto dy vepra cënojnë objekte të ndryshme grupore 

meqenëse “Përhapja e sekreteve vetjake”
791

 shkel të drejtat në fushën e moralit dhe 

dinjitetit, ndërsa “Zbulimi i akteve ose të dhënave sekrete”
792

 është kategorizuar në 

veprat penale që cënojnë sekretin dhe kufijtë shtetërorë, por siç shpjegon edhe Elezi, 

objekti i veprës penale është sekreti hetimor, tregtar, industrial, profesional etj në varësi 

                                                                                                                                               
me kujdesin e tyre shëndetësor (p.sh., për qëllime studimi në fushën e shëndetit publik) pëlqimi i shprehur 

i pacientit ose përfaqësuesit të tij ligjorë duhet, aty ku është e mundur, të sigurohet para fillimit të 

përdorimit dytësor të informacionit të tyre personal (neni 10 dhe neni 6 i ligjit nr.9887, datë 10.3.2008).‖ 
790

 Udhëzim n. 5, datë 26.5.2010 “…13. Në rastin kur në marrëdhënien profesionist i kujdesit 

shëndetësor-pacient është bërë i detyrueshëm ligjërisht një zbulim informacioni, kjo duhet të diskutohet 

me pacientin dhe/ose me përfaqësuesit e tyre ligjorë sa më shpejt të jetë e mundur, përveç rastit kur një 

diskutim i tillë do të dëmtonte vetë qëllimin e zbulimit.Para se të veprojnë në përputhje me ndonjë 

detyrim të mundshëm ligjor për zbulimin e informacionit, profesionistët e kujdesit shëndetësor duhet të 

sigurohen se situata qartazi hyn në kategorinë e rasteve për të cilat zbulimi është ligjërisht i detyrueshëm. 

Ata duhet të sigurohen që çdo argument që mund të ngrihet kundër zbulimit të bëhet përpara autoritetit 

tek i cili duhet të bëhet zbulimi. Çdo zbulim duhet të kufizohet në atë që është rreptësisht e nevojshme për 

rastin.‖ 
791

 Për analogji, neni 622 KPI “Rivelazione di segreto professionale - Chiunque, avendo notizia, per 

ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza 

giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, 

con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è aggravata se il fatto è 

commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.. Il 

delitto è punibile a querela della persona offesa.” 
792

 Për analogji, neni 326 KPI ―Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio - Il pubblico ufficiale o la 

persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di uffici, le quali debbano rimanere segrete, o ne 

agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se 

l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la 

persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto 

patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito 

con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un 

ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della 

reclusione fino a due anni‖ 
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të rrethanave të cilësuara në dispozitiv
793

, ndaj mendojmë se në fakt objekti i kësaj 

figure vepre penale është mbarëvajtja e veprimtarisë shtetërore.  

Objekti i posaçëm juridiko-penal i figurës së veprës penale “Përhapja e 

sekreteve vetjake” janë interesat e subjekteve private në sensin e të dhënave vetjake, 

ndërsa tek “Zbulimi i akteve ose i të dhënave sekreteve” janë ato të administratës 

shtetërore.  

Gjithashtu informacioni objekt material i figurës së veprës penale të parashikuar 

nga neni 122 KPSH duhet të jetë shtënë në dorë “për shkak të detyrës” ose profesionit, 

pra për shkak të statusit që i jep titulli profesional mjekut duke e ngarkuar me detyrimin 

për ta ruajtur atë sekret, kurse informacioni objekt material i figurës së veprës penale të 

parashikuar nga neni 295/a KPSH
794

 është në vetvete informacion zyrtar, pra ka të bëjë 

me dokumenta apo rrethana që i përkasin administratës shtetërore në sensin e gjerë, 

organit të pushtetit legjislativ, ekzekutiv apo gjyqësor
795

. I tillë do të ishte pikërisht një 

akt ekspertimi i kërkuar nga organi i akuzës në një proces gjyqësor. Nëse e dhëna 

sekrete e zbuluar nga subjekti është shtënë në dorë nga ky i fundit për shkak të detyrës 

dhe ka të bëjë me rrethana personale të subjekteve private të cilat personi në fjalë duhet 

t’i ruajë sekrete për shkak të statusit që i jep profesioni i tij, vepra do të cilësohet sipas 

nenit 122 KPSH. Gjithashtu ndërkohë që informacioni objekt material i nenit 122 mund 

të përhapet nëse mjeku ka autorizimin e pacientit apo përfaqësuesit ligjor të këtij (për 

rrjedhojë mjeku nuk do kishte përgjegjësi penale sepse ekziston miratimi i titullarit), 

funksionari publik (p.sh eksperti mjeko-ligjor) nuk mund të komunikojë përmbajtjen e 

ekspertimit të tij mbi personin qoftë edhe vetë këtij të fundit që i është nënshtruar 

ekzaminimit, përsa kohë ky veprim bie në kundërshtim me modalitet e kryerjes së 

detyrës shtetërore që ai ka si ekspert. Pra vërehet se si spostohet e drejta e disponimit të 

informacionit nga një titullar subjekt privat (neni 122) tek një titullar subjekt i posaçëm, 

përfaqësues i vullnetit të Shtetit i cili ka të drejtë të përcaktojë edhe modalitetet e 

përhapjes së të dhënave që duhet të jenë konfidenciale në kuptimin e gjerë. 

Nëse informacioni është përhapur nga eksperti mjeko-ligjor, konsulenti teknik 

mjek (p.sh mjeku që thirret për të dhënë mendim krahas ekspertit mjeko-ligjor në 

komisionin vlerësues për përcaktimin e shkaqeve të vdekjes së një personi) apo mjeku 

që çertifikon aftësinë fizike të personit për të drejtuar automjetin, jemi sipas rastit në 

kushtet e nenit 295/a, §1 apo §4 KPSH
796

, dhe procedimi penal do të fillojë kryesisht 

përsa mjeku ka vepruar si subjekt zyrtar. Sipas nenit 295/a do të cilësohej edhe sjellja e 

mjekut i cili vinte në dijeni shoqërinë që ofronte shërbime funerale mbi vdekjen e 

pacientëve me qëllim favorizimi
797

.  

                                                 
793

 Elezi, I, E drejta penale, 2008, po aty, f. 554. 
794

 Neni 295/a KPSH, pika 1 “Zbulimi i akteve ose të dhënave sekrete – Zbulimi ndaj të tretëve i të 

dhënave ose ndihma për të zbuluar të dhënat, të cilat ligji i përcakton si sekret, nga ana e një funksionari 

publik ose e një personi të ngarkuar me një shërbim publik, në kundërshtim me përmbushjen e rregullt të 

detyrës ose duke abuzuar me cilësitë e veta, dënohet me gjobë ose me burgim deri në pesë vjet.” 
795

 Kështu është shprehur Seksioni Penal i Gjykatës së Kasacionit italiane me vendimin datë 19.04.1996 

mbi dallimin mes figurave të veprave penale të parashikuar nga nenet 622 KPI dhe 326 KPI të referuara 

më sipër. Siç është cituar nga Gambardella, M., Dei delitti in particolare, Lattanzi, G., Lupo, E., (edit.) 

Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, I delitti contro la pubblica amministrazione, 

Volume VII, Libro II, Giuffrè, Milano, 2010, f. 400. 
796

 Neni 295/a KPSH, pika 4 “Zbulimi i akteve ose të dhënave sekrete – Zbulimi i akteve sekrete ose i të 

dhënave të përmbajtura në aktet sekrete nga persona të tjerë, që kanë dijeni për të dhëna për procedimin 

penal e që janë paralajmëruar nga prokurori ose oficeri i policisë gjyqësore për moszbulimin e tyre, 

dënohet me burgim deri në tre vjet.” Për shembull, eksperti që përhap informacionet që ka shtënë në dorë 

mbi një person si rrjedhojë e kryerjes së detyrës së tij në një procedim penal. 
797

 Cass.Pen. Sez. VI, Sentenza n. 2266/91. U mor në përgjegjësi penale për zbulimin e të dhënave sekrete 

infermieri i cili përkundrejt shpërblimi informonte një agjensi funerali mbi vdekjet e pacientëve në spital. 
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Doktrina italiane e përcakton zbulimin e akteve apo të të dhënave sekrete nga 

ana e funksionarit shtetëror apo publik (art. 326 KPI) si një figurë vepre penale e 

posaçme në krahasim me atë të përhapjes së sekretit profesional (art. 622 KPI), e 

rrjedhimisht përjashton mundësinë e konkurrimit mes tyre
798

. 

Pa dashur të përsërisim çka trajtuam më lart mbi detyrimin për të kallëzuar 

kryerjen e një krimi, përsa i përket çështjes kur është autoriteti gjyqësor, pra organi 

procedues apo gjyqtari që kërkojnë zbulimin e sekretit profesional
799

, mund të shtojmë 

se mjeku të cilit i kërkohet të shprehet në këtë rast nuk ka përgjegjësi penale për 

“Përhapje të sekreteve vetjake” përsa aktivizohet rrethana përjashtuese e përcaktuar në 

nenin 21 KPSH “Ushtrimi i një të drejte apo përmbushja e detyrës”
800

. Mendojmë 

sidoqoftë se informacioni që pretendohet të merret nga dëshmia eventuale e mjekut, nuk 

do të përbënte sekret profesional nëse nuk lidhet ngushtësisht me specialitetin e tij 

mjekësor. P.sh mjeku psikiatër nuk mund të detyrohet të dëshmojë kundër pacientit të tij 

mbi një krim që ky akuzohet të ketë kryer edhe nëse këtë fakt ia ka pohuar vetë pacienti. 

Detyrimi për ta ruajtur sekretin profesional vazhdon edhe pasi pacienti/i akuzuar nuk 

është më në kurim pranë këtij psikiatri apo psikologu. Por nëse pacienti i ka rrëfyer se 

ka kryer një krim mjekut kirurg, ky i fundit nuk konsiderohet se e ka përftuar këtë 

informacion për shkak të detyrës sepse ky informacion nuk ka lidhje me trajtimin 

mjekësor kirurgjikal. Gjithsesi mjeku nuk mund të detyrohet të japë dëshmi për sa di për 

shkak të profesionit të tij
801

, e rrjedhimisht nëse nuk pranon të dëshmojë nuk mund të 

merret në përgjegjësi penale për “Refuzim për të dëshmuar”
802

.  

Në ndryshim nga rregullimi që bën Kodi Deontologjik italian i cili ndalon 

zbulimin e sekretit profesional nga ana e mjekut edhe kur kjo kërkohet nga gjyqtari
803

, 

KEDM shqiptare e lejon një gjë të tillë, pra e drejta e mjekut për të mos dëshmuar për të 

dhënat me të cilat ka rënë në kontakt për shkak të detyrës së tij është e tillë, një zgjedhje 

fakultative. 

Në vija të përgjithshme çdo gjë që pacienti i ka referuar mjekut mund të 

konsiderohet e dhënë vetjake e pacientit që përbën sekret profesional për mjekun, sekret 

të cilin ai duhet ta ruajë edhe përkundrejt profesionistëve të tjerë të kujdesit shëndetësor. 

                                                                                                                                               
Kjo figurë vepre penale cilësohet në këtë vendim si një formë e posaçme shpërdorimi detyre (abuso di 

ufficio) ndaj nuk konkurron me të. 
798

 Segreto, A., De Luca, G., I delitti dei pubblici ufficiali, siç është cituar nga Gambardella, M., Dei 

delitti in particolare, Lattanzi, G., Lupo, E., (edit.) Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di 

dottrina, I delitti contro la pubblica amministrazione, Volume VII, Libro II, Giuffrè, Milano, 2010, f. 400. 
799

 Referohu tek § Mbi veprën penale  ―Moskallëzimi i krimit‖ 
800

 Neni 21 KPSH “Ushtrimi i një të drejte apo përmbushja e detyrës - Nuk ka përgjegjësi penale personi 

që vepron për të ushtruar të drejta apo përmbushur detyra të caktuara nga ligji ose nga një urdhër i dhënë 

prej një personi kompetent, veç rastit kur urdhri është haptazi i paligjshëm. Kur vepra penale është kryer 

si rezultat i urdhrit të paligjshëm, për të përgjigjet personi që ka dhënë urdhrin.” 
801

 Neni 159 K.Pr.P “Ruajtja e sekretit profesional - 1. Nuk mund të detyrohen të dëshmojnë për sa dinë 

për shkak të 

profesionit, me përjashtim të rasteve kur kanë detyrimin që t’ua referojnë autoriteteve proceduese 

(detyrimi për kallëzimin e krimit, sh.a): …c) mjekët, kirurgët, farmacistët, obstetrët dhe kushdo që 

ushtron një profesion shëndetësor...”  
802

 Neni 307 KPSH “Refuzimi për të dëshmuar - Refuzimi për t’iu përgjigjur pyetjeve rreth dijenisë për 

kryerjen e një vepre penale apo të autorit të saj, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me 

burgim gjer në një vit. Kur refuzimi për të dëshmuar bëhet me qëllim fitimi apo çdo interes tjetër të dhënë 

apo të premtuar, dënohet me burgim nga një deri në katër vjet. Dispozitat e këtij neni nuk janë të 

zbatueshme në rast se akti është kryer në çdo fazë të procedimit  

penal nga një person i dyshuar ose i pandehur për veprën penale ose nga dikush, që duhej të ishte 

përjashtuar nga kërkesa për informacion apo për të dëshmuar, për çdo arsye të ligjshme, ose që nuk ishte 

paralajmëruar për të drejtën për të mos dëshmuar apo për t’iu përgjigjur pyetjeve.” 
803

 Art. 10, § II, Codice di Deontologia Medica 
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Ligji “Për mbrojtjen e të dhënave personale‖ (i ndryshuar), dallon të dhënat personale 

nga ato sensitive ku këto të fundit përbëjnë një nënkategori që duhet të gëzojë një nivel 

më të lartë mbrojtjeje përsa konsitojnë në:  

“…çdo informacion për personin fizik, që ka të bëjë me origjinën e tij, racore 

ose etnike, mendimet politike, anëtarësimin në sindikata, besimin, fetar apo filozofik, 

dënimin penal, si dhe të dhëna për shëndetin dhe jetën seksuale.”
804

.  

Ky ligj është miratuar në përputhje me Direktivën 95/46/EC “Për mbrojtjen e 

individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale si edhe lëvizjen e lirë të 

këtyre të dhënave”
805

, e cila mbron të dhënat vetjake të individit dhe ato të mbajtura në 

bankat e të dhënave personale. Kjo sepse objekt i mbrojtjes së normativës komunitare 

është çdo veprimtari që ka të bëjë me të dhënat vetjake, pra jo vetëm me transferimin 

apo përhapjen e tyre por edhe me mbledhjen, regjistrimin, organizimin, ruajtjen, 

përpunimin, seleksionimin etj., siç listohen në nenin 3 të Ligjit 9881/08. 

Gjithashtu në këtë ligj përcaktohen kufizimet e posaçme për përpunimin e të 

dhënave sensitive duke përcaktuar ndër të tjera, detyrimin që kjo procedurë të bëhet 

përmes autorizimit nga ana e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale nëse 

ligji nuk parashikon ndryshe
806

.  

Përveç atyre të përmendura deri më tani, norma të tjera juridike në të cilat 

përcaktohet shprehimisht mbrojtja e veçantë që duhet të kenë të dhënat sensitive është 

edhe Ligji “Mbi parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-IT”
807

 dhe VKM “Për 

parandalimin e transmetimit të hiv/aids-it dhe për kujdesin, këshillimin dhe trajtimin e 

personave që jetojnë me hiv/aids në institucionet e arsimit, të riedukimit, institucionet e 

                                                 
804

 Neni 3 pika 4, Ligji n. 9887/08 (i ndryshuar) 
805

 Parlamenti Europian, Direktiva 95/46/EC (përkthim zyrtar) aksesuar më nëntor 2013 nga 

http://www.kmdp.al/web/Akte_Nderkombetare_15_1.php 
806

 Neni 7 Ligji 9887/08 (i ndryshuar) “Përpunimi i të dhënave sensitive - 1. Me përjashtim të rasteve të 

parashikuara në pikat 2 dhe 3 të këtij neni, ndalohet përpunimi i të dhënave, që zbulojnë origjinën racore 

ose etnike, mendimet politike, anëtarësinë në sindikata, besimin fetar apo filozofik, dënimet penale, si dhe 

shëndetin dhe jetën seksuale. 2. Përpunimi i të dhënave sensitive bëhet vetëm nëse: a) subjekti i të 

dhënave ka dhënë pëlqimin, që mund të revokohet në çdo çast dhe e bën të paligjshëm përpunimin e 

mëtejshëm të të dhënave; b) është në interesin jetik të subjektit të të dhënave ose të një personi tjetër dhe 

subjekti i të dhënave është fizikisht ose mendërisht i paaftë për të dhënë pëlqimin e vet; c) autorizohet nga 

autoriteti përgjegjës për një interes të rëndësishëm publik, nën masa të përshtatshme mbrojtëse; ç) lidhet 

me të dhëna, që janë bërë haptazi publike nga subjekti i të dhënave ose është i nevojshëm për ushtrimin 

apo mbrojtjen e një të drejte ligjore; d) të dhënat përpunohen për qëllime historike, shkencore ose 

statistikore, nën masa të përshtatshme mbrojtëse; dh) të dhënat kërkohen për qëllime të mjekësisë 

parandaluese, diagnostikimit mjekësor, sigurimit të kujdesit shëndetësor, kurimit, menaxhimit të 

shërbimeve të kujdesit shëndetësor dhe përdorimi i tyre kryhet nga personeli mjekësor ose persona të 

tjerë, që kanë detyrimin për ruajtjen e fshehtësisë; e) të dhënat përpunohen nga organizatat jofitimprurëse 

politike, filozofike, fetare ose sindikaliste, për qëllime të veprimtarisë të tyre të ligjshme, vetëm për 

anëtarët, sponsorizuesit ose personat e tjerë, që kanë lidhje me veprimtarinë e tyre. Këto të dhëna nuk u 

bëhen të ditura një pale të tretë, pa pëlqimin e subjektit të të dhënave, përveç kur parashikohet ndryshe në 

ligj; ë) përpunimi është i nevojshëm për përmbushjen e detyrimit ligjor dhe të të drejtave specifike të 

kontrolluesit në fushën e punësimit, në përputhje me Kodin e Punës. 

Neni 10 Ligji 9887/08 (i ndryshuar) “Përpunimi për qëllime historike, shkencore dhe statistikore - … 2. 

Transmetimi i të dhënave sensitive për kërkimet shkencore bëhet vetëm kur ekziston një interes i 

rëndësishëm publik. Të dhënat personale përdoren vetëm nga persona, të cilët janë të detyruar të ruajnë 

konfidencialitetin.‖ 

Neni 24 Ligji 9887/08 (i ndryshuar) “Kontrolli paraprak - 1. Autorizimi i komisionerit kërkohet për: a) 

përpunimin e të dhënave sensitive, sipas shkronjës "c" të pikës 2 të nenit 7 të këtij ligji; b) përpunimin e të 

dhënave personale, sipas pikës 1 të nenit 9 të këtij ligji. 2. Nëse përpunimi i të dhënave, sipas pikës 1 të 

këtij neni, autorizohet nga një dispozitë ligjore, nuk kërkohet autorizim nga komisioneri. 
807

 Neni 8 Ligji Nr. 9952, datë 14.7.2008 (i ndryshuar) “Të drejtat dhe detyrimet e personave që jetojnë 

me HIV/AIDS - 1. Personat që jetojnë me HIV/AIDS gëzojnë këto të drejta: …ç) konfidencialitetin për 

infektimin e tyre me HIV/AIDS…”  

http://www.kmdp.al/web/Akte_Nderkombetare_15_1.php
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trajtimit mjekësor, institucionet rezidenciale të përkujdesit social, burgjet dhe vendet e 

paraburgimit”
808

 që rregullon në mënyrë të posaçme detyrimin për konfidencialitet për 

këto subjekte, Ligji “Për ndërprerjen e shtatëzanisë”
809

 dhe Konventa e Oviedos mbi të 

Drejtat e Njeriut dhe Biomjekësinë ratifikuar nga Shqipëria me ligjin Nr.10339, datë 

28.10.2010
810

. Në thelb këto akte juridike theksojnë karakterin e së drejtës negative që i 

aplikohet mbrojtjes së të dhënave vetjake, pra Shteti nuk duhet të ndërhyjë në mënyrë 

që subjekti t’i gëzojë ato lirisht, përkundrejt të drejtave pozitive për mbrojtjen e të cilave 

Shtetit i kërkohet të veprojë aktivisht.  

Mbrojtja e privacy-s sigurohet edhe nga një instrument me prioritet në piramidën 

e akteve ligjore siç është Statuti i të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian i cili në 

nenin 8 të tij mbi “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”
811

 përcakton se:  

 

―1. Gjithkush ka të drejtën e mbrojtjes së të dhënave personale që i përkasin atij 

apo asaj.   

2. Të dhënat e tilla duhet të jenë të përpunuara në mënyrë të drejtë për qëllimet 

e specifikuara dhe në bazë të pëlqimit të personit në fjalë apo në një tjetër bazë 

legjitime të parashikuar nga ligji. Gjithkush ka të drejtën e aksesit në të dhënat e 

mbledhura që i përkasin atij apo asaj, dhe të drejtën pët të korrigjuar.   

3. Përputhshmëria me këto rregulla do të jetë në lidhje me kontrollin nga një 

autoritet i pavarur.‖ 

 

Rëndësia që i njihet mbrojtjes së të dhënave sensitive ka edhe natyrë etike 

përveç se juridike. KEDM përcakton detyrimin e mjekut për ruajtjen e sekretit 

profesional që ka të bëjë me gjithçka që ai mëson gjatë ushtrimi të detyrës së tij, pra jo 

vetëm për informacione që lidhen me gjendjen shëndetësore të pacientit, përkundrejt 

edhe vetë familjarëve të pacientit, sekret që duhet ruajtur edhe pas vdekjes me 

përjashtim të rastit kur moszbulimi do të përbënte rrezik për shëndetin dhe jetën e të 

tretëve
812

. Mandej KEDM përcakton se publikimi i të dhënave që kanë të bëjnë me 

pacientin (p.sh në kuadrin e studimeve mjekësore statistikore) mund të kryhet vetëm 

nëse respektohen procedurat që sigurojnë anonimitetin e pacientit, pra mosidentifikimin 

e tij
813

. 

                                                 
808

 VKM Nr.113, datë 17.2.2011 
809

 Neni 12 Ligji Nr. 8045, datë 7.12.1995 “Të gjitha ndërprerjet e shtatëzanisë duhet të bëhen objekt i 

një deklarimi të konfirmuar nga mjeku që kryen ndërprerjen, i cili dërgohet nga institucioni në Institutin e 

Statistikës. Të dhënat për ndërprerjet e shtatëzënësive dërgohen nga institucioni shëndetësor shtetëror e 

privat në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit, sipas udhëzimeve përkatëse. Deklarimi dhe 

informacionet e tjera nuk duhet të përmbajnë identitetin e gruas.” 
810

 Neni 10 Konventa e Oviedos “Jeta private dhe e drejta për informim - 1. Çdokush ka të drejtën e 

respektimit të jetës private në lidhje me informimin rreth shëndetit të tij ose të saj. 2. Çdokush ka të drejtë 

të dijë çdo informacion të mbledhur rreth shëndetit të tij ose të saj. Megjithatë, respektohen dëshirat e 

individëve për të mos u informuar në këtë mënyrë. 3. Në raste të veçanta, mund të vendosen kufizime me 

ligj mbi ushtrimin e të drejtave në përmbajtje të paragrafit 2, në interes të pacientit.” 
811

 Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Statuti i të Drejtave Themelore të Bashkimit 

Europian (2000/C 364/01), aksesuar më nëntor 2013 nga 

http://www.kmdp.al/web/Akte_Nderkombetare_15_1.php 
812

 Neni 22 KEDM ―Ruajtja e sekretit - Të dhënat që mjeku mëson rreth të sëmurit të tij gjatë kryerjes së 

detyrës, konsiderohen të fshehta mjekësore dhe përbëjnë sekret profesional. Me dëshirën e të sëmurit dhe 

në interes të tij, mjeku është i detyruar të mbajë të fshehtë edhe ndaj familjarëve e personave të tjerë 

gjithçka që i është besuar dhe gjithë çka parë e dëgjuar gjatë punës së tij me të sëmurin. Madje edhe pas 

vdekjes të të sëmurit, me përjashtim të rasteve kur ajo përbën rrezik për shëndetin dhe jetën e të tjerëve, 

mjeku duhet të mos zbulojë sekretin professional.” 
813

 Neni 23 KEDM “Zbulimi i sekretit”. 

http://www.kmdp.al/web/Akte_Nderkombetare_15_1.php
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KMDP luan një rol të rëndësishëm në cilësinë e tij të personit juridik publik që 

ndërmjetëson mbrojtjen e interesave të individit përkundrejt strukturave publike a 

private, të cilat kanë akses në këto të dhëna në ushtrim të veprimtarisë së tyre të 

ligjshme. Komisioneri ka të drejtë të hartojë akte orientuese që duhet të merren parasysh 

në momentin e hartimit të legjislacionit përkatës, të japë autorizime për përdorimin e të 

dhënave vetjake për qëllime të ndryshme nga ato të përcaktuara në ligj si dhe për 

transferimin e tyre jashtë vendit, të sigurojë të drejtën e informimit dhe të ndryshimit të 

të dhënave personale dhe të garantojë respektimin e procedurave në trajtimin e të 

dhënave sensitive nëpërmjet kontrollimit të përpunimit të këtyre të dhënave mbi bazë 

kërkese apo edhe kryesisht dhe në rast konflikti, të vendosë mbi ankimet e personave që 

pretendojnë shkeljen e të drejtave dhe lirive të tyre
814

.  

Në lidhje me zgjidhjen në rrugë administrative të konflikteve që kanë të bëjnë 

me mbrojtjen e të dhënave vetjake vihet re se shumica e vendimeve të dhëna nga 

KMDP kanë të bëjnë me mospërmbushjen e detyrimit nga subjekti përgjegjës për ta 

informuar Komisionerin me rastin e trajtimit të të dhënave vetjake për herë të parë si 

dhë për detyrimin për të mos marrë asnjë veprim përpunues të këtyre të dhënave para se 

të jetë bërë ky njoftim mbi bazën e nenit 21/1 të ligjit 9881/08
815

. Këtë detyrim e kanë 

entet spitalore publike apo private, shoqëritë e sigurimit shëndetësor, institucionet e 

arsimit të çdo niveli, madje edhe agjencitë turistike. Po këtu mund të përmendim rastin 

kur struktura përgjegjëse p.sh qendra spitalore nuk ka ndërmarrë masa për sigurimin 

fizik të dokumentave që përmbajnë të dhëna personale të tillë si skedarë apo filma të 

ekzaminimeve radioskopike që duhet të përditësohen në respektim të afateve kohore të 

përcaktuara me ligj, në dhënien e përgjigjeve të analizave në zarfe të mbyllura që të 

sigurohet konfidencialiteti etj
816

.  

Një tematikë tjetër që haset shpesh në praktikën e KMDP është edhe mbledhja 

apo publikimi i të dhënave vetjake nga organet e medias apo edhe organet shtetërore të 

cilat nuk respektojnë detyrimin për të ruajtur anonimitetin e individit që vë në 

dispozicion këto të dhëna
817

. Në kuadrin e përgjegjësisë së mjekut, ky rast mund të 

konfigurohet hipotetikisht, përsa mungon në praktikën e deritanishme, nëse mjeku 

publikon në një revistë shkencore mjekësore të dhëna që kanë të bëjnë me një pacient 

duke e bërë këtë të identifikueshëm në shkelje të detyrimit për të ruajtur anonimitetin e 

këtij të fundit. 

Rasti i katërt tipik i çështjeve të shqyrtuara nga KMDP lidhet me mbledhjen e të 

dhënave sensitive në kundërshtim me ligjin si p.sh regjistrimi i pacienteve nëpërmjet një 

sistemit informatik duke mbledhur të dhëna sensitive p.sh që kanë të bëjnë me 

prejardhjen etnike
818

.  

Një konflikt i mundshëm mund të lindi në momentin kur duhet vendosur nëse i 

duhet komunikuar rezultati i testimit HIV/AIDS familjarëve apo partnerit të pacientit të 

infektuar. Siç e përmendëm më lart vetë ligji mbi parandalimin e HIV/AIDS kërkon 

ruajtjen e konfidencialitetit
819

 dhe çështja e mbrojtjes së të dhënave sensitive u trajtua 

                                                 
814

 Neni 31 Ligji 9887/08 (i ndryshuar) “Përgjegjësitë ” 
815

 Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Vendim n. 5, datë 03.102.2011, Vendim n. 16 datë 

13.10.2011, Vendim n. 3 datë 12.03.2011 etj aksesuar më nëntor 2013 nga 

http://www.kmdp.al/web/Viti_2013_547_1.php 
816

 Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Vendim n. 2, datë 20.02.2012, aksesuar më nëntor 

2013 nga http://www.kmdp.al/web/Viti_2013_547_1.php  
817

 Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Vendim n. 2 datë  24.01.2013, Vendimi n. 1 datë 

01.10.2013,  
818

 Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Vendim n. 1 datë 14.01.2013 
819

 Supra note § 807 

http://www.kmdp.al/web/Viti_2013_547_1.php
http://www.kmdp.al/web/Viti_2013_547_1.php
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gjerësisht në këtë seksion. Nga ana tjetër, vetë ligji në nenin 9 të tij, ndalon në mënyrë 

kategorike kryerjen e akteve si më poshtë: 

 

―…1. Transmetimi i qëllimshëm ose shkaktimi i transmetimit të virusit HIV te 

një person tjetër. 2. Kërcënimi për transmetim të HIV-it te një person tjetër. 3. 

Stigmatizimi dhe diskriminimi i një personi që jeton me HIV/AIDS. 4. Braktisja nga 

prindërit e fëmijës së mitur, të infektuar me HIV; braktisja nga kujdestari ligjor i 

fëmijës, nën kujdestari, të infektuar me HIV. 5. Bërja publike e emrit, adresës dhe 

pamjes (imazhit) së personit të infektuar me HIV ose zbulimi i informacionit të një 

personi të infektuar nga një tjetër, pa miratimin e tij, me përjashtim të rastit të 

përcaktuar në nenin 29 të këtij ligji.” 

 

Ligjvënësi i ka dhënë zgjidhje këtij ngërçi potencial duke përcaktuar 

shprehimisht detyrimin e mjekut për t’u komunikuar familjarëve të ngushtë të personit, 

përfshirë bashkëjetuesin e tij, mbi rezultatin pozitiv në testimin për HIV/AIDS duke 

pasur parasysh mbrojtjen e interesit publik, përsa në fakt rreziku për t’u infektuar për 

këto subjekte është shumë i lartë
820

.  

 

 

3. Mbrojtja e të dhënave sensitive në krijimin e database-ve. 

 

Të njëjtat parime që aplikohen për të dhënat e ruajtura në dokumenta shkresore 

duhet të vlejnë edhe për të dhënat sensitive të mbledhura, përpunuara apo të ruajtura në 

sisteme të ashtëquajtura “database” elektronike. Kuptohet që në varësi të llojit të 

informacionit të ruajtur, duhet hartuar edhe legjislacioni përkatës rregullues siç është 

bërë p.sh për biobankat, rregulluar në nivel komunitar apo dhe për bankat e gjakut, të 

rregulluara në nivel kombëtar nga “Ligji për shërbimin e transfuzionit të gjakut”
821

. Pra 

nevojitet një profilizim i normativës rregulluese në nivel kombëtar bazuar si në llojin e 

informacionit ashtu edhe në llojin e suportit fizik ku ruhet ky informacion, i.e. në format 

dixhital apo shkresor. 

Sipas përkufizimit të ofruar nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe 

Zhvillim (OECD), biobankat njerëzore dhe database-t e krijuara për aktivitet kërkimor 

                                                 
820

 Neni 31 Ligji Nr.9952, datë 14.7.2008 (i ndryshuar) “Njoftimi i rezultatit HIV pozitiv të testimit - 1. 

Rezultati HIV pozitiv i testimit u njoftohet vetëm personave të mëposhtëm: a) personit të testuar; b) 

bashkëshortit/bashkëshortes ose bashkëjetuesit/bashkëjetueses së personit të testuar, prindërve apo 

kujdestarit ligjor të personit të testuar, kur ky i fundit është i mitur ose ka humbur zotësinë për të vepruar; 

c) personelit, i cili ka për detyrë të drejtpërdrejtë të merret me këshillimin dhe informimin, për rezultatin 

HIV pozitiv të testimit, të personave të testuar; ç) personave, të cilët janë përgjegjës për përkujdesjen dhe 

trajtimin e personave të infektuar me HIV, në institucionet shëndetësore, përfshirë shefat e klinikave 

shëndetësore ose shefat e punonjësve në ato institucione, të cilat kanë detyrë të drejtpërdrejtë trajtimin 

dhe kujdesin e personave të infektuar me HIV; d) drejtorëve, personelit mjekësor dhe kujdestarëve, të 

cilët kanë detyrë të drejtpërdrejtë të kujdesen për personat e infektuar me HIV, të cilët mbahen në 

institucionet e trajtimit mjekësor, institucionet riedukuese, rezidenciale të përkujdesit social, burgjet apo 

vendet e paraburgimit; dh) drejtuesve dhe personave të autorizuar të institucioneve të përmendura në 

pikën 1 të nenit 30 të këtij ligji.  2. Personat e përcaktuar në pikën 1 të këtij neni janë përgjegjës për 

ruajtjen e sekretit për rezultatin HIV pozitiv të testimit, përveç rasteve të përcaktuara në shkronjën “a” të 

pikës 1 të këtij neni.” 
821

 Neni 22 Ligji Nr.9739 datë 21.5.2007 (i ndryshuar) “Sistemi informativ i shërbimit të transfuzionit - 

1. Ndërtimi i sistemit informativ në Shërbimin Kombëtar të Transfuzionit përcaktohet me urdhër të 

Ministrit të Shëndetësisë. Në urdhër përcaktohet sistemi i kodifikimit, që identifikon dhuruesin, produktet 

dhe strukturat e shërbimit të transfuzionit, por duke respektuar mbrojtjen e të dhënave personale të 

personave 2. Për krijimin dhe funksionimin e sistemit informativ të shërbimit të transfuzionit përllogaritet 

një fond i veçantë, i përfshirë në buxhetin vjetor të Qendrës Kombëtare të Transfuzionit.” 
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gjenetik (Human Biobanks and Genetic Research Database) janë burime të strukturuara 

që ofrojnë material biologjik njerëzor dhe/ose informacion që rrjedh nga analiza e tij, si 

dhe të dhëna të tjera më të gjera të asocuara me të
822

. Biobankat mund të kategorizohen 

në bazë të materialit që përmbajnë (ADN, qeliza të gjalla, inde, informacione të lidhura 

me këto apo biobanka me karakter miks) apo qëllimit që kanë (kërkimor dhe jokërkimor 

p.sh terapeutik, klinik, forens etj). Prirja e përgjithshme është që biobankat të 

konsiderohen si pasuri e komunitetit duke përjashtuar kështu çdo pretendim eventual 

për të drejtë autorësie nga ana e dhuruesit mbi materialin biologjik apo informacionin që 

ky përmban çka ka rëndësi të madhe në kuadrin e pronësisë industriale. Gjenoma 

njerëzore nuk i përket vetëm individit dhurues, përsa nga vetë natyra është e formuar 

nga ADN-ja e paraardhësëve të tij. Në këtë pikë duhet mbajtur parasysh përcaktimi i 

nenit 3 të Protokollit shtesë të Konventës së Oviedos, i cili përcakton se në përpjekje për 

të gjetur një ekuilibër midis interesave të individit dhe atyre të shoqërisë gjatë kryerjes 

së kërkimeve shkencore bioteknologjike, mirëqënia e subjektit që merr pjesë në një 

kërkim shkencor duhet të ketë prioritet ndaj asaj të komunitetit
823

.  

