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ABSTRAKT 

 

        Ky punim analizon institutin e papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore, si një ndër 

shkaqet e përjashtimit nga përgjegjësia penale, me qëllim paraqitjen e një konfigurimi sa më 

gjithëpërfshirës të këtij instituti. 

        Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore paraqet mjaftueshëm interes, po aq sa edhe pika 

të paqarta. Pasiguria që karakterizon fushën, fakti që tezat dhe orientimet janë shpesh në kundërshtim 

me njëra-tjetrën në mënyrë radikale, kërkon domosdoshmërisht reflektim, argumentim dhe propozime 

të vazhdueshme të doktrinës dhe të praktikës. Të shumta janë pasiguritë sidomos ato që kanë të bëjnë 

me gjykimin e subjekteve të papërgjegjshëm dhe me trajtimin ligjor përfundimtar të tyre. Përsa i përket 

risqeve, kemi të bëjmë me një fushë ku e drejta penale, në mënyrë të pashmangshme, bashkëvepron me 

disiplina të tjera (psikiatrinë), arsye për të cilën juristët duhet të jenë të kujdesshëm të mos cënojnë 

ekuilibrat e vendosur tashmë nga shkencat penale dhe ato forense në zgjidhjen e çështjeve të 

përjashtimit nga përgjegjësia penale kur shkak është një çrregullim mendor. 

        Punimi në vijim përpiqet të japë një panoramë të përgjithshme të orientimeve të ndryshme që 

karakterizojnë problematikën në fjalë, të nënvijëzojë përfundimet në të cilat ka arritur jurisprudenca, të 

arsyetojë jo vetëm në bazë të normativës në fuqi, por edhe në bazë të perspektivës dhe mundësisë për 

reformim, duke kërkuar të zhvillojë pika reflektimi dhe të shmangë diskutime të paarsyeshme. Çështja 

kryesore dhe më e debatueshme e trajtuar ka të bëjë me pyetjen: Çfarë është papërgjegjshmëria dhe kujt 

i shërben?        

 

 

Fusha: E drejtë penale 

 

Fjalë kyçe: aftësia për të kuptuar, papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore, kriteri juridik, ulja 

pjesërisht e ekuilibrit mendor, masat mjekësore, ekspertimi. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

        This paper analyzes the institute of insanity, incapacity because of a mental disorder, as one of the 

main causes of exemption from criminal liability, in order to present a more comprehensive 

configuration of this institute. 

        The institute of insanity presents sufficient interest, as much as unclear points. The uncertainty 

that characterizes the field, the fact that different thesis and orientations are radically at odds with each 

other, necessarily requires reflection, grounding and continuous proposals from the doctrine and 

practice as well. There are numerous uncertainties, especially those dealing with the impeachment of 

insane subjects and their final legal treatment. In terms of risks, we are dealing with an area where 

criminal law, inevitably, interacts with other disciplines (psychiatry), due to which lawyers must be 

careful not to infringe balances already established from both criminal and forensic sciences in solving 

cases of exemption from criminal liability because of a mental disorder. 

        The following paper tries to give an overview of the different orientations that characterize the 

problem in question, to underline the conclusions achieved from the jurisprudence, to reason not only 

on the basis of the effective normative, but also on the basis of perspective and the capacity of 

reformation, seeking to develop points of reflection and also to avoid unreasonable controversies. The 

main issue, as well as the most controversial one, deals with the question: What does insanity mean and 

whom it serves? 

 

 

Field: Criminal Law 

 

Key words: mental capacity, insanity, legal criterion, diminished mental capacity, medical measures, 

forensic expertise. 
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PARATHËNIE 

 

 

Çdo njeri, me arritjen e pjekurisë mendore, zotëron cilësi natyrore që e vënë në 

pozitën për të kontrolluar lirshëm dhe me vetëdije veprimet e tij, duke fituar kështu 

kapacitetin mendor. 

 

Aftësia mendore përfaqëson bazën natyrore të përgjegjshmërisë; ajo kërkohet në 

momentin formues të ligjit duke qenë se i drejtohet një subjekti në gjendje për të 

vlerësuar përmbajtjen e normës ligjore; në momentin e kryerjes së veprës penale, 

duke qenë se shkelja duhet të jetë e vetëdijshme dhe e vullnetshme (aftësia për të 

marrë përsipër fajin); në momenin e ekzekutimit të raportit penal (aftësia për të 

vuajtur dënimin). 

 

Përgjegjshmëria ka të bëjë me aftësinë për të qenë i akuzuar për një vepër penale, ose 

ndryshe, ajo është kusht i domosdoshëm për t'i atribuar autorit të veprës, faktin e 

kryer prej tij dhe pasojat ligjore të sjelljes së tij. 

 

Pra është i përgjegjshëm personi që ka aftësinë për të kuptuar dhe kontrolluar 

veprimet e tij dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave.  

 

Aftësia për të kuptuar dhe gjykuar është aftësia e personit për të perceptuar vlerën e 

veprimeve të veta, për të kuptuar motivet, rëndësinë dhe marrëdhëniet me botën e 

jashtme, për të vlerësuar masën dhe pasojat, dhe, në mënyrë të veçantë, për të qenë 

në gjendje që të kuptojë se kur një veprim është në kundërshtim dhe i rrezikshëm për 

komunitetin, dhe për pasojë, se ka karakter të kundërligjshëm. 

 

Aftësia për të dëshiruar ardhjen e pasojave është e drejta e personit për të vendosur 

vetë në bazë të arsyeve të njohura dhe për të zgjedhur lirisht sjelljen e përshtatshme; 

mbi të gjitha ka të bëjë me aftësinë për t’u vetëfrenuar, për t’i rezistuar impulseve dhe 

për të frenuar forcat e ndjenjave dhe të përfitimit personal. 

 

Të qenit i përgjegjshëm kërkon mbajtjen e njëkohshme të dy aftësive, aftësisë për të 

kuptuar dhe gjykuar dhe aftësisë për të dëshiruar ardhjen e pasojave, sinteza e të 

cilave ndikon në aftësinë për t’iu përshtatur zgjedhjeve të bëra në bazë të motivimit të 

vetëdijshëm. Nga ana tjetër mbahen jashtë konceptit të përgjegjshmërisë aspekte të 

tjera të personalitetit, siç janë ndjenjat dhe sensi moral, i pari, në mënyrë që të 

mohohet rëndësia e gjendjeve emotive dhe pasionale si shkak i përjashtimit nga 

përgjegjësia penale dhe i dyti, me qëllim që të dënohen amoralët kushtetues, pra ata 

individë të cilët, edhe pse kanë një nivel intelektual pothuajse normal, janë të 

pandjeshëm ndaj çdo kufizimi moral.  

 

Në çdo rast, përgjegjshmëria duhet t’i referohet kohës së kryerjes së veprës penale, 

pra kohës kur subjekti autor i veprës ka shtjelluar sjelljen kriminale dhe ka kryer me 

vetëdije shkeljen për të cilën duhet të përgjigjet. 
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Përgjegjshmëria në të drejtën penale, duke qenë një kategori e ngritur në bazë të 

kapacitetit të njeriut për të vendosur vetë, përfaqëson çelësin për të përcaktuar 

subjektet që konsiderohen penalisht të përgjegjshëm dhe subjektet për të cilët 

përjashtohet një gjykim i tillë. Doktrina penale beson se ka një korrelacion të ngushtë 

midis problemit të lirisë së vullnetit dhe problemit të përgjegjësisë penale, dhe 

shumica e saj duket se bie dakord në një pikë themelore. E thënë ndryshe bëhet fjalë 

për mos heqjen dorë të sistemit të drejtësisë penale nga imazhi i të parit të personit si 

qenie që është në gjendje të veprojë në bazë të zgjedhjeve të vetëdijshme dhe të lira.  

 

Përgjegjësia penale gjen në këtë mënyrë gurin e parë të themelit tek kapaciteti 

njerëzor për të vendosur vetë. Kjo aftësi apo liria e vetëvendosjes nuk duhet të 

kuptohet në sens absolut dhe pa kushte. Antolisei ka pohuar se vullneti i njeriut do të 

mund të quhet i lirë, në atë masë sa subjekti të mos i dorëzohet në mënyrë pasive 

impulseve psikologjike që e shtyjnë për të vepruar në një mënyrë të caktuar, por të 

jetë në gjendje të ushtrojë aftësitë e frenimit dhe kontrollit me qëllim që t’i bëjnë të 

mundur zgjedhje të vetëdijshme. 

 

Një konceptim i tillë i lirisë është ai që, sipas autorit, i përshtatet më tepër kuptimit 

më të zakonshëm, të pranuar edhe nga vetë e drejta penale moderne, e cila e 

konsideron vullnetin për të dëshiruar jo si një të dhënë ontologjike, por si parakusht 

të domosdoshëm të jetës praktike, jo si një e dhënë shkencërisht e vërtetueshme, por si 

përmbajtja e një pritshmërie ligjore dhe sociale.  