Kërkimet shkencore bioteknologjike, shpikjet që vijnë si rezultat i tyre dhe 

mbrojtja e të dhënave vetjake të dhuruesit të materialit biologjik që qëndron në themel 

të këtyre, përbëjnë një problem kompleks për shkak të dikotomisë informacion/material 

biologjik. Qëllimi i krijimit të sistemeve të përpunimit të të dhënave në nivel 

ndërkombëtar është ai i nxitjes së bashkëpunimit mes shteteve në qarkullimin e këtyre të 

dhënave në respektim të të drejtave themelore të individëve. Në një Opinion të Grupit 

Europian për Etikën dhe Teknologjitë e reja (EGE) pranë Komisionit Europian (EC), 

jepen disa përkufizime të rëndësishme për shëndetin e shtetasve brenda Bashkimit 

Europian (BE) në kuadrin e zhvillimeve të reja teknologjike. Përmendet termi 

“e-health” si ―shërbime dhe informacione shëndetësore të ofruara nëpërmjet internetit 

dhe teknologjive të lidhura me të‖
 824

. E-health është pjesë e konceptit më të gjerë të 

―connected health‖ që përcakton një model kujdesi shëndetësor ku shërbimi ofrohet në 

distancë nëpërmjet përdorimit të teknologjisë. Fushat që përfshihen në E-health, 

përfshijnë një numër të madh teknologjish informacioni dhe komunikimi. Po në këtë 

dokument i bëhet referim orientimeve që Mbikqyrësi Europian për Mbrojtjen e të 

Dhënava (EDPS) ka përcaktuar në konsultën e tij, konkretisht rreth faktit se neni 8.1 i 

Traktatit të Lisbonës - me karakter detyrues po ashtu si neni 16 i Marrëveshjes për 

Funksionimin e Bashkimit Europian (TFEU) - përcakton të drejtën autonome për 

mbrojtje të të dhënave vetjake
825

. Kjo e drejtë cilësohet autonome përsa duhet të gëzojë 

një mbrojtje juridike të qartë dhe të pavarur nga konteksti i së drejtës për të pasur një 

jetë të qetë private. 

Konventa e Këshillit të Europës për Mbrojtjen e Individit në kuadrin e 

Përpunimit Automatik të të Dhënave Vetjake e vitit 1981 (Konventa 108), mund të 

                                                 
822

 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Guidelines on Human Biobanks 

and Genetic Research Databases, 2009, aksesuar më 07.02.2013 nga 

http://www.oecd.org/sti/biotechnology/hbgrd ,  ff.1-2. 
823

 Council of Europe, Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, 

concerning Biomedical Research, 25.01.2005, aksesuar më 06.02.2013 nga 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/195.htm.  
824

 European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission, Opinion 

nr. 26 Ethics of information and communication technologies‖, Brussels, 22.02.2012, doi:10.2796/13541, 

aksesuar më 03.02.2013 nga http://ec.europa.eu/bepa/european-group-

ethics/publications/opinions/index_en.htm , fq. 33. 
825

 European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission, Opinion 

nr. 26, po aty, ff. 34-35.   

http://www.oecd.org/sti/biotechnology/hbgrd
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/195.htm
http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/publications/opinions/index_en.htm
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konsiderohet si hapi i parë në mbrojtjen e të dhënave vetjake në rang komunitar
826

. 

Parimet e Konventës 108 janë përpunuar nga Direktiva “Mbi Mbrojtjen e Individëve 

gjatë Përpunimit të të Dhënave Vetjake dhe Lirisë së Qarkullimit të këtyre të Dhënave 

(DIR 95/46/EC)
827

. Kjo direktivë përcakton rregullat mbi përdorimin dhe transferimin e 

të dhënave të pacientit që dhuron inde, duke i kushtuar vëmendje të veçantë qarkullimit 

të lirë të këtyre të dhënave (neni 2, pika a), përfshirë ato sensitive, si një kategori e 

veçantë të dhënash vetjake (neni 8, pika 1). Siç kuptohet DIR 95/46/EC rregullon në 

themel shkëmbimin e informacionit që përftohet nga materiali biologjik, pra suportit ku 

trupëzohet ky informacion, ndërkohë që vetë ky kampion materiali biologjik i 

nënshtrohet një regjimi normativ të posaçëm. 

Siç përcaktohet në Direktivën mbi kriteret e cilësisë dhe sigurisë për mbledhjen, 

kontrollin, përpunimin dhe ruajtjen dhe shpërndarjen e gjakut dhe komponentëve të tij 

(DIR 2002/98/CE), mbrojtja që ofron Direktiva 95/46/EC e sipërpërmendur, nuk 

përfshin ato të dhëna që janë anonimizuar siç ndodh konkretisht për dhuruesit e gjakut, 

duke lënë kështu një boshllëk ligjor, i cili konkretisht plotësohet nga vetë DIR 

2002/98/CE
 828

. Në nenin 25 të DIR 2002/98/CE parashikohet mbrojtja e të dhënave të 

anonimizuara dhe privatësia duke përcaktuar ndalimin e çdo modifikimi apo fshirjeje të 

paautorizuar të arkivave të dhuruesve apo dhuruesve të papranuar të gjakut ose 

transferimin e këtyre të dhënave si dhe detyrimi për të garantuar mosidentifikimin e 

këtyre personave teksa sigurohet gjurmimi i gjakut të dhuruar
829

.  

Standardet e cilësisë dhe sigurisë për dhurimin, mbledhjen, testimin, 

përpunimin, ruajtjen, magazinimin dhe shpërndarjen e qelizave dhe indeve njerëzore 

njerëzore të ndryshme nga gjaku, produktet e gjakut dhe organet e njeriut (pikat 7 dhe 

8)
830

 përcaktohen nga Direktiva 2004/23/CE (EU tissue Directive). 

Në 25 janar të vitit 2012 EC propozoi një reformim të normativës komunitare 

për mbrojtjen e të dhënave vetjake. Reformat e parashtruara shkurtimisht në 

Memorandumin
831

 e këtij organi i referohen:  

 

a) “Të drejtës për t’u harruar” e përforcuar: nënkupton që subjektet të jenë të 

aftë të fshijnë të dhënat e tyre nëse nuk ka arsye te ligjshme për t’i mbajtur 

ato të regjistruara.  

b) Pëlqimit të subjektit i cili duhet të jetë i shprehur dhe jo i prezumuar (pra 

moskundërshtimi i personit të mos interpretohet më si pëlqim, sh.a.). 

                                                 
826

 Council of Europe, Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing 

of personal data, 28.01.1981, aksesuar më  03.02.2013 nga 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=108&CL=ENG ratifikuar me Ligjin 

Nr.9288, datë 7.10.2004. 
827

 European Parliament and Council Directive 95/46/EC, On the protection of individuals with regard to 

the processing of personal data and on the free movement of such data, 24.10.1995, aksesuar më 

03.02.2013 nga 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_en.htm.   
828

 Pika (25) DIR 2002/98/CE i aksesuar më nëntor 2013 nga http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:033:0030:0040:IT:PDF 
829

 Neni 25 DIR 2002/98/CE 
830

 European Parliament and Council Directive 2004/23/EC, On setting standards of quality and safety for 

the donation, procurement, testing, processing, preservation, storage and distribution of human tissues 

and cells, 31.05.2004, aksesuar më 03.02.2013 nga http://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=32004L00

23&model=guichett  
831

 European Commission, MEMO/12/41 Data protection reform, 25.01.2012, publikuar më 25.01.2012, 

aksesuar më 05.02.2013 nga http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-41_en.htm?locale=EN, f. 2. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=108&CL=ENG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:EN:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:033:0030:0040:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:033:0030:0040:IT:PDF
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Gjithashtu individët të jenë të lirë, të kenë akses në këto të dhëna apo t’i 

trasferojnë ato nga një subjekt që ofron shërbim tek një tjetër. 

c) Rritjes së përgjegjësisë dhe të detyrimeve për përpunuesit e të dhënave 

vetjake p.sh detyrimin për të njoftuar në rast shkelje Autoritetin kombëtar 

për mbrojtjen e të dhënave, mundësisht brenda 24 orëve.  

d) Të drejtës së subjekteve për të denoncuar shkeljet e të dhënave vetjake duke 

iu drejtuar Autoritetit për mbrojtjen e të dhënave vetjake të vendit të tyre 

edhe nëse të dhënat të janë përpunuar nga një organizatë jashtë BE.  

e) Zbatimit të rregullimeve komunitare edhe kur të dhënat personale 

përpunohen nga shoqëri jashtë BE-së por aktive në tregun e BE-së. 

f)  Përcaktimi i fundit paraqet rëndësi të veçantë për Shqipërinë sidomos po të 

kemi parasysh aplikimin e tyre në bioetikë. Duke paraqitur për analogji 

trafikun e organeve dhe qarkullimin e pakontrolluar të materialit biologjik, 

Çipi thekson se rregullimi ligjor në fushën e bioetikës në nivel kombëtar 

paraqet boshllëqe të theksuara duke lënë vend për abuzime
832

.  

 

Përpunimi i të dhënave sensitive, si të dhëna vetjake mbi origjinën racore apo 

etnike, opinionet politike, besimet fetare apo filozofike, anëtarësimi në sindikata, të 

dhëna mbi shëndetin apo jetën seksuale, është i ndaluar, me disa përjashtime të 

kufizuara (DIR 95/46/EC, neni 8). Gjithsesi nën zhvillimet e fundit shoqërore dhe 

teknologjike, është e nevojshme që të përfshihen shprehimisht nën këtë koncept edhe të 

dhënat e të tjera duke qartësuar njëkohësisht edhe kushtet për përpunimin e tyre. Të tilla 

janë p.sh. të dhënat gjenetike dhe biometrike, që ende nuk janë përcaktuar shprehimisht 

si të dhëna sensitive
833

. Sipas EDPS, për të garantuar ligjshmërinë, të dhënat vetjake 

duhet të përpunohen vetëm nëse është dhënë pëlqimi nga ana e subjektit të interesuar. 

Në këtë sens do të ishte e volitshme zgjerimi i numrit të situatave ku kërkohet pëlqimi i 

shprehur, aktualisht i rezervuar për të dhënat sensitive
834

. EGE nënvizon faktin se në 

bazë të propozimit të EC, në kuadrin e së drejtës së subjektit për të kërkuar fshirjen a të 

dhënave, në rast tërheqjeje të pëlqimit për përpunim të të dhënave apo kundërshtimit për 

përpunim nga kontrolluesi, edhe motorët e kërkimit në internet apo aplikacionet 

sekondare që ofrojnë shërbime bazuar në këto të dhëna duhet të veprojnë në respektim 

të kësaj të drejte
835

. Në ndryshimet e adoptuara në 2012 në ligjin nr. 9887 i 10.03.2008 

“Për mbrojtjen e të dhënave personale”, në normativën shqiptare janë integruar në 

normativën kombëtare nëpërmjet nenit 3, përkufizimet e dhëna nga aktet ndërkombëtare 

mbi të dhënat personale (pika 1), atyre sensitive (pika 4) si dhe subjektit kontrollues 

                                                 
832

 Beier, K., Schnorrer, S., Hoppe, N., Lenk, C., (eds.), The Ethical and Legal Regulation of Human 

Tissue and Biobank Research in Europe, Proceedings of the Tiss.EU Project, Universitätsverlag 

Göttingen, 2011, aksesuar më 04.02.2013 nga http://www.univerlag.uni-

goettingen.de/content/list.php?details=isbn-978-3-86395-031-6 , ff 13-14. 
833

 European Parliament, Resolution of 6 July 2011 On a comprehensive approach on personal data 

protection in the European Union, azhornuar më 18.02.2012, aksesuar më 03.02.2013 nga 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-

0323+0+DOC+XML+V0//EN , pika 22. 
834

 European Data Protection Supervisor on the Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Opinion 

nr. 23 A comprehensive approach on personal data protection in the European Union, 22.06.2011, 

aksesuar më 03.02.2013 nga http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:181:0001:0023:EN:PDF, f. 1, pika 82.       
835

 European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission, Opinion 

nr. 26 Ethics of information and communication technologies, 22.02.2012, po aty, f. 48.  

http://www.univerlag.uni-goettingen.de/content/list.php?details=isbn-978-3-86395-031-6
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(pika 5) e përpunues (pika 7)
836

. Në fazën aktuale, çështja e të dhënave biometrike dhe 

gjenetike nuk është adresuar ende. 
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KAPITULLI II 

 

 

 

EKSPERTIMI MJEKO-LIGJOR SI BURIM I PËRGJEGJËSISË 

PENALE 

 

 

 
Përmbledhje: 1. Përmbajtja e aktit të ekspertimit mjeko-ligjor gjatë fazës së hetimeve paraprake. - 1.1. 

Vijon: Akti i ekspertimi gjatë fazës së shqyrtimit gjyqësor. - 2. Procedurat e posaçme për konstatimi i 

vdekjes së personit. - 3. Autopsia dhe aktet e tjera të posaçme që lidhen me vdekjen e personit. - 4. Të 

drejtat dhe detyrimet e ekspertit mjeko-ligjor. - 5. Mbi veprën penale “Ekspertimi i rremë”. - 6. Mbi 

veprën penale “Mosparaqitja e dëshmitarit, ekspertit apo përkthyesit”. 

 

 

 

1. Përmbajtja e aktit të ekspertimit mjeko-ligjor gjatë fazës së hetimeve paraprake. 

 

Instituti i Mjekësisë Ligjore është autoriteti përgjegjës që rregullon ushtrimin e 

veprimtarisë së mjekësisë ligjore si një shërbim i lirë juridiko-profesional
837

, nën 

varësinë e Ministrisë së Drejtësisë. Ekspertimi mjeko-ligjor mund të kryhet në tre 

kontekste të ndryshme: 

 

a) Nga ekspertët mjeko-ligjorë të regjistruar në IML dhe pranë Gjykatave të 

Apelit, të cilët e ushtrojnë veprimtarinë në ambulancën mjeko-ligjore ku 

kryejnë ekspertimin e personave; në sallën e autopsisë ku kryejnë 

ekspertimin e kufomave apo në laboratorin histopatologjik. 

b) Nga ekspertët me bazë në spitalin përkatës të qarkut të cilët e ushtrojnë 

veprimtarinë duke kryer vetëm ekspertime në personat e dhunuar, ekspertime 

mbi kufoma si dhe mbulojnë gadishmërinë e ngjarjeve të atij rrethi. Këta 

ekspertë cilësohen si ekspertë funksionalë bashkarisht me ato të listuar në 

pikën a). 

c) Nga ekspertë të jashtëm, kryesisht mjekë anatomo-patolog ose të 

specialiteteve të tjera të kualifikuar në fushën e mjekësisë ligjore, që ofrojnë 

shërbimin mjekoligjor në rrethet ku nuk kanë qendrën qarqet.  

 

Kryerja e një akti ekspertimi mjeko-ligjor  mund të kërkohet nga:  

 

a) prokurori apo oficeri i Policisë Gjyqësore dhe vendoset të kryhet me vendim 

të Gjykatës, zakonisht në fillim të çështjeve që kanë të bëjnë më vdekje të 

dhunshme si vrasje, vetëvrasje apo aksidente e plagosje ose dyshohen si të 

tilla.  

b) personat e proceduar penalisht, palët në proces civil, mbrojtësit ose 

përfaqësuesit e tjerë, vetëm lidhur me mbrojtjen dhe realizimin e detyrave të 

tyre për një hetim apo gjykim të filluar. 

                                                 
837

 Neni 6, Ligji nr.8678, datë 14.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë” (i 

ndryshuar). 



Përgjegjësia penale e mjekut   –   Rezarta Demneri 

 

 

202 

 

c) subjekte të tjerë ose jashtë funksionit të hetimit apo gjykimit me miratim të 

Ministrisë së Drejtësisë, kur ekspertimet kërkohen nga (kërkesa nga 

Ministria e Shëndetësisë, Ministria e  Rendit Publik, Instituti i Sigurimeve 

Shoqërore etj.)
 838

. 

 

Akti i ekspertimit mjeko-ligjor përpilohet në dy kopje, e para dërgohet në 

prokurorinë apo në gjykatën që e ka kërkuar, shoqëruar me fletën përcjellëse, ndërsa 

tjetra ruhet në arkivën e IML
839

. Akti i ekspertimit biologjik shoqërohet edhe me dy 

pasqyra plotësuese: Formulari për ekzaminim të përgjithshëm i cili plotësohet me 

shkrim dore dhe Diagrama ku vendosen fotografitë  e provave materiale
840

. 

Objekti i aktit të ekspertimit ndryshon në varësi të llojit të ekspertimit i.e. 

patologjik, toksikologjik, psikiatrik apo biologjik, siç është përcaktuar në dispozitat e 

posaçme të Rregullores së IML.  

 Pjesa e hyrjes e aktit të ekspertimit mjeko-ligjor i referohet kohës, vendit dhe 

subjektit që kryen aktin e ekspertimit, të dhënave të personit që i nënshtrohet këtij akti 

si dhe rrethanat e çështjes të cilat duhen konsideruar me njëfarë rezerve, përsa në fakt 

janë një version i ofruar nga secila palë dhe nuk duhet të influencojnë ekspertin në 

ekzaminimin objektiv që kërkohet prej tij. 

 Pjesa përshkruese i referohet përshkrimit të dëmtimeve fizike dhe mund të 

kryhet në dy forma: ose të fillohet nga koka për të kaluar në pjesët e poshtme të trupit 

ose të fillohet nga dëmtimi më masiv për të kaluar tek ai më i sipërfaqshëm. 

 Konkluzioni përmban përgjigjet e pyetjeve të parashtruara nga subjekti që ka 

kërkuar ekspertimin dhe duhet të karakterizohen nga shkurtësia, qartësia dhe 

argumentimi shkencor
841

.  

 

Konkretisht akti i ekspertimit patologjik ligjor duhet të ofrojë përgjigje mbi: 

 

 çështje me karakter të përgjithshëm si p.sh shkakun e vdekjes, llojin dhe 

karakterin e dëmtimeve, humbja e aftësisë për punë etj.  

 çështje me karakter të veçantë si p.sh mënyra se si është bërë vrasja, 

pozicioni i ndërsjelltë i viktimës dhe i autorit, largësia dhe drejtimi i 

qitjes etj
842

.  

 

Përgjigjet e pyetjeve me karakter të përgjithshëm dhe atyre me karakter të 

posaçëm të parashtruara ekspertëve mjeko-ligjorë kanë qëllim shpjegimin e shkaqeve të 

vdekjes, mjetet që e shkaktuan si dhe nëse në zinxhirin e rrethanave të finalizuar nga 

pasoja ka ndërhyrë si faktor shkakësor apo bashkëshkak sjellja e mjekëve të cilët e 

kishin në kurim pacientin e vdekur, duke bërë kështu një diferencim të veprimeve dhe 

rëndësisë së gabimit me të cilin ka vepruar secili prej subjekteve të interesuar. 

Pyetjet duhet të jenë konkrete dhe të qarta. Për të përcaktuar shkakun e vdekjes 

pika e nisjes do të jenë patologjia dhe nga trajtimi i parashikuar për atë
843

. Ekspertit nuk 

duhet t’i shtrohen pyetje të cilat nuk kërkojnë njohuri të posaçme, ashtu siç nuk i duhen 

                                                 
838

 Ministria e Drejtësisë, Neni 4, Rregullore “Për organizimin dhe funksionimin e Institutit të Mjekësisë 

Ligjore”, 2014. 
839

 Neni 54 i Rregullores së IML. 
840

 Neni 53 i Rregullores së IML. 
841

 Meksi, S., Çipi, B., Mjekësia ligjore, Arbëria, 2003, f.18. Përmbajtja e aktit të ekspertimit përcaktohet 

në nenin 53 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Institutit të Mjekësisë Ligjore” miratuar 

më shkurt 2014 nga Ministria e Drejtësisë. 
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 Meksi, S., Çipi, B., Mjekësia ligjore, Arbëria, 2003, ff.16-17. 
843

 De Ferrari, F., Palmieri, L., Manuale di medicina legale, Giuffrè, Milano, 2007 
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shtruar pyetje që kërkojnë zgjidhjen prej tij se cili do të ishte cilësimi më i saktë i 

figurës së veprës penale p.sh duke i kërkuar që të shprehet nëse personi në ndjekje 

penale apo i pandehuri kanë vepruar me pakujdesi apo me dashje përsa kjo shkon përtej 

të kualifikimit të tij profesional
844

. Kjo do të binte në kundërshtim edhe me nenin 57 të 

Rregullores për funksionimin e IML
845

. Gjithashtu objekti i ekspertimit nuk mund të 

jetë përcaktimi i “profesionizmit” në kryerjen e veprës penale, prirjet kriminale, 

karakterin dhe personalitetin e të pandehurit dhe në përgjithësi cilësitë psikike që nuk 

varen nga shkaqe patologjike
846

. 

Eksperti që ka këqyrur një kufomë përshkruan plagët që ka konstatuar, cilat kanë 

qenë organet vitale të brendshme të cënuara, përcakton shkakun e vdekjes si p.sh nga 

asfiksia, helmatisja, djegia, mbytja në ujë etj por nuk mund dhe nuk duhet të shprehet 

nëse viktima ka vrarë veten apo është vrarë nga dikush tjetër ose nëse ka qenë vrasje, 

aksident apo vetëvrasje. Ky ndalim duhet interpretuar nën prizmin e garancisë së ofruar 

nga parimi i procesit të rregullt ligjor duke konsideruar që ekspertimi mjeko-ligjor 

kërkohet nga organi i ndjekjes penale apo nga gjykata për t’u kryer mbi personat që 

kanë vdekur ose dyshohet të kenë vdekur nga shkaqe të dhunshme si pasojë e një vrasje, 

vetëvrasje ose aksidenti; fëmijët e porsalindur jashtë institucioneve mjekësore si dhe 

mbi personat për të cilët dyshohet se kanë vdekur si pasojë e një mjekimi të 

pakujdesshëm ose mosdhënies të ndihmës mjekësore. Të shprehurit nga ana e ekspertit 

për çështje që shkojnë përtej fushës së tij së ekspertizës
847

 apo funksionit të tij, duke 

komentuar mbi çështje me karakter juridik do të cënonin rëndë dhënien e drejtësisë dhe 

në praktikë duhet të bëhen shkas për goditjen e aktit për pavlefshmëri
848

. Eksperti nuk 

duhet të shprehet, as kur i kërkohet shprehimisht një gjë e tillë, mbi mundësinë nëse 

vrasja ka qenë shkaktuar nga pakujdesia apo me dashje, nëse rrethanat në të cilat ka 

vepruar i pandehuri apo autori i krimit kanë qenë të përkufizueshme si mbrojtje e 

nevojshme apo nevojë ekstreme, tronditje psikike apo gjakftohtësi, meqenëse siç e 

vlerëson edhe Zaho, këto janë elementë subjektivë që duhen cilësuar nga gjykata në 

momentin e çmuarjes së këtyre përfundimeve në unitet me provat e tjera të marra
849

.  

Në lidhje me ekspertimet mjeko-ligjore në rastet e dyshuara të mjekimit të 

pakujdesshëm apo mosdhënies së ndihmës, pyetjet specifike kanë të bëjnë me 

patologjitë, natyrën e tyre, stadin e tyre deri në momentin e ndërhyrjes së mjekut, 

zhvillimin natyral të këtyre patologjive në momentin e ndërhyrjes së mjekut, mbi 

trajtimin që shkenca mjekësore mendon se janë të përshtatshme për këto lloj patologjish 

si dhe cila është prognoza e pritshme në rastin kur përmbushen rregullat e kujdesit të 

përcaktuara nga shkenca mjekësore, pra me një fjalë cilat janë rezultatet që priten nga 

një trajtim sipas protokolleve mjekësore
850

. Siç vërehet pyetjet e shtruara ekspertit 

                                                 
844

 Zaho, K., Pozita proceduriale e ekspertit mjeko-ligjor, Drejtësia Popullore n. 6, 1959, f.49. 
845

 Neni 57, Rregullore “Për organizimin dhe funksionimin e Institutit të Mjekësisë Ligjore” “ (…) 

11. Eksperti ka të drejtë tu japë zgjidhje vetëm cështjeve me karakter mjekësor dhe biologjik, dhe të 

refuzojë tu përgjigjet pyetje që kapërcejnë kufijtë e njohurive të tij, ose që nuk hyjnë në kompetencat e 

tij.‖ 
846

 Neni 178 K.Pr.P “Objekti i ekspertimit - 1. Ekspertimi lejohet kur është i nevojshëm zhvillimi i 

kërkimeve ose marrja e të dhënave ose e vlerësimeve që kërkojnë njohuri të posaçme teknike, shkencore 

ose kulturore. 2. Nuk lejohen ekspertimet për të përcaktuar profesionizmin në veprën penale, prirjet 

kriminale, karakterin dhe personalitetin e të pandehurit dhe në përgjithësi cilësitë psikike që nuk varen 

nga shkaqet patologjike.” 
847

 Neni 57, Rregullore “Për organizimin dhe funksionimin e Institutit të Mjekësisë Ligjore” “(…) 2. 

Secili ekspert kryen ato ekspertime që janë në kompetencë të tij.(...)”.  
848

 P.sh mund të goditet për pavlefshmëri akti i ekspertimit toksikologjik i kryer nga një mjek eksperti 

ligjor jo specialist. 
849

 Zaho, K., Pozita proceduriale e ekspertit mjeko-ligjor, Drejtësia Popullore n. 6, 1959, f.51. 
850

 De Ferrari, F., Palmieri, L., 2007, f.570 
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mjeko-ligjor apo mjekut specialist kanë të bëjnë me diagnozën e përcaktuar nga mjeku 

që ka pasur nën kurim pacientin në momentin e dhënies kujdes shëndetësor, cili ka qenë 

mjekimi i administruar nga mjeku apo mjekët dhe a përputhet ky mjekim me diagnozën 

e bërë, a kishte mundësi shmangie të pasojës nëse do të ishte administruar një trajtim 

tjetër mjekësor etj
851

. 

Më pas vijohet me pyetje posaçërisht të drejtuara zgjedhjes terapeutike që ka 

kryer mjeku, pra veprimit apo mosveprimit të tij, për të përcaktuar nëse kjo ka qenë e 

mbështetur nga literatura shkencore (fakti që ka debat mbi trajtimin tregon vetëm që 

mjeku ka të drejtë zgjedhjeje të asaj terapie që ai mendon është më e përshtatshme për 

atë pacient përsa kohë nuk është e ndaluar) dhe nëse kjo zgjedhje është zbatuar më parë 

në ato lloj patologjie konkrete. Së fundmi, analizohet nëse zgjedhja e bërë nga mjeku 

është zbatuar në mënyrë të saktë.  

Nëse këto pyetje marrin përgjigje negative, atëherë eksperti mjeko-ligjor do t’i 

duhet të shprehet mbi baza probabiliteti mbi përshtatshmërinë e veprimit apo 

mosveprimit të mjekut për të influencuar në evolucionin e patologjisë së rastit konkret. 

Nëse kanë ndërhyrë disa kushte atëherë mjeku ligjor do t’i duhet të shprehet se cili apo 

cilat prej këtyre shkaqeve kanë konkurruar në ardhjen e pasojës
852

.  

Akti i ekspertimit i kryer nga eksperti i thirrur gjatë fazës së hetimeve paraprake 

duhet të ketë karakter ilustrativ, meqë shqyrtimi i provave bëhet gjatë debatit gjyqësor 

ku ekspertimi së bashku me provat e tjera duhet të vlerësohen nga trupi gjykues, i cili 

duhet të shprehet me një vendim pasi të ketë formuar bindjen e brendshme
853

. Asnjë nga 

provat e paraqitura gjatë zhvillimit të gjykimit nuk ka fuqi provuese të paracaktuar. Kjo 

do të thotë që nëse çështja kalon në shqyrtim gjyqësor, gjyqtari ka të drejtë që të 

shprehet kundër vlerësimit të ekspertit mjeko-ligjor duke mos e marrë parasysh atë në 

vendimin që jep
854

. Në këtë rast, nevojitet që kjo zgjedhje e gjyqtarit për mos ta marrë 

në konsideratë aktin e ekspertimit të jetë e arsyetuar
855

. Gjithashtu arsyetimi nga ana e 

trupit gjykues duhet të jepet pas një vlerësimi global të tërë provave të administruara në 

proces, në përputhje me rregullat e çmuarjes së provave në procesin penal
856

. Kopja e 

aktit duhet të përfshihet në fashikullin e Prokurorit dhe duhet të jetë e konsultueshme 

nëpërmjet marrjes së një kopje nga palët të cilat mund të vlerësojnë përmbajtjen dhe të 

bëjnë konsideratat e rastit
857

. Prokurori më pas vendos nëse do të kalojë në procedim 

gjyqësor mjekun apo profesionistët e kujdesit shëndetësor (dhe në këtë rast sërish ka 

detyrimin që t’u vërë në dispozicion provat e mbledhura
858

) ose ta pushojë çështjen 

                                                 
851

 Referohu tek Shtojca A. 
852

 De Ferrari, F., Palmieri, ibid, 2007, f.570. 
853

 Kështu ka vendosur Kolegji Penal me vendimin n. 15 datë 10.2.1955, Drejtësia Popullore n. 2, 1955, 

ff. 55-56.  
854

 Gjykata e Lartë, Kolegji Penal, Vendim n. 27 datë 24.3.1958, Drejtësia Popullore n. 3, 1958, f.74. 
855

 Vendim i Kolegjit Penal n. 27 datë 24.3.1958, Drejtësia Popullore n. 3, 1985, f. 74. 
856

 Neni 152 K.Pr.P “Çmuarja e provave - 1. Çmuarja e provave është përcaktimi i vërtetësisë dhe fuqisë 

provuese të tyre. Çdo provë i nënshtrohet shqyrtimit dhe nuk ka vlerë të paracaktuar. Gjykata i çmon 

provat sipas bindjes së formuar pas shqyrtimit të tyre në tërësi. 2. Ekzistenca e një fakti nuk mund të 

nxirret nga indicjet përveçse kur këto janë të rëndësishme, të sakta dhe në përputhje me njëra-tjetrën….” 
857

 Neni 327 K.Pr.P “Veprimet e policisë gjyqësore dhe të prokurorit - 1. Pasi kryen veprimet e 

nevojshme hetimore, policia gjyqësore i dërgon aktet prokurorit bashkë me një relacion shpjegues për 

faktin dhe provat, si dhe me sugjerimet e veta për mënyrën e përfundimit të hetimeve. 2. Prokurori, pasi 

shqyrton aktet dhe sigurohet që i pandehuri ose mbrojtësi është njohur me to vendos, sipas rastit, 

pushimin e çështjes ose dërgimin e saj në gjykatë.” 
858

 Neni 335 K.Pr.P mbi fazën paraprake të shqyrtimi gjyqësor “Të drejtat e palëve - 1. Deri në datën e 

caktuar për gjykim palët, mbrojtësit dhe përfaqësuesit e tyre kanë të drejtë të shikojnë sendet e 

sekuestruara, të shqyrtojnë, në sekretari, aktet dhe dokumentet e mbledhura në fashikullin për shqyrtimin 

gjyqësor, si dhe të nxjerrin kopje të tyre.” 
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(neni 328 K.Pr.P). Nëse prokurori pushon çështjen, pala e dëmtuar mund të ankimojë 

bazuar mbi motivacionet teknike ku është mbështetur prokurori në arkivimin e 

çështjes
859

.    

 

1.1. Vijon : Akti i ekspertimi gjatë fazës së shqyrtimit gjyqësor. 

 

Rregullat procedurale dhe etike nga të cilat duhet të udhëhiqet eksperti mjeko-

ligjor gjatë kryerjes së detyrës së tij janë të detyrueshme për zbatim në të dyja fazat e 

procedimit penal. Vërejtja e vetme që mund të integrohet sa u parashtrua më sipër mbi 

ekspertimin mjeko-ligjor gjatë fazës së hetimeve paraprake në fazën e shqyrtimit 

gjyqësor, është se gjatë kësaj faze nuk inkurajohet debati gjyqësor për ato çështje që i 

përkasin shpjegimeve shkencore të ofruara nga ekspertët e kërkuar nga organi i akuzës 

apo nga pala mbrojtëse. Palët duhet të kufizohen thjesht në të prezantuarit e asaj që kanë 

rënë dakort secili me ekspertin e tij. Gjyqtari mund të caktojë kryesisht një ekspert tjetër 

nëse e sheh të nevojshme
860

 dhe pyetja e ekspertit i nënshtrohet të njëjtave rregulla të 

pyetjes që zbatohet për dëshmitarët (neni 363 K.Pr.P). Mbrojtësi i të pandehurit mbyll 

debatin gjyqësor i cili në këtë rast mund edhe të kundërshtojë sa është parashtruar nga 

akuza. 

 

 

2. Procedurat e posaçme për konstatimit i vdekjes së personit. 

 

 Ekspertimi i kryer nga mjeku ligjor si provë në një proces penal ndërthuret me 

një tjetër provë materiale, atë të këqyrjes, rregullat për marrjen e së cilës janë përcaktuar 

në dispozita të veçanta të Kodit të Procedurës Penale (nenet 198-201 K.Pr.P) si dhe, në 

varësi të faktit nëse personi që do t’i nënshtrohet ekspertimit është i gjallë (neni 30-31 të 

Rregullores së IML) apo ka vdekur (nenet 32-34). Në lidhje me vdekjen e shkaktuar nga 

sëmundjet dhe proceset e ndryshme patologjike çka përbën objekt të interesit tonë në 

kuadrin e pakujdesisë në mjekim (vdekja e parakohshme e shkaktuar nga veprime te 

dhunshme nuk kanë rëndësi në kuadrin e përgjegjësisë penale te mjekut për shkak të 

misionit që e karakterizon këtë profesionist) duhet gjykuar se cili ka qenë shkaku i 

ardhjes së kësaj p.sh sëmundje tumorale e padiagnostifikuar saktë, infarkt i muskujve të 

zemrës, hemoragjitë e trurit etj.  

Procesi i vdekjes përbëhet nga dy faza:  

 

 vdekja klinike e cila karakterizohet nga një gjendje e tillë e organizmit 

kur pas pushimit të plotë të qarkullimit të gjakut dhe të frymëmarrjes, 

vazhdon një veprimtari jetësore minimale, një veprimtari biologjike e 

indeve që zgjat jo më shumë se dhjetë minuta. Falë zhvillimit teknologjik 

në fazën aktuale është e mundur që vdekja klinike të kthehet mbrapsht 

nëpërmjet makinerive që kryejnë frymëmarrjen artificiale apo stimulojnë 

                                                 
859

 Neni 329 K.Pr.P “Ankimi kundër vendimit të pushimit të çështjes - 1. Kundër vendimit të pushimit të 

akuzës ose të çështjes mund të bëjnë ankim në gjykatën e rrethit gjyqësor i dëmtuari dhe i pandehuri. 2. 

Gjykata, kur e gjen të drejtë ankimin e të dëmtuarit vendos që hetimet të vazhdojnë, ndërsa kur pranon 

ankimin e të pandehurit ndryshon vendimin e pushimit me formulim më të favorshëm për të pandehurin. 

3. Kundër vendimit të gjykatës mund të bëhet ankim në gjykatën e apelit nga prokurori, i dëmtuari dhe i 

pandehuri.” 
860

 Neni 366 K.Pr.P “Caktimi i ekspertimit gjatë gjykimit - 1. Në qoftë se gjykata, kryesisht ose me 

kërkesën e palëve, disponon për një ekspertim, eksperti thirret menjëherë dhe duhet të shprehë mendimin 

e tij në të njëjtën seancë. Kur nuk është e mundur të veprohet në këtë mënyrë, gjykata ndërpret shqyrtimin 

gjyqësor dhe cakton datën e seancës së re, jo më larg se tridhjetë ditë.” 
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veprimtarinë kardiake. Ajo që në fakt është e pakthyeshme është vdekja 

cerebrale, pra pushimi i tërë funksioneve cerebrale të trurit. 

 vdekja biologjike zakonisht vjen pas vdekjes klinike dhe quhet e tillë 

sepse në këtë fazë vjen edhe vdekja e funksioneve cerebrale, por mund të 

ndodhë që kjo vdekje të vijë menjëherë si rrjedhojë e traumave të rënda 

në kafkë me rrjedhje të masës së trurit
861

.  

 

Siç pohon edhe Gjykata Kushtetuese italiane, është e pakuptimtë që vdekja të 

cilësohet si vdekje kardiake, respiratore apo cerebrale, sepse vdekja është e vetme dhe 

unike si nga pikëpamja mjekësore ashtu edhe ajo juridike por mund të flitet për 

mënyrën se si është përcaktuar vdekja e pacientit nën kujdes mjekësor, konkretisht si 

rrjedhojë e pushimit të funksioneve të sistemit kardiovaskular apo sistemit të 

frymëmarrjes apo aktivitetit të encefalit
862

. Edhe ligji “Për transplantimin e indeve, të 

qelizave dhe organeve në Republikën e Shqipërisë” e përkufizon vdekjen për zbatimin e 

këtij ligji “humbja e pakthyeshme e funksionit të të gjithë trurit, përfshirë qelizat e tij.”
863

.  

Meksi & Çipi shprehen se dallimi midis vdekjes klinike dhe asaj biologjike ka 

rëndësi nga pikëpamja praktike sepse janë shënuar raste të “vdekjes fiktive” kur persona 

që ishin në vdekje klinike janë rikthyer në jetë
864

. Mandej rëndësia e këtij dallimi ka 

edhe karakter juridik, sepse vdekja biologjike vjen si rrjedhojë e pushimit të 

veprimtarisë cerebrale të trurit dhe shënon edhe vdekjen ligjore, pra pushimin e 

ekzistencës së një subjekti juridik. Gjithashtu nga pikëpamja etike, mjeku ka detyrimin 

të japë kujdes shëndetëor ndaj një pacienti sa kohë që ky është gjallë. Në këtë kuadër ka 

pasur shumë diskutime etike dhe juridike mbi kujdesin shëndetësor që i ofrohet 

pacientëve që janë deklaruar të vdekur nga pikëpamja cerebrale
 865

.  

Konstatimi i vdekjes është një veprim diagnostikues për vërtetimin e të cilit 

duhet të rezultojnë negative tre ekzaminime: 

 

a) Mungesa e veprimtarisë elektrike në korteksin cerebral, që ndër të tjera 

nënkupton mungesën e reflekseve korneale, fotomotore, okulocefalike. 

b) Prova e frymëmarrjes e cila konsiston në heqjen e makinës që mundëson 

frymëmarrjen mekanike të pacientit. Mungesa e frymëmarrjes shkakton 

uljen e pH-shit në gjak i cili zakonisht shkakton një frymëmarrje të 

pavullnetshme nëpërmjet refleksit bulbor. Që prova të quhet e kryer në 

mënyrë të saktë, nuk duhet të vërehet asnjë refleks dhe pH-shi i gjakut 

duhet të jetë më pak se 7.4 dhe presioni parcial i dioksidit të karbonit të 

tejkalojë nivelin 60 mmHg të matur nëpërmjet hemogasanalizës. 

c) Gjendja e pandërgjegjshme që përputhet me mungesën e reflekseve të 

nervave në kafkë.
 866

 

 

                                                 
861

 Meksi, S., Çipi, B., Mjekësia ligjore, Arbëria, 2003, f.20. 
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 Corte Costituzionale, Sentenza n. 414/1995. 
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 Neni 4 Ligji Nr. 10454, datë 21.7.2011“Për transplantimin e indeve, të qelizave dhe të organeve në 

Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar) “Përkufizime - Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime 

(…)16. "Vdekje" është humbja e pakthyeshme e funksionit të të gjithë trurit, përfshirë qelizat e tij.” 
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 Meksi, S., Çipi, B., 2003, f.20. 
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 Rasti i Eluana Englaro që dergjej në një gjendje vegjetative prej 17 vitesh si rrjedhojë e një aksidenti 

rrugor derisa Gjykata pranoi kërkesën e të atit, kujdestar ligjor i vajzës, për të ndërprerë të ushqyerit në 

mënyrë artificiale të vajzës. 
866

 Art.2 Decreto Ministeriale n. 582, 22 agosto 1994 aksesuar nga 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=10908 në zbatim të Legge n. 578, 29 

dicembre 1993 aksesuar nga http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=11901 
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Nëse të tre këto ekzaminime japin rezultat negativ atëherë mund të themi se 

ndodhemi para vdekjes biologjike që në kushtet e zhvillimit teknologjik aktual 

përputhet me vdekjen cerebrale. 

Për këtë arsye, në Itali deklarimi i vdekjes bëhet pasi vërtetohen njëkohësisht 

kriteret e vdekjes klinike së bashku me ato të vdekjes biologjike, konkretisht nëpërmjet 

ekzaminimit EEG dhe vëzhgimit të shenjave në kufomës
867

. Ky shqyrtim varion në 

varësi të faktit nëse i vdekuri është i porsalindur, fëmijë apo i rritur i.e. 6 orë në rastin 

kur pacienti është i rritur ose fëmijë mbi 5 vjeç, 12 orë për fëmijët nga 1-5 vjeç dhe 24 

orë për fëmijët nën 1 vjeç
 868

. 

Vetëm pasi është diagnostikuar vdekja cerebrale mund të kalohet në përcaktimin 

e shkaqeve të vdekjes nga ana e kolegjit vlerësues që përbëhet nga mjeku ligjor 

(alternativisht nga mjeku anatomo-patolog), neurofiziopatologu (alternativisht nga 

mjeku neurolog ose neurokirurgu që ka eksperiencë në leximin e 

elektroencefalografikut) dhe nga një mjek reanimator
869

. Sipas ligjit ”Mbi autopsitë”, 

konstatimi i vdekjes së një personi, pavarësisht nëse vdekja ka ndodhur në spital apo 

jashtë tij, bëhet nga mjeku kurues ose nga një mjek tjetër në bazë të kritereve mjekësore 

të shenjave të vdekjes
870

.  

 

 

3. Autopsia dhe aktet e tjera të posaçme që lidhen me vdekjen e personit. 

 

Në ligjin “Për autopsitë” jepen udhëzime të përgjithshme mbi deklarimin e 

vdekjes së personit, por nuk përcaktohen detajet mbi ekzaminimet e nevojshme për 

vërtetimin e vdekjes (përjashtim bëjnë afatet kohore minimale që duhet të kalojnë para 

se të kryhet autopsia të cilat sidoqoftë nuk janë të personalizuara në varësi të moshës së 

personit
871

) siç bënte dekreti ministerial italian parashtruar më lart mbi tre kushtet që 

duhet të konkurrojnë të gjitha së bashku që të kemi vdekjen e personit
872

.  

Në ligj përcaktohen dy kategori autopsish: 

 

a) autopsia anatomo-patologjike, e cila kryhet nga mjeku anatomo-patolog 

i. mbi kërkesë të shefit të shërbimit apo pavionit, kur ky kërkon 

vërtetimin e diagnozës ose shkaqeve të vdekjes si mbi 

pacientë ose alternativisht, 

ii. me kërkesë të të të afërmve të të vdekurit sipas radhës së 

afërsisë gjinore deri në shkallën e tretë 

iii.  me kërkesën që pacienti mund të ketë bërë me shkrim a me 

gojë para vdekjes 

iv. gjithmonë kur i vdekuri është i porsalindur në institucionet 

shëndetësore 
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 Art. 4 Decreto Ministeriale n. 582, 22 agosto 1994 aksesuar nga 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=10908. Nuk vërehet të zbatohet një dallim i 

tillë mbi bazën e moshës së subjektit në konstatimin e vdekjes në praktikën klinike shqiptare. 
869

 De Ferrari, F., Palmieri, L., 2007, f. 628. 
870

 Neni 1 Ligji Nr.7830, datë 15.6.1994 “Për autopsitë”. 
871

 Neni 2 i Ligjit 7830 datë 15.06.1994 “Për autopsitë‖ ―Autopsia, që mund të jetë anatomo-patologjike 

ose mjekoligjore, nuk mund te kryhet pa kaluar 12 orë nga casti i vdekjes. Në raste të jashtëzakonshme 

autopsia mund të bëhet edhe në një interval kohe më të shkurtër, por jo më parë së katër orë pas vdekjes 

dhë vetëm pasi vdekja të jetë vertetuar nga dy mjekë.” 
872

  Neni 4 i Ligjit 7830 datë 15.06.1994 “Për autopsitë - Në të gjitha rastet autopsia anatomo-

patologjike bëhet në mënyrë të shkallëzuar deri në realizimin e qëllimit për të cilin kryhet.” 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=10908
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b) autopsia mjeko-ligjore për vdekjet kriminale, e cila kryhet në prezencë të 

personelit mjeko-ligjor 

i. në vijim të raportimit nga mjeku anatomo-patolog për 

dyshime se ndodhet përballë një vdekjeje kriminale. 

Anatomo-patologu e ndërpret autopsinë dhe në zbatim të 

urdhrit të gjykatës, dhe policisë hetimore apo prokurorisë 

kryhet bashkërendimi i punëve të subjekteve të interesuar për 

të siguruar kryerjen e autopsisë
873

.   

ii. gjithmonë në rastet e vdekjeve me dhunë të llojeve të 

ndryshme si: vrasje, vetëvrasje, aksident, lezione mekanike, 

helmime, asfiksi mekanike, veprimi i temperaturave ekstreme, 

korrent elektrik dhe cdo lloj tjetër dhune; në vdekjet e 

papritura jashtë ose brenda institucioneve shëndetësore, kur 

nuk dihet me saktësi shkaku i vdekjes; në vdekjet e fëmijëve 

të porsalindur, që kanë lindur jashtë institucioneve 

shëndetësore; në vdekjet e personave të panjohur ose të 

kufomave të copëtuara a të kalbëzuara; në vdekjet e 

pacientëve në institucionet shëndetësore, kur ka pretendime 

nga të afërmit për trajtimin mjekësor të tyre
874

. 

 

Lloji i autopsisë paraqet rëndësi sepse përcakton se kush është mjeku specialist i 

ngarkuar me detyrën për ta kryer ndërhyrjen e rrjedhimisht mund të bëhet objekt i 

goditjes për pavlefshmëri të aktit dhe shkak për të kërkuar riekspertim nëse nuk është 

respektuar ky kriter. Disa përmirësime mund të adoptohen në lidhje me konstatimin e 

vdekjes dhe autopsinë, sygjeruar si më poshtë vijon: 

 

 të përcaktohen afatet kohore minimale që duhen respektuar para se të 

deklarohet vdekja e personit sepse mbi bazën e kësaj ndryshon edhe afati 

kohor minimal që duhet respektuar për të kryer autopsinë, afat që aktualisht 

është 12 orë dhe në raste të jashtëzakonshme, 4 orë, pasi të jetë marrë 

miratimi nga dy mjekë. 

 të përcaktohen me saktësi në një akt cilat janë hapat që duhet të ndërmarrë 

mjeku për konstatimin e vdekjes së personit. 

 parashikimin e një komisioni vlerësues të shkaqeve të vdekjes të përbërë nga 

specialistë mjeko-ligjor, neurologë dhe reanimator për të ofruar një garanci 

më të lartë në këtë aktivitet diagnostifikues në përputhje edhe me nenin 15 të 

KEDM që parashikon që mjeku duhet të kufizohet të kryejë ndërhyrje të 

specialitetit të tij
875

.  

 

 Përsa i përket akteve që përpilohen pas konstatimit të vdekjes së personit duhet 

të dallojmë disa të tilla, të përpiluara nga subjekte të posaçme: 

 

a) Leja e varrosjes. Jepet nga organi që ka kërkuar kryerjen e autopsisë mjeko-

ligjore, zakonisht si rrjedhojë e dyshimit për një vdekje të dhunshme të 

raportuar nga mjeku
876

.  

                                                 
873

 Neni 6 dhe neni 7 i ligjit “Për autopsitë”. 
874

 Neni 6 i ligjit “Për autopsitë”. 
875

 Neni 15 KEDM “Tejkalimi i mundësive dhe kompetencave.” 
876

 Neni 11 i Ligjit “Për autopsitë”. 
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b) Shkresa për varrosjen e produkteve abortive dhe fetuseve të lindur prematur. 

c) Çertifikata për ekstradimin e kufomës jashtë vendit. 

d) Çertifikata mjekësore për balsamosjen dhe kremacionin e kufomave. 

e) Çertifikata për trajtimin konservues të kryer mbi kufomën. 

f) Në Shqipëri është parashikuar që çertifikimi i vdekjes me qëllim kryerjen e 

transplantit nga të vdekurit do të rregullohet me Vendim të Këshillit të 

Ministrave
877

, por në kohën kur shkruajmë nuk ekziston një akt normativ i 

tillë. Vërtetimi i vdekjes së një dhuruesi të mundshëm realizohet gjithmonë 

nga tre mjekë të kualifikuar, të cilët e ekzaminojnë dhuruesin në mënyrë të 

pavarur nga njëri-tjetri. Mjekët, që certifikojnë vdekjen, nuk marrin pjesë në 

procesin e transplantimit
878

. 

 

Një tjetër dokument i rëndësishëm është edhe skeda e vdekjes. Në rastin kur 

personi ishte i shtruar si pacient në një spital, kjo përpilohet nga mjeku kurues ose nga 

mjeku i specialitetit që mbulon rastet me ato shenja klinike të vdekjes që shfaqen tek 

kufoma
879

 ose sidoqoftë nga një mjek i cili ka hyrë në kontakt me pacientin në 

momentet që kanë shoqëruar vdekjen e tij. Me këtë akt vërtetohen shkaqet e vdekjes siç 

konstatohen aty për aty i.e nëse janë natyrale apo të dhunshme, shkaku fillestar, i 

ndërmjetëm dhe ai përfundimtar i gjendjes nga e cila ka ardhur vdekja, i.e. sëmundjet.  

Skeda e vdekjes plotësohet nga mjeku kurues për kufomat e personave që nuk i 

janë nënshtruar autopsisë, nga specialisti anatomo-patolog për kufomat e personave që i 

janë nënshtruar autopsisë anatomo-patologjike dhe nga specialisti mjekoligjor për 

kufomat e vdekjeve kriminale
880

. Në skedë pasqyrohet edhe fakti nëse personi ka 

vdekur në një institucion mjekësor apo jo si dhe nëse ka qenë në trajtim mjekësor. 

Skeda e vdekjes shoqërohet me një dokument të dytë i cili përpilohet nga 

nëpunësi i Zyrës së Gjendjes Civile, në mënyrë të vijohet për regjistrimin e vdekjes së 

personit në regjistrat e gjendjes civile. Rrjedhimisht skeda e vdekjes është një akt me 

vlerë të dyfishtë: bart efekt juridike sepse aftëson shërbimin funeral të kryejë varrosjen 

pra është i barazvlefshëm me çertifikatën e lëshuar nga një nëpunës civil, dhe si akt që 

përmban informacion mjekësor ka natyrën e një akti administrativ
881

.  

Në sistemi juridik italian, ndryshon cilësimi funksional i mjekut që ka përpiluar 

skedën e vdekjes në varësi të disa rrethanave
882

:  

 

 nëse është përpiluar nga mjeku nekroskopik, si i deleguar nga nëpunësi i 

gjendjes civile, skeda e vdekjes do të konsiderohet si akt publik i 

përpiluar nga një funksionar shtetëror që vërteton rrethana të perceptuara 

në mënyrë të drejtpërdrejtë prej atij vetë. 

 nëse çertifikata e vdekjes është përpiluar nga mjeku kurues i cili në të ka 

pasqyruar momentin dhe shkaqet e vdekjes së pacientit, skeda e vdekjes 

do të cilësohet si akt publik vetëm nëse mjeku është i punësuar në një 

spital publik dhe në rast se me këtë akt ushtrohen funksione çertifikuese 

apo autorizuese (p.sh çertifikata e këtij mjeku do të përdoret nga një 

                                                 
877

 Neni 21 pika 2 i Ligjit Nr. 10454/11“Për transplantimin e indeve, të qelizave dhe të organeve në 

Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar). 
878

 Neni 21 Pika 3 dhe pika 4 i Ligjit Nr. 10454/11“Për transplantimin e indeve, të qelizave dhe të 

organeve në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar) 
879

 Neni 1 i Ligjit “Për autopsitë” 
880

 Neni 11 i Ligjit “Për autopsitë” 
881

 Neni 10 i Ligjit “Për autopsitë” 
882

 Cass. Pen. Sez V, Sentenza n. 36778/06, Cass. pen. Sez. V, Sentenza n. 21837/08, Cass. pen. Sez V, 

Sentenza n. 138193/77 
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organ i administratës shtetërore) apo shprehet vullneti i administratës 

publike mbi dhënien e kujdesit shëndetësor. Nëse mjeku që konstaton 

vdekjes e pacientit që ka pasur nën kurim është i punësuar në një spital 

privat atëherë ai cilësohet si person që kryen shërbim me interes publik. 

 nëse mjeku kurues që lëshon çertifikatën e vdekjes posa pacienti ka 

vdekur nën kujdesin e tij mjekësor dhe kjo çertifikatë nuk është e 

destinuar për t’u përdorur nga nëpunësi i gjendjes civile, atëherë mjeku 

vepron si një person që ushtron veprimtari me interes publik, pra thjesht 

profesionin mjekësor në kuptimin e ngushtë. Ndaj, sipas legjislacionit 

penal italian, nëse mjeku falsifikon këtë dokument ai do të merret në 

përgjegjësi penale sipas nenit 481 KPI
883

 “Falsifikimi i çertifikatave i 

kryer nga persona që ushtrojnë një shërbim me interes publik”, ku 

përcaktohet shprehimisht subjekti i posaçëm, profesionistët mjekësor dhe 

avokat. 

 

Këto dallime kanë rëndësi sepse KPI parashikon figura të ndryshme të së njëjtës 

vepër penale në varësi të faktit nëse subjekti që e ka kryer atë ishte i përgjithshëm apo i 

posaçëm, funksionar shtetëror, person që kryen shërbim publik apo person që kryen 

shërbim me interes publik p,sh në rastin e falsifikimit trajtuar në seksionin e posaçëm. 

Jurisprudenca shqiptare po ashtu si doktrina nuk janë thelluar në përcaktimin e cilësisë 

me të cilën ka vepruar mjeku në momentin e plotësimit të skedës së vdekjes, meqenëse 

Kodi Penal shqiptar nuk ka parashikuar figura të posaçme të falsifikimit bazuar mbi 

kategoritë e ndryshme të subjekteve të posaçme i.e. funksionar shtetëror, person që 

kryen shërbim publik, person që kryen shërbim me interes publik meqënëse me 

shprehjen “person që ka pasur detyrimin ta lëshojë dokumentin” nënkuptohet secilit prej 

tyre mjafton që të mos jetë subjekt i përgjithshëm. Për këtë të fundit parashikohet 

përgjegjësia penale në paragrafin e parë të secilës prej figurave të ndryshme të 

falsifikimit parashikuar në nenet 186-191 KPSH. 

 

 

4. Të drejtat dhe detyrimet e ekspertit mjeko-ligjor 

 

Të drejtat dhe detyrat e ekspertit mjeko-ligjor janë të përcaktuara në nenin 57 të 

Rregullores së IML si dhe në dispozitat përkatëse të K.Pr.P.  

 Eksperti ka të drejtë të kërkojë sqarime apo të konsultojë dokumentacionin në 

dispozicion nga prokurori
884

 përpara se të japë mendimin e tij dhe nëse çmon se 

materialet e vëna në dispozicion të tij nuk janë të mjaftueshme për të dhënë një mendim, 

atëherë ky përpilon një akt me anë të të cilit shpreh pamundësinë për të dhënë një 

mendim
885

. Në rast se e çmon të nevojshme, eksperti mjeko-ligjor mund të kërkojë 

                                                 
883

 Art. 481KPI ―Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica 

necessità - Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di 

pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la 

verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516‖ 
884

 Neni 184 K.Pr.P “Veprimet e ekspertit - 1. Për t’iu përgjigjur kërkesave të ekspertimit, eksperti mund 

të autorizohet nga organi procedues që të shohë aktet, dokumentet dhe gjithçka që përfshihet në 

fashikullin e prokurorit ose të gjykatës. 2. Eksperti mund të autorizohet të marrë pjesë edhe në pyetjen e 

palëve dhe marrjen e provave. 3. Kur eksperti kërkon të dhëna nga i pandehuri, i dëmtuari ose nga 

persona të tjerë, këto të dhëna përdoren vetëm për qëllimet e ekspertimit.” 
885

 Neni 57 pika 10 e Rregullores së IML “Eksperti kur mendon se materialet e prokurorisë apo gjykatës 

janë të pamjaftueshme, ai ka të drejtë të njoftojë për pamundësinë e dhënies së mendimit dhe të tregojë se 

cfarë materiale plotësuese i duhen.“ 
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zgjerimin e komisionit vlerësues në çdo fazë të procedimit penal me anë të thirrjes së 

konsulentëve të specializuar në fusha të ndryshme si p.sh okulistë apo mjek-kirurgë në 

varësi të rastit konkret
886

. Në fakt një kërkesë e tillë duhet inkurajuar në rastet e 

mjekimit të pakujdesshëm sepse mjeku ligjor konsiderohet ekspert në kryerjen e 

autopsisë pra në përpunimin, analizimin dhe sintezën e fakteve në dispozicion për t’i 

transformuar ato në një akt ekspertimi me karakter juridik. Ndërkohë specialisti i thirrur 

në kolegjin vlerësues shprehet mbi arsyet përse është bërë një zgjedhje e caktuar nga 

ana e mjekëve si dhe cili do të ishte rezultati alternativ i mundshëm bazuar në 

eksperiencën dhe literaturën shkencore të pranuar deri në atë kohë për llojin e 

patologjisë konkrete që është shfaqur
887

.  

 Ekspertimi mund të kategorizohet në: 

 

a) ekspertim te parë i cili siç mund të deduktohet ka të bëjë me dhënien e 

mendimit nga ana ekspertit pasi ky ka analizuar për herë të parë objektin e 

ekspertimit. 

b) ekspertim plotësues nga i njëjti ekspert kur përfundimi i arritur në 

ekspertimin e parë rezulton jo i qartë, jo i plotë ose janë shfaqur rrethana të 

reja. 

c) ekspertim i përsëritur ose i dytë që kryhet nga një komision i përbërë nga 

disa ekspertë ku përfshihet edhe eksperti i parë dhe që kryhet kur rezultati i 

ekspertimit të parë nuk vlerësohet se përputhet me provat e mbledhura gjatë 

fazës së hetimit apo shqyrtimit gjyqësor
888

. 

 

Në rastin kur kanë qenë familjarët e personit të vdekur që kanë kërkuar 

ekspertimin mbi kufomën, prokurori duhet të mbajë parasysh kohën që ka kaluar nga 

momenti i vdekjes deri në atë kur është kërkuar vlerësimi i mjekut ligjor. Nëse autopsia 

kryhet mbi një kufomë që ka mbi 6 muaj që është varrosur rezultatet që do përftoheshin 

ka shumë mundësi të jenë sipërfaqësore për shkak të enjtjes së indeve apo 

dekompozimit të trupit por në varësi të cilësive të posaçme të çdo rasti konkret dhe 

dëmtimeve të pësuara nga personi mund të zbulohen elementë të rëndësishëm për 

zgjidhjen e çështjes. Një situatë e tillë do të rregullohej në varësi të llojit të ekspertimit 

(përkatësisht patologjik, toksikologjik apo psikiatrik) nga nenet 38, 43 apo 47 të 

Rregullores së IML, ku përcaktohet kryerja e ekspertimit mbi bazën e dokumentave 

hetimore e gjyqësore nëse: 

 

a. mungon objekti konkret ( personi, kufomat, prova materiale). 

b. në dokumentat e një cështje hetimore gjyqësore mungon mendimi i 

                                                 
886

 Meksi, S., Çipi, B., 2003, f.15.  

Neni 179/3 K.Pr.P “3. Kur kërkimet dhe vlerësimet paraqiten shumë komplekse ose kërkojnë njohuri të 

ndryshme në disa degë, organi procedues ua ngarkon kryerjen e ekspertimit disa ekspertëve.”. Gjithashtu 

neni 57, pika 14 Rregullore e IML. 
887

 Rëndësia e thirrjes së specialistëve krahas mjekut ligjor theksohet edhe në vendimin e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Lushnjë të cituar në vendimin e Gjykatës së Lartë Nr. 00-2013-645 datë 20.03.2013 

“Kjo kërkesë e të pandehurit, u pranua nga ana e gjykatës, duke marrë në konsideratë në radhë të parë 

faktin që eksperti mjeko-ligjor që kishte kryer autopsinë kishte pranuar në seancë gjyqësore se kishte 

gabuar në përcaktimin e shkakut të vdekjes së të ndjerit, si dhe kishte sqaruar edhe rrethana të tjera që 

nuk kishin qenë të qarta në aktin e ekspertimit të kryer prej tij. Po kështu, gjykata mori në konsideratë 

faktin se në hetimet paraprake organi i akuzës, megjithëse kishte pranuar kërkesën e të pandehurit që të 

kryhej ri-ekspertim mjeko-ligjor, me grup ekspertësh të përbërë nga specialistë të fushës së kirurgjisë 

thorakale dhe neuro-kirurgjisë, nuk e kishte realizuar një gjë të tillë, pasi ri-ekspertimi ishte realizuar 

vetëm nga mjekë-ligjorë të IML-së, jo specialistë të këtyre fushave...” 
888

 Meksi, S., Çipi, B., 2003, f.15. 
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ekspertit mjeko-ligjor ose kur në to ndodhen konkluzione kontradiktore 

të disa ekspertëve. 

c. të dhënat hetimore gjyqësore nuk përputhen me ato të ekspertimit. 

d. në rastet e marrjes në përgjegjësi penale të personelit mjekësor të 

mjekimit të pakujdesshëm, mosdhënie ndihme etj.  

 

Këto ekspertime kryhen me komision, ku njëri prej ekspertëve është në rolin e 

relatorit të cështjes. Nëse janë disa ekspertë të cilëve u kërkohet të shprehen në një rast 

konkret që nuk bien dakort mbi përfundimin, atëherë secili prej tyre përpilon aktin 

individualisht
889

. 

Në kuadrin e përcaktimit të nivelit të dëmtimit të integriteti fizik që paraqet 

rëndësi në caktimin e masës së dënimit p.sh për veprën penale të “Mjekimi të 

pakujdesshëm” (neni 96 KPSH), pra kur nga veprimi i mjekut nuk ka ardhur vdekja por 

është cënuar tërësia fizike e subjektit pasiv, prokurori duhet të orientojë mjekun ligjor 

në përcaktimin e kohëzgjatjes së sëmundjes si dhe rëndimin eventual të gjendjes 

shëndetësore të vërejtur tek pacienti, gjithmonë në referim me veprimet e kryera nga 

mjeku apo profesionistët e kujdesit shëndetësor
890

. Në lidhje me çfarë do të 

konsiderohet “dëmtim i rëndë i shëndetit” në kuadrin e veprës “Mjekim i 

pakujdesshëm” mund t’i referohemi për analogji plagosjes së rëndë sipas nenit 88 

KPSH që e përkufizon atë si “…gjymtimin, shëmtimin ose çdo dëmtim tjetër të 

përhershëm të shëndetit, ndërprerjen e shtatzanisë…”. Nga formulimi i nenit 96, duket 

se nëse nuk vjen pasoja e dëmtimit të rëndë të shëndetit, vënia në rrezik e jetës apo 

vdekja e pacientit apo infektimi i tij me HIV/AIDS, mjeku nuk do të merret në 

përgjegjësi penale. Mbetet për t’u përcaktuar çfarë do të konsiderohet plagosje e lehtë. 

Plenumi i Gjykatës së Lartë është përpjekur të saktësojë kuptimin e plagosjes së lehtë si 

“cënim i tërësisë anatomike të indeve (tesuteve) të jashtëme ose të brëndëshme të trupit 

të personit të shoqëruar me derdhje të jashtëme të gjakut ose me çarje të brëndëshme të 

kapilarëve” që nuk mund të cilësohet dot si “plagosje e rëndë” 
891

. 

Në detyrimet e ekspertit mjeko-ligjor hyn edhe ai për të kallëzuar në organin e 

ndjekjes penale për fakte që kanë të bëjnë me një vepër penale të cilat janë zbuluar gjatë 

kryerjes së një ekzaminimi ose ekspertimi
892

. Kjo rrethanë është e rregulluar nga neni 

281 K.Pr.P “Kallëzimi nga nëpunësit publik” meqenëse veprimtaria e kryer nga mjeku 

ligjor nuk ka karakter terapeutik apo asistencial ndaj pacientit përsa ky i fundit është i 

vdekur, rrethanë kjo që do të mbulohej nga neni 282 K.Pr.P “Kallëzimi nga personeli 

mjekësor”. Duhet të theksojmë këtu inkongruencën midis parashikimit të ligjit 

procedural dhe atij material, ku sipas nenit 300 KPSH “Moskallëzimi i krimit”, subjekti 

(i përgjithshëm) ka për detyrë të kallëzojë pranë organit të ndjekjes penale apo atij të 

administratës për një krim që është kryer apo që është duke u kryer ndërkohë që neni 

281 K.Pr.P dhe 282 K.Pr.P e ngarkojnë subjektin përkatës me detyrimin për të raportuar 

veprat penale që ndiqen kryesisht, pra jo vetëm krimet. 

 

 

                                                 
889

 Neni 185 K.Pr.P “Akti i ekspertimit - 1. Mendimi i ekspertit jepet me shkrim. 2. Kur ekspertët e 

caktuar janë më shumë se një dhe kanë mendime të ndryshme, secili parashtron me akt të veçantë 

mendimin e tij.” 
890

 De Ferrari, F., Palmieri, L., 2007 f.571. 
891

 Zaho, K., Pozita proceduriale e ekspertit mjeko-ligjor, Drejtësia Popullore n. 6, 1959, f.50 
892

 Neni 57 pika 4, Rregullorja e IML “4.Ekspertët kane detyrë të bëjnë kallzime, duke njoftuar organet 

përkatëse të drejtësisë, për të dhënat kriminale që zbulohen gjatë kryerjes së një ekzaminimi ose 

ekspertimi.” 
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5. Mbi veprën penale ―Ekspertimi i rremë‖. 

 

Në kuadrin e hartimit apo përpilimit të akteve me deklarime të rreme nga ana e 

mjekut mund të përmendim edhe përgjegjësinë penale për “Ekspertim të rremë” dhe 

qëndrojmë në këtë pikë për të bërë një analizë krahasimore mes kësaj vepre dhe asaj të 

“Falsifikimit të dokumentave” (186 KPSH). 

Nga pikëpamja e objektit grupor të cënuar nga secila prej veprave vërejmë 

dallime: tek falsifikimi i dokumentave (përfshirë ato me karakter shëndetësor) cënohen 

marrëdhëniet juridiko-penale në sferën ekonomike që kanë të bëjnë me vërtetësinë e 

dokumentave ndërsa tek “Ekspertimi i rremë” cënohen marrëdhëniet juridike që kanë të 

bëjnë me mbarëvajtjen e sistemit të drejtësisë, pra i referohet ngushtësisht një pjese të 

posaçme të aktivitetit të organeve të drejtësisë
893

.  

Në lidhje me objektin e posaçëm të figurave të veprave penale, pasqyrimi i të 

dhënave të rreme në një akt ekspertimi i kryer me dashje është një formë falsifikimi 

ideologjik i kryer në një dokument të posaçëm zyrtar, akt i cili edhe pse përmban 

informacione me karakter mjekësor, për mendimin tonë nuk duhet konsideruar si 

dokument shëndetësor, ose të paktën jo në kuptimin formal, meqenëse ekspertit mjeko-

ligjor ose mjekut specialist, i kërkohet të përgjigjet pyetjeve të formuluara nga organi i 

akuzës apo nga pala mbrojtëse
894

, pra nuk ka një formë të lirë të paraqitjes së të dhënave 

e nga ana tjetër kjo formë ndryshon nga një rast në tjetrin. Gjithsesi si akti i ekspertimit 

(neni 309 KPSH) ashtu edhe dokumenti shëndetësor (neni 188 §2 KPSH) apo 

dokumenti i përpiluar në përgjithësi nga personi që e ka për detyrë ta lëshojë atë (neni 

186 §3 KPSH) kanë të gjithë karakterin e një akti zyrtar. 

Nga pikëpamja e anës objektive, veprimet e kundraligjshme që passjellin 

përgjegjësi penale për ekspertim të rremë përfshijnë edhe pohimet me gojë, ndryshe nga 

falsifikimi i dokumentave që përveç falsifikimit (që normalisht mund të kryhet vetëm i 

shkruar), parashikon edhe përdorimin e dokumentit të falsifikuar si veprim të 

kundraligjshëm që cënon objektin juridiko-penal. Ekspertimi i rremë si rregull kryhet 

nëpërmjet paraqitjes së rrethanave të rreme, pra në thelb është një falsifikim ideologjik 

p.sh eksperti i psikiatrisë ligjore deklaron të rremen mbi gjendjen shëndetësore të një 

personi që i nënshtrohet mjekimit të detyruar duke propozuar heqjen e kësaj mase, 

ndërsa vepra penale e falsifikimit të dokumentave kryhet si nëpërmjet falsifikimit 

ideologjik ashtu edhe nëpërmjet atij material e së treti, mund të konsumohet edhe 

thjesht nëpërmjet përdorimit të dokumentit të falsifikuar. Gjithashtu, vendi si element i 

anës objektive në figurën e veprës penale të ekspertimit të rremë është element i 

                                                 
893

 Neni 309 KPSH “Ekspertimi i rremë - Dhënia me dashje e rezultateve të rreme në raportet e 

ekspertimit të bëra me shkrim apo me gojë përpara organeve të ndjekjes penale ose gjykatës, dënohet me 

gjobë ose me burgim gjer në tre vjet. Kur ekspertimi i rremë bëhet me qëllim fitimi apo çdo interes tjetër 

të dhënë apo të premtuar, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.”. Përgjegjësia penale për 

ekspertim të rremë parashikohej edhe nga neni 249 KPZ, vepër e dënueshme me heqjen e përkohshme të  

së drejtës për të ushtruar funksione publike. Edhe në KPZ parashikohej rrethana e cilësuar e realizimit të 

përfitimit nga ekspertimi i rremë (neni 250 KPZ). 
894

 Neni 179 §2 K.Pr.P “Caktimi i ekspertit – 2. Vendimi i organit procedues për caktimin e ekspertit i 

njoftohet të pandehurit ose mbrojtësit të tij, duke i bërë të ditur se ka të drejtë të kërkojë përjashtimin e 

ekspertit, të propozojë ekspertë të tjerë, të marrë pjesë vetë në ekspertim, kur është e mundur, dhe të 

parashtrojë pyetje për ekspertin.” 

Neni 183 K.Pr.P “Caktimi i detyrës - 1. Organi procedues, pasi sigurohet për identitetin e ekspertit, e 

pyet nëse ka shkaqe përjashtimi nga detyra e ekspertit, e paralajmëron për detyrimet e përgjegjësitë e 

parashikuara nga ligji penal, i formulon kërkesat e ekspertimit dhe e fton të bëjë këtë deklaratë: “I 

vetëdijshëm për përgjegjësinë morale dhe juridike për detyrën që marr përsipër, do ta kryej atë me 

ndershmëri e drejtësi dhe do të ruaj sekretin për të gjitha veprimet që lidhen me ekspertimin”. 2. 

Shpërblimi i ekspertit caktohet me urdhër të organit që ka disponuar për ekspertimin.” 
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domosdoshëm, pra cilësues sepse kjo vepër mund të konsumohet vetëm nëse rezultatet e 

rreme paraqiten para organeve të ndjekjes penale ose gjykatës, ndërkohë që vepra 

penale e falsifikimit të dokumentave nuk e parashikon këtë element si të domosdoshëm 

për cilësimin juridik të veprës penale. 

Përsa i përket subjektit, vepra penale e falsifikimit mund të kryhet si nga subjekt 

i përgjithshëm ashtu edhe nga një subjekt i posaçëm dhe cilësimi do të bëhet sipas 

paragrafit përkatës. Vepra penale e ekspertimit të rremë mund të kryhet vetëm nga një 

subjekt i posaçëm, që është pikërisht eksperti i thirrur me vendim të gjykatës i cili mund 

të jetë mjek ose kimist, farmacist, antropolog në varësi të llojit të ekspertimit. Këtu 

duhet të dallojmë rastin kur një subjekt me cilësi të posaçme, i ndryshëm nga eksperti 

mjeko-ligjor që është caktuar me detyrën për të kryer aktin e ekspertimit, p.sh laboranti, 

tekniku apo kryetekniku i morgut
895

, përpilon aktin e ekspertimit në vend të mjekut. Në 

këtë rast do të kishim “Falsifikim i dokumentave” sipas paragrafit të parë të nenit 186 

KPSH, pavarësisht nga fakti nëse të dhënat e pasqyruara në këtë dokument janë të 

vërteta apo jo, përsa do të ishim para falsifikimit material. Ky veprim nuk do të përbënte 

“Ekspertim të rremë” meqenëse subjekti që e ka përpiluar nuk ka qenë ai i ngarkuar me  

këtë detyrë. Nëse laboranti, tekniku i morgut që ka përpiluar aktin e ekspertimit mjeko-

ligjor ka kryer veprime mbi kufomën që shkonin përtej atyre për të cilat janë të 

autorizuar nga Rregullorja e IML, do të kishim konkurrimin e “Falsifikimit të 

dokumentave” me “Përvetësimin e titullit apo detyrës shtetërore”, sipas nenit 246 

KPSH. 