 

Përgjegjshmëria përbën kushtin e parë për të shprehur mosaprovimin subjektiv ndaj 

faktit tipik dhe të kundërligjshëm. Vetëm në lidhje me një subjekt me aftësinë për të 

vendosur vetë mund të flitet për dënueshmëri ose mospajtim, duke qenë se 

mosmiratimi dhe dënimi nuk do të kishin kuptim nëse do t’i drejtoheshin subjekteve të 

privuar krejtësisht nga mundësia për të vepruar ndryshe. 

 

Themeli penal i përgjegjshmërisë ka të bëjë edhe me rehabilitimin në bazë të 

funksioneve të dënimit. Në qoftë se kërcënimi i sanksioneve ndëshkuese duhet të 

ushtrojë funksion të përgjithshëm parandalues duke i larguar subjektet nga kryerja e 

krimeve, është e qartë se një kusht i nevojshëm për këtë është që destinatarët e këtij 

urdhërimi ligjor të jenë psikologjikisht në gjendje të motivohen nga ky kërcënim. Në 

mënyrë të ngjashme, në qoftë se ekzekutimi konkret i dënimit duhet të ketë për qëllim 

rehabilitimin e autorit të veprës, është e nevojshme që ky i fundit të jetë në gjendje të 

perceptojë kuptimin e trajtimit ndëshkues. Ky lloj motivimi juridik nuk është i 

pranishëm në të njëjtën mënyrë tek të gjithë individët. Në përfundim, përgjegjshmëria 

është e bazuar në parimin e lirisë së njeriut. Përmbajtja e kësaj lirie është 

interpretuar nga koncepte të ndryshme. 

 

Sipas konceptit të ashtuquajtur ngushtësisht indeterminist, parimi i lirisë së vullnetit 

është një postulat i nevojshëm për të drejtën penale, në mënyrë të veçantë për të 

justifikuar dënimin në kuptimin e shpërblimit, pra se dënimi gjen justifikim vetëm me 

anë të njohjes së lirisë njerëzore.  
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Pa këtë liri zgjedhjeje, në kuptimin e lirisë psikologjike të individit për të vepruar në 

një drejtim dhe jo në një tjetër, nocioni i fajit në drejtim të ndëshkueshmërisë bëhet i 

pakuptimtë. Gjykimi me qëllim për të ndëshkuar presupozon lirinë e të vepruarit. 

 

Jurisprudenca është pajtuar pjesërisht me këto deklarata duke konsideruar "moralisht 

dhe penalisht të përgjegjshëm çdo person, aftësia e të cilit për të vendosur vetë, 

rezultat i intelektit dhe vullnetit, nuk është ndaluar ose turbulluar nga agjentët fizikë 

ose psikikë… në këtë mënyrë krimi është i dënueshëm me ligj sa herë që nuk është 

rrjedhojë e një sëmundjeje të trupit ose të mendjes, por e devijimeve të ndjenjave dhe 

të keqes së shpirtit".  

 

Aktualisht, paradigma që ka gjetur përparësi, është ajo e përcaktuar si 

indeterminizëm relativ. Kjo paradigmë kryesisht është pranuar edhe nga 

jurisprudenca e kohëve të fundit, e cila ka deklaruar se "aftësia për të dëshiruar 

ardhjen e pasojave është tregues i qëndrimit të subjektit për të vendosur vetë në lidhje 

me impulset normale që motivojnë veprimin". Sipas këtij orientimi, rëndësi parësore 

kanë proceset psikologjike të motivimit për të kryer një veprim të caktuar, pavarësisht 

gjykimit të përgjegjësisë që nga ana etike bazohet në aftësinë për të dalluar të mirën 

nga e keqja. 

 

Përgjegjësia penale duhet të kuptohet "si aftësia e subjektit për të vlerësuar rëndësinë 

dhe ndikimin e sjelljes së vet, për të vendosur vetë në përzgjedhjen ndërmjet shumë 

motiveve". Ky është edhe orientimi i sugjeruar nga Kodi Rocco, sipas së cilit, për aq 

kohë sa ekziston përgjegjësia morale, është e nevojshme edhe e drejta për të zgjedhur. 

Në këtë kuptim, vullneti i lirë i kuptuar si aftësi për të dalluar, për të zgjedhur motivet 

dhe për t’u vetë frenuar merr në këtë formë një kuptim më të ndërgjegjshëm. 

 

Përkufizimi se "askush nuk mund të dënohet për një veprim të parashikuar në ligj si 

krim, në qoftë se në kohën kur ai e ka kryer atë nuk ishte i përgjegjshëm", përcakton 

se "është i përgjegjshëm personi që ka aftësinë për të kuptuar dhe kontrolluar 

veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave."  

 

Aftësia për të gjykuar, edhe pse derivat natyror i kategorisë së përgjegjësisë penale, 

në fakt identifikohet me vetë kategorinë. Ajo përbën kushtin për ekzistencën efektive të 

vullnetit që lidhet me veprën e kryer.  

 

Përkufizimi i aftësisë së përgjithshme për të vepruar në aspektin penal nuk i referohet 

një fakti konkret. Me fjalë të tjera, vullneti në këtë rast merret në konsideratë në 

momentin e mundësisë së kryerjes së një vepre penale, kurse në përgjegjësinë penale 

efektive, vullneti konsiderohet në momentin e vënies së tij në zbatim. 

 

Pra përgjegjësia penale është aftësia e përgjithshme për të qenë subjekt i të drejtës 

penale. Aftësia për të kuptuar, në të vërtetë, nënkupton nocionin e personalitetit në 

ligjin penal, duke përkufizuar personin normal ndaj të cilit mund të zbatohet ligji 

penal, ndërsa vullneti konkret i jep shkas përgjegjësisë, pra atij raporti sipas të cilit 

ligji i vë në llogari një personi të veçantë dhe të përgjegjshëm, pasojat e veprimit ose 

mosveprimit të tij. 
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Supozimi i përgjegjësisë juridike është mundësia, e parashikuar me ligj, për të kryer 

veprimin e kërkuar. Për të gjetur dallimin themelor midis përgjegjshmërisë dhe 

përgjegjësisë, duhet t’i referohemi konceptit të sanksionit: përgjegjësia është pikërisht 

dënimi si rezultat i veprës penale të kryer dhe funksioni i tij është shpërblimi ose 

riparimi i dëmit të shkaktuar të tjerëve. 

 

Është e qartë se përgjegjshmëria përbën bazën logjike dhe juridike të përgjegjësisë 

penale, dhe se "aftësia për të kuptuar dhe kontrolluar veprimet dhe për të dëshiruar 

ardhjen e pasojave" përbën themelin e përgjegjësisë penale në kuptimin psikologjik. 

 

Koncepti i përgjegjësisë penale është elementi i përbashkët i sistemit të drejtësisë 

penale në Europë e më gjerë. Sipas këtij koncepti, që ka të bëjë me aftësinë për të 

kuptuar dhe për të vendosur vetë, autori i një vepre penale nuk mund të dënohet në 

qoftë se nuk është në gjendje të "përgjigjet" për veprimet e tij. Në përgjithësi në 

sistemet penale europiane operon edhe një mekanizëm tjetër, ai i prezumimit të 

përgjegjësisë duke filluar nga një moshë e caktuar. Ligji penal identifikon edhe rastet 

në të cilat përjashtohet përgjegjësia penale ose rrethanat që lidhen me autorin e 

veprës (personin e tij dhe në mënyrë të veçantë me gjendjen e tij mendore), ose 

rrethanat e veprimit kriminal. Nëse, për shembull, i referohemi ligjit penal zviceran, 

përgjegjësia përkufizohet si aftësia e dyfishtë e autorit në kohën e kryerjes së veprës, 

për të vlerësuar karakterin e paligjshëm të veprimit ose mosveprimit dhe për të 

vendosur vetë në vijim të këtij vlerësimi.  

 

Rast i veçantë është ai i Belgjikës dhe Suedisë, dy vende në të cilat nuk shtrohet fare 

çështja e përgjegjësisë penale (e përgjegjshmërisë). Në këto vende, në të vërtetë, është 

i parëndësishëm fakti nëse autori i veprës është normal apo jo, përgjegjës ose jo, duke 

qenë se sistemet e tyre të drejtësisë penale nuk japin përkufizime të normalitetit, të 

përgjegjshmërisë dhe përgjegjësisë penale. Problemi i vetëm që lind është ai i 

përcaktimit të sanksionit më të përshtatshëm për rastin konkret; është e mjaftueshme 

që, sipas kërkesave të ligjit penal, të përcaktohen sanksionet, dënimet penale, masat e 

trajtimit ose masat e sigurisë referuar kategorive të ndryshme të shkelësve të ligjit.  