Ana subjektive e të dy veprave kërkon kryerjen e veprës penale me dashje por në 

veprën penale të falsifikimit të konsumuar nëpërmjet përdorimit të dokumentit kërkohet 

si kusht për ngritjen në përgjegjësi penale që subjekti të ketë pasur dijeni mbi 

përmbajtjen dhe natyrën e falsifikuar të dokumentit që po përdor. Dijenia prezumohet se 

ekziston në rastin kur vepra është konsumuar nëpërmjet falsifikimit apo dhënies së 

rezultateve të rreme, meqenëse vepra penale nuk mund të kryhet nga pakujdesia. 

Karakteristikë e veprës penale të “Ekspertimit të rremë” është parashikimi i rrethanës së 

cilësuar të realizimit të qëllimit të përfitimit apo të një interesi tjetër të dhënë apo të 

premtuar çka mungon në veprën penale të falsifikimit të dokumentave të marra në 

krahasim (neni 186 dhe neni 188 KPSH) dhe që në thelb mund të konsiderohet si një 

figurë vepre penale e posaçme që përshkruan shpërdorimin e detyrës nga ana e ekspertit, 

çka do të përjashtonte konkurrimin me figurën e veprës penale të parashikuar nga neni 

248 KPSH “Shpërdorimi i detyrës” si figurë vepre penale subsidiare e cilësueshme në 

mungesë të një tjetre të posaçme.  

 

 

6. Mbi veprën penale ―Mosparaqitja e dëshmitarit, ekspertit apo përkthyesit‖. 

 

Siç vumë re, ekspertimi mund të kryhet si gjatë fazës së hetimeve paraprake 

ashtu edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor të çështjes. Vlerësimi i aktit të ekspertimit ashtu si 

të drejtat dhe detyrat e mjekut të thirrur në cilësinë e ekspertit i nënshtrohen rregullave 

të posaçme të përcaktuara në Kodin e Procedurës Penale, Kodit të Procedurës Civile dhe 

Rregullores së IML.  Në Shqipëri caktimi i ekspertit bëhet duke e zgjedhur atë ndërmjet 

personave që janë regjistruar në lista të posaçme ose ndërmjet atyre që kanë njohuri të 

                                                 
895

 Të drejtat dhe detyrat e të cilëve janë përcaktuar në nene të posaçme të Rregullores së IML, 

përkatësisht neni 59, 60, 61. 
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posaçme në degën përkatëse
896

. Në praktikë, është Instituti i Mjekësisë Ligjore që 

cakton mbi bazën e vendimit të gjykatës ekspertin apo ekspertët.  

Mbase krijimi i një seksioni të posaçëm pranë Gjykatave me gjyqtarë e 

prokurorë të specializuar në përgjegjësinë profesionale të mjekut do të ndikonte 

pozitivisht si në vlerësimin objektiv të provave të administruara ashtu edhe në aftësinë 

për të kuptuar fjalorin e përdorur në gjykim, çka në fakt është problemi më i madh me të 

cilin përballen gjyqtarët në çështjet që kanë të bëjnë me veprimtaritë mjekësore dhe që 

shpesh “zgjidhet” duke e ngarkuar ekspertin me detyra që nuk i përkasin profesionit të 

tij, përsa kanë karakter të mirëfilltë juridik duke i parashtruar pyetje të tilla si “A ka 

pasur mjekim të pakujdesshëm?”. 

Eksperti ishte parashikuar si nëpunës i Shtetit për efekt të zbatimit të ligjit penal 

në Kodin penal të viti 1928 (neni 236 KPZ) dhe mosparaqitja e tij konsiderohej si 

refuzim për të kryer detyrën shtetërore
897

. Pa dashur të përsërisim sa interpretuar nga 

Elezi mbi këtë figurë vepre penale
898

, mund të vërejmë se rrethanë përjashtuese nga 

përgjegjësia penale vazhdon të jetë shkaku i arsyeshëm për mosparaqitje, çka lidhet me 

edhe me përgjegjësinë disiplinore mbi bazën e Rregullores së IML
899

. Mosparaqitja si 

formë e mospërmbushjes së detyrës
900

 mund të interpretohet si formë e shpërdorimit të 

detyrës, meqenëse dëmton si mbarëvajtjen e veprimtarisë shtetërore ashtu edhe interesat 

e të tretëve. Për këtë arsye përjashtohet konkurrimi i kësaj figure vepre penale me atë të 

“Shpërdorimit të detyrës” parashikuar nga neni 248 KPSH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
896

 Neni 179 K.Pr.P “Caktimi i ekspertit - 1. Caktimi i ekspertit bëhet duke e zgjedhur atë ndërmjet 

personave që janë regjistruar në librat e caktuar për këtë qëllim ose ndërmjet atyre që kanë njohuri të 

posaçme në degën përkatëse…” 
897

 Neni 239 KPZ “Refuzim i një funkcioni të detyrueshëm me ligjë – Kushdo që, tue qenë i thirrun nga 

Autoriteti gjyqsuer si dishmitar, ekspert ose dragoman, mrrijn të përjashtojë vehten nga prezentimi tue 

vuëm përpara pretekste të rrema, ose tue qenë i prezentuem, refuzon të dëshmojë ose të bajë detyrën e 

ekspertit ose të dragomanit, ndëshkohet me burgim deri në gjashtë muej ose me gjobë deri në njëmij fr. 

ari. Për ekspertat në këtë rast kur ndëshkohen me burgim, dënimi ka për efekt pezullimin e ushtrimit të 

profesjonit ose të mjeshtërisë për një kohë baraz me atë të burgimit.” 
898

 Elezi, I., E drejta penale (pjesa e posaçme), ibid, 2008, ff. 586-587. 
899

 Neni 57 i Rregullores së IML “ (…) 2. Secili ekspert kryen ato ekspertime që janë në kompetencë të 

tij. Ai është i detyruar të paraqitet në kohë sa herë që thirret nga organet e drejtësisë. Ekspertimi duhet të 

kryhet konform kërkesave ligjore dhe ti dorëzojë në afatet e caktuara në këtë rregullore.” 
900

 Neni 310 KPSH “Mosparaqitja e dëshmitarit, ekspertit apo përkthyesit - Mosparaqitja e dëshmitarit, 

ekspertit apo përkthyesit, pa shkaqe të arsyeshme ose mospranimi prej tyre për të kryer detyrat e caktuara 

nga organi i ndjekjes penale ose gjykata, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me 

burgim gjer në gjashtë muaj.” 
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KAPITULLI III 

 

 

 

MBI FIGURËN E VEPRËS PENALE “MJEKIMI I 

PAKUJDESSHËM” 

 

 

 
Përmbledhje: 1. Disa konsiderime mbi elementët e figurës së veprës penale. - 2. Detyrimi për rezultat dhe 

detyrimi për kujdes. - 3. Kriteret për përcaktimin e masës së dënimit. - 4. Jurisprudenca aktuale e 

Gjykatës së Lartë. 

 

 

 

1. Disa konsiderime mbi elementët e figurës së veprës penale. 

 

Interpretimi i kësaj figure vepre penale të posaçme shtrihet përgjatë tërë këtij 

punimi, ndaj në këtë seksion do të nënvizojmë vetëm ato karakteristika që nuk janë 

përpunuar më parë apo që janë trajtuar në vija të përgjithshme nga Elezi
901

. Një figurë 

vepre penale e tillë e posaçme mungon në KPI dhe cilësohet si plagosje apo vrasje nga 

pakujdesia përkatësisht sipas neneve 582 KPI dhe 589 KPI. 

Objekti grupor: Shëndeti i pacientit/subjektit mbi të cilin zbatohen trajtime 

mjekësore. Edhe pse veprimet që ndërmerren nga mjekët në zbatim të trajtimeve 

mjekësore cënojnë shëndetin e personit (mjafton të përmendim rastin e ndërhyrjeve 

kirurgjikale) ato nuk mund të konsiderohen si plagosje. Jurisprudenca italiane tashmë ka 

një qëndrim të unifikuar mbi atë çfarë do konsiderohet sëmundje nga pikëpamja juridike 

dhe kushtet kur një veprim mund të përbëjë plagosje për efekt të zbatimit të ligjit penal. 

Sëmundja përkufizohet si një proces patologjik në zhvillim, i cili shoqërohet 

domosdoshmërisht me cënimin pak a shumë të rëndë të një apo disa prej funksioneve të 

organizmit. Prej kësaj rrjedh se, ndryshimet në tërësinë anatomike që nuk kanë lidhje 

me aftësitë funksionale të personit, nuk mund të konsiderohen si sëmundje për efekt të 

zbatimit të ligjit penal
902

. Disa sëmundje nuk shoqërohen ose nuk rrjedhin nga 

ndryshime në tërësinë fizike të personit dhe anasjelltas ka ndryshime të tërësisë fizike të 

personit që nuk cënojnë funksionimin normal të organizmit të personit. Neni 582 KPI 

ndëshkon plagosjen kur nga kjo është shkaktuar një sëmundje mendore apo fizike, pra 

parashikon shprehimisht mundësinë që cënimi i shëndetit të mos jetë domosdoshmërisht 

me karakter fizik
903

. Për mendimin tonë, kufizimi i interpretimit se çfarë përbën 

plagosje vetëm në aspektin fizik të organizmit të njeriut është i gabuar, edhe pse duket 

se doktrina penale shqiptare e preferon këtë kur shprehet se “me plagosje në kuptimin 

juridiko-penal kuptohet dëmtimi i kundraligjshëm i shëndetit të njeriut tjetër i kryer me 

dashje ose nga pakujdesia që shprehet në prishjen e tërësisë anatomike ose të 

                                                 
901

 Elezi, I, 2008, ibid, ff. 100-101. 
902

 Cass.. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 10643/96 
903

 Art 582 KPI ‖ Lesioni personali - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale 

deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la 

malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti 

prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte 

dell'articolo 577, il delitto è punibile querela della persona offesa.‖ 
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funksionimit normal të organeve të ndryshme të trupit”
904

. Edhe pse ky përkufizim me 

të drejtë e lidh konceptin e plagosjes jo vetëm me integritetin fizik por edhe me 

funksionimin normal të organeve të ndryshme të njeriut, nga pikëpamja mjekësore, 

personi mund të vuajë nga një sëmundje ndërkohë që organet të jenë plotësisht 

funksionale, p.sh sëmundjet mendore.  

Ligji penal shqiptar, ashtu si edhe ai italian, e lidhin rëndësinë e plagosjes me dy 

kritere: me paaftësinë në punë, kur dëmtimi është i përkohshëm dhe me karakterin e 

përhershëm të humbjes së një funksioni të një organi, pra të cënimit të shëndetit. 

Vërejmë ndërkohë që paaftësia për punë mund të jetë e diktuar nga një gjendje 

tronditjeje psikike të shkaktuar nga një veprim i dhunshëm e i kundraligjshëm i subjektit 

aktiv që mund të ketë cënuar ekuilibrin mendor të subjektit pasiv. Sakaq është e 

pamundur që të pretendohet një cënim anatomik i mendjes edhe pse në vetvete 

veprimtaria mendore është një nga funksionet e trurit, pjesë përbërëse e organizmit të 

njeriut. Kjo është arsyeja pse jurisprudenca italiane në zbatim të dispozitivit mbi 

plagosjen dhe në harmoni me përkufizimin që ofron shkenca mjekësore, e interpreton 

cënimin e shëndetit si ndryshim të funksioneve të organizmit dhe jo ngushtësisht si 

cënim të integritetit fizik apo të organeve
905

. 

Ana objektive: Vepra kryhet me veprime apo mosveprime të kundraligjshme. 

Këtu rikujtojmë faktin që me mosveprim vepra penale kryhet vetëm nëse vërtetohet se 

mjeku apo subjekti tjetër i posaçëm i përcaktuar në dispozitë kishte pasur detyrimin të 

vepronte dhe nuk ka vepruar. Llojet e veprimeve dhe mosveprimeve të kundraligjshme 

do të ndryshojnë në varësi të subjektit që ka detyrimin për të vepruar ose mosvepruar. 

Duke pasur parasysh këtu situatën e një marrëdhënieje epror-vartës, ku ky i fundit ka 

detyrimin të zbatojë urdhërat e eprorit i cili nga ana tjetër ka detyrimin të japë udhëzime 

dhe urdhëra mbi veprimet apo mosveprimet që duhen zbatuar. Këto sjellje të 

pakujdesshme mund të shtrihen në të tre fazat, pra si në fazën e diagnostifikimit, ashtu 

edhe në atë të terapisë apo/dhe rehabilitimit dhe kërkohet domosdoshmërisht ardhja e 

pasojës së rrezikimit të jetës apo vdekja e pacientit, apo infektimi me HIV/AIDS, si 

rrethanë e cilësuar për cilësimin e veprës penale sipas kësaj dispozite.  

Në një vendim të Gjykatës së Kasacionit, mjeku ishte përgjigjur penalisht për 

moskomunikimin pacientit mbi efektet anësore të barnave të administruara këtij të 

fundit para se të lirohej nga spitali, konkretisht të ndjenjës së gjumit që mund të 

shkaktonte ky medikament. Ky efekt i mundshëm duhej ta bënte mjekun t’i ndalonte 

pacientit që të vihej në drejtim të automjetit. Pacienti nuk ishte njoftuar për këto efekte 

dhe ishte vënë në drejtim të automjetit, kishte pësuar një aksident nga ku kishte ardhur 

dëmtimi i shëndetit të tij
906

. Rëndësia e përmbushjes së detyrimit për të informuar 

pacientin del në pah edhe në një vendim tjetër të praktikës gjyqësore, ku çështja ishte 

kthyer nga Gjykata e Kasacionit për rigjykim. Çështja kishte të bënte me veprimet e një 

mjeku të akuzuar se kishte kryer ndërhyrje kirurgjikale pa dhënë informacione të plota 

mbi risqet apo përfitimet në shëndetin e pacientit që priteshin të vinin nga ndërhyrja, i 

kishte kryer këto ndërhyrje në mungesë të pëlqimit apo thjesht këto operacione ishin 

krejtësisht të panevojshme
907

. Gjykata shprehet se duke pranuar një interpretim 

                                                 
904

 Elezi, I., 2008, ibid, f. 83. 
905

 Cass. Pen. Sez. V,  Sentenza n. 714/98;  Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 3448/04; Cass. Pen., Sez. IV, 

Sentenza n. 17505/08. 
906

 Cass. Pen, Sez. IV, Sentenza n. 1025/07. 
907

 Cass. Pen.,  Sez. V, Sentenza n. 33136/11. Në Itali nëse tejkalohen 600 ndërhyrje në vit, mjeku kirurg 

ka të drejtë të shpërblehet me 500 euro për çdo operacion të kryer në tejkalim të normës dhe ky shpërblim 

mund të ndikojë në nënshtrimin e pacientëve nga ana e mjekëve të papërgjegjshëm ndaj ndërhyrjeve 

kirurgjikale të panevojshme që nuk ndjekin një qëllim terapeutik. Nëse vërtetohet motivi i përfitimit nga 
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funksionalistik të konceptit të shëndetit
908

, veprimet e mjekut mbi pacientin edhe pse në 

thelb cënojnë integritetin fizik të tij, nuk përbëjnë shkak për t’u cilësuar si plagosje me 

dashje (edhe pse nuk përjashtohet që mjeku të mund të cënojë integritetin fizik me 

dashje), përkundrazi, si rrjedhojë e faktit që ushtrimi i profesionit mjekësor është një e 

drejtë e njohur nga Kushtetuta italiane, është e ligjshme. Edhe nëse nuk është kryer në 

përputhje me lege artis dhe ka shkaktuar dëmtim të shëndetit, në përgjithësi pranohet se 

është kryer me pakujdesi.  

Monetarizimi i ndërhyrjeve kirurgjikale përfaqësohet nga rasti famëkeq i 

klinikës private “Santa Rita” dhe primarit të saj P.M, i cili u dënua nga Prima Corte di 

Assise e Milanos, Seksioni V së bashku me dy kirurgët e tjerë të ekipit, dy mjekë 

anestezistë, një infermiere dhe një mjek rehabilitues për mbi 80 raste ku pacientët i ishin 

nënshtruar ndërhyrjeve të panevojshme të cilat në disa raste kishin rezultuar edhe në 

vdekjen e tyre për të përfituar rimbursimin nga Instituti i Sigurimeve Shëndetësore p.sh 

nëpërmjet faturimit të vlerës 20.000 euro për një ndërhyrje mbi një tuberkolomë, sikur 

kjo të kishte qenë një tumor me sjellje të paqartë ose duke kryer ndërhyrje për të 

eksploruar nëse masa e dyshimtë ishte vërtetë tumor apo jo, apo duke shkulur me 

pakujdesi një gozhdë ortopedike nga pacienti e duke e implantuar atë sërish mbrapsht, 

pa kryer paraprakisht sterilizimin
909

. Ndërhyrjet kirurgjikale me qëllime eksploruese 

nuk janë të ndaluara teorikisht, por nuk janë as të rekomanduara nga shkenca mjekësore. 

Pasoja: Jo çdo veprim apo mosveprim që ka sjellë një dëmtim në shëndetin e 

pacientit passjell përgjegjësi penale cilësohet sipas nenit 96 KPSH por vetëm ato që 

kanë shkaktuar rrezikimin e jetës, vdekjen apo infektimin me HIV/AIDS i pacientit. 

Nga njëra anë, ky parashikim shmang dukurinë e të ashtëquajturës mjekësi difensive dhe 

është sidoqoftë i pavarur nga e drejta e personave të legjitimuar për të kërkuar shpërblim 

dëmi në një procedim civil. Nga ana tjetër, lind pyetja nëse mjeku apo personeli 

mjekësor apo farmacisti do të mund të merren në përgjegjësi penale për “Plagosje të 

lehtë nga pakujdesia” nëse nga sjellja e këtyre ka ardhur një dëmtim në shëndetin e 

pacientit i tillë që nuk e ka vënë në rrezik jetën e tij apo të ketë shkaktuar vdekjen apo 

infektimin me HIV/AIDS. Këtu mund të ngrihen dy hipoteza: 

 

a) “Mjekimi i pakujdesshëm” të interpretohet si një figurë vepre penale e 

posaçme e “Plagosjes së rëndë nga pakujdesia” dhe “Vrasjes nga 

pakujdesia” dhe të përjashtohet përgjegjësia e personelit mjekësor dhe 

farmacistit tout court në mungesë të atyre pasojave të cilësuara për këtë 

kategori subjektesh të posaçme. 

b) Rrezikimi i jetës, vdekja apo infektimi me HIV/AIDS të interpretohen si 

pasoja të domosdoshme për cilësimin e figurës përkatëse të veprës penale 

                                                                                                                                               
ndërhyrjet kirurgjikale të panevojshme do të ndodheshim përpara “Plagosjes së rëndë me dashje” e jo më 

në kushtet e pakujdesisë në mjekim. 
908

 Sëmundja përkufizohet si “…un processo patologico evolutivo necessariamente accompagnato da una 

più o meno rilevante compromissione dell'assetto funzionale dell'organismo, ne deriva che le mere 

alterazioni anatomiche che non interferiscano in alcun modo con il profilo funzionale della persona non 

possono integrare la nozione di 'malattia', correttamente intesa‖.  Cass. Pen, Sez. V, Sentenza n. 

33136/11. Ky përkufizim përputhet me sa interpretuar nga Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 10643/96, 

supra note. 
909

 P.M dhe profesionistët e tjerë të punësuar në klinikën private i janë nënshtruar disa gjykimeve për 

akuza të ndryshme ku përfshihet 80 raste plagosjeje si dhe mashtrime, të cilët ndodhen në faza të 

ndryshme të shqyrtimit gjyqësor. Së fundmi, P.M dhe dy mjekët e tjerë të ekipit u dënuan për vrasjen me 

dashje e katër pacienteve në vitin 2006. Aksesuar më maj 2014 nga 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/03/12/news/clinica_degli_orrori_chiesto_l_ergastolo_per_brega_

mutilava_i_malati_terminali-80858182/ si dhe 

http://www.affaritaliani.it/milano/l_orrore_di_brega_massone_sentenza_220411.html  

http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/03/12/news/clinica_degli_orrori_chiesto_l_ergastolo_per_brega_mutilava_i_malati_terminali-80858182/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/03/12/news/clinica_degli_orrori_chiesto_l_ergastolo_per_brega_mutilava_i_malati_terminali-80858182/
http://www.affaritaliani.it/milano/l_orrore_di_brega_massone_sentenza_220411.html
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dhe dispozita penale e “Plagosjes së lehtë nga pakujdesia” të 

konsiderohet si e cilësueshme sa herë që një subjekt, cilido qofshin 

cilësitë e tij, të ketë cënuar objektin juridiko-penal të shëndetit. Për 

mendimin tonë, ky do të ishte qëndrimi më koherent në kushtet aktuale 

në të cilat ndodhet legjislacioni penal shqiptar meqenëse dispozita është e 

zbatueshme ndaj subjekteve të përgjithshme. Kuptohet, në këtë rast, 

ndjekja penale nuk fillon kryesisht. 

  

Mandej shtrohet çështja e interpretimit të shprehjes “rrezik për jetën e personit” 

dhe nëse ky rrezik mund të mos jetë domosdoshmërisht imediat apo i afërt. Po t’i 

referohemi parashikimit në të njëjtën dispozitë të rrethanës së cilësuar të infektimit me 

HIV/AIDS, deduktojmë se nuk kërkohet me domosdoshmëri që ky rrezik për jetën të 

jetë i atëçastëm, përsa kjo sëmundje nuk është vdekjeprurëse në mënyrë të 

menjëhershme dhe mund të mbahet nën kontroll në kushtet e zhvillimeve që ka pasur 

shkenca mjekësore. Një veçori tjetër e figurës së veprës penale “Mjekim i 

pakujdesshëm” është se parashikon në të njëjtën dispozitë kundraligjshmërinë e cënimit 

të shëndetit dhe atë të jetës së pacientit, ndërkohë që plagosja e rëndë nga pakujdesia i 

referohet vetëm cënimit të shëndetit e jo edhe asaj të jetës, cënim që do të cilësohej si 

vrasje nga pakujdesia. Gjithashtu ka vend për diskutim edhe pika nëse dëmtimi në 

shëndet apo rreziku për jetën e personit mund t’i referohet atij të një personi të tretë kur 

kjo pasojë ka ardhur nga veprimet e një pacienti më sëmundje mendore në gjendje 

ç’ekuilibrimi mendor si rrjedhojë e ndërprerjes së mjekimit farmakologjik nga ana e 

psikiatrit
910

. 

De Ferrari & Palmieri paraqesin në mënyrë skematike se momentet e ndryshme 

gjatë së cilave mund të shfaqet pakujdesia në mjekim janë
911

.  

 

a) Faza e parandalimit të  sëmundjes apo profilaksia e cila mund të ta 

paraprijë shfaqjen e patologjisë apo të kufizojë përkeqësimin gjatë fazës 

kronike. 

b) Diagnoza që ka të bëjë me mbledhjen e të dhënave për të formuluar 

anamnezën, gjetjen e të dhënave objektive, ekzaminimet laboratorike dhe 

ato instrumentale. 

c) Përcaktimi i terapisë. 

d) Zbatimi i terapisë ku përfshihet edhe trajtimi mjekësor dhe/ose 

kirurgjikal si dhe kujdesi asistencial që nënkupton fazën e kontrollit e 

cila ndryshon në varësi të llojit të sëmundjes. Faza e kontrollit të gjendjes 

së pacientit që pason një ndërhyrje kirurgjikale ka të bëjë me periudhën 

post-operatore që fillimisht i ngarkohet si përgjegjësi anestezistit dhe 

kirurgut operues. Më pas, për kontrollin e përgjithshëm në vijim, detyra i 

ngarkohet profesionistit mjekësor në repartin e shtrimit i cili duhet të 

aktivizojë mjekët specialist nëse kushtet e kërkojnë një gjë të tillë. Faza e 

menjëhershme post-operatore ndryshon nga një rast në tjetrin dhe nuk 

kufizohet vetëm me daljen e pacientit nga salla operatore. 

e) Rehabilitimi që parashikohet për të gjitha ato patologji që 

kompromentojnë funksionin e një organi apo aparati. 

 

Meksi & Çipi dallojnë tre faza ku mund të shfaqet mjekimi i pakujdesshëm
912

: 

                                                 
910

 Shih § “Përgjegjësia penale në rastin e konkurrimit të veprimeve me pakujdesi me ato të kryera me 

dashje‖. 
911

 De Ferrari, F., Palmieri, L., 2007 ff. 559-560 
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a) Diagnostifikim i pakujdesshëm që mund të vijë si rrjedhojë e marrjes jo 

të saktë të të dhënave që kanë lidhje me historikun e patologjive të 

pacientit nga ky drejtpërdrejtë apo nga të afërmit e tij, analizat apo 

mjekimet që pacienti ka marrë, nga ekzaminimi objektiv i përciptë, nga 

mosorganizimi i konsultave të domosdoshme ose nga mosndjekja e 

rregullt e pacientit nga mjeku kurues apo nga mjekët specialistë që nuk 

bashkëpunojnë mes tyre, moskryerja e të gjitha ekzaminimeve dhe 

analizave ndihmëse të nevojshme etj. 

b) Përcaktimi i gabuar i llojit dhe modalitetit të terapisë që mund të shfaqet 

në përgatitje të pamjaftueshme të pacientit përpara se ky t’i nënshtrohet 

mjekimit (p.sh administrimi i narkozës pacientit pa i kryer më parë 

zbrazjen e stomakut), zgjedhja apo zbatii i metodave të ndryshme të 

mjekimit pa konsideruar evolucionin e gjendjes shëndetësore të pacientit 

nga momenti i përcaktimi të terapisë deri në momentin e zbatimit të saj, 

mospatja në konsideratë e sëmundjeve shoqëruese të pacientit (p.sh 

administrimi i penicilinës për të kuruar diarrenë kur dihet që pacienti ka 

alergji nga këtij antibiotiku), mospërcaktimi i saktë i përmasave të 

ndërhyrjes kirurgjike etj 

c) Zbatim i gabuar i terapisë së përcaktuar që mund të shfaqet kur dëmtohen 

organe apo inde të shëndetshme gjatë ndërhyrjeve kirurgjikale, apo kur 

lihen trupa të huaja brenda organizmit të pacientit, kur administrohen 

doza më të larta apo më të ulëta të barnave të përcaktuara në terapinë që 

ndiqet etj. 

 

Koncepti i shëndetit është shumë më i gjerë sesa thjesht mungesa e një 

patologjie. Në Preambulën e Kushtetutës së WHO shëndeti përkufizohet si “një gjendje 

e plotë mirëqenie fizike, mendore dhe shoqërore dhe jo thjesht një mungesë sëmundjeje 

apo paaftësie”
913

. Ndërkohë që kohëzgjatja e dëmtimit që pengon subjektin pasiv që të 

rikthehet në punë shërben si kriter për dallimin nëse jemi përpara plagosjes së rëndë apo 

asaj të lehtë, kriteri i rrezikut për jetën mund të ofrojë një ndihmë të veçantë në rastin 

kur dëmtimet janë të rënda pra të cilësueshme si plagosje e rëndë. Diferenca midis një 

gjendje kome të gradës së parë dhe heqjes së mundësisë së pacientes për të ngelur 

shtatzënë si rrjedhojë e një mjekimi të gabuar të administruar për shkak të një diagnoze 

gjithashtu të gabuar për kancer, qëndron në aftësinë e ndryshme të këtyre dy dëmtimeve 

për të vënë në rrezik jetën e pacientit. Cështja e dëmtimit të rëndë të shëndetit paraqet 

interes përsa siç sygjeron Della Pietra mbase do të ishte e këshillueshme kategorizimi i 

dëmtimi në shëndet duke u frymëzuar nga rregullimi juridiko-civil mbi dëmin: 

 

a) dëm i përkohshëm, i cili mund të përmbajë edhe rrethanën rënduese të 

rrezikimit të jetës së subjektit pasiv që duhet vlerësuar për çdo rast 

konkretisht: 

 i lehtë, nëse ka cënuar më pak se 25% të aftësive të subjektit për 

më pak se 20 ditë 

 i rëndë, nëse ka cënuar më pak se 25% të aftësive të subjektit deri 

në 40 ditë  

                                                                                                                                               
912

 Meksi, S., Çipi, B., 2003, ff. 181-183. 
913

 Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health 

Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States 

(Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948 
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 shumë i rëndë, nëse ka cënuar mbi 25% të aftësive të subjektit 

b) dëm i përhershëm 

 i lehtë, nëse gjymtimi kuantifikohet deri në 11% humbje të 

aftësive të subjektit pasiv 

 i rëndë, nëse gjymtimi kuantifikohet se ka shkaktuar humbjen 

deri në 45% të aftësive të subjektit pasiv 

 shumë i rëndë, nëse përqindja e sipërpëendur është 46% apo më 

shumë
914

. 

 

Subjekti aktiv: është i posaçëm por përveç mjekut, dispozita parashikon 

përgjegjësinë edhe për personelin mjekësor p.sh infermieri që nuk zbaton urdhrin e 

mjekut apo farmacistin. KPZ parashikonte përgjegjësinë penale për farmacistin në një 

dispozitë të veçantë kur ky shiste barna pa respektuar llojin, cilësinë apo sasinë e 

përcaktuar me recetë mjekësore nga mjeku (neni 352 KPZ). Përgjegjësia penale për këtë 

krim (delikt) lindte pa pasur nevojë për ardhjen e një pasoje në shëndetin e personit 

destinatar të barnave, por nëse nga ky veprim ishte rrezikuar jeta e personit atëherë 

dënimi shtohej me një të dytën përsa pasoja konsiderohet si e ardhur nga pakujdesia 

(neni 355 KPZ). Gjithashtu po sipas kësaj dispozite, merrej në përgjegjësi farmacisti i 

cili shiste barna të ndryshme nga ato të deklaruara, që në fakt përbën një lloj mashtrimi 

dhe që presupozon mungesën e dijenisë nga ana e blerësit që po blen një medikament të 

ndryshëm nga ai që kërkoi, ndërkohë që në §1 e parë të dispozitës, përgjegjësia penale 

lindte a priori sepse farmacisti nuk po zbaton sa parashikuar në recetën e mjekut, 

pavarësisht nëse blerësi ka dhënë pëlqimin e tij për këto ndryshime në terapinë 

farmakologjike. Në këtë rast dënimi përfshinte edhe pezullimin e të drejtës për të 

ushtruar profesionin. 

Ana subjektive: Sipas Muçit, mjekimi i pakujdesshëm kryhet vetëm me 

pakujdesi në formën e neglizhencës
915

, një qëndrim që me shumë mundësi rrjedh nga 

ngjashmëria e madhe që ka dashja indirekte me vetëbesimin e tepruar. Për mendimin 

tonë ky qëndrim nuk gjen gjithmonë zbatim duke pasur parasysh që mjekimi i 

pakujdesshëm mund të jetë produkt i disa veprimeve që mund të jenë kryer me forma të 

ndryshme të pakujdesisë, aq më shumë kur sjellja e mjekut konkurron me shkaqe të 

tjera të pavarura si p.sh veti fizike të pacientit, patologji nga të cilat ai vuan etj. Gjykata 

e Lartë në një vendim të vitit 1969 shprehej se: 

 

“është qëndrim i pakujdesshëm në detyrë
916

, shkaktimi i vdekjes nga bërja e një 

injeksioni intravenoz në kundërshtim me rregullat. Vdekja e qytetares N.M ka lidhje të 

drejtpërdrejtë me aplikimin në venë të solucionit të adrenalinës në dozën 1 miligram. 

(…) I gjykuari Y.K megjithëse i porositur më parë nga kryeinfermieri S.C që të 

këshillohej me mjekun para se të aplikonte adrenalinën, pa marrë udhëzime konkrete 

nga mjeku Rr. K., ka lejuar të aplikohet adrenalina direkt në venë, kur duhej të bëhej 

nën lëkurë. Nga materialet dhe nga shpjegimet e tij rezulton se i gjykuari Y.K ka mësuar 

dhe ka ditur mirë që adrenalina në raste të jashtëzakonshme bëhet në venë, kurse 

zakonisht bëhet nën lëkurë. Në rastin konkret i gjykuari Y.K është treguar i 

                                                 
914

 Della Pietra, B., në De Ferrari, F., Palmieri, L., Manuale di medicina legale, Giuffrè, Milano, 2007, ff 

589-590. 
915

 Muçi, Sh., 2007, f. 145 
916

 Neni 211 Kodi Penal i vitit 1954 “Qëndrim i pakujdesshëm në detyrë – Qëndrimi i pakujdesshëm i 

personit zyrtar në përmbushjen e detyrës së tij që ka sjellë një dëm të rëndësishëm interesave shtetërore, 

shoqërore apo interesave të ligjëshme të qytetarëve dënohet me humbjen e nëpunësisë ose me punë 

korrektonjëse” 
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pakujdesshëm në zbatimin e detyrave të tij si infermier. (…) me të drejtë gjykata 

veprimin dhe mosveprimin e të gjykuarve e ka cilësuar si pakujdesi në detyrë
917

. 

 

Pavarësisht se Kodi Penal në fuqi asokohe nuk parashikonte një dispozitë të 

posaçme të mjekimit të pakujdesshëm, duket qartë që pakujdesia këtu nuk është shfaqur 

në formën e neglizhencës, por në formën e vetëbesimit të tepruar. 

Gjithashtu përgjegjësia për mjekim të pakujdesshëm mund të burojë edhe nga 

veprimtari që nuk kanë lidhje me mënyrën se si mjeku ka dhënë trajtimin mjekësor apo 

nëse ky ka neglizhuar në mbikqyrjen e vartësve të tij. Pacienti mund të pësojë dëmtime 

në shëndet apo eventualisht t’i shkaktohet edhe vdekja nga përdorimi i makinerive apo 

mjeteve të papërshtatshme që janë vënë në dispozicion nga struktura spitalore apo nga 

mungesa e higjenës në ambientet ku kryhen ekzaminimet diagnostifikuese apo 

ndërhyrjet kirurgjikale e terapeutike (p.sh mund t’i shkaktohet infektimi me një 

sëmundje). Mjeku do të mbahet në përgjegjësi penale nëse nuk e ka informuar pacientin 

për rreziqet e mundshme që nuk kanë të bëjnë ngushtësisht me procedurën mjekësore së 

cilës ai do t’i nënshtrohet, por me situatën aktuale të strukturës spitalore, situatën 

higjeno-sanitare të përgjithshme, defekteve të makinerive apo pasaktësive të rezultateve 

të përfituara nga përdorimi i tyre. Në këtë rast, pëlqimi i dhënë nga pacienti nuk do të 

ishte i informuar, ndaj do të ishte i pavlefshëm. Nëse pacienti do të kishte qenë 

informuar mbi këto kushte, ai mund të kishte zgjedhur që të mos i nënshtrohej asaj 

ndërhyrjeje ose të kërkonte që të referohej në një strukturë tjetër të aftë për ta kryer atë 

ndërhyrje
918

. I njëjti parim vlen edhe për rastet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe 

efikasitetin e barnave të administruara
919

, gjakut dhe hemoderivateve
920

 në kuadrin e 

riskut të infektimit me sëmundje të ndryshme, përfshirë këtu edhe HIV/AIDS që është 

parashikuar si rrethanë e cilësuar nga neni 96 KPSH. Në këtë rast ravijëzohet mundësia 

e lindjes së përgjegjësisë penale të personit juridik i.e. entit spitalor.  