 

Në legjislacionin e disa shteteve amerikane, ekziston koncepti i përgjegjësisë penale 

siç e njohim ne, por nga ana tjetër gjendja mendore e subjektit mund të shihet si një 

rrethanë e veçantë lehtësuese. Sa i përket legjislacionit tonë penal, ligjvënësi ka bërë 

dallimin midis përgjegjësisë penale dhe përgjegjshmërisë. 

 

Përgjegjësia penale është detyrimi që t'iu nënshtruar dënimeve të përcaktuara nga 

ligji në lidhje me kryerjen e një vepre penale . Përgjegjësia penale kërkon respektimin 

e faktit konkret ndaj atij tipik dhe mund të përjashtohet kur një person "normal" në 

dukje nga pikëpamja psikologjike, ka kryer një vepër penale në kushtet mbrojtjes së 

nevojshme ose ndryshe në gjendja të nevojshmërisë ekstreme. 

 

Sa i përket përgjegjshmërisë, sqarojmë se ajo përcaktohet në mënyrë të qartë nga 

sistemi ynë ligjor; duhet theksuar se edhe pse përgjegjshmëria hetohet dhe 

konstatohet gjatë procedimit penal, ajo gjithmonë i referohet momentit kur është kryer 

shkelja për të cilën është hapur procedimi penal. 
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Përgjegjshmëria përkufizohet si aftësia për të kuptuar veprimet dhe mosveprimet dhe 

për të dëshiruar ardhjen e pasojave në momentin e kryerjes së veprimit. Por çfarë 

nënkuptohet me aftësi për të kuptuar veprimet dhe mosveprimet dhe për të dëshiruar 

ardhjen e pasojave? 

 

Aftësia për të kuptuar veprimet dhe mosveprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e 

pasojave është aftësia e subjektit për të njohur realitetin e jashtëm, për atë që ndodh 

rreth e përqark tij dhe për të kuptuar vlerën sociale pozitive ose negative të veprimeve 

të tij; kjo presupozon aftësinë mendore për të kuptuar ose për të dalluar veprimet ose 

mosveprimet e veta dhe arsyet e sjelljes së tij. Aftësia për të kuptuar vlerat varet nga 

ndjenjat, nga të ndarit e gjërave me të tjerët, nga të jetuarit e vlerës normative të 

faktit, e cila është e ndryshme nga të moskuptuarit e një fakti negativ, të paligjshëm. 

 

Aftësia për të dëshiruar ardhjen e pasojave është aftësia e subjektit për të vendosur në 

mënyrë autonome, për të zgjedhur mes motiveve në funksion të një qëllimi të caktuar, 

për të "dëshiruar" atë ç’ka intelekti i personit ka konsideruar se duhet bërë, për të 

vepruar në përputhje me këtë zgjedhje, për të zgjedhur sjelljen që duket të jetë më e 

arsyeshme dhe për të përballuar stimujt e ngjarjeve të jashtme. Duket qartë se parimi 

mbi të cilin qëndron gjithë kuadri jonë kulturor, ligjor dhe moral, është parimi i 

përgjegjësisë që ka në thelb lirinë e autorit të veprës penale. Nëse do të ekzistonte një 

liri e tillë, nuk do të kishin kuptim as sanksionet, ndëshkimi social, ideja e fajit, 

koncepti i drejtësisë dhe i ligjit. Rezultat i këtij parimi është edhe ai sipas së cilit 

mund të thirret për t’u pyetur për një fakt vetëm ai për të cilin ekziston lidhja e tij me 

veprimet konkrete. Fokusi i kontratës sonë sociale është liria e individit, që do të thotë 

se ai është i përgjegjshëm dhe duhet të përgjigjet për veprimet e tij; nëse supozohet se 

ekziston vullneti i lirë, ai duhet të marrë përsipër përgjegjësinë morale të autorit të 

veprës dhe sigurisht edhe atë ligjore. Është e qartë se zhvillimi i konceptit të 

përgjegjësisë penale ka të bëjë me shkencat sociale dhe në mënyrë të veçantë është e 

ndërtuar mbi konceptet themelore të filozofisë, teorike dhe morale. Koncepti i 

përgjegjësisë penale është në proces shqyrtimi, por nuk mund të mendohet për të 

hequr dorë prej saj. Megjithatë, duhet të dallojmë përgjegjësinë penale, e cila është 

një koncept juridik, në përkufizimin e së cilës kontribuojnë drejtësia, filozofia dhe 

morali, nga përgjegjshmëria si nevojë primare për formimin dhe socializimin e 

njeriut, si parim themelor i çdo veprimi. 

 

Koncepti i sëmundjes mendore është kryesisht i lidhur me shkencat mjekësore dhe 

sociale. Ajo merr një rëndësi të veçantë në kufijtë e aftësisë për të kuptuar veprimet 

dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave. Në veçanti, në kontekstin e të drejtës penale 

imponohet një lidhje jetike me nocionin e përgjegjshmërisë dhe të përgjegjësisë 

penale.  

 

Referenca e parë ligjore është neni 17 i Kodit tonë Penal i cili përjashton 

përgjegjësinë penale për "atë që, në kohën e kryerjes së veprës vuante nga një 

turbullim psikik ose neuropsikik që ka prishur tërësisht ekuilibrin e tij mendor dhe për 

pasojë nuk ka qenë në gjendje të kontrollojë veprimet apo mosveprimet e tij dhe as të 

kuptojë se kryen vepër penale."  
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Kjo është hipoteza e ashtuquajtur "vesi total" i mendjes, ku çrregullimi mendor nga i 

cili personi vuan në momentin e kryerjes së veprimit është e tillë që përjashton 

krejtësisht aftësinë e tij për të gjykuar. 

 

Kjo hipotezë shoqërohet nga ajo e ashtuquajtur "vesi i pjesshëm" i mendjes, sikurse 

rregullohet nga neni 17, paragrafi i dytë i Kodit Penal "Personi që në kohën e 

kryerjes së veprës penale vuante nga një turbullim psikik ose neuropsikik, që ka ulur 

ekuilibrin e tij mendor për të kuptuar dhe kontrolluar plotësisht veprimet apo 

mosveprimet e tij, është i përgjegjshëm, por kjo rrethanë mbahet parasysh nga 

gjykata në caktimin e masës dhe llojit të dënimit." 

 

Prandaj, në dhënien e një vlerësimi të drejtë, duhet të verifikohet prania e ndonjë 

sëmundje mendore dhe të përcaktohet shkalla në të cilën kjo e fundit ka 

kompromentuar aftësinë e personit për të gjykuar. Një vlerësim i tillë ka paraqitur 

dhe paraqet akoma edhe sot aspekte veçanërisht komplekse të lidhura ngushtësisht me 

konceptin e sëmundjes (çrregullimit mendor). 

 

Sikurse u përmend tashmë, koncepti i cili ka fillesën e tij në një dimension kryesisht 

mjekësor dhe social, në mënyrë të pashmangshme ekspozohet ndaj zhvillimeve të reja 

dhe vlerësimeve të ndryshme që bëhen në ambientin shkencor. Në këtë kuptim, është e 

rëndësishme të kujtohen tre teoritë themelore të zhvilluara në kohë. 

 

Teoria e parë, më e vjetra dhe më e konsoliduara, përdor një model ngushtësisht 

"mjekësor" (çrregullimi ndodh vetëm në prani të një patologjie me bazë organike ose 

biologjike). Bëhet fjalë për modelin më të shpeshtë, të analizuar plotësisht dhe të 

zhvilluar në fund të viteve 800, sipas së cilit sëmundjet mendore konsiderohen si të 

tilla vetëm në praninë e një sëmundjeje të trurit dhe sistemit nervor. Pra 

papërgjegjshmëria ndodh vetëm nëse çrregullimi ka karakter organik dhe përfshihet 

në një nga klasifikimet e aplikuara nga shkencat psikiatrike. 

 

Teoria e dytë: Një modeli të tillë, të karakterizuar nga një ngurtësi e dukshme, në 

fillim të viteve 900, iu bashkua, në sajë të studimeve të Frojdit dhe pasuesve të tij, një 

konceptim i ndryshëm i çrregullimit mendor, të lidhur me zbulimin e inkonshit dhe të 

tri niveleve të personalitetit (esi, uni dhe super-uni). Pra, në vend të paradigmës 

ngushtësisht "mjekësore" të viteve të mëparshme, u përdor një paradigmë 

"psikologjike". Çrregullimet mendore konsiderohen si mungesa e harmonisë së 

sistemit psikik të tillë që çon në një prevalencë të realitetit të të pandërgjegjshmes 

ndaj atij të vërtetë. Ajo çfarë individi është në mendjen e tij është aq e fortë sa që 

përfundon në mbizotërimin e këtij realiteti ndaj realitetit aktual dhe efektiv. Në këtë 

kuptim, koncepti i sëmundjes zgjerohet, duke përfshirë psikopatitë, neurozat dhe 

çrregullimet afektive. 

 

Teoria e tretë, e cila është zhvilluar rreth viteve '70 të shekullit të kaluar, në thelb 

përdor një paradigmë "sociologjike" (çrregullimi mendor ka origjinë sociale dhe 

është pasojë e marrëdhënieve personale të papërshtatshme në jetë apo në ambientin e 

punës).  
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Kjo teori dallon nga dy të mëparshmet duke qenë se ajo mohon natyrën fiziologjike të 

çrregullimit dhe vë në dyshim parimet mbi të cilat ishte ngritur psikiatria klasike, 

duke përpunuar një koncept mbi çrregullimin e kuptuar si një "sëmundje sociale". 

 

Kuadri evolutiv i ilustruar më sipër plotësohet me praninë e shkencës aktuale 

psikiatrike, në të cilën është e mundur të identifikohet një "qasje e integruar", ku i 

kushtohet rëndësi të gjithë variablave të marrë në konsideratë individualisht nga 

teoritë e mëparshme (biologjik, psikologjik, social).  

 

Për shumë vite në jurisprudencë orientimi mbizotërues ka përqafuar teorinë e parë 

duke përdorur konceptin e sëmundjes mendore sipas modelit mjekësor. 

 

Duke filluar nga vitet '70, edhe për shkak të debatit që shqetësonte shkencat 

psikiatrike dhe mjekësore lidhur me zhvillimin e teorive alternative nga ajo 

tradicionale, një pjesë e mirë e jurisprudencës pranoi se në raste të caktuara 

çrregullimet e personalitetit mund të konsiderohen si sëmundje. Kjo është e mundur 

për sa kohë ato kanë intensitet, ashpërsi dhe qëndrueshmëri të tillë sa për të 

shkaktuar një qëndrim mendor të pakontrollueshëm. 

 

Faji mishërohet në përgjegjësinë penale të subjektit në përputhje me qëndrimin 

psikologjik të mbajtur prej tij. Në këtë kuadër edhe përgjegjshmëria merr një funksion 

të ndryshëm. Në fakt përgjegjshmëria presupozon "aftësinë për të kuptuar veprimet 

dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave" në momentin e kryerjes së veprës. 

Tradicionalisht, për të pasur aftësinë për të kuptuar veprimet dhe mosveprimet 

kërkohet që subjekti të ketë aftësinë për t’u orientuar në botën e jashtme duke pasur 

një perceptim të saktë të saj, duke kuptuar rëndësinë e veprimeve të tij dhe reflektimin 

e tyre tek të tretët. Nga ana tjetër, termi "aftësi për të dëshiruar ardhjen e pasojave" i 

referohet në përgjithësi aftësisë së subjektit të kontrolluar instinktet dhe impulset e tij, 

duke vepruar në bazë të zgjedhjeve të arsyeshme që lidhen me bagazhin e vlerave dhe 

dijes së tij. 

 

Përgjegjshmëria e kuptuar në këtë mënyrë është aspekti i parë themelor që duhet të 

vlerësohet ndaj subjektit që ka kryer një veprim tipik të kundërligjshëm. Mungesa e 

përgjegjshmërisë dhe për rrjedhojë, e aftësisë për të kuptuar veprimet dhe për të 

dëshiruar ardhjen e pasojave, përjashton mundësinë e ndëshkimit të subjektit. Për më 

tepër, disa autorë shtojnë një aspekt tjetër veçanërisht të rëndësishëm. Nëse është e 

vërtetë se kërcënimi i sanksioneve duhet të ketë qëllim të përgjithshëm parandalimin, 

subjekti i ndëshkuar duhet të jetë psikologjikisht i aftë për të kuptuar rëndësinë e këtij 

kërcënimi. Për më tepër, dënimi penal nuk do të kishte rëndësi ndaj një personi që 

nuk është në gjendje të kuptojë vlerën dhe funksionin rehabilitues të tij. 

 

Në këtë perspektivë të ndryshuar, si të konceptit të fajit edhe të konceptit të 

përgjegjshmërisë, është e kuptueshme hapja e praktikës gjyqësore ndaj teorive të reja 

në fushën e sëmundjeve mendore.  
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Nëse subjekti është në kushte të tilla mendore që (edhe pse nuk klasifikohen si 

sëmundje mendore në kuptimin tradicional) e përjashtojnë mundësinë e të kuptuarit të 

veprimeve që ai kryen, është më pak e mundshme përjashtimi i tij nga fajësia. 

Jurisprudenca duhet të jetë e kujdesshme që të mos zgjerojë së tepërmi rastet e 

padënueshmërisë.  

 

Sikurse e përmendëm, kërkohet një gravitet dhe intensitet veçanërisht i rëndë i 

çrregullimit të personalitetit, duke përjashtuar gjendjet e thjeshta emocionale dhe 

pasionante. Për më tepër, në këtë kuptim, kërkohet edhe ekzistenca e një lidhjeje 

shkakësore midis çrregullimit mendor dhe veprës së kryer, në mënyrë të tillë që kjo e 

fundit të jetë pasojë e të parës. Në këtë mënyrë i lejohet gjykatës të vlerësojë nëse 

veprimi i kryer nga subjekti është apo jo rrjedhojë e një çrregullimi mendor. 

 

Në këtë punim, nuk analizohet tema e “çmendurisë” në kuptimin letrar, por në sensin 

juridik të fjalës. Më tepër se sa letërsisë, konceptet e përgjegjshmëisë, fajësisë dhe 

rrezikshmërisë shoqërore i përkasin fushës së të drejtës.  

 

E drejta është ajo që duhet të veprojë, duhet të vendosë rregulla për bashkëjetesën 

sociale, dhe për ta bërë këtë duhet të krijojë figura juridike që mund të aplikohen rast 

pas rasti. Këto figura juridike dhe problemet që duhet të zgjidhen do të trajtohen 

gjerësisht në vazhdim.    

 

Ka kaluar një periudhë e gjatë kohe që prej momentit kur flitej për çmenduri, që 

nënkuptonte entitete të mbinatyrshme, që sipas epokës për të cilën flitej, i përkisnin 

hyjnores ose djallëzores, deri tek analizat filozofike, që për shekuj kanë parashtruar 

hipoteza mbi problemin e vullnetit të lirë dhe mbi mundësinë e njeriut për të zgjedhur 

anën e njerëzve “normalë” apo për t’ju nënshtruar fatit të shkruar tashmë prej 

personi “të çmendur”.   

 

Një vend të rëndësishëm në këtë punim do të zënë çrregullimet e personalitetit dhe 

tronditja e fortë psikike. Të përjashtuara gjithmonë nga lista e faktorëve që 

zvogëlojnë përgjegjësinë penale të kriminelit “të çmendur”, në vitet 2000 ato u 

përfshinë në listën e faktorëve që duhet të merren në konsideratë në vlerësimin e 

papërgjegjshmërisë.  

 

Më tej trajtimi do të vijojë me identifikimin e aspekteve kritike të raportit të 

pandashëm midis psikiatrisë dhe të drejtës, të pandara deri sa gjyqtari të vendosë 

nëse çrregullimi mendor sipas Kodit Penal e ka penguar autorin e veprës të kuptojë 

veprimin e kryer, si dhe nëse ai ka dëshiruar apo jo pasojat që kanë ardhur prej këtij 

veprimi. Gjyqtari, në mungesë të njohurive shkencore, duhet t’i drejtohet ekspertit, me 

qëllim që të sigurojë elementët e nevojshëm për të kuptuar nëse i pandehuri vuante 

nga ndonjë çrregullim mendor që ka cënuar aftësinë e tij intelektuale dhe volitive. Kjo 

“ndihmë” që gjyqtarit i jepet nga eksperti merr emrin e raportit mjeko-ligjor. Pra 

raporti mjeko-ligjor është një përgjigje shkencore ndaj një pyetjeje të drejtuar në 

mënyrë zyrtare, e që për shkak të natyrës së saj, lë prapa një seri polemikash dhe 

dyshimesh mbi besueshmërinë e saj efektive. 
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Problemi i trajtimit të personit që vuan nga një sëmundje mendore, si në momentin  e 

procedimit apo gjatë ekzekutimit të dënimit, kërkon reflektim; për shekuj me radhë 

bindja e botës juridike dhe drejtpërdrejt e shoqërisë, ka qenë ajo e mbrojtjes nga 

fenomenet e panjohura dhe të pakuptueshme. Sikurse edhe atëherë, edhe në ditët e 

sotme, çmenduria, çrregullimi mendor, shpirti njerëzor dhe ndërgjegja përfaqësojnë 

diçka që nuk mund të njihet plotësisht.  