Ndjekja penale për “Mjekim të pakujdesshëm” fillon kryesisht ndryshe nga 

“Plagosja e rëndë nga pakujdesia” që lind vetëm mbi bazën e ankimit të të dëmtuarit 

akuzues
921

. 

  

 

2. Detyrimi për rezultat dhe detyrimi për kujdes. 

 

Procedurat e pastra eksperimentale nuk kanë qëllime terapeutike apo 

diagnostifikuese, siç kanë trajtimet terapeutike eksperimentale
922

. Kirurgjia 

rikonstruktive, si pjesë e kirurgjisë plastike, ka si qëllim kryesor rindërtimin e një pjesë 

të deformuar apo që mungon në trupin e pacientit, ndryshe nga ndërhyrjet e kirurgjisë 

estetike të mirëfillta, të cilat përqendrohen në pjesën sipërfaqësore të pamjes fizike p.sh 

fytyra, gjoksi apo linjat trupore e që kanë qëllim mirëqenien psikologjike të pacientit, 

duke i dhënë mundësinë që të shprehë personalitetin e tij në mënyrë subjektive, 

                                                 
917

 Vendim 23.1.1969, Udhëzime dhe vendime të Gjykatës së Lartë të RPSH (përmbledhje të viteve 1967, 

1968, 1969, 1970),  8 Nëntori, Tiranë, 1975, f. 131. 
918

 Chindemi, D. Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata siç është cituar 

nga Albertazzi, L., Cataldi, R., Romanelli, F., Storani, P.M., Vagnoni, S., La responsabilità della 

struttura sanitaria pubblica e privata, Maggioli, 2014, f. 146 
919

 Në zbatim të detyrimit për farmakovigjilencë të parashikuar në pikën 30 të nenit 3 si dhe neni 21/1  të 

Ligjit n. 9323/04 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik" ( i ndryshuar). Po ashtu mbi sigurinë e barnave 

gjatë provave klinike, nenet 22-26 të Ligjit n. 7815/94 “Për barnat” (i ndryshuar) 
920

 Neni 25, neni 26 i Ligjit 9739//07 “Për shërbimin e trasfuzionit të gjakut‖ (i ndryshuar). 
921

 Neni 59 K.Pr.P. 
922

 Padovani, 2005, ibid, ff. 314-315. 
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meqënëse përkufizimi i bukurisë është një koncept personal. Kirurgjia estetike është një 

veprimtari e posaçme e cila si rrallë herë e ngarkon kirurgun me detyrimin për të arritur 

një rezultat (obbligazione di risultato, it) ndërkohë që zakonisht, mjeku kirurg ka 

detyrimin për të përdorur sipas lege artis mjetet dhe dijet që ka në dispozicion (obbligo 

di mezzi, it), pavarësisht nga rezultati pozitiv apo negativ që rrjedh prej procedurës, pra 

shërimit apo jo të pacientit.  

Detyrimi për kujdes parashikohet nga neni 455 KCSH, ndërsa ai për rezultat nga 

neni 480 KCSH. Jurisprudenca mbizotëruese italiane konsideron se mjeku që ofron 

kujdes shëndetësor është i ngarkuar me detyrimin për të kryer veprimet e për të përdorur 

mjetet në dispozicion sipas mënyrës së duhur, pra me kujdes (i.e. detyrimi për kujdes, 

obbligazione di mezzi, it). Nga kjo rrjedh se, edhe pse qëllimi i trajtimeve mjekësore 

mbetet gjithmonë ai i shërimit të pacientit, mjeku do të mbajë përgjegjësi vetëm nëse 

nuk ka pasur një sjellje profesionale të përshtatshme e të kujdesshme dhe jo sepse nuk 

ka arritur rezultatin e shërimit të pacientit (obbligo si risultato, it). Megjithatë 

jurisprudenca e Gjykatës së Kasacionit vëren në lidhje me procedura të posaçme, siç 

është ajo e sterilizimit të pacientit, se mosarritja e rezultatit nga ana e mjekut i.e. 

sterilizimi, është në fakt një neglizhencë në dhënien e mjekimit. E thënë ndryshe, në 

këtë procedurë nuk bëhet dot një dallim midis detyrimit për kujdes e detyrimit për 

rezultat, meqenëse kujdesi i mjekut gjen zbatim pikërisht në arritjen e rezultatit të 

sterilizimit të pacientit
923

. 

 Qëndrimi i jurisprudencës dhe doktrinës ndryshon në momentin kur vlerësohet 

sjellja e mjekut që kryen ndërhyrje të kirurgjisë plastike. Në këtë fushë vlerësohet se 

mjeku ka detyrimin për kujdes dhe njëkohësisht edhe atë për rezultat dhe se pavarësisht 

nga fakti nëse ai ka përdorur si duhet mjetet në dispozicion, ai mund të ngarkohet me 

përgjegjësi nëse nuk ka arritur rezultatin për të cilin ka rënë dakort me pacientin, 

meqenëse mospërmbushja e detyrimit për të arritur rezultatin do t’i ketë shkaktuar një 

dëm pacientit
924

.   

 Nëse do të merrnim si pikë referimi qëndrimin se përgjegjësia e mjekut buron 

nga detyrimi për kujdes dhe jo për rezultat, atëherë do të arrinim në përfundimin se 

mjeku ka përgjegjësi për ndërhyrjet që ka kryer ndaj pacientit, edhe kur ky në fakt është 

shëruar si rrjedhojë e nënshtrimit ndaj ndërhyrjes mjekësore, nëse
925

: 

 

 Ndërhyrja e zbatuar nga mjeku nuk ka qenë ajo e cilësuar si e 

përshtatshme nga protokollet mjekësore 

 trajtimi terapeutik është kryer me gabime, pra me pakujdesi. 

 

Këto konflikte të mundshme duhen shqyrtuar duke pasur parasysh vendimin 

unifikues të Gjykatës së Kasacionit që përjashton mundësinë e cilësimit të sjelljes së 

mjekut që kishte vepruar pa marrë pëlqimin paraprak nga pacienti si të kryer me dashje 

në cënimin e shëndetit të pacientit nëse plotësoheshin tre kushte:  ndërhyrja ishte kryer 

sipas lege artis dhe në respektim të protokolleve mjekësore dhe kishte rezultuar në 

shërimin apo përmirësimin e gjendjes shëndetësore të pacientit dhe nuk ekzistonte një 

refuzim për t’iu nënshtruar kësaj ndërhyrjeje nga ana e pacientit
926

.  

                                                 
923

 Cass. Civ., Sez. III. Sentenza n. 6416/79 si dhe Cass. Civ., Sez. III. Sentenza n.  9617/99.  
924

 Cass. Civ. Sez. II, Sentenza n. 4394/85, Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 9705/97; Cass. Civ. Sez. II, 

Sentenza n. 3046/97; Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 10014/94; Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 364/97. 
925

 Mbi detyrimin per kujdes e për rezultat të mjekut shih  Paradiso, M., La responsabilità medica: Dal 

torto al contratto, Rivista Diritto Civile, Vol. I,  2001, ff. 325-352; 
926

 Cass. Pen., S.U., Sentenza n. 2437/09. Gjykata e Kasacionit kishte pushuar çështjen sepse fakti nuk 

përbën vepër penale. 
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3. Kriteret për përcaktimin e masës së dënimit. 

 

 Në këtë seksion hapim një parantezë mbi kushtet që duhen patur parasysh nga 

gjykata në caktimin e dënimeve plotësuese
927

. Ndër dënimet plotësuese që gjejnë zbatim 

për subjektin që ushtron profesionin e mjekut janë heqja e së drejtës për të ushtruar 

profesionin mjekësor
928

 apo asaj për të ushtruar funksione publike
929

. Këto masa 

ndëshkuese nuk janë ekskluzive për t’u zbatuar vetëm në rastet e veprës penale të 

“Mjekimit të pakujdesshëm” por mund të vendosen në çdo rast kur mjeku ka kryer 

veprime të kundraligjshme që lidhen me detyrën e tij, pavarësisht nëse këto janë kryer 

me dashje apo pakujdesi. Heqja e së drejtës për të ushtruar funksione publike mund t’i 

referohet p.sh mjekut që ka pasur cilësinë e drejtorit të një spitali publik dhe është 

deklaruar fajtor për korrupsion dhe ushtrim të ndikimit të paligjshëm, ndërkohë që heqja 

e së drejtës për të ushtruar mjekësinë mund t’i jepet atij që ka shkaktuar dëmtime të 

rënda pacientit dhe i ka mashtruar ato. 

Në një vendim të vitit 1980, Gjykata e Lartë shprehej se në caktimin e masës së 

dënimit apo caktimit të dënimeve plotësuese duhej të merreshin parasysh të gjitha 

rrethanat që kishin konkurruar në ardhjen e pasojës përfshirë këtu edhe vetë sjellja e 

pakujdesshem e subjektit pasiv. GJL shprehet në këtë vendim se “në caktimin e llojit 

dhe masës së dënimit nda një të gjykuari që ka kryer krimin e parashikuar nga neni 131 

i KP, gjykata duhet të mbajë parasysh edhe shkallën e pakujdesisë së lejuar nga vetë 

viktima në respektimin e rregullave të sigurimit teknik. (…) (vdekja e viktimes) ka 

ardhur si pasojë e shkeljes së rregullave të sigurimit teknik nga ana e të gjykuarit si 

edhe nga pakujdesia e theksuar e vetë viktimës. Pra në rastin konkret ekzistojnë dy 

shkaqe determinante që kanë sjellë si pasojë vdekjen e A. O. (viktima, sh.a.). Kjo 

rrethanë duhet të merret parasysh në caktimin e llojit dhe të masës së dënimit kundër të 

gjykuarit”
930

. 

 Në lidhje me kriteret mbi të cilat duhet bazuar vendimi për caktimin e një dënimi 

plotësues krahas atij kryesor, GJL shprehej në një vendim të vitit 1979 se duheshin 

konsideruar në unitet natyra e karakteri i veprës penale, shkalla e rrezikshmërisë 

shoqërore dhe personaliteti i të gjykuarit
931

 dhe në lidhje me heqjen e të drejtës për të 

                                                 
927

 Neni 30 KPSH “Dënime plotësuese - Për personat që kanë kryer krime ose kundërvajtje penale, 

bashkë me dënimin kryesor, mund të jepen edhe një ose disa nga këto dënime plotësuese: 1. Ndalimi i të 

drejtës për të ushtruar funksione publike; (…) 5. Heqja e së drejtës të ushtrimit të një veprimtarie ose 

mjeshtërie. (…) Gjykata, në raste të veçanta, kur dhënia e dënimeve kryesore çmohet e papërshtatshme 

dhe kur ligji parashikon dënim me burgim deri në 3 vjet ose dënime të tjera më të lehta për veprën e 

kryer, mund të mjaftohet vetëm me caktimin e dënimit plotësues.”  
928

 Neni 39 KPSH “Heqja e së drejtës të ushtrimit të veprimtarisë apo mjeshtërisë - Heqja e së drejtës të 

ushtrimit të një veprimtarie ose të një mjeshtërie e ndalon të dënuarin të ushtrojë veprimtarinë ose 

mjeshtërinë për të cilën është dhënë leje e veçantë, dëshmi, autorizim apo licencë nga organi kompetent. 

Heqja e së drejtës së ushtrimit të veprimtarisë ose mjeshtërisë jepet për një kohë nga një muaj gjer në pesë 

vjet dhe është rrjedhojë e çdo dënimi për vepra penale që kryhen duke i shpërdoruar ato.” 
929

 Neni 35 KPSH “Heqja e së drejtës për të ushtruar funksione publike - Heqja e së drejtës për të 

ushtruar funksione publike, për një kohë jo më pak se pesë vjet, jepet detyrimisht ndaj personit që ka 

kryer një krim, që lidhet me detyrën, duke shpërdoruar funksionin publik ose ka kryer një krim, për të 

cilin gjykata ka caktuar një dënim me burgim jo më pak se dhjetë vjet.  Heqja e së drejtës për të ushtruar 

funksione publike mund të jepet për një kohë nga tre deri në pesë  

vjet, kur gjykata ka caktuar një dënim nga pesë deri në dhjetë vjet burgim, dhe nga një deri në tre vjet, kur 

është caktuar dënimi deri në tre vjet burgim.”  
930

 Vendim 15.3.1980, Udhëzime dhe vendime të Gjykatës së Lartë të RPSSH (përmbledhje të viteve 

1978, 1979, 1980),  Kombinati Poligrafik, Tiranë, 1989, f. 222. 
931

 Këto kritere përcaktohen në nenin 47 KPSH “Mënyra e caktimit të dënimit - Gjykata cakton dënimin 

duke respektuar dispozitat e pjesës së përgjithshme të këtij Kodi dhe kufijtë e dënimeve të parashikuar në 
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ushtruar veprimtarinë apo mjeshtërinë duhej që bashkarisht me kriteret e 

sipërpërmendura të plotësohej kushti që veprimet a mosveprimet e kundraligjshme të 

kishin qenë në kundërshtim me ushtrimin e rregullt të  veprimtarisë apo mjeshtërisë dhe 

që gjykata të vlerësonte se ky subjekt nuk duhej të kishte mundësinë që të ushtronte këtë 

veprimtari në të ardhmen. GJL vërente se “Pavarësisht nga pasoja që ka ardhur, 

dëmtim i rëndë i shëndetit, vetëm ky fakt nuk është i mjaftueshëm për të dhënë ndaj të 

gjykuarit edhe dënime plotësuese. Dhënien e një ose më shumë dënimeve plotësuese 

duhet ta justifikojë si natyra e karakteri i veprës së kryer, shkalla e rrezikshmërisë 

shoqërore të saj edhe personaliteti i të gjykuarit
932

. Neni 24 i KP që parashikon 

ndalimin e ushtrimit të një veprimtarie apo mjeshtrie të caktuar si dënim plotësues, 

përcakton edhe kriteret e përgjithshme të dhënies së këtij dënimi. Ai jepet për një kohë 

të caktuar nga një gjer në pesë vjet, kur gjykata konstaton se i gjykuari ka shpërdoruar 

detyrën ose mjeshtrinë e tij dhe çmon se ai nuk duhet t‘i ushtrojë ato në të ardhmen (…) 

Këto kritere duhen marrë të lidhura e në unitet me njëra-tjetrën.…
933

”  

  

 

4. Jurisprudenca aktuale e Gjykatës së Lartë. 

 

Më e paqartë paraqitet gjendja po t’i referohemi vendimit Gjykatës së Lartë 

shqiptare të vitit 2013 e cila edhe pse njeh mundësinë e kryerjes së veprës penale të  

“Mjekimit të pakujdesshëm” me neglizhencë, vetëbesim të tepruar
934

, paaftësi apo në 

shkelje të ligjit, akti nënligjor apo rregulloreje (në përputhje të plotë me kuptimin e 

pakujdesisë sipas Kodit Penal italian) ekuivalenton neglizhencën në të dhënurit mjekim 

me mosdhënien ndihmë (pika 22-24 e vendimit)
935

. Çështja i referohej një personi i cili 

kishte pësuar dëmtime si rrjedhojë e rënies nga skela e një ndërtese që po ndërtonte. 

Pasi ishte shtruar në urgjencën e spitalit iu administrua nga mjeku kirurg në shërbimin e 

rojes në atë kohë, terapia me antibiotik, antiedematoz dhe likide. Kjo terapi iu zbatua 

pacientit në përputhje me diagnozën e bërë nga i njëjti kirurg për “Comotio cerebri, 

contusio thoraksi, fraktura costae 7-9, hemopneumothoraksi minimal sinistra”. Gjendja 

e pacientit erdhi duke u përkeqësuar, sakaq analizat e urdhëruara nga mjeku që në 

momentin e shtrimit nuk ishin kryer ende pas më shumë se 4 orëve. Pasi u kryen dhe u 

morën përgjigjet e analizave mjeku vlerësonte se gjendja e pacientit nuk ishte 

shqetësuese, duke i shtuar terapisë vetëm glukozë e vitamina. Gjendja shëndetësore e 

pacientit vijonte të përkeqësohej aq sa mjeku vendosi ta transferonte atë me ambulancë 

në një strukturë të specializuar, por pacienti vdiq në mbërritje.  

Në aktin e ekspertimit së cilit Gjykata e Lartë bën referim, ekspertët janë 

shprehur duke dhënë vlerësimin e tyre mbi faktin nëse mjeku ka vepruar apo jo me 

pakujdesi gjë që bie ndesh me detyrat e vendosura nga Kodi i Procedurës Penale për to. 

Nga ana tjetër, duket se vendimi i dhënë nga Gjykata e Lartë bazohet kryesisht mbi 

njërin nga aktet e ekspertimit (gjatë dy shkallëve të gjykimit janë bërë gjithsej dy akte 

                                                                                                                                               
ligj për veprën penale. Në caktimin e dënimit ndaj personit ajo merr parasysh rrezikshmërinë e veprës 

penale, të autorit të saj, shkallën e fajit, si dhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese.” 
932

 “Personaliteti i të pandehurit duhet të përcaktohet mirë në bazë të provave të plota” shprehej Gjykata 

e Lartë në Vendim 27.2.1980, Udhëzime dhe vendime të Gjykatës së Lartë të RPSSH (përmbledhje të 

viteve 1978, 1979, 1980),  Kombinati Poligrafik, Tiranë, 1989, f. 81-82. 
933

 Vendim 7.9.1979, Udhëzime dhe vendime të Gjykatës së Lartë të RPSSH (përmbledhje të viteve 1978, 

1979, 1980),  Kombinati poligrafik, Tiranë, 1989, f. 72-74 
934

 Në vendim përmenden si forma të pakujdesisë, përveç neglizhencës dhe paaftësisë (papërvojës, siç i 

referohemi në këtë punim) termi “pakujdesi” në vend të vetëbesimit të tepruar. Për mendimin tonë ka 

qenë një lapsus, përsa të tre këto janë forma të pakujdesisë. 
935

 Gjykata e Lartë, Vendimi n. 00-2013-645 datë 20.03.2013. 
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ekspertimi) që përcakton si shkak të vdekjes “dëmtime(ve) të rënda të kafkës dhe trurit 

(fraktura të bazës së kafkës, shtypje dhe dërrmim hemorragjik i trurit) të kombinuara 

me dëmtimet e kafazit të kraharorit dhe mushkërive‖ i cili ndryshon nga akti i 

ekspertimit autoptik sipas të cilit ―shkaku i vdekjes (...) është shoku traumatiko-

hemorragjik (mbështetur ky konkluzion në kryerjen e jashtme në kokë, vijon ky akt,) nuk 

bie në sy ndonjë dëmtim i jashtëm....pas rënies nga lartësia i dëmtuari ...nuk ka 

...humbje të vetëdijes...Si të dhënat e ekzaminimit laboratorik ...dhe ato radiografive të 

gjoksit tregojnë për dëmtime traumatike të kockave të gjoksit...brinjëve, çarje të 

mushkërive, grumbullim gjaku dhe ajri në gjoks si dhe vëllim qarkullues të gjakut, çka 

të çojnë në një përfundim logjik se në rastin e të ndjerit (..)kemi të bëjmë me një shok 

traumatiko-hemoragjik...‖. Siç vlerësohet nga akti i ekspertimit mbi të cilin është 

bazuar Gjykata e Lartë në dhënien e vendimit, vdekja e pacientit ka ardhur nga një 

kombinim i dëmtimeve në tru me ato të pësuara në kraharor dhe mushkëri, pra shkaqet 

kanë qenë komplekse. Eksperti që ka kryer autopsinë shprehet se nëse shkaku i vdekjes 

do të ishte vetëm trauma në tru, do të mund të konkludohej se ishte pikërisht goditja që 

kishte pësuar në tru pacienti si rrjedhojë e rënies shkaku i vetëm për ardhjen e vdekjes. 

Gjykata e Lartë shprehet se nuk është konsumuar vepra penale e “Mjekimit të 

pakujdesshëm” meqenëse dy nga tre ekspertët e thirrur për të kryer riekspertimin (të tre 

mjekë-ligjor e asnjëri mjek specialist) shprehen se sjellja e kirurgut-roje ka qenë 

“korrekte”, pa ndalur të argumentojë lidhjen shkakësore mes veprimeve dhe 

mosveprimeve të mjekut dhe përkeqësimit të gjendjes shëndetësore të pacientit 

konkretisht p.sh a ishin të mjaftueshme veprimet e mjekut-roje për të trajtuar pacientin? 

A ishin të mjaftueshme administrimi i antibiotikëve, likideve dhe antiedematozeve në 

një rast traume kranike dhe hemorragjie në tru e mushkëri?  

Në dhënien e vendimit, Gjykata e Lartë duhej të arsyetonte nëse vendimet e 

Gjykatës së Faktit apo asaj të Apelit, përjashtojnë apo pranojnë përtej çdo dyshimi të 

arsyeshëm sjelljen e mjekut si faktor të domosdoshëm në lidhjen shkakësore, ku hallka 

të rëndësishme ishin si faktori paraprirës i aksidentit, ashtu edhe ai përfundimtar i 

pasojës së vdekjes. Çështje të tilla si mungesa e ekzaminimeve diagnostifikuese si p.sh 

skaneri i trurit apo i toraksit për të pasur një ide më të qartë të gjendjes shëndetësore të 

pacientit apo kryerja me vonesë të madhe të analizave të gjakut, mund të kenë ndikuar 

në pasojën e ardhur. Mungesa e intrumentave të posaçëm në strukturën spitalore mund 

të ishin arsye për të urdhëruar transferimin e pacientit në një strukturë tjetër të 

specializuar siç në fakt ndodhi, edhe pse me vonesë. Të mosvepruarit, po ashtu si të 

vepruarit jo në mënyrën e duhur përbëjnë raste tipike të pakujdesisë. Këto veprime apo 

mosveprime të mjekut të marra së bashku, apo koha e mënyra e kryerjes së tyre, duhej 

të ishin marrë në shqyrtim së bashku me të gjithë faktorët e tjerë me karakter natyror 

apo njerëzor, për të arritur në përfundimin nëse  pasoja mund të ishte shmangur nga 

mjeku-kirurg apo nëse veprimet e kryera prej tij nuk kishin ndikuar negativisht në 

gjendjen shëndetësore të pacientit apo se ai kishte vepruar sipas lege artis. Ky 

përfundim që duhej të ishte produkt i një arsyetimi juridik në vendimin e dhënë dhe jo 

thjesht i bazuar ekskluzivikisht mbi njërin prej akteve të ekspertimit. 

 

Në një vendim tjetër Gjykata e Lartë ka prishur vendimin dhe e ka kthyer për 

rigjykim çështjen për mjekim të pakujdesshëm në Gjykatën e Apelit të Gjirokastrës, 

duke i parashtruar edhe pyetjet përkatëse të cilat GjL vlerëson se nuk kanë gjetur 

përgjigje gjatë shqyrtimit në dy shkallët e gjykimit
936

. Ndërkohë që akti i ekspertimit i 

                                                 
936 Gjykata e Lartë, Vendimi Nr.00-2012-1406 i Vendimit (235) datë 19.09.2012. Çështja kishte të bënte 

me një grua shtatzënë e cila kishte thyer kërcirin e këmbës së majtë. Mjeku ortoped i Urgjencës së Spitalit 

kishte kryer imobolizimin e këmbës nëpërmjet vënies në gips. Pacientja ishte mbajtur nën vëzhgim për 10 
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cili përcakton shkakun e vdekjes së pacientit është plotësisht i pranuar nga palët dhe 

Gjykata, akti i dytë i ekspertimit mjeko-ligjor, i cili shprehet mbi veprimet e 

mosveprimet e mjekut obstetër-gjinekolog është i vagët në disa pika. Kjo e shtyn GjL që 

të parashtrojë disa pyetje që duhet të gjejnë përgjigje në rigjykim. Konkretisht: 

 

 nuk del e qartë nëse janë dhënë apo jo medikamentet e duhura për 

antikoagolim 

 Sa ditë duhet të vazhdonte dhe nëse ishte i mjaftueshëm trajtimi me 

fraksiparinë, a ishte ky i vetmi medikament që duhet t’i jepej të 

dëmtuarës 

 A është e përcaktuar në protokollet mjekësore kur dhe sa duhet të zgjasë 

trajtimi me antikoagulante. Këtu vërejme se si jurisprudenca jonë 

orienton vlerësimin e lidhjes shkakësore drejt përdorimit të protokolleve 

mjekësore si kritere vlerësuese të sjelljes së kujdesshme të mjekut siç 

është parashikuar tashmë në Itali me hyrjen në fuqi të reformës ligjore 

Balduzzi. 

 Cili ishte mjeku kurues që kishte detyrimin për të përcaktuar terapinë e 

pacientes, kirurgu ortoped apo mjeku obstetër-gjinekolog? Kjo pikë ka 

rëndësi të veçantë sepse mund të bëhet shkak për përgjegjësi të mjekut 

ortoped i cili ishte mjeku kurues i pacientes sa kohë kjo ndodhej nën 

kujdesin e tij. Mungesa e një fletë shoqërimi për tek mjeku obstetër-

gjinekolog mund të përbëjë në fakt neglizhencë nga ana e mjekut 

ortoped, sepse siç kemi trajtuar më parë, shpesh përgjegjësia e mjekut për 

neglizhencë në mjekim vjen si rezultat i pamundësisë së mjekut për të 

prezantuar dokumenta të mjaftueshme që të jenë të afta për të provuar se 

ai i ka ndërmarrë të tërë hapat e nevojshme në dhënien e kujdesit 

shëndetësor, duke shmangur pakujdesinë e çrregullt. 

 Nëse mjekimi me fraksipirinë (antikoagulant) do të duhej të fillohej që 

pas thyerjes së këmbës dhe vendosjes së saj në allçi apo pas operacionit? 

Kjo përgjigje do të shpjegonte nëse neglizhenca në mjekim i përkiste të 

dy mjekëve apo vetëm mjekut obstetër-gjinekolog. 

 Nevoja për një mendim të mëtejshëm nga ekspertë mjeko-ligjorë apo 

specialistë atëherë kur përfundimet e ekspertimit nuk ofrojnë qartësi. 

 

Edhe në këtë vendim vazhdon të pranohet, madje të kërkohet në kuadrin e 

qartësisë së ekspertimit mjeko-ligjor, të shprehurit nga ana e ekspertit mbi pakujdesinë e 

mjekut të pandehur çka në fakt bie ndesh me garancitë e ofruara nga Kodi i Procedurës 

Penale mbi objektin e ekspertimit si provë në procesin penal. 

 

Pasojat juridike që rrjedhin nga pozita e garantit të mjekut dhe delegimi eventual 

i këtij funksioni nga një mjek tek tjetri, përcaktohet edhe në një tjetër vendim të GjL 

mbi mjekimin e pakujdesshëm
937

. Në kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e 

                                                                                                                                               
ditë nga mjeku obstetër-gjinekolog e cila e përshkruante gjendjen e pacientes në kartelën e saj klinike si 

“të mirë, në pozicion të detyruar në krevat”. Në këtë periudhë pacientja i ishte nënshtruar operacionit 

cezarian dhe kishte lindur fëmijën. Pacientes i ishte administruar fraksiparinë, një antikoagulant, për tre 

ditë pas lindjes. Ditën e katër gruaja ishte ngritur për të lëvizur dhe menjëherë ishte rrëzuar dhe kishte 

vdekur si rrjedhojë e një insufiçence kardio-respiratore, siç vërtetonte ekspertimi mjeko-ligjor.  
937

 Gjykata e Lartë, Vendimi Nr.00-2012-878 i Vendimit (15) datë 23.01.2013. Çështja kishte  të  bënte 

me një pacient U.B të shtruar me dëmtime të rënda në Repartin e Reanimacionit të spitalit si rrjedhojë e 

një aksidenti që kishte pësuar duke u përplasur me një autoveturë. Gjatë periudhës 21.07.2007-13.08.2007 
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Apelit, GJL vëren domosdoshmërinë e përcaktimit se cili ka qenë mjeku që ka pasur 

detyrimin për t’u kujdesur për pacientin përsa rezulton një boshllëk kohor nga 

13.08.2007 deri më 21.08.2007, ku shefi i Repartit të Reanimacionit ishte larguar sakaq 

mungonte një akt zyrtar që të vendoste përkohësisht në këtë funksion si mjek të gatshëm 

me eksperiencën më të gjatë, mjekun reanimator V.K, përsa rezulton që ky kalim të jetë 

bërë mbi bazën e një marrëveshjeje (verbale) mes dy mjekëve dhe zbatuar me veprime 

konkludente nga V.K, i cili kishte firmosur dokumenta të ndryshme dhe nga dëshmitë e 

mjekëve të të njëjtit Repart kishte ushtruar në praktikë tagrat që i përkisnin këtij 

funksioni. Sakaq, mungesa e një akti zyrtar emërimi për V.K evokohet nga ky i fundit si 

i pandehur, në cilësinë e provës që nuk ishte ai në krye të Repartit të Reanimacionit e 

rrjedhimisht nuk ishte përgjegjës që “të organizojë dhe kontrollojë të sëmurët rëndë, ata 

që kanë probleme, të gjitha kartelat e shtrimeve, si dhe është përgjegjësi kryesore e 

organizimit dhe drejtimit të punës në klinike në planin diagnostik, kurativ dhe 

organizativ‖. 

Së dyti GjL vëren se për të vlerësuar lidhjen shkakësore duhej të ishte përcaktuar 

gjatë shqyrtimit gjyqësor të çështjes nëse kishte dhe cilat ishin konkretisht, veprimet që 

duhet të ishin kryer nga ana e mjekut që kishte nën kurim pacientin dhe nëse këto do të 

kishin qenë të afta për të mënjanuar ardhjen e pasojës. Në fakt siç e kemi trajtuar, 

cilësimi si e përshtatshme apo e papërshtatshme e sjelljes së mjekut në dhënien e 

kujdesit shëndetësor, nuk ndikohet domosdoshmërisht nga fakti nëse do të ishte arritur 

shërimi i pacientit sikur të ishin kryer veprimet që nuk u kryen. Mjeku do të 

përjashtohej nga përgjegjësia edhe nëse shërimi i pacientit nuk është arritur apo ky ka 

vdekur nëse vërtetohet se mjeku i kishte ndërmarrë veprimet e duhura duke i kryer ato 

sipas lege artis, pra sjellja e mjekut nuk ka përbërë shkak të drejtpërdrejtë e të 

domosdoshëm për ardhjen e pasojës.  

Së treti, vërejmë se edhe sikur i pandehuri, mjeku reanimator V.K të mos kishte 

qenë në cilësinë e shefit të Repartit të Reanimacioni si rrjedhojë e mungesës së një akti 

zyrtar që ta vendoste në atë pozitë, sidoqoftë ai do të duhej ngarkohej me përgjegjësi 

penale për neglizhencë, sepse siç pohohet nga eksperti i caktuar nga Urdhri i Mjekëve, 

“në repartin e reanimacionit pacientët nuk kurohen nga mjekë konkretë, por nga gjithë 

stafi i shërbimit të atij reparti‖. Fakti që pacienti U.B ishte në një gjendje shëndetësore 

kaq të keqe saqë ishte zhvendosur në një dhomë tjetër për shkak të erës së fortë që dilte 

prej trupit të tij të infektuar dhe ndërkohë i ishte nënshtruar vetëm një bronkoskopie e 

një grafie pulmonare gjatë ditëve të para të shtrimit ishte indikator i qartë se nuk po 

ndërmerreshin hapa për trajtimin e tij nga ana e stafit mjekësor. Mbi një rast të 

ngjashëm, Gjykata e Kasacionit italiane e shtrinte përgjegjësinë penale tek kirurgu i cili 

ishte larguar pasi kishte mbaruar turnin duke e lënë në mëshirë të fatit pacientin e tij në 

fazën post-operatore pasi ky i ishte nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale, pa dhënë 

indikacione stafit mjekësor mbi terapinë apo nevojat e posaçme të pacientit
938

. 

Meqenëse detyrimi për mjekim shtrihet edhe fazën post-operatore Gjykata e Kasacionit 

vëren se ka pasur neglizhencë nga ana e mjekut kirurg. Gjithashtu ishin marrë në 

                                                                                                                                               
shef i Repartit të Reanimacionit të Spitalit ishte M.K i cili pas kësaj date ishte larguar për pushime. Më 

datën 21.08.2007 i pandehuri V.K, mjek reanimator ka vizituar pacientin  dhe ka shënuar në kartelën 

klinike të këtij mbi nevojën e kryerjes së një grafie pulmonare, grafi që nuk u krye asnjëherë si rrjedhojë e 

faktit që pacienti nuk mund të lëvizej sepse merrte frymë nëpërmjet maskës së oksigjenit, sakaq Spitali 

nuk dispononte aparatin portativ që do të mundësonte ekzaminimin në vend. Pacienti do të vdiste një ditë 

më vonë, më 22.08.2007, nga “gjendja e rëndë septike me infeksion të qelbëzuar të mushkërive dhe 

cipave mbështjellëse të tyre me grumbullim të rreth 2 litrave qelb në anën e djathtë të gjoksit, ndërlikime 

këto të dëmtimeve të rënda të pësuara në aksidentin automobilistik të datës 01.07.2007‖, siç konkludon 

edhe akti i ekspertimit.    
938

 Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 9739/05 
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përgjegjësi penale edhe stafi infermieristik anëtarët e të cilët nuk kishin aktivizuar paçka 

se bashkëshortja e pacientit ankohej mbi gjendjen e keqe të bashkëshortit të saj pas 

operacionit.   

Gjykata e Kasacionit përpunon temën e pozitës së garantit dhe parimit të besimit 

tek tjetri duke ngarkuar me përgjegjësi penale mjekun specialist pneumolog i cili nuk 

kishte diagnostifikuar patologjinë nga e cila vuante pacienti (aneurizëm i aortës, 

përkeqësimi i së cilës rezultoi në vdekjen e pacientit si rrjedhojë e plasjes së aortës) i cili 

i ishte nënshtruar sakaq disa analizave të urdhëruara nga mjeku kardiolog që ndiqte 

pacientin. Gjykata e Kasacionit vlerëson se parimi i besimit tek tjetri nuk e përjashton 

mjekun nga detyrimi që në dhënien e kujdesit shëndetësor brenda specialitetit të tij, të 

përcaktojë saktësisht diagnozën, duke interpretuar analizat e urdhëruara nga mjekë të 

specialiteteve të tjera mjekësore
939

. 
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 Cass. Pen., Sen. IV, Sentenza n. 13542/13 
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KAPITULLI IV 

 

 

 

DISA KONSIDERIME MBI FIGURAT E NDRYSHME TË VEPRAVE 

PENALE ME SUBJEKT AKTIV MJEKUN 
 

 

 
Përmbledhje: 1. Mbi veprën penale “Mosdhënia e ndihmës”. -  2. Mbi veprën penale “Braktisja e 

fëmijëve të mitur”. - 3. Mbi veprën penale “Shitblerja e transplanteve”. - 4. Mbi veprën penale 

“Ndërprerja e shtatzanisë pa pëlqimin e gruas”. - 5. Mbi veprën penale “Ndërprerja e shtatzanisë e kryer 

në vende dhe nga persona të paautorizuar”. - 6. Mbi veprën penale “Dhënia e mjeteve për ndërprerjen e 

shtatëzanisë”. - 7. Mbi veprën penale “Vjedhja duke shpërdoruar detyrën”. - 8. Mbi veprën penale 

“Tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontrabandë” dhe “Ruajtja apo depozitimi i mallrave 

kontrabandë”. - 9. Mbi veprën penale “Krijimi i lehtësirave për marrjen dhe përdorimin e drogës”. 

 

 

 
Premisë: Sa parashtruar më poshtë mbi figurat e ndryshme të veprave penale do t’i referohet 

ngushtësisht rastit kur janë konsumuar nga një subjekt që ka cilësinë e mjekut në mënyrë që t’i qëndrojmë 

besnik objektit të studimit tonë. Gjithashtu sa komentuar nga Elezi në përfaqësim të doktrinës 

mbizotëruese shqiptare, në tekstin “E drejta penale‖ (pjesa e posaçme)” mbi secilën figurë vepre penale, 

nuk do të përsëritet në këtë kapitull, përveç se kur është në funksion të një krahasimi mes figurave të 

veprave penale që nuk është ofruar prej tij në këtë tekst.  