 

Çmenduria nuk ka një por shumë fytyra, prandaj dhe është e frikshme. Nga ana tjetër 

ligji ka detyrimin që të garantojë sigurinë dhe rregullin publik me çdo kusht.       
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KAPITULLI I 

 

Aspekte historike të konceptit të papërgjegjshmërisë 

 

 

 

 

 

1. Historiku i termit dhe konceptit të papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes 

mendore nga lashtësia deri në fund të shekullit XIX. - 1.1 Koncepti dhe roli i 

papërgjegjshmërisë në të drejtën penale Romake. - 1.2 Koncepti dhe roli i 

papërgjegjshmërisë në të drejtën penale Gjermanike. - 1.3 Koncepti dhe roli i 

papërgjegjshmërisë në të drejtën penale kanonike. - 1.4 Koncepti dhe roli i 

papërgjegjshmërisë në periudhën e Mesjetës. - 1.5 Koncepti dhe roli i 

papërgjegjshmërisë gjatë Revolucionit Francez dhe Kodi i Napoleonit. - 1.6 Koncepti 

dhe roli i papërgjegjshmërisë në legjislacionet penale të vendeve Europiane të fundit 

të viteve 1800. - 1.7 Koncepti dhe roli i papërgjegjshmërisë në Britaninë e Madhe. - 

1.8 Roli dhe rëndësia e konceptit të papërgjegjshmërisë në teoritë e Lombroso. 

2. Historiku i konceptit të papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore nga e 

drejta zakonore deri në Kodin Penal të vitit 1977. - 2.1 Papërgjegjshmëria për shkak të 

gjendjes mendore në të drejtën zakonore penale. - 2.2 Papërgjegjshmëria për shkak të 

gjendjes mendore sipas legjislacionit penal të Perandorisë Osmane. - 2.3 

Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore sipas Kodit Penal të vitit 1928. - 2.4 

Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore në të drejtën penale të Republikës 

Popullore Socialiste të Shqipërisë.  

 

 

 

 

 

1. Historiku i termit dhe i konceptit të papërgjegjshmërisë për shkak të 

gjendjes mendore nga lashtësia deri në fund të shekullit XIX. 

 

 

Që në Romën e lashtë “i çmenduri” nuk mbante përgjegjësi për veprat penale të 

kryera dhe për këtë arsye nuk dënohej. Në shekullin XIX, u mbrojt kudo parimi ligjor 

i papërgjegjshmërisë së të sëmurëve mendorë ose ai i përgjegjësisë së reduktuar për 

rastet më pak të rënda.  

 

Përgjegjshmëria është një kërkesë individuale e lidhur me posedimin e aftësisë për të 

gjykuar dhe kuptuar veprimet dhe mosveprimet, si dhe ardhjen e pasojave, e për t’iu 

nënshtruar më tej dënimit penal. Në Itali kjo aftësi fitohet me mbushjen e moshës 14–

vjeçare. 

 

Të kuptuarit ka të bëjë me mundësinë e personit për të dalluar të mirën nga e keqja, të 

ligjshmen dhe të kundërligjshmen. Të dëshiruarit e një pasoje të caktuar nënkupton 

ushtrimin e pavarur e zgjedhjeve vetjake (veprime ose mosveprime). 
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Përpjekja për të pajtuar metodën normative me atë psikopatologjike, rezultoi në një 

alternim të praktikave që i afrohen herë njërës e herë tjetrës metodë. Por nga ana 

tjetër, edhe qëndrimet e ndryshme të psikiatërve forense kanë ushqyer marrjen e 

pozicioneve pesimiste, ndonjëherë edhe ekstreme, kjo pasi, as mjekësia dhe as ndonjë 

shkencë tjetër nuk mund të provojë se personi është në gjendje t’i rezistojë impulseve 

të veta, sepse nuk mundet ose nuk do. Megjithatë psikiatria ka bërë të mundur 

kapërcimin e shumicës së këtyre paqartësive. 

 

Sikurse ka ndryshuar perceptimi i sëmundjes mendore, ka ndryshuar edhe prezumimi 

i përgjithshëm i papërgjegjshmërisë, pasi kjo përcaktohet dhe ndiqet nga afër rast pas 

rasti. 

 

 

1.1 Koncepti dhe roli i papërgjegjshmërisë në të drejtën penale Romake. 

 

Në Romën e lashtë, deri në vitin 460 para Krishtit, administrata gjyqësore ishte 

privilegj i patricëve, të cilët gjykonin sipas ligjeve që i takonin viteve të mëparshme, 

por përdornin një arbitër dhe njëanshmërinë. Në fakt, mungonin ligje të shkruara mirë 

dhe për pasojë konsujt shpallnin vendime, thuajse gjithmonë, në dëm të plebejve dhe 

dënimi identifikohej me hakmarrjen. Vetëm në vitin 455 para Krishtit patricët pranuan 

që të përpilohej një ligj që të ishte i shkruar dhe i vlefshëm, si për patricët dhe për 

plebejtë. Në fund të vitit 451 para Krishtit, Decemviri 1 përpiloi dhe aprovoi Ligjet e 

XII Tryezave. 2 Në vitin 450 para Krishtit, gjatë Decemviratit të dytë u publikun dhe 2 

ligje të tjera që favorizonin patricët dhe ishin represivë ndaj plebejve.  

 

Në sektorin specifik, që interesohet për këtë fushë, është për t'u theksuar se në Romën 

e lashtë aplikohej doktrina e Hipokratit, sipas së cilës “të çmendurit” konsideroheshin 

të sëmurë, si ata që e shprehnin sëmundjen me agresivitet, ashtu dhe ata që ishin të 

dobët, dhe nëse kryenin krime ata nuk dënoheshin. Ligji romak e barazonte 

papërgjegjshmërinë e të sëmurit me atë të fëmijëvë 0 - 7 vjeç. 3 

 

Në legjislacionin e Justinianit, ishte e shprehur qartë se ndryshimet mendore e bënin 

autorin të padënueshëm. Për veprat e kryera gjatë lucidum intervallum autori 

konsiderohej i përgjegjshëm. Edhe dehja merrej në konsideratë të veçantë në sensin 

që krimet e kryera gjatë intoksikacionit nuk konsideroheshin të qëllimshme. 4 

 

 

1.2 Koncepti dhe roli i papërgjegjshmërisë në të drejtën penale 

Gjermanike. 

 

Në mënyrë krejt tjetër, të paktën në fillimet e saj, shtrohej diskutimi në të drejtën 

penale Gjermanike. Për shkak se ata i dhanë prioritet ekskluziv elementit objektiv të 

dëmit, konsideronin të aftë, pra të përgjegjshëm për veprimet e kryera, edhe të 

                                                           
1 Kolegj me 10 gjykatës të Romës së Lashtë. 
2 Kodifikimi i parë i shkruar i normave të së drejtës publike dhe private në Romën e lashtë.  
3 Ugo Fornari “Trattato di psichiatria forense”, 1997, fq. 3. 
4 Shih po aty, fq. 4. 
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sëmurët mendorë. Kodifikimi më i vjetër i të drejtës Gjermane, Codex Euricaneus i 

aprovuar nga mbreti Eurikio, si dhe ligjet që pasuan, të njohura si ligjet BARBARE, në 

sensin se karakterizonin nacionalitetin e mbretërve, të cilët i kishin shpallur, në fakt 

ishin Romake për nga materia të cilën trajtonin dhe për personat të cilëve ju 

drejtoheshin. 

 

Në veçanti ligji Vizigot, në të drejtën barbare, dominohej nga elementi objektiv dhe 

konsideronte vullnetin kriminal si konfiguracion të krimit. Ai pranoi principin Romak, 

sipas të cilit nuk ekziston krimi atje ku fakti nuk është kryer me vullnet, për pasojë ata 

që ishin të lirë apo skllevër, dhe që kishin kryer krim me komandë të të tjerëve, nuk 

mund të persekutoheshin. Në koherencë me këtë princip ai që shkaktonte një dëm të 

tillë përjashtohej nga përgjegjësia.  

 

 

1.3 Koncepti dhe roli i papërgjegjshmërisë në të drejtën penale kanonike. 

 

Për sa i takon burimeve të së drejtës penale ekleziastike (kishës) dhe dënimit 

kanonik, duhet theksuar se nga origjina, shoqëria e krishterë i vendosi rregullat e saj 

në traditën dhe shembullin e Krishtit dhe në mungesë të organeve legjislative. Në vitet 

300 - 400 pas Krishtit kisha kishte Etërit dhe Doktorët e saj, pra tradita e parë ishte e 

pashkruar. Më vonë, me gjithë ndërhyrjen e të shkruarës, e drejta vazhdoi të mbetej 

nën urdhrat e fesë dhe moralit, që nga predikimi i apostujve, duke qenë se qëllimi i saj 

ishte të fitonte terren.  

 

 E drejta kanonike dallonte këto lloj dënimesh: 

 

 Shtypjen e krimeve, e nevojshme për rivendosjen e rregullit të dhunuar; 

 Kërcënimin dhe korrigjimin e fajtorit. Aktiviteti i kishës në fushën e të drejtës 

penale, përveç ndëshkimit, kishte për qëllim të edukonte dhe të përmirësonte 

fajtorin.  

 

Sipas të drejtës penale Kanonike, krimi ishte një veprim që për nga natyra e tij 

meritonte një ndëshkim. Ai ishte i pranueshëm vetëm për kriminelin që kishte 

ndërgjegjen e veprimit të tij për të bërë keq. Më shumë se elementi objektiv i krimit, 

konfirmohet elementi subjektiv.  

 

Mungesa e qëllimit kriminal (vullneti), që presupozonte vullnet të lirë dhe ndërgjegje 

për veprimin e kryer, përjashtonte mundësinë e dënimit. Konsideroheshin të 

papërgjegjshëm për krimin e kryer, të sëmurët të cilëve u mungonte aftësia për të 

vendosur. Pra në të drejtën Kanonike u afirmua papërgjegjshmëria e të sëmurëve për 

veprat e kryera gjatë sëmundjes, papërgjegjshmëri që persistonte për sa kohë nuk ishte 

zhdukur totalisht sëmundja.  

 

Sëmundjes mendore i bashkëngjitej edhe çdo gjendje tjetër që i hiqte individit 

koshiencën e veprimeve të kryera, si temperatura e lartë, somnabulizmi, shpërthimet 

e papritura apo dhimbja intense. Në të njëjtën mënyrë trajtohej edhe dehja, e cila 

nëse ishte në shkallë të tillë sa të hiqte koshiencën e veprimit të kryer, përjashtonte 
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dënueshmërinë. Për sa i takon moshës, e drejta Kanonike pranonte principet Romake, 

pra përjashtonte fëmijët deri në 7 vjeç të konsideruar të papërgjegjshëm. 

 

 

1.4 Koncepti dhe roli i papërgjegjshmërisë në periudhën e Mesjetës. 

 

Përgjatë periudhës Mesjetare dënimet ishin të egra, kryheshin në publik dhe me terror 

me qëllim që të ndalohej përsëritja e krimeve. I akuzuari nuk kishte siguri përpara 

Monarkut; gjykimi nuk kishte garanci proceduriale, pasi mbrojtja e shtetit e quante të 

ligjshëm çfarëdo mjeti për atë që do të ndëshkonte. Proceset nuk ishin publike por 

private, prandaj nuk ishte e mundur të njihej se çfarë bëhej në emër dhe për llogari të 

sovranit, përfshi këtu edhe adminstratën gjyqësore, veçanërisht atë penale. Nevoja e 

“rregullit” dhe “disiplinës” kishin rëndësi primare.  

 

Zhvillimet politike, ekonomike, shoqërore që karakterizuan periudhën Mesjetare e 

shtynë Papatin të ushtrojë gjithnjë e më shumë pushtetin e tij nëpërmjet dhunës e 

manipulimeve, me qëllim për të ruajtur, konsoliduar dhe zgjeruar këtë pushtet, i cili 

mesa dukej ishte i përkohshëm. Nevojës për të marrë në konsideratë elementin 

subjektiv të krimit i paraprin e drejta penale mesjetare e viteve njëmijë si në 

legjislacion ashtu edhe në shkencë. Në kushtetutën e Frederikut II (1194 - 1250) për 

sa i takon vrasjes, shprehej qartë se “individi i privuar nga arsyeja nuk ishte i aftë 

për krim ashtu si edhe fëmija”, 5 pra motivi ishte identik me atë të së drejtës Romake. 

Në kushtetutën e Klementit V (1260 - 1314) deklaroheshin të imunizuar nga dënimi 

ata që kishin plagosur apo edhe vrarë jo vetëm në gjendje të humbjes së intelektit, por 

edhe në gjendje gjumi.  

 

Këto opinione që mbizotëruan për shekuj me radhë, mbështetnin principin sipas të 

cilit dhunimi i ligjit sjell për pasojë dëmin (publik, privat, direkt, indirekt) dhe se një 

njeri mund të dënohej vetëm nëse ai kishte koshiencën dhe qëllimin. Me fjalë të tjera 

dhunimi i ligjit, nga i cili rridhte dëmi, nuk formonte objekt krimi, nëse ishte prekur 

nga sëmundja mendore. Ajo që nga antikiteti indikohej si qëllim, në epokën 

mesjetare, veçanërisht në atë antike, nuk merrej në konsideratë.  

 

Në të drejtën mesjetare, edhe në prezencën e kodifikimeve që përfaqësonin një shkallë 

më të lartë të zhvillimit shoqëror të ngjashme me ato të së drejtës Romake, dominoi 

në periudhën e parë elementi i dëmit.  

 

Në përgjithësi dënimi me të cilin ndëshkoheshin krimet e kryera kishte për qëllim 

kryesor zhdëmtimin. Në të tilla kushte pak rëndësi kishte koshienca dhe vullneti i 

“delinkuentit”.  

 

Elementi objektiv ishte vendimtar për konfiguracionin e krimit dhe llojin e dënimit. 

Elementi objektiv dominonte dukshëm mbi atë subjektiv, për të mos thënë që ky i 

fundit ishte zhdukur fare.  

 

                                                           
5 Ugo Fornari “Trattato di psichiatria forense”, 1997, fq. 7. 
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Kulti i ligjit Romak përgjate gjithë mesjetës mbeti i padiskutueshëm. Edhe kisha, 

ndërmjetësja e rëndësishme midis kulturës Gjermanike dhe asaj Romake, mbështeste 

vlerat dhe efikasitetin e kësaj të fundit. Nën vëzhgimin aplikativ, nuk duhet harruar që 

mesjeta ishte epoka e ndryshimeve historike, ekonomike, kulturore, politike dhe 

gjeografike.  

 

 

1.5 Koncepti dhe roli i papërgjegjshmërisë gjatë Revolucionit Francez dhe 

Kodi i Napoleonit. 

 

Në vitet 1740 - 1750 Europa njohu një periudhë zhvillimi ekonomik, të shoqëruar me 

një rritje demografike dhe një rrymë mendimi që u quajtën Iluministe dhe përfaqësuan 

kulturën dhe filozofinë e borgjezisë, e cila kishte qendrat e saj në Francë dhe Itali. Por 

qe Revolucioni Francez i vitit 1789 ai që themeloi një shoqëri të re bazuar në 

principet e barazisë, lirisë, duke shënuar kështu fundin e epokës moderne dhe fillimin 

e asaj kontemporane. Po në këtë vit u vendosën edhe rregullat e procesit penal.  

 

Revolucioni i vërtetë normativ, që sistemoi legjislacionin penal të kohës, ishte Kodi 

Penal i Napoleonit i aprovuar me 1810, i cili në nenin 64 shprehet:  

 

“Nuk ekziston krim atëherë kur i pandehuri ka qenë në gjendje demence në 

momentin e veprimit , ose ka qenë i detyruar nga një forcë, të cilës nuk ka mundur t’i 

rezistojë.” 

 

Demenca është ajo gjendje psikike që e bën individin të privohet nga arsyeja, nuk 

njeh realitetin, nuk dallon të mirën nga e keqja dhe nuk mund të adoptohet me detyrat 

më elementare të jetës civile. 

 

 

1.6 Koncepti dhe roli i papërgjegjshmërisë në legjislacionet penale të 

vendeve Europiane të fundit të viteve 1800. 

 

Në vijim jam përpjekur të analizoj, për aq sa është e mundur, parashikimet ligjore mbi 

papërgjegjshmërinë për shkak të gjendjes mendore sipas legjislacioneve penale të 

vendeve të huaja prej vitit 1850. 

 

Kodi Penal Prusian i vitit 1851, neni 40 shprehej se: 6 

 

”Nuk ekziston krim atëherë kur autori, në momentin e faktit, ka qenë prekur 

nga një çrregullim mendor, ose nga idiotësia, apo kur nga kërcënimi apo dhuna, nuk 

ka mundur të disponojë lirisht vullnetin e tij.”  

 

 

                                                           
6 Ugo Fornari “Trattato di psichiatria forense”, 1997, fq. 31. 
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Kodi Penal Gjerman i vitit 1872, që qëndroi në fuqi deri në ardhjen në pushtet të 

Partisë Naziste dhe formimit të Rajhut të III-të, në nenet 51 dhe 52, parashikonte 

se: 7 

 

”Nuk është veprim i dënueshëm atëherë kur autori në momentin e kryerjes së 

veprës ka qenë në mungesë të ndërgjegjes, apo në gjendje të një çrregullimi morboz të 

aktivitetit mendor, pra mungonte aftësia e një zgjedhjeje të lirë.” 

 

”Nuk është akt kriminal nëse autori është shtyrë nga një impuls i 

papërmbajtshëm ose nga një kërcënim, të bashkuar nga një rrezik i çastit, që nuk 

mund të largohej me mënyrë tjetër, si për jetën e tij ose të familjarëve.”  