 

 

1. Mbi veprën penale ―Mosdhënia e ndihmës‖.  

 

Neni 489 KPZ ngarkonte me përgjegjësi penale mjekun, kirurgun apo maminë të 

cilët në mungesë të një arsye, nuk kishin vepruar në kohë në dhënien e ndihmës së tyre 

profesionale të sëmurit si dhe farmacistët të cilët kishin refuzuar të jepnin barnat apo 

intrumentat që u ishin kërkuar. 

Figura e veprës penale “Mosdhënia e ndihmës”
940

 i referohet pozitës garantuese 

të mjekut të përcaktuar në nenin 9 KEDM i cili duhet të japë ndihmë sidoqoftë për raste 

urgjente
941

 po ashtu si edhe nga neni 12 e 66 pika 1. Rrethi i subjekteve së cilave i 

referohet kjo dispozitë është i përgjithshëm, në sensin që zbatimi i saj nuk është 

ekskluziv për profesionistin e kujdesit shëndetësor por lind për këdo që për shkak të 

ligjit apo detyrës duhet ta japë këtë ndihmë. Kjo deduktohet edhe në atë çfarë 

konsiderohet ndihmë në kuptimin e këtij neni. Mosdhënia e ndihmës mund të jetë si 

mosvënia në dijeni e autoriteteve kompetente p.sh zjarrfikësit apo thirrja e një 

ambulance, ashtu edhe mosdhënia e ndihmës së nevojshme nëpërmjet ndërhyrjes 

mjekësore drejtpërdrejt mbi personin p.sh rasti i një kalimtari që është edhe mjek dhe që 

asiston në një aksident rrugor. Këto dy forma të dhënies ndihmë mund të përcaktohen si 

detyrime alternative apo kumulative sipas rastit konkret. Për shembull nëse mjeku që po 

                                                 
940

 Neni 97 KPSH “Mosdhënia ndihmë - Mosdhënia e ndihmës, pa shkaqe të arsyeshme nga ana e 

personit që me ligj ose për shkak të detyrës detyrohej ta jepte atë, kur si pasojë e saj është shkaktuar 

dëmtimi i rëndë i shëndetit, rrezikimi i jetës ose vdekja, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë 

ose me burgim gjer në dy vjet.”. Ky formulim është praktikisht i njëjtë me atë të parashikuar nga neni 163 

i Kodit Penal të vitit 1952 posaçërisht për mjekun, neni 179 i Kodit Penal të vitit 1977 si dhe nenit 179  të 

KP të vitit 1982, përveç masave të dënimit ta parashikuara. 
941

 § “Pozita e garantit si burim përgjegjësie penale për veprat penale të kryera me mosveprimin” 



Përgjegjësia penale e mjekut   –   Rezarta Demneri 

 

 

231 

 

kalon rastësisht dhe që asiston në një aksident rrugor nuk është i specializuar për të 

kryer ndërhyrjen e nevojshme për pacientin, detyrimi i tij për të dhënë ndihmë 

përmbushet nëse veprimet e tija janë të orientuara drejt kufizimit të dëmtimeve nga 

trauma për aq kohë sa të aksidentuarit t’i jepet ndihma mjekësore e specializuar. 

Meqenëse në këtë figurë vepre penale mungon çfarëdolloj raporti mes mjekut dhe 

personit që ka nevojë për ndihmë (rasti kur mjeku është kalimtar i thjeshtë dhe asiston 

në një aksident rrugor), detyrimi për të vepruar i këtij të fundit buron nga kualifikimi 

profesional i tij, pra nga cilësia e tij si mjek së cilës dispozita penale i referohet. 

Sidoqoftë mjeku që kryen një mjekim të pakujdesshëm me mosveprim p.sh duke 

neglizhuar një ekzaminimin të nevojshëm që do të kishte parandaluar komplikacione të 

patologjisë nga e cila vuante pacienti, mendojmë se nuk mund të merret në përgjegjësi 

penale edhe për mosdhënie të ndihmës sipas nenit 97 KPSH, sepse e njëjta pasojë do t’i 

vihej në ngarkim dy herë dhe në këtë rast zbatohet parimi sipas së cilit vepra penale më 

e rëndë përthith atë më të lehtën. 

 Përsa i përket vlerësimit të pasojave të rënda në shëndet, mund t’i referohemi 

atyre të përcaktuara nga dispozita mbi “Plagosjen e rëndë me dashje”
942

. 

 

 

2. Mbi veprën penale ―Braktisja e fëmijëve të mitur‖. 

 

Kjo dispozitë përcakton përgjegjësinë penale për subjektet që kanë detyrimin për 

kujdes ndaj të miturit nën moshën 16 vjeç e që e braktisin atë
943

. Kjo normë mund t’i 

referohet p.sh rastit kur mjeku e liron nga shtrimi në spital të miturin nën 16 vjeç pa ia 

lënë në dorëzim kujdestarit apo prindit. Mes mjekut dhe të miturit nën 16 vjeç në nevojë 

ekziston një marrëdhënie e posaçme, ku mjeku ka detyrimin të japë kujdes shëndetësor 

për shkak të rolit të garantit që ai mbulon përkundrejt të miturit në gjendje nevoje. Neni 

488 KPZ parashikonte përgjegjësinë penale për cilido që duke rënë në kontakt me një 

person të braktisur të mitur nën 7 vjeç ose me një person me paaftësi mendore apo fizike 

e që nuk mund të kujdesej për veten, nuk lajmëronte Autoritetin përkatës. Neni 161 i 

KPSH të vitit 1952 “Lënia në gjendje të rrezikshme ose lënia pa ndihmë” parashikonte 

përgjegjësinë penale për lënien në rrezik për jetën dhe pa ndihmë e të miturit, të 

moshuarit, të sëmurit apo të kujtdo tjetër në gjendje pamundësie për t’u kujdesur për 

veten, nga personi që kishte detyrimin për t’u kujdesur për to. Këto dispozita janë të 

ngjashme me atë të nenit 591 KPI
944

 dhe dallojnë nga figura e veprës penale të 

“Braktisjes së fëmijëve të mitur” parashikuar nga neni 124 KPSH, sepse në këtë të 

fundit është e qartë që rrethi i subjekteve pasive është më i ngushtë. 

 

 

 

                                                 
942

 Elezi, I. (red.), E drejta penale e RPS të Shqipërisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 1982, f. 448. 

Komenti i dispozitës mbi “Mosdhënien e ndihmës” referon tek neni 96 mbi “Mjekimin e pakujdesshëm”, 

kjo e fundit referon mandej tek dispozita mbi “Plagosjen e rëndë me dashje” për përcaktimin e dëmtimit 

të rëndë në shëndet. 
943

 Neni 124 KPSH “Braktisja e fëmijëve të mitur - Braktisja e fëmijës nën moshën 16 vjeç nga prindi ose 

personi që është i detyruar të kujdeset për të, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet. Kur nga 

vepra është shkaktuar dëmtimi i rëndë i shëndetit ose vdekja e fëmijës, dënohet me burgim nga tre gjer në 

dhjetë vjet.”.  
944

 Art. 591 KPI “Abbandono di persone minori o incapaci” ku parashikohet përgjegjësia penale për 

braktisje për subjektin që ka kujdestarinë apo e ka nën kujdes të miturin nën 14 vjeç ose personin që për 

shkak të paaftësisë fizike apo mendore, moshës së avancuar apo shkaqeve të tjera kufizuese nuk është në 

gjendje të kujdeset për veten. 
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3. Mbi veprën penale ―Shitblerja e transplanteve‖. 

 

Kjo figurë vepre penale mund të shfaqet në rastet kur mjeku nuk respekton 

rregullat e posaçme mbi procedurën e transplantimit të organeve, indeve apo qelizave 

nga trupi i njeriut
945

. Neni 57 KEDM shprehet mbi përgjegjësitë e mjekut që kryen 

transplantimet kur përcakton mbi kualifikimin e tij profesional dhe të pasurit në 

dispozicion të aparaturave të nevojshme për të kryer transplantimin sipas standardeve të 

vendosura
946

. Parimet për kryerjen e transplantimit të organeve apo indeve janë 

përcaktuar nga Direktiva 2004/23/EC “Mbi vendosjen e standardeve të cilësisë dhe 

sigurisë për dhurimin, prokurimin, testimin, përpunimin, magazinimin dhe shpërndarjen 

e indeve dhe qelizave njerëzore”
947

 mbi bazën e të cilit është hartuar në Shqipëri Ligji 

“Për transplantimin e indeve, të qelizave dhe të organeve‖ i ndryshuar (Ligji Nr. 

10454/11)
948

 ku në mënyrë skematike mund të dallojmë këto karakteristika të 

procedurës së transplantimit: qëllimi terapeutik, solidariteti dhe altruizmi nga i cili 

duhet të prihet akti i transplantimit, marrja e pëlqimit të lirë nga dhuruesi, dhurimi duhet 

të jetë vullnetar, i papaguar dhe anonim referuar si dhuruesit ashtu edhe përfituesit si 

dhe në respektim të jetës dhe shëndetit të dhuruesit, çka do të thotë që nuk mund të 

kryhet nëse nga kjo do të vinte një përkeqësim i gjendjes shëndetësore të dhuruesit
949

 si 

dhe që indet që transplantohen te jenë inde rigjeneruese ose t’i përkasin një çifti 

organesh që funksionojnë
950

. Objekt i transplantimit mund të jetë edhe veshka, organ i 

cili edhe pse nuk ka aftësi rigjeneruese është pjesë e një çifti organesh, gjaku
951

, palca 

kockore, qelizat riprodhuese dhe qelizat fetale
952

. Mund të deduktohet që transplantimi i 

organeve të ndryshme nga ato të parashikuara në ligj, përbëjnë vepër penale sipas nenit 

89/a KPSH. 

Marrja e pëlqimit të lirë nga dhuruesi apo nga titullari i kësaj të drejte është një 

kusht që merr rëndësi të veçantë në rastin kur dhuruesi është i mitur, i paaftë apo në 

gjendjen e vdekjes cerebrale. Marrja e pëlqimit nga dhuruesi i mitur apo i paaftë 

                                                 
945

 Neni 89/a KPSH “Shitblerja e transplanteve, si dhe çdo veprimtari që lidhet me heqjen dhe 

implantimin e paligjshëm të organeve, dënohet me burgim nga 3 deri në 10 vjet. Kur këto vepra kryhen 

me qëllim fitimi, dënohen me burgim nga 10 deri në 20 vjet” 
946

 Neni 57 KEDM ―Transplatimi i indeve dhe organeve - 1. Marrja e organeve, indeve apo çfarëdo 

produkti tjetër nga trupi i njeriut të gjallë apo të vdekur, praktikohet vetëm në rastet dhe kushtet e 

parashikuara me ligj apo akte të tjera të ligjshme të cilat i përkasin kësaj fushe. 2. Mjekut nuk i lejohet 

marrja e organeve, indeve apo çfarëdo produkti tjetër nga trupi i njeriut, as transplatimi i tyre, në qoftë se 

ai nuk është i kualifikuar në këtë fushë dhe po të mos ketë një ekip bashkëpunues të kualifikuar dhe 

trajnuar. Atij gjithashtu nuk i lejohet një ndërmarrje e tillë nëse nuk ka në dispozicion pajisjet mjekësore 

dhe teknike të përshtatshme.” 
947

 Në përputhje me këtë direktivë janë DIR 2006/17/EC; DIR 2006/86/EC, DIR 2010/45/EU. 
948

 Ligji Nr. 10454, datë 21.7.2011 “Për transplantimin e indeve, të qelizave dhe të organeve‖ i 

ndryshuar. 
949

 Neni 5 Ligji Nr. 10454/11, supra note. 
950

 Neni 19 Ligji Nr. 10454/11 “Realizimi i heqjes së indeve, qelizave dhe organeve në dhurues të gjallë - 

…ç) indet janë rigjeneruese ose organi i përket një prej çiftit të organeve që funksionojnë;…” 
951

 Ligji Nr. 9739 datë 21.5.2007 “Për shërbimin e transfuzionit të gjakut‖ i ndryshuar, ku në nenin 10 

përcaktohet se “Gjaku njerëzor nuk mund të përdoret në shërbimin shëndetësor për qëllime fitimi. 

Shpenzimet për procedurat e kontrollit, të përpunimit dhe të shpërndarjes së gjakut e të përbërësve të tij, 

në asnjë rast, nuk përballohen nga pacienti. Këto shpenzime i mbulohen Shërbimit Kombëtar të 

Transfuzionit të Gjakut nga institucionet shëndetësore që e përfitojnë këtë shërbim. 2. Kostoja për secilin 

nga shërbimet e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni përcaktohet me urdhër të Ministrit të Shëndetësisë." 
952

 Neni 3 Ligji Nr. 10454/11 “Fusha e zbatimit - …(Ky ligj zbatohet për të gjitha transplantimet që 

kryhen)…ç) për indet dhe qelizat, përfshirë qelizat gjakformuese nga gjaku periferik, për kordonin 

umblilikal (gjaku) dhe qelizat nga palca e kockave, për qelizat riprodhuese (vezët, sperma), indet dhe 

qelizat fetale.” 
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rregullohet shprehimisht në nenin 20 të Ligjit 10454/11 (i ndryshuar) i cili parashikon 

në mënyrë strikte domosdoshmërinë për bashkëekzitencën e disa kushteve për miratimin 

e transplantit
953

. Si rrjedhojë e ratifikimit të Konventës së Oviedos, pëlqimi i të miturit 

vlerësohet gjithmonë e më shumë si determinant për të kryer apo jo një ndërhyrje mbi të 
954

. Përsa i përket transplantimit të organeve nga kufoma, kërkohet fillimisht të 

përcaktohet cili është titullari i së drejtës për të dhënë miratimin, pasi të jetë vërtetuar se 

pacienti ka vdekur sipas kritereve mjekësore të parashikuara nga vendimi i Këshillit të 

Ministrave
955

, akt që nuk është hartuar akoma në kohën kur shkruajmë.  

Nëse i vdekuri nuk ka shprehur në mënyrë të hapur gjatë kohës që ka qenë në 

jetë, kundërshtimin që organet e tija të përdoren për dhurim pas vdekjes, atëherë 

subjektet e autorizuara për ta dhënë këtë pëlqim, janë ato të parashikuara nga neni 21§1 

i Ligjit Nr. 10454/11 (i ndryshuar), konkretisht bashkëshortja, bashkëshorti, fëmija 

madhor, prindi, motra, vëllai. Kufizimi i vetëm që haset për transplantimin është 

kundërshtimi nga vetë pacienti kur ka qenë gjallë për të kryer transplantin, ose pas 

vdekjes së tij, nga subjektet e autorizuara për ta dhënë këtë kundërshtim
956

. Fakti që 

                                                 
953

 Neni 20 Ligji Nr. 10454/11 “Realizimi i heqjes së indeve rigjeneruese nga dhuruesi i mitur ose 

personi i paaftë - Për personat e mitur dhe personat e paaftë mund të realizohet vetëm heqja e indit 

rigjenerues kur plotësohen të gjitha kushtet e mëposhtme: a) nuk ekziston një dhurues i mundshëm, i 

përshtatshëm, në gjendje të japë pëlqimin e tij të qartë dhe konkret; b) përfituesi është prind, fëmijë, vëlla 

ose motër e dhuruesit; c) dhurimi përfaqëson një mundësi për të shpëtuar jetën e përfituesit; ç) 

përfaqësuesi ligjor i dhuruesit, të miturit apo një personi të paaftë, ka shprehur pëlqimin e tij/saj për 

dhurimin sipas nenit 15 të këtij ligji; d) Komiteti i Etikës Mjekësore ka miratuar dhurimin në fjalë.” 
954

 Neni 6 i Konventës së Oviedos “Mbrojtja e personave të paaftë për dhënien e pëlqimit - 1. Në bazë të 

neneve 17 dhe 20 më poshtë, një ndërhyrje mund të kryhet vetëm për një person të paaftë për dhënien e 

pëlqimit për përfitimin e tij ose të saj të drejtpërdrejtë. 2. Kur, sipas ligjit, një i mitur nuk është i aftë për 

të dhënë pëlqimin në lidhje me një ndërhyrje, ndërhyrja mund të kryhet vetëm me autorizimin e 

përfaqësuesit të tij ose të saj ose të një autoriteti ose person i ose organi të parashikuar me ligj. Opinioni i 

të miturit merret në konsideratë si një faktor gjithnjë e më përcaktues në raport me moshën e tij ose të saj 

dhe shkallën e pjekurisë. 3. Kur, sipas ligjit, një person në moshë madhore nuk është i aftë për të dhënë 

pëlqimin mbi një ndërhyrje për shkak të një paaftësie mendore, sëmundjeje ose për arsye të ngjashme, 

ndërhyrja mund të kryhet vetëm me autorizimin e përfaqësuesit të tij ose të saj ose të një autoriteti ose 

personi, ose organi të parashikuar me ligj. 4. Individit përkatës, autoritetit, personit ose organit të 

përmendur në paragrafët 2 dhe 3 më sipër i jepet nën të njëjtat kushte informacioni i përmendur në nenin 

5. 5. Autorizimi i përmendur në paragrafët 2 dhe 3 më sipër mund të tërhiqet në çdo kohë në interesin më 

të mirë të personit përkatës.” 
955

 Neni 21 Ligji Nr. 10454/11 “1. Heqja e indeve apo organeve nga një dhurues që nuk jeton 1. Heqja e 

indit apo organeve nga trupi i një personi që nuk jeton mund të realizohet vetëm nëse personi në fjalë 

gjatë jetës së tij/saj ose përfaqësuesi ligjor i të miturit apo i personit të paaftë nuk kanë shprehur hapur 

mosmiratimin e tyre. Në këto raste, dhënia e pëlqimit për heqjen e indit apo organit merret nga të afërmit 

e tij/saj, sipas kësaj radhe: bashkëshortja, bashkëshorti, fëmija madhor, prindi, motra, vëllai. 2. Heqja e 

organit apo indit nga një person që nuk jeton mund të realizohet vetëm në rastin kur vdekja provohet në 

përputhje me kriteret mjekësore, të miratuara me vendim të Këshillit të Ministrave. 3. Vërtetimi i vdekjes 

së një dhuruesi të mundshëm realizohet gjithmonë nga tre mjekë të kualifikuar, të cilët e ekzaminojnë 

dhuruesin në mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri. 4. Mjekët, që certifikojnë vdekjen, nuk marrin pjesë në 

procesin e transplantimit.” 
956

 Neni 22 Ligji Nr. 10454/11 “Ndalimi i heqjes së indit dhe organit nga një dhurues që nuk jeton - 1. 

Heqja e indit dhe organit nga një dhurues që nuk jeton ndalohet kur: a) personi, që nuk jeton gjatë jetës së 

tij/saj ose përfaqësuesi ligjor i personit në fjalë, i cili është një i mitur ose një person i paaftë, ka 

kundërshtuar shprehimisht heqjen pas vdekjes së indeve dhe organeve; b) të afërmit e tij nuk japin 

pëlqimin për heqjen e indit apo organit të personit të vdekur; c) në bazë të vlerësimit të aftësisë 

shëndetësore, nuk është e mundur të përjashtohet se personi, që nuk jeton, vuante nga një sëmundje apo 

gjendje, e cila mund të rrezikojë shëndetin dhe jetën e përfituesit; ç) është e pamundur të identifikohet 

personi që nuk jeton. 2. Procedurat e vlerësimit të aftësisë shëndetësore, si dhe ekzaminimet që i bëhen 

dhuruesit që ka ndërruar jetë, përcaktohen me rregullore, të miratuar me urdhër të Ministrit të 

Shëndetësisë. 3. Heqja e indit apo organit nga një shtetas i huaj, që nuk jeton, mund të bëhet në bazë të 

marrëveshjeve përkatëse ndërkombëtare.” 
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vërtetimi i vdekjes duhet të kryhet nga tre mjekë të ndryshëm në mënyrë të pavarur nga 

njëri-tjetri, të cilët ndryshojnë sërish nga ata të cilët do të angazhohen në cilëndo prej 

fazave të procesit të transplantimit ofron një garanci sigurie më të madhe
957

. 

 Kryerja e transplantimeve në kundërshtim me sa është parashikuar nga 

legjislacioni, kur nuk përbën vepër penale, është kundravajtje administrative e 

dënueshme me gjobë dhe heqje të së drejtës për të ushtruar profesionin sipas nenit 34 të 

Ligjit 10454/11. Procedimi disiplinor ndaj mjekut që kryen transplantimin në 

kundërshtim me ligjin nuk përjashton procedimin penal e aq më pak atë civil për 

shpërblim dëmi. Gjithashtu duket se mungon deri tani një rregullim normativ për heqjen 

post mortem nga trupi të indeve dhe organeve me qëllim kërkimi shkencor
958

. 

 

 

4. Mbi veprën penale ―Ndërprerja e shtatzanisë pa pëlqimin e gruas‖. 

 

 Kjo figurë vepre penale kategorizohet në një seksion të posaçëm të veprave 

penale kundër personit dhe jetës, me objekt grupor jetën e shëndetin e gruas shtatzënë 

apo të personave të tjerë, të cilët për shkaqe të ndryshme p.sh aksidente apo si rrjedhojë 

e veprimeve të kundraligjshme të subjektit aktiv, zakonisht subjekt i posaçëm (epror, 

mjek, kapiten anije, apo person që ka detyrimin ligjor për të dhënë ndihmë) janë më të 

ekspozuar ndaj rrezikut për jetën a shëndetin, e për këtë arsye duhet të gëzojnë një 

mbrojtje të posaçme. Një interpretim të përgjithshëm të dispozitave të parashikuara në 

nenet 93-97 KPSH ofrohen nga Elezi
959

 por në këtë instancë, mendojmë se paraqet më 

shumë interes integrimi i njohurive mbi rrethanat përjashtuese të përgjegjësisë penale si 

dhe të atyre mbi vlerësimin e lidhjes shkakësore të diskutuara paraprakisht në këtë 

punim, në figurat e posaçme të Kodit Penal shqiptar si “Ndërprerja e shtatzanisë pa 

pëlqimin e gruas” (neni 93) dhe “Ndërprerja e shtatzanisë e kryer në vende dhe nga 

persona të paautorizuar”(neni 94) si dhe “Mjekimi i pakujdesshëm” (neni 96), që në 

thelb janë plagosje apo edhe vrasje (forma e fajit ndryshon sipas figurës së veprës 

penale). 

Objekti grupo i të dy veprave ka të bëjë me marrëdhëniet juridiko-penale që 

mbrojnë shëndetin e personave, por në veprën penale të “Ndërprerjes së shtatzanisë pa 

pëlqimin e gruas” objekti i posaçëm është më i ngushtë, pra nuk përfshin shëndetin në 

tërësi, siç ndodh në veprën penale të plagosjes nga pakujdesia, por i referohet vetëm 

mbarëvajtjes së shtatzanisë. Fakti që kjo dispozitë nuk parashikon një rrethanë të 

cilësuar, kur kanë ardhur pasoja të dëmtimit të rëndë të shëndetit apo vdekja e gruas 

konfirmon këtë interpretim
960

.  

Ana objektive: Veprimet e kundraligjshme tipike që cënojnë objektin juridiko-

penal të parashikuar nga neni 93 janë vetëm ato të afta për të shkaktuar ndërprerjen e 

shtatëzanisë, ndërkohë që në veprën e plagosjes janë tërësia e veprimeve të afta për të 

                                                 
957

 Neni 21 paragrafi 3 dhe 4 i Ligjit Nr. 10454/11 
958

 Në Itali rregullimi i kësaj fushe është akoma në fazën e projekt-ligjit. Për më shumë mbi raportimet e 

komisioneve të ligjit mbi dhurimin post-mortem shih dokumentacionin e prezantuar nga Urdhri i Mjekëve 

Kirurgë dhe Odontoiatër italianë 

http://www.fnomceo.it/fnomceo/Donazione+corpo+post+mortem.html?t=a&id=101383 
959

 Elezi, I., E drejta penale (pjesa e posaçme), ibid, 2008, ff. 96-103. 
960

 Neni 91 KPSH “Plagosja e rëndë nga pakujdesia - Plagosja e rëndë e kryer nga pakujdesia përbën 

kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.” 

Neni 93 KPSH “Ndërprerja e shtatzënisë pa pëlqim të gruas - Ndërprerja e shtatzanisë pa pëlqim të 

gruas, veç rastit kur ndërprerja diktohet nga një shkak shëndetësor i justifikuar, dënohet me gjobë ose me 

burgim gjer në pesë vjet.” 

http://www.fnomceo.it/fnomceo/Donazione+corpo+post+mortem.html?t=a&id=101383
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cënuar në mënyrë të përhershme shëndetin e personit apo për të vënë në rrezik jetën e 

tij, kur nga këto mund të vijë, ndër të tjera, ndërprerjen e shtatëzanisë.  

Ndërprerja e shtatëzanisë pa pëlqimin e gruas parashikohej si figurë e posaçme 

nga neni 426 KPZ “Dështimi” e cila ndryshonte në formulim nga dispozita e nenit 93 

KPSH, sepse nuk përmbante rrethanën përjashtuese të përgjegjësisë penale të shkakut 

shëndetësor të justifikuar. Ndaj sipas këtij neni, merrej në përgjegjësi penale cilido që 

kryente ndërprerjen pa pëlqimin e gruas, pra subjekt aktiv i përgjithshëm dhe 

parashikohej dhe një rrethanë e rënduar, nëse nga kjo ndërprerje vinte pasoja e vdekjes. 

Mandej, dispozita mbi ndërprerjen e shtatëzanisë sipas nenit 426 KPZ, ndryshonte nga 

“Lezionet trupore” (plagosja me dashje) parashikuar nga neni 412 KPZ, sepse tek e para 

ndërprerja e shtatëzanisë apo shpejtimi i lindjes së gruas shtatëzanë, ishin pasoja që 

vinin nga pakujdesia, si rrjedhojë e veprimeve apo mosveprimeve të kryera me dashje 

direkte që kishin qëllim dëmtimin e shëndetit, por jo vrasjen e personit. Ndërkohë vepra 

penale e “Dështimit” pa pëlqimin e gruas sipas nenit 426 KPZ kryhej me dashje direkte.  

Dallim tjetër mes dy figurave është fakti se tek plagosja e rëndë nga pakujdesia, 

pëlqimi i subjektit pasiv nuk është element i domosdoshëm për cilësimin e veprës 

penale. Mosfillimi i ndjekjes penale nëpërmjet depozitimit të ankimit si i dëmtuar 

akuzues mund të interpretohet si aprovim, ex post, kurrsesi si miratim i cili duhet 

domosdoshmërisht të paraprijë veprimin cënues. Tek “Ndërprerja e shtatëzanisë pa 

pëlqimin e gruas”, mënyra me të cilën është kryer veprimi si element i anës objektive, 

pra në prani apo mungesë të pëlqimit, është i domosdoshëm për cilësimin e veprës 

penale. Që pëlqimi i dhënë nga pacientja për ndërprerjen e shtatëzanisë të jetë i 

vlefshëm, duhet të përmbushë ato karakteristika të identifikuara tashmë nga doktrina e 

jurisprudenca i.e. të jetë i informuar, konkret dhe aktual dhe të jetë marrë sipas 

procedurave të parashikuara në ligjin e posaçëm “Për ndërprerjen e shtatzanisë”, ligj i 

cili parashikon edhe rastet kur është e lejueshme ndërprerja e shtatzanisë me pëlqimin e 

gruas i.e. kur vazhdimi i saj i shkakton probleme mjekësore apo psiko-sociale gruas 

shtatëzënë
961

.  

Subjekti aktiv dhe subjekti pasiv tek “Plagosja e rëndë nga pakujdesia” është i 

përgjithshëm; tek “Ndërprerja e shtatëzanisë pa pëlqimin e gruas” subjekti aktiv është i 

posaçëm, mjeku, dhe subjekti pasiv është sërish i posaçëm, gruaja shtatzënë. Edhe pse 

dispozita nuk e cilëson subjektin aktiv si të posaçëm, kjo mund të deduktohet nga 

përmbajtja e saj, meqenëse pëlqimi për ndërprerjen e shtatëzanisë si rrethanë 

                                                 
961

 Ligji Nr.8045, datë 7.12.1995 “Për ndërprerjen e shtatzanisë” (i ndryshuar), Neni 8 “Në rast 

shtatëzanie jashtë martese në vajza të mitura deri 16 vjeç, përveç kërkesës së saj, për ndërprerjen e 

shtatëzënësisë kërkohet miratimi i personit që ushtron autoritetin prindëror ose e kujdestarit ligjor të saj. 

Kërkesa e vetë vajzës duhet të bëhet pa praninë e personave të përmendur në paragrafin e mësipërm. Të 

martuarat në moshë të mitur u nënshtrohen dispozitave të nenit 7 të këtij ligji.”; 

Neni 9 “Ndërprerja e shtatëzanësisë për arsye mjekësore mund të bëhet deri në javën e 22 të 

shtatëzanësisë, në rast se një komision i përbërë nga 3 mjekë, pas ekzaminimit dhe konsultimit, gjykon se 

vazhdimi i shtatëzënësisë dhe/ose lindja e fëmijës rrezikon jetën ose shëndetin e gruas. Kur komisioni 

gjykon se fetusi ka keqformime të papajtueshme me jetën, apo sëmundje invaliduese me trajtim të 

pasigurtë, vendos për ndërprerjen e shtatëzënësisë në çdo kohë. Ministri i Shëndetësisë (dhe Mbrojtjes së 

Mjedisit) përcakton me udhëzim të veçantë rastet e përmendura në paragrafin e parë të këtij neni, si dhe 

kushtet që duhet të plotësojnë mjekët e komisionit.”; 

Neni 10 “Në rastet kur gruaja vlerëson se shtatëzanësia i krijon probleme psikosociale, ndërprerja e 

vullnetshme mund të kryhet brenda javës së 12 të shtatëzanisë.”; 

Neni 11 “Ndërprerja e shtatëzënësisë për arsye sociale bëhet brenda javës së 22, në rast se një komision i 

përbërë nga 3 specialistë, mjekë, punonjës socialë, juristë, pas ekzaminimit dhe konsultimit, gjykon se 

shtatëzënësia është rezultat i përdhunimit ose një krimi tjetër seksual, si dhe kur vërtetohen arsye të tjera 

sociale. Udhëzimi për trajtimin e këtyre rasteve dhe përbërjen e komisionit miratohet nga Ministri i 

Shëndetësisë (dhe Mbrojtjes së Mjedisit.)” 
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përjashtuese e përgjegjësisë penale, mund t’i jepet vetëm mjekut, ose më saktë, 

specialistit obstetër-gjinekolog siç parashikohet nga ligji “Për ndërprerjen e 

shtatëzanisë”
962

. Që personi i cili ka kryer ndërprerjen e shtatëzanisë pa pëlqimin e 

gruas të merret në përgjegjësi penale sipas kësaj dispozite, duhet të përmbushë kriterin e 

kualifikimit profesional, pra të jetë mjek obstetër-gjinekolog i licensuar si dhe të ketë 

kryer këtë ndërhyrje në struktura të autorizuara në përmbushje të nenit 3 të Ligjit Nr. 

10454/11. Nëse ky subjekt aktiv nuk është mjek obstetër-gjinekolog, do të hipotizonim 

dy skenarë: 

 

a) nëse gruaja ka dijeni që personi nuk është mjek specialist dhe ka dhënë pëlqimin 

e saj (i pavlefshëm në vetvete përsa në kundërshtim me ligjin), ky i fundit do të 

merret në përgjegjësi për veprën penale “Ndërprerja e shtatzanisë e kryer në 

vende dhe nga persona të paautorizuar”. 

b) nëse gruaja nuk ka dhënë pëlqimin po nuk ka pasur dijeni që subjekti që kryen 

ndërhyrjen nuk është mjek specialist, atëherë ky do të merret në përgjegjësi 

penale për “Plagosje të rëndë me dashje” në konkurrim me veprën “Përvetësim i 

titullit apo i detyrës shtetërore” (neni 246) nëse i ka munguar titulli apo e drejta 

e ushtrimit të profesionit ose me veprën e “Kryerjes së funksionit pas dhënies 

fund të tij” (neni 249), nëse e ka pasur të drejtën e ushtrimit të profesionit 

mjekësor por nuk e disponon më në momentin që ka kryer ndërprerjen e 

shtatëzanisë
963

. Këtu gjykatës do t’i duhet të vlerësojë nëse ka vend për 

konkurrim të veprave penale apo ta konsiderojë ushtrimin e profesionit në 

mënyrë abuzive si të përthithur nga vepra penale më e rëndë e “Plagosjes së 

rëndë me dashje”.  

c) nëse mjeku që ka kryer ndërprerjen e shtatëzanisë pa pëlqimin e gruas ka qenë 

duke ushtruar profesionin e tij p.sh është mjek kirurg i përgjithshëm që po kryen 

një ndërhyrje e cila nuk ka qëllimin e ndërprerjes së shtatëzanisë por një tjetër 

qëllim terapeutik për të cilën është marrë paraprakisht pëlqimi i gruas, atëherë 

mund të hipotizonim se nëse ky e ka kryer ndërprerjen e shtatëzanisë jo sipas 

rregullave të lege artis, referuar kjo mënyrës apo përzgjedhjes së llojit të 

procedurës
964

 (pra nuk ndodhej në kushtet e nevojës ekstreme), ky mund të 

përgjigjet për ndërprerje të shtatëzanisë pa pëlqimin e gruas si formë e posaçme 

e mjekimit të pakujdesshëm. 

 

Ana subjektive: Sipas Elezit, vepra penale kryhet me dashje
965

. Për mendimin 

tonë kjo nuk përputhet me karakterin e veprimtarisë mjekësore. Ndërprerja e 

shtatëzanisë është njëri nga veprimet që neni 88 KPSH i parashikon si dëmtime të rënda 

të integritetit fizik së bashku më gjymtimet, shëmtimet apo dëmtimet e tjera të 

përhershme, duke i cilësuar si plagosje e rëndë. Gjithsesi, përjashtohet mundësia që 

“Ndërprerja e shtatëzanisë pa pëlqimin e gruas“ të konsiderohet variant i “Plagosjes së 

                                                 
962

 Neni 3 Ligji Nr.8045, datë 7.12.1995 “Për ndërprerjen e shtatzanisë” “Ndërprerja e vullnetshme e 

shtatëzanisë bëhet vetëm nga mjeku specialist obstetër-gjinekolog në institucione shëndetësore shtetërore 

e private që plotësojnë kushtet e përcaktuara në udhëzimin përkatës të ministrit të Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes së Mjedisit.” 
963

 Mbi dallimin mes këtyre figurave shih § Mbi veprën penale “Përvetësimi i titulli apo detyrës 

shtetërore.” 
964

 Për shembull duhet vlerësuar nëse në ato kushte konkrete kirurgu nuk duhet të kishte ndërmarrë atë 

lloj procedure aq invazive sepse kishte mundësi të priste që të konsultohej më parë me gruan shtatëzënë 

pasi të përfundonte operacioni që ai kishte marrë përsipër të kryente. 
965

 Elezi, I., E drejta penale (pjesa e posaçme), Erik, Tiranë, 2008, f. 97. 
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rëndë me dashje”
966

 (neni 88) sepse përveç rasteve shumë të rralla, mjeku nuk vepron 

me dashje në dëmtimin e integritetit fizik apo cënimin e jetës së pacientit të tij ose më 

saktë, veprimet që në fakt janë invazive të këtij integriteti, diktohen nga qëllime 

terapeutike. Mungesa e pëlqimit të gruas në ndërprerjen e shtatëzanisë nuk përcakton 

fajin në formën e dashjes siç në fakt ndodh nëse kjo procedurë është kryer nga mjeku 

pasi gruaja ka refuzuar t’i nënshtrohet ndërhyrjes
967

. Gjithashtu kjo dispozitë nuk 

parashikon ardhjen e pasojës së vdekjes si rrethanë e cilësuar për lindjen e përgjegjësisë 

penale. Për mendimin tonë, nëse nga ndërprerja e shtatëzanisë pa pëlqimin e gruas ka 

ardhur vdekja apo dëmtim tjetër i rëndë i shëndetit apo është rrezikuar jeta e pacientes, 

do të kishim “Mjekim të pakujdesshëm” sipas nenit 96 KPSH.  

Vlen të dallojmë rastin kur mjeku e ka kryer ndërprerjen e shtatzanisë sipas një 

bindjeje të mbështetur objektivisht në shkencë, se gruaja ndodhej në rrezik për jetën ose 

se do t’i shkaktohej dëmtim në shëndet nëse shtatëzania do të vazhdonte, por në një 

moment të dytë, ka rezultuar se rreziku nuk ishte i afërt, pra mund të ishte pritur për të 

marrë pëlqimin e informuar të gruas para se të kryhej ndërhyrja mbi të. Në këtë rast 

mjeku duhet të konsiderohet se ka vepruar në kushtet e nevojës ekstreme të prezumuar 

dhe duhet të përjashtohet nga përgjegjësia penale, sepse zgjedhja për ta kryer ndërhyrjen 

ka qenë e rregullt dhe e bazuar në shkencë. Si në rastin e ndërprerjes së shtatzanisë pa 

pëlqimin e gruas në kushtet e nevojës esktreme, ashtu edhe në ato të nevojës ekstreme të 

prezumuar, ndërhyrja duhet të jetë kryer sipas lege artis. Në të kundërt, nëse rezultojnë 

dëmtime në shëndetin e gruas për shkak se ndërprerja e shtatzanisë nuk u krye në 

përputhje me lege artis, atëherë për mjekun mund të lindë përgjegjësia penale për 

“Mjekim të pakujdesshëm” sipas nenit 96 KPSH, gjithmonë nëse provohet ekzistenca e 

lidhjes shkakësore mes veprimeve të tij dhe dëmtimit në shëndet apo shkaktimit të 

vdekjes së pacientes. 

 Nevoja ekstreme e prezumuar, po ashtu si nevoja ekstreme, përjashton 

përgjegjësinë penale për cënimin e objektit juridiko-penal meqenëse veprimi është kryer 

në mungesë të elementit të anës subjektive, i.e. faji. Për të analizuar këtë duhet t’i 

referohemi dy kritereve që përcaktojnë fajin në kryerjen e veprës penale i.e 

parashikueshmëria dhe mundësia për ta shmangur ardhjen e pasojës. Nëse bindja e 

mjekut se ndodhej para një rreziku të afërt dhe serioz për shëndetin e gruas ka qenë e 

bazuar mbi njohuritë shkencore, mund të themi që nuk plotësohet kushti i 

parashikueshmërisë së pasojës nga ana e mjekut (ndërprerja e shtatëzanisë si cënim i 

përhershëm i shëndetit), meqenëse në kushtet konkrete dhe me njohuritë shkencore në 

dispozicion, ndërprerja e shtatëzanisë do të kishte qenë ndërmarrë sidoqoftë nga cilido 

specialist obstetër-gjinekolog me njohuri shkencore të posaçme që do të kishte qenë 

duke përmbushur detyrën e tij, pavarësisht se nga vlerësimi ex post i rrethanave rezultoi 

që në fakt, nevoja nuk ishte esktreme p.sh sepse rreziku nuk ishte i afërt apo nuk ishte 

aq i rëndë sa të justifikonte ndërprerjen e shtatëzanisë në atë moment. 

Subjekti: Ngarkimi me përgjegjësi penale për subjektin që ka vepruar pa 

pëlqimin e gruas na çon në deduksionin se subjekti aktiv duhet të jetë i posaçëm, mjek 

gjinekolog-obstetër, përsa pëlqimi që të jetë i vlefshëm dhe të shërbejë si rrethanë 

                                                 
966

 Neni 88 KPSH “Plagosja e rëndë me dashje - Plagosja e kryer me dashje që ka sjellë si pasojë 

gjymtimin, shëmtimin ose çdo dëmtim tjetër të përhershëm të shëndetit, ndërprerjen e shtatzanisë, ose ka 

qenë e rrezikshme për jetën në çastin e shkaktimit të saj, dënohet me burgim nga tre gjer në dhjetë vjet. 

Po kjo vepër, kur është kryer kundër disa personave ose kur ka sjellë si pasojë vdekjen, dënohet me 

burgim nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.” 
967

 Supra note, Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 28132/01 (Sentenza Barese) cituar në çështjen mbi 

pëlqimin si rrethanë përjashtuese e përgjegjësisë penale te mjekut. 
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përjashtuese e përgjegjësisë penale (dhe anasjelltas të sjellë përgjegjësi penale nëse nuk 

merret), duhet që jo vetëm të jetë dhënë nga titullari i ligjshëm i së drejtës, që në këtë 

rast është gruaja shtatëzënë, por edhe që të mos jetë në kundërshtim me rendin publik, 

pra të jetë i ligjshëm. Sigurisht, nëse vërtetohet se mjeku ka vepruar me faj në formën e 

dashjes në shkaktimin e ndërprerjes së shtatzanisë, atëherë veprimi apo mosveprimi nuk 

duhet të cilësohet sipas nenit 93 “Ndërprerja e shtatzanisë pa pëlqimin e gruas”, por 

sipas nenit 88 “Plagosje e rëndë me dashje”. Një situatë e ngjashme do të ishte midis 

mjekut që kryen eutanazi aktive e cilësueshme në sistemin tonë penal si “vrasje me 

dashje” në rrethana lehtësuese për shkakt të motiveve të mëshirës ndaj vuajtjeve të 

pacientit nën kujdes të sëmurë terminal dhe mjekut që me paramendim shkakton 

vdekjen e pacientit të tij jo të sëmurë terminal, pa pasur rëndësi motivi që e shtyn në një 

akt të tillë. 

Përgjegjësia penale sipas kësaj dispozite lind vetëm nëse në marrëdhënien “e 

drejtë e pacientit/detyrë e mjekut” mungon elementi i parë, pra pëlqimi i.e. mjeku, me 

faj, nuk respekton të drejtën e pacientit për të dhënë pëlqimin apo për të refuzuar 

ndërhyrjen mjekësore të propozuar. Norma në këtë rast parashikon një rrethanë 

përjashtuese të përgjegjësisë penale: shkaku shëndetësor i justifikuar. I tillë mund të jetë 

rreziku që vazhdimi i shtatzanisë apo lindja e fetusit të vendosë në rrezik shëndetin apo 

jetën e gruas
968

. Në mënyrë që ta përjashtojë mjekun nga përgjegjësia penale, ky rrezik 

sidoqoftë duhet të jetë i afërt, në mos i atëçastëm, përsa ndërhyrja do të cilësohej si e 

kryer në kushtet e nevojës ekstreme. Njohuria e shkakut shëndetësor të justifikuar është 

një rrethanë që nuk mund të pretendohet nga një subjekt i përgjithshëm jo-mjek dhe kjo 

sërish përforcon mendimin tonë se subjekti i kësaj vepre të parashikuar nga neni 93 

KPSH është i posaçëm.  

Aspekte procedurale penale: Një dallim tjetër midis “Plagosjes së rëndë nga 

pakujdesia” (neni 91) dhe “Ndërprerjes së shtatëzanisë pa pëlqimin e gruas” është e 

karakterit procedurial: ndërsa për veprën e parë, ndjekja penale fillon mbi kërkesën e 

paraqitur nga i dëmtuari akuzues, ndjekja penale për të dytën fillon kryesisht
969

. Këtu 

hapim një parantezë të shkurtër të rregullimit penal italian mbi ndërprerjen e 

pavullnetshme të shtatëzanisë për të ilustruar më qartë ngjashmëritë dhe dallimet mes 

këtyre veprave penale. Kodi Penal italian nuk parashikon një nen të posaçëm të 

ngjashëm me nenin 93 të KPSH, por me hyrjen në fuqi të ligjit 194/78, ndërprerja e 

shtatzanisë e kryer me pakujdesi si dhe përshpejtimi i lindjes kryer me pakujdesi 

(aborto colposo e acceleramento del parto colposo, it) parashikuar në nenin 17 të këtij 

Ligji, parashikohen si rrethanë e cilësuar në nenin 590 KPI mbi plagosjen e kryer me 

pakujdesi (Lesioni personali colpose, it), konkretisht sipas paragrafit të dytë mbi 

plagosjen e rëndë ose shumë të rëndë
 970

. Vepra penale e plagosjes nga pakujdesia, 

                                                 
968

 Neni 9 paragrafi 1 i Ligjit “Për ndërprerjen e shtatëzanisë” 
969

 Neni 59 K.Pr.P “I dëmtuari akuzues - 1. Ai që është dëmtuar nga veprat penale të parashikuara nga 

nenet 90, 91, 92, 112 paragrafi i parë, 119,119/b, 120, 121, 122, 125, 127, 148, 149 dhe 254 të Kodit 

Penal ka të drejtë të paraqesë kërkesë në gjykatë dhe të marrë pjesë në gjykim si palë për të vërtetuar 

akuzën dhe për të kërkuar shpërblimin e dëmit. 2. Prokurori merr pjesë në gjykimin e këtyre çështjeve 

dhe, sipas rastit, kërkon dënimin e të pandehurit ose pafajësinë e tij. 3. Nëse i dëmtuari akuzues ose 

mbrojtësi i caktuar prej tij nuk paraqitet në seancë pa shkaqe të arsyeshme, gjykata vendos pushimin e 

gjykimit.”;   
970

 Art. 590 KPI “Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale 

è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è 

della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione 

da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. (…) Il delitto è punibile a querela della 

persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con 

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che 

abbiano determinato una malattia professionale.”. Underline sh.a. 
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ndarë në paragrafe në varësi të shkallës së cënimit të objektit juridiko-penal, ndiqet me 

kërkesë të të dëmtuarit akuzues, pra në parim përkon me rrethanën e plagosjes së rëndë 

nga pakujdesia sipas nenit 91 KPSH. Gjykata Kushtetuese italiane është shprehur se 

vepra e “Ndërprerjes së shtatëzanisë nga pakujdesia” e parashikuar nga neni 17 i L. 

194/78 ka natyrën e një vepre penale që qëndron autonome nga ajo e plagosjes nga 

pakujdesia, ndaj ndjekja penale fillon kryesisht
971

.  

 

 

5. Mbi veprën penale ―Ndërprerja e shtatzanisë e kryer në vende dhe nga persona 

të paautorizuar‖.
 
 

 

Kodi Penal i vitit 1928 parashikonte përgjegjësinë penale për gruan që kryente 

ndërprerjen e shtatëzanisë duke përdorur mjete apo duke lejuar që dikush tjetër t’i 

përdorte këto (neni 424 KPZ). Kjo mundësi përjashtohet nga zbatimi i ligjit penal 

aktual, meqenëse nuk mund të merret në përgjegjësi penale e të dënohet për plagosje 

personi që lëndon veten (çka në thelb është ndërprerja e shtatëzanisë) apo tenton të 

vetëvritet (nëse rrezikohet jeta nga kjo ndërprerje shtatëzanie). Gjithashtu përsa kohë 

fetusi nuk konsiderohet subjekt i së drejtës, atëherë nuk kemi subjekt pasiv të së drejtës 

penale e rrjedhimisht as subjekt aktiv të cilin të mund ta ngarkojmë me përgjegjësi 

penale për dëmtime në shëndet. 

Cilido që me pëlqimin e gruas kryen këtë ndërprerje (neni 425 KPZ) merret në 

përgjegjësi penale për ndërprerje të shtatëzanisë dhe nëse nga kjo ka ardhur pasoja e 

vdekjes së gruas apo janë përdorur mjete për të rrezikshme se ato për të cilat gruaja 

kishte dhënë pëlqimin, parashikohej zbatimi i rrethanës së rënduar. 

Për interpretimin e kësaj norme
972

 e shohim të udhës t’i referohemi figurës së 

veprës penale paraprirëse në mënyrë që të evidentojmë dallimet mes këtyre dy figurave.  

Objekti i veprës penale është i njëjtë me atë të nenit 93 KPSH.  

Ana objektive: Vepra penale kryhet me veprime aktive të afta për të shkaktuar 

ndërprerjen e shtatzanisë. Veprimi tipik i aftë për të pasjellë përgjegjësi penale është 

sërish më i kufizuar krahasuar me plagosjen e rëndë, sepse ka të bëjë vetëm me ato 

veprime që janë funksionale për kryerjen e ndërprerjes së shtatëzanisë. Vendi si element 

i anës objektive cilësohet si element i domosdoshëm nga dispozita meqenëse ndalon 

kryerjen e ndërprerjes së shtatzanisë jashtë ambienteve spitalore të licensuara, në 

përputhje me Ligjin “Për ndërprerjen e shtatëzanisë”. Ky rast i referohet një subjekti 

aktiv të posaçëm, pra mjek obstetër-gjinekolog i cili ka përgjegjësi penale nëse vepron 

në prani të pëlqimit të gruas shtatzënë por në shkelje të sa përcaktuar nga ligji “Për 

ndërprerjen e shtatzanisë” dhe të sa parashikuar nga vetë dispozita penale, e cila ndalon 

                                                 
971

 Corte Costituzionale, Ordinanza 324/2013. Tribunali i Trevizos depozitoi një kërkesë për 

papajtueshmëri midis nenit 3 te Kushtetutes dhe nenit 17 paragrafi 1 të L.194/78, në pjesën ku parashikon 

se vepra e ndërprerjes së shtatzanisë me pakujdesi i nënshtrohet ndjekjes penale kryesisht, e jo me kërkesë 

së të dëmtuarit akuzues. Në rastin konkret, e dëmtuara kishte tërhequr akuzën ndaj mjekëve që i kishin 

shkaktuar ndërprerjen e shtatzanisë si dhe vdekjen interuterine të fetusit pasi ishte shpërblyer për dëmin e 

shkaktuar prej tyre, ndërkohë ndjekja penale vazhdontë të zbatohej sepse prokurori vlerësonte se 

ndërprerja e shtatëzanisë nga pakujdesia ishte një vepër penale që ndiqej kryesisht. Gjykata Kushtetuese e 

mbështeti këtë qëndrim të prokurorit. 
972

 Neni 94 KPSH “Ndërprerja e shtatzanisë e kryer në vende dhe nga persona të paautorizuar - 

Ndërprerja e shtatzanisë e kryer jo në ambiente spitalore publike apo klinika private të lejuara posaçërisht, 

ose nga një person që nuk është mjek ose, tej kohës së lejueshme për ndërprerje veç rastit kur kjo diktohet 

nga një shkak shëndetësor i justifikuar, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim 

gjer në dy vjet. Kur nga vepra është shkaktuar rrezikimi i jetës ose vdekja, dënohet me gjobë ose me 

burgim gjer në pesë vjet.”  
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kryerjen e kësaj ndërhyrjeje jashtë ambienteve të aftësuara për ofrimin e këtij shërbimi 

shëndetësor. Gjithashtu mund të hipotizojmë përgjegjësinë e titullarit të ambientit të 

palicensuar ku po kryhet kjo ndërprerje shtatëzanie. Koha si element i anës objektive 

kthehet në element të domosdoshëm për konsumimin e veprës penale kur ndalon 

ndërprerjen e shtatzanisë “tej kohës së lejueshme”, afate të cilat janë përcaktuar sërish 

nga ligji i posaçëm
973

. Edhe kjo rrethanë parashikon që veprimi të jetë kryer nga një 

mjek sepse vijon në përcaktimin e rrethanës përjashtuese të përgjegjësisë penale të 

“shkakut shëndetësor të justifikuar”, rrethanë që duhet interpretuar si nevojë ekstreme, 

siç u bë për veprën penale të parashikuar nga neni 93 KPSH. Pasoja e cënimit të 

shëndetit të gruas quhet se ka ardhur me  kryerjen e ndërprerjes së shtatzanisë në 

kundërshtim me rregullat e posaçme. 

Subjekti: Përveç mjekut obstetër-gjinekolog i cili e kryen ndërprerjen e 

shtatzanisë jo në vendet posaçërisht të lejuara ose e kryen atë tej kohës së lejueshme, për 

mendimin tonë kjo dispozitë mund të aplikohet edhe ndaj mjekut që nuk është specialist 

i fushës obstetër-gjinekolog. Në këtë rast mosrespektimi i kohës apo vendit të 

përcaktuar nga norma nuk do të kishte rëndësi për cilësimin e veprës penale sipas kësaj 

dispozite. Në këtë rast mund të lindi pyetja nëse kjo vepër do të konkurrojë me atë të  

“Përvetësimit të titullit apo detyrës shtetërore” (neni 246). Objekti primar i këtyre 

veprave është i ndryshëm sepse teksa tek neni 94 mbrohet shëndeti dhe jeta e gruas 

shtatzënë dhe objekt dytësor kemi kryerjen e veprimtarisë publike (shtetërore) në 

përputhje me ligjin, ndërkohë që tek neni 246 KPSH kjo renditje përmbyset. Rrethana e 

cilësuar e neni 246 §2 “Kur vepra kryhet me qëllim fitimi apo ka prekur lirinë dinjitetin 

apo të drejta të tjera themelore të shtetasit, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në 

pesë vjet” i referohet pikërisht të drejtës për jetë, të drejtës për të qenë i lirë e cila 

përfshin edhe të drejtën për vetëpërcaktim ashtu si edhe të drejtës për të marrë kujdes 

shëndetësor të mbrojtura me Kushtetutë. Dilema mbi zgjedhjen se cila do të ishte figura 

më e përshtatshme e cilësueshme në rastin kur ndërprerja e shtatzanisë kryhet nga një 

mjek që nuk është obstetër-gjinekolog (përjashtuar rastin kur ka vepruar në kushtet e 

nevojës ekstreme) mund të zgjidhet duke vlerësuar anën objektive: nëse mjeku të cilit i 

mungon kualifikimi si obstetër-gjinekolog ka kryer ndërprerjen e shtatzanisë: 

 

- duke kryer veprime që i takojnë mbajtësit të titullit pa e pasur këtë të drejtë, 

atëherë ai duhet të mbajë përgjegjësi sipas nenit 94 KPSH dhe vepra e parashikuar nga 

neni 246 të përthithet nga vepra penale më e rëndë “Ndërprerja e shtatzanisë e kryer në 

vende dhe persona të paautorizuar” përsa e para kthehet në element të anës objektive të 

së dytës, pra në një mënyrë për ta konsumuar këtë.  

- duke kryer veprime të ndryshme nga ndërprerja e shtatzanisë rregulluar nga një 

dispozitë tjetër më e posaçme p.sh vetëm vizita gjinekologjike, atëherë ai duhet të 

merret në përgjegjësi për veprën përkatëse në konkurrim me nenin 246 KPSH të  

“Përvetësimit të titullit apo detyrës shtetërore”.  

 

Ndërprerja e shtatzanisë nga një mjek jo obstetër-gjinekolog cënon shëndetin e 

gruas shtatzënë por njëkohësisht cënon edhe autoritetin e shtetit, sepse me këtë 

ndërhyrje ky mjek ka ushtruar profesionin e tij në mënyrë jo-etike dhe në kundërshtim 

me ligjet e posaçme dhe dispozitat penale, duke ndërmarrë kryerjen e veprimeve që i 

takojnë mbajtësit të titullit apo detyrës përkatëse i.e. ndërprerja e kryer nga mjeku 

specialist në kushtet e vendosura nga ligji. Nga ana tjetër, “Përvetësimi i titullit apo i 

detyrës shtetërore ” do të quhej i konsumuar edhe thjesht nëse mjeku që nuk ka 

                                                 
973

 Neni 9, neni 10 dhe neni 11 i ligjit “Për ndërprerjen e shtatzanisë”, supra note. 
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kualifikimin për atë specialitetit mjekësor, ka kryer veprime që i përkasin mjekut 

obstetër-gjinekolog, p.sh vizitë gjinekologjike, pra e thënë ndryshe, veprimet tipike të 

kundraligjshme janë më të larmishme se ato për veprën e parashikuar nga neni 94 

KPSH. Anasjelltas, kjo ndërhyrje nuk do të sillte përgjegjësi penale për mjekun që nuk 

është obstetër-gjinekolog nëse këtij i është dashur të bëjë këtë ndërhyrje i diktuar nga 

një shkak shëndetësor i justifikuar, pra në kushtet e nevojës ekstreme. P.sh një kirurg 

traumatolog mund të operojë në kushtet e emergjencës mjekësore mbi një paciente 

shtatzënë që është aksidentuar dhe rrezikon shëndetin apo jetën nëse vazhdon 

shtatzaninë.  

Alternativisht norma parashikon marrjen në përgjegjësi penale edhe të personit 

që kryen ndërprerjen e shtatzanisë pa qenë mjek, pra të subjektit të përgjithshëm. 

Mendimi ynë se kushtet e parashikuara në dispozitë për kundraligjshmërinë e 

ndërprerjes së shtatzanisë (ambiente jospitalore të lejuara posaçërisht, tej kohës së 

lejueshme, nga një person që nuk është mjek) janë kushte alternative, bazohet mbi një 

interpretim gjuhësor të dispozitës ku hartuesi ka përzgjedhur lidhëzën “ose” si dhe nga 

fakti se rrethana përjashtuese e përgjegjësisë penale “veç rastit kur ndërprerja diktohet 

nga një shkak shëndetësor” nuk mund t’i atribuohet një subjekti jo-mjek sepse ainuk ka 

njohuritë shkencore të nevojshme për të vlerësuar gjendjen shëndetësore të gruas 

shtatzënë e aq më pak që të ndërhyjë duke i shkaktuar ndërprerjen e shtatzanisë në 

tentativë për të mënjanuar rrezikimin e jetës apo shëndetit të gruas shtatzënë nga 

vazhdimi i shtatëzanisë. 

Problem tjetër lind kur ndërprerja e shtatzanisë nga një person jo-mjek 

(specialist) ka shkaktuar komplikacione të tilla shëndetin e gruas si p.sh infeksione të 

lehta apo të rënda, madje edhe vdekjen. Dispozita parashikon në paragrafin e dytë të saj 

rrethanën e cilësuar të vënies në rrezik të jetës apo shkaktimit të vdekjes së gruas nga 

ndërprerja e shtatzanisë. Ky parashikim mënjanon rrezikun e një konfuzioni se cila do të 

ishte figura e veprës penale më e përshtatshme për t’u cilësuar mes plagosje e rëndë ose 

vdekje nga pakujdesia kur subjekti aktiv nuk është mjek obstetër-gjinekolog apo 

“Mjekimi i pakujdesshëm” nëse subjekti do të ishte i posaçëm, mjek obstetër-

gjinekolog.  

Në dallim nga neni 93, ndërprerja e shtatzanisë në vende dhe persona të 

paautorizuar, prezumohet se është kryer me pëlqimin e gruas por kjo rrethanë nuk e 

përjashton dot subjektin aktiv nga përgjegjësia penale, sepse që pëlqimi të jetë i 

vlefshëm, nuk duhet të bjerë në kundërshtim me ligjin. Nga ana tjetër, gruaja shtatzënë 

nuk mund të merret në përgjegjësi penale sepse po cënon shëndetin e saj. Mund të 

konsiderohet lindja e përgjegjësisë penale për veprime vetëlënduese vetëm në rastin kur 

këto janë ndërmarrë nga subjekti me qëllim përfitimin e sigurimeve, pra në kuadrin e 

veprës penale të “Mashtrimit në sigurime”. Kjo do të ishte e mundshme me anë të një 

interpretimi jurisprudencial meqënëse Kodi Penal nuk parashikon shprehimisht një 

figurë penale të posaçme siç bën ai italian në nenin 642
974

 si dhe kodi Penal kosovar në 

nenin 227
975

. 

                                                 
974

 Art. 642 KPI “Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria 

persona - Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque 

un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di 

sua proprietà falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un 

contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi 

al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione 

personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, 

altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue 

l'intento la pena e' aumentata. Si procede a querela di parte. Le disposizioni di cui al presente articolo si 
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Ana subjektive: Vepra penale kryhet me dashje po ashtu si “Ndërprerja e 

shtatzanisë pa pëlqimin e gruas.”, por pasoja e rrezikimit të jetës ose vdekja në 

rrethanën e cilësuar vijnë nga pakujdesia. Ky është një tjetër dallim mes dy figurave të 

veprave penale. 

 

 

6. Mbi veprën penale ―Dhënia e mjeteve për ndërprerjen e shtatëzanisë‖. 

 

Dispozita synon të ndëshkojë fazën përgatitore të ndërprerjes së shtatëzanisë në 

kundërshtim me dispozitat ligjore, kur ky veprim është ndërmarrë nga gruaja shtatëzënë 

apo nga të tretë me pëlqimin e saj. Kjo ndërprerje mund të kryhet edhe në mënyrë 

farmakologjike si metodë që paraqet një impakt më të ulët në shëndetin fizik e mendor 

të gruas shtatëzënë
976

, por gjithsesi ndërprerja e shtatëzanisë nuk njihet nga ligji si 

metodë e planifikimit familjar
977

. Neni 428 KPZ parashikonte rrethanën e cilësuar kur 

mjetet për ndërprerjen e shtatëzanisë ishin siguruar apo përdorur nga një person që 

kryente një profesioni mjekësor dhe si rrjedhojë e këtyre veprimeve ishte realizuar 

ndërprerja apo kishte ardhur vdekja e gruas shtatëzënë. Pra ndërkohë që paragrafi i parë 

i dispozitës mund t’i drejtohej një subjekti të përgjithshëm, siç bën në fakt edhe neni 95 

KPSH, neni 428 KPZ parashikonte shtimin e dënimit me 1/6 nëse subjekti aktiv ishte i 

posaçëm dhe ushtronte një profesion mjekësor apo mjeshtëri të rregulluar nga Shteti. 

Sakaq parashikohej rrethana lehtësuese kur ndërprerja e shtatëzanisë nëpërmjet 

veprimeve të drejtpërdrejta apo dhënies së mjeteve për ta kryer këtë ndërprerje, bëhej 

me qëllim mbrojtjen e “nderit” (neni 429 KPZ). 

 

7. Mbi veprën penale ―Vjedhja duke shpërdoruar detyrën‖.  

 

Në lidhje me disponimin nga ana e mjekut të punësuar në një spital publik të 

sendeve të vëna në dispozicion atij si rrjedhojë e cilësisë së personit që kryen shërbim 

publik (e jo shërbim me interes publik, siç do të cilësohej mjeku i punësuar në një 

klinikë private), mund të ofrojmë një interpretim të Gjykatës së Kasacionit italiane. 

Gjykata shprehej se marrja e pagesës për shërbimin mjekësor të dhënë nga mjeku i 

punësuar në një spital publik (përfshirë rastin kur ky ka qenë jashtë orarit të punës, 

brenda apo jashtë kësaj strukture publike) duke mos e adresuar pacientin që të kryejë 

këtë pagesë pranë sportelit përkatës të institucionit apo mosderdhja e kësaj pagese të 

marrë drejtpërdrejtë prej tij (për forcë zakoni), përbënte veprën penale të “Peculato” (it.)
 

978
, e cila ka të bëjë me disponimin në mënyrë të kundraligjshme nga ana e funksionarit 

                                                                                                                                               
applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua 

attivita' nel territorio dello Stato. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.” 
975

 Neni 227 KPK “Keqpërdorimi i të drejtave nga sigurimi social - Kushdo që duke u shtirur ose duke i 

shkaktuar vetes sëmundje apo paaftësim për punë ose në ndonjë mënyre tjetër të kundërligjshme arrin që 

të sigurojë ndonjë të drejtë nga sigurimi social ose pensioni shtetëror, që nuk i takon sipas ligjit, dënohet 

me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.” 
976

 Pilula Ru486 lejon ndërprerjen e shtatëzanisë brenda dy muajve të parë të shtatëzanisë administrimi i 

së cilës bëhet nën kujdesin e mjekut obstetër gjinekolog. 
977

 Neni 2 Ligji nr.8045, datë 7.12.1995 “Për ndërprerjen e shtatëzanisë” “(…)Ndërprerja e 

shtatëzënësisë nuk do të konsiderohet në asnjë rast si metodë e planifikimit familjar.” 
978

 Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 33150/12. Art. 314 KPI ―Peculato - Il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o 

comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la 

reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il 

colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è 

stata immediatamente restituita.‖ 
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shtetëror dhe personit që kryen shërbim publik të parave apo sendeve të luajtshme të të 

tretit. Nga ana tjetër përjashtohet mundësia që të merrej në përgjegjësi për mashtrim 

mjeku i cili krahas angazhimit në spitalin publik, e ushtronte profesionin e tij privatisht 

në një klinikë të palicensuar, përsa nuk kishte vepruar duke gënjyer apo shpërdoruar 

besimin e pacientit
979

. Nuk mban përgjegjësi penale për “Peculato”, mjeku i cili 

përdorte jashtë spitalit publik sende që i ishin vënë në dispozicion nga ky ent për të 

dhënë shërbime mjekësore si p.sh shiringa apo garza, përsa këto hynin në kuadrin e 

shpenzimeve të përgjithshmë për çdo shërbim të ofrueshëm prej tij si mjek
980

.  

Figura e veprës penale “Peculato” e parashikuar në nenin 314 KPI ka objekt 

grupor mbrojtjen nga cënimi të mbarëvajtjes së veprimtarisë shtetërore (pubblica 

amministrazione, it), kur veprimet e kundraligjshme janë kryer nga funksionarë 

shtetërorë dhe persona të angazhuar në shërbimin publik. KPZ parashikonte një vepër 

penale të posaçme si kjo e “Peculato” në nenin 184
981

. Kodi Penal shqiptar nuk ka 

parashikuar një figurë të posaçme vepre penale të tillë por një situatë si ajo e përmendur 

më lart e mjekut që ofron kujdes shëndetësor jashtë orarit në strukturën spitalore publike 

krahas asaj të ofruar në një klinikë private mund të cilësohet si “Vjedhje duke 

shpërdoruar detyrën‖ sipas nenit 135 KPSH, meqenëse si objekti i krimit (sende të 

luajtshme në pronësi private apo publike) ashtu edhe subjekti aktiv, kanë karakter të 

përgjithshëm.  

 

 

8. Mbi veprën penale ―Tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontrabandë‖ 

dhe  ―Ruajtja apo depozitimi i mallrave kontrabandë‖.  

 

Neni 358 KPZ parashikonte në një vepër penale të posaçme kontrabandimin e 

opiumit, morfinës, kripërave a derivateve të tyre apo kokainën brenda Shtetit, shitjen 

apo disponimin e tyre në mungesë të një license të posaçme përfshirë edhe 

ndërmjetësimin për shitblerjen e këtyre produkteve.  

Veprat penale të parashikuara në nenet 178 KPSH dhe 179 lidhen drejtpërdrejtë 

me “Kontrabandën e mallrave të licensuar” parashikuar në nenin 173 KPSH meqënëse 

barnat i nënshtrohen licensimit nga autoriteti përkatës. Kjo e fundit është një dispozitë 

blankete që i referohet akteve normative të posaçme mbi barnat, shërbimet 

farmaceutike, licensat mbi qarkullimin ekonomik të këtyre mallrave, rregullave të 

kontrollit shtetëror mbi këtë qarkullim etj
982

.  

Meqënëse subjekti i këtyre veprave penale është i përgjithshëm, nuk ka ndonjë 

pengesë që sjelljet e kundraligjshme të listuara në këto dy norma të cilësohen sipas 

këtyre dispozitave kur subjekti aktiv që i kryen bart cilësi të posaçme, p.sh mjeku 

administron apo farmacisti që shet, ruan a përpunon barna apo preparate të 

kontrabanduara.  

 

 

                                                 
979

 Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 33150/12. 
980

 Gambardella, M., Dei delitti in particolare, Lattanzi, G., Lupo, E., (edit.) Codice penale. Rassegna di 

giurisprudenza e di dottrina, I delitti contro la pubblica amministrazione, Volume VII, Libro II, Giuffrè, 

Milano, 2010, f. 8. 
981

 Neni 184 KPZ “Spekulimi i nëpunsave - Nëpunsi i Shtetit i cili, heq, fsheh ose përveton të holla ose të 

tjera sende të lujtëshme të cilave për shkak të nëpunësieës ka administrimin, ruajtjen ose mbledhjen 

ndëshkohet, me ndalim të përhershëm nga ofiqet publike, me burgim të randë nga një deri në dhjetë vjet 

dhe me gjobë të randë jo ma pak se treqint fr. ari” 
982

 Një listë e përgjithshme e bazës ligjore mund të konsultohet pranë faqes zyrtare të Ministrisë së 

Shëndetësisë http://www.shendetesia.gov.al/al/baza-ligjore/legjislacioni/ligje1384782866  

http://www.shendetesia.gov.al/al/baza-ligjore/legjislacioni/ligje1384782866
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9. Mbi veprën penale ―Krijimi i lehtësirave për marrjen dhe përdorimin e drogës‖. 

 

Për cilësimin sipas kësaj figure vepre penale, nuk ka rëndësi qëllimi apo motivi 

që e shtyn subjektin e posaçëm që ka për detyrë të administrojë substancat narkotike në 

krijimin e lehtësirave për marrjen e këtyre të fundit në kundërshtim me dispozitat ligjore 

përkatëse
983

. Gjithashtu nuk është e nevojshme që të vërtetohet nëse subjekti aktiv ka 

realizuar ndonjë interes material apo jomaterial në këmbim të këtyre lehtësirave, por 

sipas Elezit, nëse vërtetohet kjo rrethanë, siç është vënë re se ndodh në praktikën 

gjyqësore, ky element duhet të mbahet parasysh në momentin e dhënies së vendimit
984

. 

Për mendimin tonë, në këtë rast do të mund të konkurronte edhe vepra penale  

“Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” (neni 259 KPSH) 

meqënëse janë cënuar dy objekte juridiko-penale dhe se vepra e parashikuar nga neni 

283/b synon mbrojtjen e shëndetit të personave duke shmangur krijimin e varësisë nga 

substancat psikotrope, ndërkohë që ajo e parashikuar nga neni 259 KPSH synon 

mbrojtjen e mbarëvajtjes së veprimtarisë shtetërore. Norma e KPI që parashikonte 

përgjegjësinë penale për krijimin e lehtësirave për përdorimin e drogës është shfuqizuar 

në vitin 1990 ( “Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti‖ art. 447)
985

.  

Siç qartëson edhe Crespi et al. nuk mund të konsiderohet se ndodhet në kushtet e 

nevojës ekstreme, mjeku i cili i jep substanca psikotrope një personi që ka varësi ndaj 

këtyre substancave “për ta ndihmuar që të kalojë krizën”
986

. Sipas vendimeve të 

Gjykatës së Kasacionit, dëmi në shëndetin e personit mund të shmanget duke e shtruar 

atë në spital dhe jo duke i administruar substanca psikotrope
987

. Kriza akute që vjen nga 

mungesa e marrjes së substancave narkotike apo psikotrope të personit me varësi, nuk 

përbën rrezik të atëçastshëm ose iminent për jetën meqenëse për tejkalimin e kësaj 

situate, disponohen alternativa trajtimi siç është shtrimi në një strukturë të posaçme ku 

të marrë trajtim apo edhe thjesht kalimi nën kujdesin e një profesionisti të kujdesit 

shëndetësor
988

. 