Me fjalë të tjera njihet një gjendje psikike anormale pa përcaktuar shkallët e rëndesës 

dhe intensitetin.  

 

Kodi Penal Austriak i 1852 tekstualisht shprehej: 8 

 

”Nuk është i ndëshkueshëm,  krimi, veprimi, mosveprimi: a) kur autori është i 

privuar totalisht nga arsyeja; b) kur ai është subjekt i alteracioneve psikike; c) kur 

veprimi vjen si pasojë e forcës së papërmbajtshme.” 

 

Në periudhën në fjalë si sëmundjet ashtu edhe çrregullimet mendore nuk janë të 

qarta. Ato përmenden në përkufizimet e dispozitave në mënyrë të përciptë si 

“sëmundje mendore ose gjendje idiotësie”. Ajo që është e rëndësishme të 

theksohet është fakti se kodet penale i kushtonin vëmendje të veçantë kriterit 

juridik dhe jo atij mjekësor, ato përqëndroheshin në thelbin e vërtetë të 

papërgjegjshmërisë, në aftësinë për të kuptuar, vullnetin, arsyen dhe koshiencën. 

 

Në Kodin Penal Francez aktualisht në fuqi prej datës 1 Shtator 1993, koncepti i 

papërgjegjshmërisë rregullohet nga neni 122/1 dhe shprehet kështu: 9 

 

”Nuk është penalisht i përgjegjshëm personi i cili në momentin e veprës ka 

qenë i prekur nga një çrregullim psikik ose neuro-psikik i cili  ka hequr kontrollin e 

veprimeve të tij. Personi i cili gjatë kryerjes së veprës ka patur një çrregullim psikik 

ose neuro-psikik i cili ka penguar kontrollin e veprimeve të tij mbetet i dënueshëm, 

megjithatë kolegji gjykues merr parasysh rrethanat lehtësuese.” 

 

Neni 122/1 zëvendëson tërësisht nenin 64 të Kodit Penal të Napoleonit, që ishte në 

fuqi më parë. Po ashtu në kodin e ri është futur edhe “përgjegjshmëria lehtësuese”. 

Vlen të theksohet se në Kodin e Napoleonit në nenin 65 thuhej:  

 

”Asnjë krim nuk mund të falet, as dënimi i ulët, nëse ligji nuk e parashikon të 

falshëm , apo lejon aplikimin e një dënimi më pak rigoroz.” 

 

                                                           
7 Ugo Fornari “Trattato di psichiatria forense”, 1997, fq. 31. 
8 Shih po aty, fq. 32. 
9 Shih po aty, fq. 35. 
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Në të drejtën penale Sovjetike konsiderohej vepër penale çdo veprim shoqërisht i 

rrezikshëm që kërcënonte regjimin sovjetik, sistemin e ekonomisë socialiste, pronën 

socialiste, personin, të drejtat politike etj. 10  

 

Për përcaktimin e personave të papërgjegjshëm, gjykatat Sovjetike vendosnin vetë pa 

ndihmën e një psikiatri. Thelbi ishte mbrojtja e diktaturës së proletariatit dhe gjykatat 

e bazonin vendimin vetëm më argumentimin e pasjes ose jo të aftësisë për të kuptuar 

dhe nuk përqëndriheshin fare tek çrregullimet psikike.  

 

 

1.7 Koncepti dhe roli i papërgjegjshmërisë në Britaninë e Madhe. 

 

Në Britaninë e Madhe nuk ekziston një përmbledhje sistematike e ligjeve penale, pra 

nuk ekzistojnë norma të qëndrueshme e të sakta lidhur me influencën e sëmundjeve 

psikike dhe dënueshmërinë. Megjithatë, gjendja psikike e atij që ka kryer një krim 

merret në konsideratë në çdo fazë të procedimt penal. Nga këndvështrimi historik dhe 

evolutiv, e drejta penale Angleze është krijuar në mënyrë progresive, duke u bazuar 

në eksperiencën e përditshme dhe nga aplikimi i gjykatave të “ligjit të pashkruar”.  

 

Ligjet penale Angleze janë mbledhur në kohë, duke filluar nga viti 1200 e në 

vazhdim. Një grumbullim i rëndësishëm i të drejtës Angleze është përmbledhja e 

Kodit Kriminal Anglez që i përket vitit 1770, ku në kapitullin e II të tij, i ashtuquajturi 

kod parashikonte se: ”Nuk ekziston as krim as ndëshkim për të gjithë subjektet që 

kishin defekt të ”vullnetit”. Pra ligji Anglez i asaj kohe nuk njihte ndëshkim për një 

veprim të kryer pa vullnet. Mungesa e vullnetit konstatohej në tre raste: 

 

a) në mungesën e arsyes;  

b) kur arsyeja nuk mund të udhëheqë veprimin; 

c) kur veprimi determinohet nga një “dhunë ekstreme”.  

   

Sipas ligjvënësit Anglez ishte e drejtë falja e krimeve të kryera nën influencën e 

forcës së papërmbajtshme, pra kur individi reagonte në kushtet e nevojës ekstreme. 

 

 

1.8 Roli dhe rëndësia e konceptit të papërgjegjshmërisë në teoritë e 

Lombroso. 

 

Cesare Lombroso, mjek i shekullit XIX, konsiderohet babai i antropologjisë 

kriminale, duke pranuar se çrregullimet fizike janë të lidhura me sjelljen e dhunshme 

antisociale. Ai binte në kundërshtim me parimet e shkollës klasike të së drejtës 

penale, që përkrahnin teorinë e vullnetit të lirë.  

 

Teoria Pozitiviste, së cilës i përkiste Lombroso supozonte se sjellja kriminale është e 

determinuar nga faktorë të lindur. Për këtë arsye delinkuenti duhet të konsiderohej jo i 

përgjegjeshëm për sjelljen e tij kriminale.  

                                                           
10 Ugo Fornari “Trattato di psichiatria forense”, 1997, fq. 38. 
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Kjo vijë mendimi binte në kundërshtim me principin Iluminst të cilin e mbronte me 

forcë Cesare Beccaria, 11 sipas së cilit ndëshkimi ishte pasojë e sjelljes kriminale dhe 

e shkeljes së kontratës sociale.  

 

Beccaria pranonte se shoqëria dallohet nga gjendja natyrore, duke qenë se në të 

shkuarën, pjesëtarë të shoqërisë, përmes së ashtuquajturës në mënyrë simbolike 

“kontratës sociale” i kishin deleguar një pjesë të të drejtave të tyre natyrore shtetit, në 

këmbim të mbrojtjes dhe garantimit të respektimit të ligjit. 12 

 

Ndërkohë shkolla e re Pozitiviste shpresonte në një ndryshim radikal të parimeve 

iluministe: ndëshkimi, si mjet për mbrojtjen e shoqërisë duhet të ishte në proporcion 

me rrezikshmërinë shoqërore të subjektit dhe jo me rëndësinë e veprës së kryer prej 

tij. Një nga aspektet inovative të teorisë së Lombroso është pikërisht vendosje e 

individit në qendër të studimit. Qasja e tij ndaj studimeve kriminologjike u influencua 

gjerësisht nga përgatitja e tij mjekësore. Në qendër të studimeve të tij ishte ajo që 

quhej teoria e atavizmit. 13 

 

Teoria e atavizmit mbështetej në bindjen se fakti që tek krimineli nuk janë të dukshme 

tipare fizike që në fakt paraqiten tek pasardhësit e tij, nënkupton se karakteristikat e tij 

i përkasin paraardhësve të tij. Rezultatet e studimeve mbi delinkuencën atavike 

përpunuan teorinë e delinkuentit të lindur, sipas së cilës të gjithë delinkuentët 

bashkohen në një grup në bazë të karakteristikave fizike, të tilla si kafka e vogël dhe e 

deformuar, gjatësia dhe pesha mbi normë etj. Kjo kategori konsiderohej e paaftë për 

të kontrolluar pasionet, të nxitura nga alkooli dhe kumara. Më tej u morën në 

konsideratë faktorët ambientalë. Lombroso influencohet nga faktorët e personalitetit 

të delinkuentit, mosha, klima, seksi, gjendja ekonomike. Po ashtu ai e lidh vullnetin e 

lirë me kushtet ambientale. 14 

 

Në vijim u përdor shprehja “delinkuenti ordiner”, për të përkufizuar delinkuentin me 

karakterisitikat e tij të përgjithshëm.  

 

Lombroso prezantoi edhe dy tipet e reja të delinkuentëve, “delinkuenti i çmendur” dhe 

“delinkuenti i pasionit”. Tipi i “delinkuentit të çmendur” meritonte një trajtim specifik 

në krahasim me atë të delinkuentëve të shëndetshëm. “Delinkuentët e pasionit” 

dalloheshin nga kriminelët në përgjithësi, sepse përpara sjelljes shoqërisht të 

rrezikshme ato gëzonin respektin e shoqërisë dhe menjëherë pas kryerjes së veprës (që 

shkaktohej nga një paaftësi e përkohshme për të kontrolluar emocionet), pendoheshin.  