“Krijimi i lehtësirave për marrjen e përdorimin e drogës” është një dispozitë 

blankete e Kodit Penal, pika primare e referimit të së cilës gjendet në Kreun VII të 

Ligjit “Për barnat narkotike dhe lendët psikotrope” (i ndryshuar) mbi përdorimin në 

klinikë për ndihmë urgjente dhe mjekimin e të sëmurëve
989

. Nëse administrimi është 

                                                 
983

 Neni 283/b  KPSH “Krijimi i lehtësirave për marrjen dhe përdorimin e drogës  - Krijimi nga ana e 

personave, që për shkak të detyrës administrojnë substanca narkotike ose psikotrope, i lehtësirave për 

marrjen dhe përdorimin e këtyre substancave, në kundërshtim me dispozitat ligjore përkatëse, dënohet 

nga tre gjer në shtatë vjet.” 
984

 Elezi, I., E drejta penale (pjesa e posaçme), Erik, Tiranë, 2008, f. 508 
985

 Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, mbi "Testo unico delle leggi in 

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 

relativi stati di tossicodipendenza". Krijimi i lehtësirave për përdorimin e drogës tashmë parashikohet si 

kundravajtje administrative mbi të cilën zbatohet masa e gjobës dhe masa të tjera të ndryshme nga 

burgimi, sipas art. 83 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" i cili përcakton 

përgjegjësinë e mjekut kirurg dhe mjekut veteriner që lëshon receta për përdorimin e substancave 

psikotrope apo narkotike pa ekzistuar një qëllim terapeutik si më poshtë: “Prescrizioni abusive - 1. Le 

pene previste dall'art. 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico 

veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non 

terapeutico. 
986

 Crespi, A. et al., 1994, f.73. 
987

 Cass. Pen. Sez VI, Sentenza n. 176977/86 cituar nga Crespi, A. et al., 1994, f.73 
988

 Cass. Pen., Sez I, Sentenza n. 175737/86 cituar nga Crespi et al. po aty, f. 73. 
989

 Nenet 62-80 të Ligjit n. 7975/95 Nr.7975, datë 26.7.1995 “Për barnat narkotike dhe lendët 

psikotrope‖ (i ndryshuar)   përcaktojnë rrethin e subjekteve  të autorizuar në adminstrimin e barnave të 

përcaktuara në ligj për qëllime terapeutike mjekë, farmacistë, mjekë veteriner. 
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kryer me qëllim përfitimi apo për të favorizuar varësinë nga këto substanca, pra për 

qëllime të ndryshme nga ato terapeutike, atëherë ndodhemi përpara përgjegjësisë së 

subjektit të posaçëm. Kryesisht kjo situatë vërehet atëherë kur mjeku administron në 

“terapi mbajtjeje” substanca si metadoni apo klorhidrati i morfinës, të cilat 

zëvendësojnë substancat nga të cilat ka varësi personi në mënyrë që ky të përgatitet për 

të marrë trajtimin
990

. Shkenca mjekësore e pranon si metodë kuruese administrimin e  

zgjatur në kohë por të kontrolluar nga mjeku kur kjo diktohet nga nevoja për të 

minimizuar përkeqësimin e gjendjes shëndetësore të personit me varësi nga droga si dhe 

përgatitjen e tij për nënshtrim ndaj programit të disintoksimit nga droga, nuk përbëjnë 

kusht për lindjen e përgjegjësisë së profesionistit të kujdesit shëndetësor
991

.  

Mjekët që kanë të drejtë të administrojnë një kurë të tillë i përkasin strukturave 

të kujdesit shëndetësor publik por mund të jenë pjesë edhe e shoqatave të organizuara në 

formën e OJF-ve që kanë marrëveshje me institucionet publike përkatëse për ta ofruar 

këtë shërbim
992

. Nëse mjeku administron substanca psikotrope me iniciativën e tij të lirë 

në kuadrin e një terapie disintoksikimi alternative, pra zbaton një metodë që ai vetë ka 

krijuar, shkel parimet deontologjike që përcaktojnë se duhen zbatuar procedura të 

konsoliduara dhe të pranuara nga shkenca mjekësore
993

, por nuk mban përgjegjësi nga 

pikëpamja penale sepse sidoqoftë ky veprim barte qëllime terapeutike. Nga ana tjetër, 

nëse vetë shkenca mjekësore nuk është konsoliduar akoma mbi çështjen e administrimit 

të një substance psikotrope a narkotike si terapi për varësinë ndaj drogës, përkundrazi ka 

debat, atëherë mjeku që e zbaton këtë terapi duke mbajtur parasysh interesin më të mirë 

të pacientit siç parashikohet në Kodin e Deontologjisë Mjekësore nuk do të mbajë 

përgjegjësi sepse gëzon pavarësi në ushtrimin e profesionit të tij
994

. 

Vepra penale konsumohet me dashje dhe quhet e konsumuar që në momentin e 

krijimit të këtyre lehtësirave, pa pasur nevojë që substanca të jetë marrë efektivisht nga 

personi që ka varësi. Nëse personi të cilit i krijohen lehtësirat për marrjen e drogës nuk 

ka pasur më parë varësi ndaj këtyre substancave apo e ka kaluar këtë varësi, figura e 

veprës penale të parashikuar nga neni 283/b KPSH mund të përthithet eventualisht nga 

ajo e ―Nxitjes për përdorimin e drogës‖ (neni 286) dhe madje nëse plotësohen kushtet e 

elementëve të figurës së veprës penale të konkurrojë edhe me ―Përshtatjen e lokalit për 

përdorim droge‖ (neni 285/a) në rrethanën rënduese të përcaktuar nga neni 50, pika dh), 

që përcakton kryerjen e veprës penale duke shpërdoruar funksionin publik ose 

shërbimin fetar.  

 

 

 

 

                                                 
990

 Crespi et al., 1994, f. 1000 
991

 Tribunale Bologna, 11.06.1987 cituar nga Crespi et al., 1994, f. 1000 
992

 P.sh ne kuadrin e kurës paliative të pacientëve terminalë të sëmurë me kancer, administrohet nga 

mjeku morfinë si trajtim analgjesik. Këtë shërbim e ofron “Shërbimi Onkologjik në Banesa” (SOB) që 

është një strukturë shtetërore por edhe OJF si “Ryder Albania” në kuadrin e një marrëveshjeje me 

autoritetin përgjegjës. 
993

 Crespi et al., 1994, f. 1000. Neni 27 KEDM ―Proçedurat diagnostikuese e mjekuese - Në proçesin e 

përpunimit të diagnozës dhe vendosjen e mjekimit për të sëmurin e tij, mjeku duhet të propozojë dhe të 

përshkruaj ato proçedura diagnostikuese dhe mjekuese, të cilat në gjykimin e tij i vlerëson më të 

përshtatshme për rrethanat e të sëmurit, shkencërisht të provuara dhe bashkëkohore dhe ekonomikisht me 

kosto më të ulët. Mjekut nuk i lejohet që me përshkrimin e tij, të rrezikojë në mënyrë të pajustifikuar 

shëndetin dhe jetën e të sëmurit. Ai duhet t’i formulojë përshkrimet e tij në përputhje me udhëzuesit 

klinikë dhe protokollet e miratuara, në mënyrë të qartë e të kuptueshme për pacientin dhe për të tjerët.” 
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 Crespi et al., 1994, f. 1001. Neni 12 KEDM “Përdorimi i njohurive dhe pavarësia profesionale‖; neni 

66 KEDM. 
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KONKLUZIONE 

 

 

Përgjegjësia penale e mjekut përfaqëson një fushë jashtëzakonisht të gjerë 

studimi me trajta të larmishme. Parashikimet normative përkatëse janë akoma në punim 

e sipër çka rezulton në një shtresëzim të rregullimeve të trashëguara - trashëgimi që 

mbase ka ardhur momenti që të rishikohet nën dritën e zhvillimeve aktuale të shkencës 

juridike - me aktet juridike të së drejtës ndërkombëtare, parimet e së cilave po 

mundohemi t’i integrojmë në normativën e re juridikeligjet e reja, nganjëherë edhe në 

mënyrë të forcuar. Për këtë arsye, konkluzionet e këtij punimi do të jenë si një 

përmbledhje e pikave më të rëndësishme të përpunuara nga doktrina dhe jurisprudenca 

aktuale italiane si dhe nga ajo e ECHR. Njëkohësisht këto përfundime do të luajnë edhe 

rolin e rekomandimeve meqënëse më tepër sesa jurisprudenca shqiptare, burimi kryesor 

i informacionit mbi Shqipërinë kanë qenë aktet normative si dhe ato ekstra-ligjore si 

Kodi i Etikës dhe i Deontologjisë Mjekësore apo Karta e të Drejtave të Pacientit. 

Përfitimi i kujdesit shëndetësor është një e drejtë e njohur nga neni 55 i 

Kushtetutës. Përpos kësaj, Shteti ka për detyrë që nëpërmjet organeve të tij apo 

agjentëve privatë, të aktivizohet për ofrimin e kujdesit shëndetësor qytetarëve të tij. 

Gjithsesi ky detyrim i Shtetit nuk mund të cënojë të drejtën për vetëpërcaktim të 

personit, integriteti moral dhe fizik i të cilit kanë përparësi, përveç rasteve që përbëjnë 

arsye të rendit publik, kufizim ky i njohur shprehimisht nga Kushtetuta. Marrëdhënia 

mjek-pacient është distancuar nga modeli paternalistik duke i rezervuar një vend të 

posaçëm vullnetit të pacientit në përzgjedhjen e trajtimeve mjekësore të ofruara si 

alternativa nga mjeku i tij kurues. Tashmë është pranuar se mes pacientit, rrethit të 

ngushtë familjar të tij dhe profesionistëve të kujdesit shëndetësor, formohet e 

ashtëquajtura aleancë terapeutike, që ka qëllim mbrojtjen e interesit më të mirë të 

pacientit. Parimi i vetëpërcaktimit bën të mundur gjithashtu edhe shmangien e të 

ashtëquajturës këmbëngulje terapeutike, që shfaqet atëherë kur trajtimi mjekësor nuk 

mund të sjellë më ndonjë përmirësim të vlerësueshëm të gjendjes klinike të pacientit, 

pra nuk ka më një funksion terapeutik apo kur vazhdimi i administrimit të tij mund të 

bëhet shkak për zgjatjen e vuajtjes së personit.  

Sipas Gjykatës së Kasacionit, konsenti i informuar legjitimon nga pikëpamja 

juridike administrimin e trajtimeve mjekësore. Përveç rasteve të trajtimeve të 

pavullnetshme apo nevojës ekstreme, mungesa e tij i bën këto trajtime të 

kundraligjshëm, qoftë edhe sikur mjeku t’i ketë administruar në interes të pacientit
 995

. 

Gjithsesi mungesa e pëlqimit duhet dalluar nga refuzimi për t’iu nënshtruar një trajtimi 

të caktuar mjekësor. Nëse mjeku ka vepruar në mungesë të pëlqimit por pacienti nuk ka 

shprehur më parë refuzimin për t’iu nënshtruar atij trajtimi mjekësor dhe ndërhyrja ka 

pasur rezultat pozitiv, nuk mund të kemi përgjegjësi penale për mjekun në fjalë.  

Vlerësimi i lidhjes shkakësore mes sjelljes së mjekut dhe ardhjes së dëmtimit në 

shëndetin e pacientit paraqet karakteristika të veçanta sepse në këto rrethana është tipike 

që të konkurrojnë shkaqe në fragmente kohe të ndryshme apo të njëkohshme, qofshin 

ato me karakter natyror apo veprime njerëzore. Kjo vështirësi amplifikohet sidomos në 

rastin e veprimtarisë së mjekut psikiatër sepse është akoma më e paqartë mundësia për 

të përcaktuar nëse psikiatri duhej dhe kishte pasur mundësinë të parashikonte se pacienti 

i tij mund të kryente veprime lënduese ndaj vetes apo ndaj të tretëve.  

Nëse një shkak i nevojshëm vlerësohet si i përshtatshëm për të shkaktuar ardhjen 

e një lloj pasoje mbi bazën e ligjeve shkencore, ai merr cilësinë e conditio sine qua non, 
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term që i jep emrin edhe teorisë mbi lidhjen shkakësore aktualisht më e përkrahur nga 

shkenca juridike italiane. Ligjet shkencore klasifikohen në dy kategori: ligje universale 

dhe ligje statistikore. Ligjet universale përcaktojnë se historikisht është vënë re se një 

veprim apo rrethanë e caktuar shkakton ardhjen e një rrethane tjetër. Këto ligje ofrojnë 

siguri të plotë përsa i përket mundësisë së zbatimit në praktikë, pra nuk njohin 

përjashtime. Nga ana tjetër, ligjet statistikore përshkruajnë se në një përqindje të caktuar 

rastesh, nje fenomen shkakton ardhjen e një rrethane tjetër. Të dy këto kategori të 

dhënash përdoren në vlerësimin e lidhjes shkakësore.  

Në vendimin e famshëm Franzese, vërtetimi i ekzistencës së lidhjes shkakësore 

ka kaluar nga të bazuarit mbi probabilitetin statistikor në të bazuarit mbi probabilitetin 

logjik.  Konkretisht gjyqtari ka për detyrë që mos të mjaftohet vetëm me përcaktimin e 

ligjeve shkencore që shpjegojnë se ai veprim është në gjendje të shkaktonte pasojën 

konkrete (vlerësim ex ante) por të kryejë në vijim edhe vlerësimin ex post, duke dhënë 

një shpjegim të arsyetuar nëse në rastin konkret, pasoja ka ardhur nga ai veprim dhe 

nëse kanë konkurruar apo jo shkaqe të tjera të afta për ta prodhuar atë. Nëse në 

përfundim të çmuarjes së provave, vlerësimi i ekzistencës së lidhjes shkakësore është i 

pamjaftueshëm, kontradiktor dhe i paqartë, në respektim të parimit in dubio pro reo, 

akuza bie dhe kemi deklarimin e pafajshëm të subjektit.  

Gjithashtu, po në këtë vendim, Gjykata e Kasacionit ndër të tjera ka 

ridimensionuar pozitën e ekspertit mjeko-ligjor i cili duhet të përcaktojë në bazë të një 

vlerësimi in abstracto se cilat janë ligjet shkencore të zbatueshme në atë lloj rasti. Akti i 

ekspertimit mjeko-ligjor duhet vlerësuar më pas nga gjyqtari, i marrë veçmas dhe në 

unitet me tërësinë e provave dhe indicieve të tjera të administruara në procesin gjyqësor. 

Praktika gjyqësore e përjashton si rregull, mundësinë që mjeku të shkaktojë me 

dashje dëmtime në shëndetin e pacientit. Kodi Penal italian ka përcaktuar shprehimisht 

vetëdijen dhe vullnetin si kriteret bazë për përcaktimin e fajit qoftë ai në formën e 

dashjes, qoftë në formën e pakujdesisë. Meqënëse në rastin e pakujdesisë përjashtohet të 

dëshiruarit e pasojës, duke analizuar dy kriteret e fajit deduktohen kriteret mbi bazën e 

të cilave do të vlerësohet nëse veprimi ka qenë i kujdesshëm apo jo, që konkretisht janë 

parashikueshmëria dhe mundësia për shmangien e pasojës.  

Në rastet kur pasoja në shëndet apo në jetë kanë ardhur nga mosveprime, është 

pozita e garantit të jetës dhe shëndetit të pacientit që mbulon mjeku, ajo që përcakton 

detyrimin e tij për të vepruar me kujdes. Në momentin kur shkruajmë, pozita e garantit 

si burim detyrimi parashikohet që të integrohet në Kodin Penal italian në projekt-draftin 

mbi të cilin po zhvillohen punimet nga ana e Komisionit Parlamentar italian. 

Përjashtimi nga të përmbushurit e këtij detyrimi për t’u aktivizuar për mbrojtjen e 

shëndetit të pacientit, rrjedh nga parimi i besimit tek i treti i cili nuk është i parashikuar 

në ndonjë normë juridike, por që mund të deduktohet përsa nënkupton besimin tek 

aftësitë profesionale të kolegëve për të kryer veprimtarinë në specialitetin e tyre, me 

maturi, kujdes dhe pa tejkaluar në vetëbesim të tepruar. Ky parim mund të gjejë zbatim 

në rastet kur pretendohet bashkëfajësia e operatorëve të ndryshëm të kujdesit 

shëndetësor p.sh e anëtarëve të ekipit kirurgjikal, apo në rastin e primarit i cili është i 

ekspozuar ndaj përgjegjësisë penale përveç se për veprimet e tija edhe për ato të 

vartësve që ka nën mbikqyrje.  

Sipas praktikës gjyqësore të konsoliduar, si në rastin e bashkëfajësisë së 

anëtarëve të ekipit mjekësor ashtu edhe në rastin kur veprimet e mjekëve të ndryshëm 

kanë konkurruar në shkaktimin e ardhjes së pasojës penale, secili pret tyre do të mbajë 

përgjegjësi brenda kufijve të detyrimit për kujdes që ka patur: pra për secilin prej tyre 

lidhja shkakësore do të vlerësohet nëpërmjet procedurës bi-fazike ex ante dhe ex post. 

Është adresuar në këtë instancë edhe problemi i konkurrimit të veprimeve të 
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pakujdesshme të mjekut në ardhjen e pasojës penale të shkaktuar nga një veprim i kryer 

me dashje nga pacienti i paaftë mendërisht çka përbën një risi për doktrinën shqiptare.  

Me hyrjen në fuqi në nëntor të vitit 2012 të reformës ligjore Balduzzi mbi 

përgjegjësinë penale të profesionistit të kujdesit shëndetësor, pika e referimit nuk do të 

jetë më standardi i kujdesit të mjekut me njohuri mesatare në ushtrimin e veprimtarisë 

së tij profesionale, por parashikimet e protokolleve mjekësore, udhëzuesve dhe 

praktikës së mirë mjekësore. Këto instrumenta janë subsidiare dhe u mungon karakteri 

urdhërues, pra duhet sidoqoftë që të vlerësohen duke pasur parasysh rrethanat e 

posaçme të rastit konkret dhe nuk mund të përdoren në mënyrë mekanike të tillë sa të 

shkaktojnë ngarkimin e mjekut me përgjegjësi penale objektive. Këto norma kujdesi 

ofrojnë një besueshmëri shumë më të lartë se ai i kujdesit të profesionistit të kujdesit 

shëndetësor mesatar për vetë faktin që janë të shkruara. Mandej ofrojnë garanci edhe për 

zbatimin e një procesi të rregullt ligjor.  

Gjithashtu, si rrjedhojë e kësaj reforme, në Itali mjeku do të mbajë përgjegjësi 

penale vetëm nëse ka vepruar me pakujdesi të rëndë, pra gabimi i tij në trajtimin 

mjekësor ka qenë trashanik. Është harmonizuar përgjegjësia civile me atë penale, duke 

pasur parasysh që e dyta sjell gjithmonë përgjegjësi civile, ndërkohë që e kundërta nuk 

është domosdoshmërisht e zbatueshme. Një pikë tjetër takimi mes përgjegjësisë penale 

dhe asaj civile është edhe zbatueshmëria e konceptit të detyrimit për rezultat 

(obbligazione di risultato, it) dhe detyrimit për kujdes (obbligazione di mezzi, it), ky i 

fundit tipik për ndërhyrjet kirurgjikale, në të cilat mjeku ka detyrimin për të aplikuar 

njohuritë shkencore dhe për të përdorur siç duhet mjetet në dispozicion dhe jo për të 

arritur rezultatin e shërimit të pacientit. 

Përveç pakujdesisë në mjekim, mjeku mund të jetë i ekspozuar ndaj 

përgjegjësisë penale edhe për vepra të tjera sidomos të atyre që lidhen me cilësinë e tij si 

funksionar shtetëror, person që kryen shërbim publik apo shërbim me interes publik. Në 

fakt një ndarje e tillë ka më shumë rëndësi për sistemin juridiko-penal italian. Kodi 

Penal italian parashikon figura të ndryshme penale në varësi të cilësisë së subjektit aktiv 

sesa për të drejtën tonë penale. Përgjegjësia penale e mjekut për veprime që nuk kanë të 

bëjnë me mjekimin e personit në sensin e ngushtë, mund të vërehet edhe në shkeljen e të 

drejtave mbi të dhënat personale, ose më saktë atyre sensitive, të cilat përmbahen në 

kartelën klinike apo që qarkullojnë mes kontrolluesve të ndryshëm si dhe në veprimtarin 

e ushtruar nga eksperti mjeko-ligjor. Vërejmë se roli i këtij të fundit nuk është 

ridimensionuar akoma në praktikën gjyqësore shqiptare siç ka ndodhur në atë italiane. 

Mendimit të ekspertit mjeko-ligjor i është dhënë një fuqi ndikuese pothuajse absolute 

përkundrejt provave të tjera të adminstrueshme në një proces penal për pakujdesi në 

mjekim, çka bie ndesh me detyrat e përcaktuara me ligj dhe garancitë për një proces të 

rregullt ligjor. 
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REKOMANDIME 

 

1. Kodi Penal shqiptar të përcaktojë mundësinë e kryerjes së veprës penale me 

mosveprim si dhe kushtet për lindjen e përgjegjësisë penale për këtë lloj 

sjelljeje. 

2. Të përcaktohen në ligjin penal kushtet për lindjen e përgjegjësisë penale të 

mjekut si rrjedhojë e pozitës së garantit të jetës dhe shëndetit të pacientit.  

3. Të përpunohen nga doktrina dhe jurisprudenca hapat e procesit të vlerësimit të 

lidhjes shkakësore. 

4. të përcaktohen afatet kohore minimale që duhen respektuar para se të deklarohet 

vdekja e personit. Në këtë kuadër, të parashikohet krijimi i një komisioni 

vlerësues të shkaqeve të vdekjes të përbërë nga specialistë mjeko-ligjor, 

neurologë dhe reanimator për të ofruar një garanci më të lartë në këtë aktivitet 

diagnostifikues në përputhje edhe me nenin 15 KEDM që parashikon që mjeku 

duhet të kufizohet të kryejë ndërhyrje të specialitetit të tij 

5. të përcaktohen me saktësi në një akt juridik cilat janë hapat që duhet të 

ndërmarrë mjeku për konstatimin e vdekjes së personit. 

6. Të ridimensionohet në praktikën gjyqësore ndikimi i ekspertimit mjeko–ligjor në 

çmuarjen e provave për vlerësimin e përgjegjësisë penale për pakujdesi në 

mjekim. Ky proces është një prerogativë që i përket trupit gjykues dhe duhet të 

mbetet e tillë. 

7. Të krijohen seksione të posaçme për vlerësimin e përgjegjësisë profesionale të 

mjekut pranë gjykatave. 

8. Respektimi i të drejtave mbi të dhënat sensitive nga profesionistët e kujdesit 

shëndetësor të monitorohet më nga afër përsa në praktikë ato shkelen rëndomtë 

siç vëren edhe CPT. 

9. Të depenalizohet pjesërisht përgjegjësia penale e profesionistit të kujdesit 

shëndetësor për pakujdesi në mjekim dhe të parashikohet lindja e saj vetëm për 

pakujdesi të rëndë, në përputhje me zhvillimet e shkencës juridike dhe praktikës 

gjyqësore common law dhe asaj aktuale italiane. Detyrimi për shpërblimin e 

dëmit jashtëkontraktor mund të jetë për mjekun një stimul për të respektuar 

normat e kujdesit parandalues të ardhjes së pasojës së padëshiruar në jetën e 

pacientit shumë më i fuqishëm sesa eventualiteti i lindjes së përgjegjësisë 

penale. Kjo po të kemi parasysh edhe karakteristikat e posaçme në atribuimin e 

përgjegjësisë që ka secili jurisdiksion i.e. përtej çdo dyshimi të arsyeshëm në një 

proces penal dhe provat më bindëse në një procedim civil. 

10. Të harmonizohet e drejta materiale me atë proceduriale penal përsa i përket 

çështjes së detyrimit të mjekut për të raportuar një vepër penale. 
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Shtojca A 

 

 

 

Akt  mjekoligjor  mbi  dokumentet  e çështjes  në lidhje me 

vdekjen e shtetasit A 

 

 

Nga Prokuroria e Rrethit të X, në bazë të vendimit me datë 12.12.2005 të oficerit 

të policisë gjyqësore omissis, është kërkuar ekspertimi mjekoligjor mbi dokumentet e 

çështjes, që kanë të bëjnë me vdekjen e shtetasit A, 32 vjeç. 

Për këtë u shqyrtuan materialet e dosjes penale përkatëse: 3 kartelat e shtrimeve në 

spitalin e X dhe Z të viktimës, denoncimin e vëllait të saj dhe dëshmitë e personave të 

ndryshëm të ngjarjes etj., të gjitha këto me qëllim për t’iu përgjigjur pyetjeve të 

parashtruara në vendimin e mësipërm: 

 

1. Me çfarë diagnoze është shtruar shtetasi A; cili është mjekimi i bërë nga 

mjekët për këtë diagnozë? 

2. A përputhet ky mjekim me kriteret e diagnozës?  

3. Cili është shkaku i transferimit të të sëmurit në spitalin Z dhe a është bërë 

ky transferim në përputhje me procedurat përkatëse? 

4. Cili është shkaku i vdekjes; a kishte mundësi evitimi me një trajtim tjetër 

mjekësor? 

 

 

Rrethanat e çështjes dhe shqyrtimi i dokumentave 

  

Më datën 21.09.2005, në klinikën e tretë të kirurgjisë të spitalit Z, vdes i sëmuri 

A, i shtruar atje që më datën 14.09.2005, i dërguar nga spitali i X. 

Nga kartela klinike nr.2180 e spitalit të X del se A është shtruar në shërbimin e 

kirurgjisë të këtij spitali më datë 7.09.2005, ora 00.00 me diagnozë “kolika 

abdominale”.Në shtrim ankon për dhimbje barku fryrje barku, të vjella, nauze. Është me 

konstipacion kronik. Aktualisht paraqitet i zbehtë, i djersitur; zemra dhe mushkëritë 

normale; barku mbi nivelin e toraksit, simetrik, nuk merr pjesë në respiracion, i 

dhimbshëm në palpacion, nuk preken masa sensible; në tushe ampula e lire. I bëhet 

radiografi abdominale që është e palexueshme. 

Në konsultën e kirurgut në ora 24.50 shënohet se ka dhimbje intermitente, barku 

mbi nivelin e gjoksit me bombim në mezogastër, pa masë të prekshme, barku meteorik, 

i dhëmbshëm me blumberg pozitiv. Në radiografinë e palexushme( pa ajër dhe nivele). 

Në klizmë nuk eliminon gazra dhe fekale; u kateterizua, urina e pastër e koncentruar. Në 

analizën e gjakut leukocitet 16.000.  

Në orën 24.45 është shënimi që refuzon qëndrimin në spital dhe poshtë është 

emri M, i firmosur. Në faqen tjetër të kartelës ka një shtesë ku shënohet se pacienti 

rrimeret për të përsëritur një klizmë dhe sondim gastrik por refuzon dhe largohet vetë 

nga spitali duke firmosur kartelën. 

Nga kartela klinike nr.2035 e spitalit të X del se A shtrohet në shërbimin e 

kirurgjisë të këtij spitali më date 9.09.2005, ora 16.30 me diagnozë: “subokluzion 

intestinal”, sëmundje shoqëruse: “depresion neurogjen” dhe diagnozë përfundimtare: 

“megakolon”. 
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Në shtrim ka dhimbje barku të vjella biliare, fryrje barku, ka që prej dy ditësh 

me këto ankesa. Në anamnezën e jetës ka një konstipacion kronik që defekon një herë 

në 2-3 ditë. 

Në ekzmaminimin objektiv gjendja e përgjithshme e mire; pulmonet negative; 

barku mbi nivelin e barkut, meteorik, asimetrik në epigastër, i butë por dolent, blumberg 

negativ. I jepet solucion glukozë. I bëhet një klizmë dhe i kërkohen analizat.  

Më datën 9.09.2005, ora 18.00 bëhet konsultë me tre mjekë ku shënohet se ka 

vjellë lëngje gastrike dhe biliare jostazike me ngjyrë të verdhë. Objektivisht barku mbi 

nivelin e toraksit, meteorik me asimetri, pa rezistencë muskulare, pa blumberg; ju bë 

klizmë ku dolën materie fekale të forta dhe gazra me shumicë; pas kësaj ndihet më i 

qetë. 

Në orën 22.00 datë 9.09.2005 bëhet vizitë tjetër ku shënohet se ndihet më i qetë, 

barku i butë, pa rezistencë me blumberg negativ. Kërkohet ECHO abdominale dhe 

radioskopi direkte. 

Më datën 10.09.2005: konsultë me 6 mjekë ku shënohet që pacienti është shtruar 

mbrëmë me fenomene subokluzale që para 4 ditësh; është shtruar dhe ka ikur. Vjen 

përsëri me dhimbje barku dhe të vjella. I bëhet klizmë dhe defekon gazra. Barku i butë 

meteoric, i trajtueshëm në të gjitha kuadratet, pa rezistencë muskulare. Nuk preket 

masë, nuk ka lëvizje antiperistaltike, anuluset inguino-femorale të lira. Në klizmën me 

sifon nxjerr materje fekale të forta dhe të ujshme si dhe eliminon gazra. Ju vendos sonda 

gastrike por pacienti e hoqi; pati të vjella biliare, e ndjen veten më të qetë. Në grafinë e 

bërë ka meteorizëm. Diagnoza “subokluzion intestinal”, të observohet. 

Më datën 10.09.2005, ora 24.00 konsulta e gjërë ka arritur në përfundim: 

subokluzion intestinal në subjekt me depresion neurogjen, këshillohet mjekimi 

konservativ. 

Më datën 11.09.2005, më ora 01.00 ka një vizitë ku shënohet e njëjta gjendje. 

Më datën 11.09.2005, ora 8.30 ka një konsultë të gjërë ku shënohet se pas një 

klizme me sifon nxorri materiale fekale dhe gjatë tentativës për vendosjen e sondës 

volli. 

Më datën 11.09.2005, ora 22.30, konsultë e gjërë ku përshkruhet gjëndje e qetë 

dhe rekomandohet të vazhdojë mjekimin konservativ. 

Më datën 12.09.2005 ka një tjetër konsultë të gjërë ku përshkruhet gjendje e 

njëjtë. Klizmat e bëra me defekime me përmbajtje fekale. I rekomandohet bërja e disa 

ekzaminimeve dhe mjekim konservativ. 

Në ECHO të dates 12.09.2005 shënohet kolon i distenduar në të gjithë gjatësinë 

e tij. Formacionet e tjera duken me vështirësi për shkak të meteorizmit. 

Më date 12.09.2005, ora 12.00; konsultë tjetër, trajtim konservativ etj. 

Më datën 13.09.2005 ka një vizitë ku shënohet gjendja e njëjtë, barku meteorik, 

nga sonda dalin sekrecione normale, zemra dhe mushkëritë normale. 

Më datën 13.09.2005 konsultë e gjerë: mjekim konservativ, pa shenja 

peritoneale. 

Më datën 13.09.2005 ora 18.30 konsultë e gjerë ku përsëri rekomandohet 

mjekimi konservativ. 

Më datën 13.09.2005 ora 22.30, konsultë reanimatori ku shënohet që pacienti 

është në gjëndje të rëndë, gjuha e thatë, barku mbi nivelin e toraksit, ka urinuar rrweth 

400 cc, temperatura 38.4 gradë. 

Më datën 14.09.2005 i sëmuri transferohet për në spitalin Z pas një bisede 

telefonike me Dr. N. 
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Në fund të kartelës është epikriza ku shënohet data e shtrimit 9.09.2005 me 

diagnose subokluzion intestinal, mjekimi me klizma dhe antibiotikë dhe transferimi në 

spitalin Z. 

Në spitalin e X janë bërë këto analiza: leukocite 13.000, eritrocite 3.8milionë, 

hematokriti 35%, urina komplet 10-12 leukocite për fushë. Gjithashtu janë berë dhe 

analizat e bilirubinës, azotemisë, glicemisë, SGOT etj. 

Në fletën e temperatureës bashkangjitur kësaj kartele, vlerat e temperaturave 

kanë qënë 38.5 gradë më datën 10.09.2005, mbi 39 gradë në datën 12.09.2005 dhe mbi 

38 gradë në ditët e tjera të qëndrimit në spitalin e X. 

Në spitalin e X u mjekua me ampicilinë, fiziologjik, glukozë, klorat kalciumi, 

klorat kaliumi, sulfat magnezi, ranitidine, valium, vitamina, zinacef, lasiks, tresol, 

plazmë, si dhe një flakon 300cc gjak grupi A(+). 

Në interpretimin e grafive të spitalit të X (data 10 dhe 12.09.2005) të këtij të 

sëmuri nga Dr. K më date 9.01.2006 rezulton: dilatacion i zorrëve në të gjitha 

kuadrantet abdominale nga një ileus paralitik, probabilisht nga një peritonit. 

Nga kartela klinike nr.408732 e spitalit Z rezulton se A është sjellë në klinikën e 

tretë të shërbimit të kirurgjisë të këtij spitali  më date 14.09.2005 ora 12.45 me diagnozë 

dërgimi dhe pranimi “Subokluzion intestinal” dhe diagnozë klinike dhe përfundimtare 

“Peritonit i gjeneralizuar, abces periapendikular, gjendje septike”. 

Në shtrim ankonte dhimbje barku, konstipacion, meteorizëm të shprehur si dhe 

temperaturë subfebrile. 

Në ekzaminimin objektiv ndërgjegja e qartë, zemra dhe mushkëritë normale. 

Lokalisht bark mbi nivelin e gjoksit, meteorizëm i shprehur më sensibilitet në të gjitha 

kuadratet, pa defansë muskulare, në askultacion peristaltikë e shprehur. 

I bëhet fibrokolonoskopia si dhe ekzaminime të tjera ku nuk konstatohet ndonjë 

dëmtim. I kërkohen analiza të ndryshme. 

Në orën 15.00 ka një konsultë të anestezistit ku shënohet që pacienti është i 

intoksikuar, më gjuhë të thatë me ikter etj. 

Në epikrizën operatore: meteorizëm i shprehur, sesibilitet në të gjitha kuadratet. 

Interventi: anestezi e përgjithshme. Hapet barku ku konstatohet likid seroz i shumtë, 

fibrinë midis ansave, aderenca, fryrje e zorrëve. Apendiksi gangrenoz i perforuar me 

abces periapendikular. Bëhen pastrimet dhe drenazhimet përkatëse.  

Pacienti pas operacionit dërgohet në reanimacion ku mjekohet ditën e parë me 

ampicilinë, gentamicinë dhe flagyl dhe të nesërmen me klanforan, amikacin, flagyl; ka 

mare gjithashtu perfuzione me elelektrolite, 5 flakona gjak grupi A(+) etj. 

Pavarsisht nga mjekimi intensiv më datën 21.09.2005 në ora 04.30 pacienti vdes. 

Në spitalin Z janë bërë ekzaminime të shumta: astrupograma me të gjitha 

elementet e gjakut, provat e heparit, elektrolitët etj, dhe të gjitha këto të përsëritura disa 

here.  

Në kartelë e spitalit të Z gjendet e dhe epikriza e spitalit të X me të cilën eshtë 

përcjellë i sëmuri në Z, e firmosur nga 6 mjekë përfshirë dhe drejtorin e spitalit të X dhe 

e vulosur. 

Në përgjithësi të tri këto kartela janë me shkrim shumë të keq që deshifrohen me 

vështirësi, por kartela e dytë e spitalit të X është pothuajse e palexueshme. 

Vëllai i viktimës, B-ja në denoncimin e tij drejtuar prokurorisë së X kundër 

mjekëve kirurgë të spitalit të X ai ngre pretendimin se mjekët e X mund ta kenë 

plotësuar kartelën mbas 8-10 ditësh. Gjithashtu ai në dëshminë etij pohon se i ka dhënë 

Dr. V 4000 lekë të reja dhe i ka hedhur në tavolinë Dr. L  100 dollarë. 
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Konkluzion 

 

 

 

Duke u mbështetur në të dhënat e mësipërme arrijmë në përfundim se: 

 

1. Shtetasi A është shtruar në fillim në spitalin e X më datën 7.09.2005 dhe 

më datën 9.09.2005-14.09.2005 me diagnozat respektive: “kolika 

abdominale” dhe “subokluzion intestinal dhe megakolon”  dhe më pas 

është transferuar në klinikën e tretë të shërbimit të kirurgjisë të QSU 

Tiranë ku ka rezultuar diagnoza klinike: “peritonit i gjeneralizuar, abces 

periapendikular, ileus” dhe ajo përfundimtare: “peritonit i gjeneralizuar, 

gjëndje septike”. Nga këto diagnoza, ajo e Spitalit të X “Subokluzion 

intestinal dhe megakolon” ka qenë jo e plotë, kjo për shkak të 

mosthellimit sa duhet të mjekëve kirurgë të spitalit të Vlorës, gjë që ka 

bërë që mjekimi në këtë spital të ketë qenë i gabuar, konservativ dhe jo 

kirurgjikal siç e kërkonte sëmundja e vërtetë nga e cila vuante ky pacient, 

sikurse u diagnostikua kur u operua në Tiranë. 

2. Transferimi i të sëmurit në spitalin Z u bë sipas procedurave përkatëse, 

për shkak se ai nuk pati asnjë përmirësim nga mjekimi konservativ në 

spitalin e X. 

3.  Shkaku i vdekjes së viktimës A ka qenë gjendja toksikoseptike nga një 

peritonit i gjeneralizuar me ileus pas një abcesi periapendikular të 

operuar me vonesë. Vdekja mund të ishe evituar nëse viktima do të  ishte 

operuar më pare. 

 

 

 

 

Ekspertët  mjeko-ligjorë 

 

 

                                    

                                         (firma)                             (firma)    

                     

 

                   (firma)                                (firma  )   

 

 

 

 

 

data                            
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