 

 

 

                                                           
11 Cesare Beccaria – jurist dhe filozof, nga eksponentët italianë më të famshëm të iluminizmit. 
12 M. Gibson “Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminologia 

biologica”, 2004, fq. 14. 
13 Atavizmi: regresi i delinkuentit në një gjendje inferiore të zhvillimit fizik dhe psikik. 
14 Artikull - Alessandro Buzzoni “I gravi disturbi della personalita’ rientrano nel concetto di 

infermita mentale (Cass. pen. Sez. Un., 25 gennaio 2005, n.9163)”; mund të gjendet në faqen 

e internetit altalex.com 
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“Delinkuentët e çmendur” ndaheshin në tre kategori: 

1. Delinkuenti i alkoolizuar, i cili kryente veprën nën ndikimin e alkoolit dhe 

vepronte me agresivitet dhe impulsivitet; 

2. Delinkuenti histerik, egocentrik, që kërkonte tërheqjen e vëmendjes së 

shoqërisë me mungesë të arsyes; 

3. I çmenduri, që hiqej si profet, duke i predikuar turmave. 

 

Antropologjia kriminale kontribuoi në formulimin e konceptit të racizmit, e destinuar 

për të dominuar ideologjinë europiane të viteve 800. 

 

Në përfundim, teoritë e Lombroso mbetën vetëm hipoteza dhe nuk iu nënshtruan 

vërtetimit shkencor. Gjithashtu ato nuk mund të qëndronin më përballë shkencave 

neuro-psikike. 

 

 

 

2. Historiku i konceptit të papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore 

nga e drejta zakonore deri në Kodin Penal të vitit 1977. 

 

 

2.1 Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore në të drejtën 

zakonore penale. 

 

E drejta zakonore ekzistoi në Shqipëri si ligj i pashkruar për një periudhë më shumë 

se 500 vjeçare. Ajo përbëhej nga kanunet, të cilët kishin ndikim sipas zonave, Kanuni 

i Lekë Dukagjinit, Kanuni i Skënderbeut dhe Kanuni i Labërisë. 

 

Sipas normave të mbledhura në Kanunin e Lekë Dukagjinit dhe në kanune të tjera 

dallohet qartë se veprat penale kishin për objekt të përgjithshëm marrëdhëniet 

shoqërore të bazuara kryesisht në pronën private. 

 

Përgjegjësia penale e personave fizikë nuk ishte drejtpërdrejtë e përcaktuar. 15 

Subjekti i një vepre penale duhet të ishte detyrimisht një mashkull, duke përjashtuar 

femrat dhe pleqtë. Në të drejtën zakonore nuk përcaktohej mosha e personit si subjekt. 

Duke qenë se kanuni njihte të drejtën e hakmarrjes ose gjakmarrjes si formë të 

vetëgjyqësisë, pra jo një ndëshkim të drejtpërdrejtë ligjor, ai e lidhte mundësinë e 

rivendosjes së një të drejte ose marrjes së gjakut me aftësinë e personit për të mbajtur 

armë, pa përcaktuar shprehimisht moshën që duhet të kishte subjekti për t`iu 

nënshtruar gjakut, në bazë të shprehjes "kush nuk ka hedh pushkë krahëve, nuk ka të 

drejtë kuvendi". 16 

 

Marrjen në përgjegjësi penale, në një formë të tërthortë, normat kanunore e 

kushtëzonin dhe me kriterin e papërgjegjshmërisë, ose me aftësinë e njeriut për të 

kuptuar dhe udhëhequr dhe kontrolluar veprimet e tij. Nga fryma e normave penale 

                                                           
15 I. Elezi ”E drejta zakonore penale e shqiptarëve”, 1983, fq. 107. 
16 Kanuni i Lekë Dukagjinit – përmbledhje e At Shtjefën Gjeçovit. 
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kanunore del në pah se personi i papërgjegjshëm, kryesisht nuk quhej mbajtës i të 

drejtave, ai nuk trashëgonte, nuk martohej dhe nuk kishte të drejtë kuvendi. Në këtë 

këndvështrim ai nuk i nënshtrohej zakonit të gjakmarrjes dhe ishte e ndaluar 

rreptësisht të `qitej` pushkë mbi të. Për këtë arsye zakonisht personat me çrregullime 

mendore mbaheshin të mbyllur dhe të izoluar me qëllim që familja të përjashtohej nga 

ndonjë dëm i kryer prej tyre dhe njëkohësisht të mos binte në gjak.  

 

Edhe pse ndaj personit të papërgjegjshëm ishte i ndaluar të merrej gjaku, faji i 

delegohej të zotit të shtëpisë, pra për një vepër penale të kryer nga një person i 

papërgjegjshëm përgjigjej familja e tij në vijë të drejtë (babai, vëllai etj. me 

përjashtim të grave). 17  

 

E njëjta frymë ekzistonte për një vepër penale të kryer nga gruaja. Edhe në rast se ajo 

ishte e shëndoshë mendërisht ose e papërgjegjshme ndaj saj nuk mund të merrej 

kurrsesi gjaku, por me përgjegjësi ngarkoheshin prindërit 18 e në disa raste të veçanta 

edhe bashkëshortët.  

 

Ajo çfarë mund të themi për kanunin, si ligj që ka funksionuar në Shqipërinë e 

Mesjetës sa i përket veprave penale të kryera nga personat e papërgjegjshëm, është 

fakti se ndryshe nga ligjet, që kanë funksionuar në vendet e tjera Europiane në të 

njëjtën periudhë, është se këto të fundit e shfajësonin tërësisht personin e 

papërgjegjshëm, duke vendosur kundrejt tij masa izoluese. E drejta zakonore, edhe 

pse nuk e bënte përgjegjës në mënyrë të drejtpërdrejtë personin e papërgjegjshëm, ia 

ngarkonte këtë përgjegjësi të zotit të shtëpisë. 19 

 

 

2.2 Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore sipas legjislacionit 

penal të Perandorisë Osmane. 

 

Kodi Penal Otoman i vitit 1858 dhe i azhornuar në 1909, u frymëzua nga Kodi Penal 

Francez i Napoleonit dhe përfaqësoi një moment të rëndësishëm në evoluimin e të 

drejtës penale shqiptare.  

 

I përbërë nga një pjesë e përgjithshme dhe një e posaçme ky kod shënonte shkëputjen 

nga praktika e mëparshme e bazuar mbi Sheriatin dhe përfaqësonte instrumentin e 

parë në drejtim të modernizimit të shoqërisë. Kodi Penal Otoman shihej nga 

shqiptarët si ligji i një vendi pushtues e për këtë arsye nuk gjeti zbatim në të gjithë 

territorin. Ai u zbatua kryesisht në qytetet e kontrolluara nga ushtria e perandorisë, 

ndërsa zonat e thella malore ruajtën me fanatizëm të drejtën kanunore autoktone. 

Përkrah të drejtës penale Otomane vazhdoi të bashkëjetonte dhe e drejta kanunore 

shqiptare, edhe në frymën e një rezistence ndaj pushtimit të huaj.  

 

                                                           
17 I. Elezi ”E drejta zakonore penale e shqiptarëve”, 1983, fq. 107, 108.  
18 I. Elezi “E drejta zakonore e Labërisë”, 2002, fq. 171. 
19 Kanuni i Lekë Dukagjinit – përmbledhje e At Shtjefën Gjeçovit. 
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Në Kodin Penal Otoman papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore 

parashikohej në nenin 41, si më poshtë: 

 

"I akuzuari përjashtohet nga aplikimi i dënimit të parashikuar në ligj, nëse 

konstatohet se ai ishte në një gjendje demence në momentin e kryerjes së veprimit." 

 

Sikurse dhe kodet penale të vendeve perëndimore, edhe Kodi Penal Otoman, e lidhte 

papërgjegjshmërinë në mënyrë të drejtpërdrejtë me sëmundjen mendore.  

 

Sipas nenit të sipërcituar, gjendja e demencës është pikërisht elementi përcaktues për 

përjashtimin nga përgjegjësia penale. Megjithatë vetë dispozita është e vakët e 

krahasuar me kodet penale të kohës, si Kodi Zanardelli. Kodi Penal Otoman, edhe pse 

është ndërtuar sipas modelit të Kodit Francez, nuk paraqet ndonjë moment të dallimit 

të kriterit juridik ose atij mjekësor në formulën e papërgjegjshmërisë. 

 

Neni 41 i Kodit në fjalë mjaftohet vetëm me përjashtimin nga përgjegjësia penale, 

duke mos parashikuar konceptin e gjysmë – përgjegjësisë penale ose ndryshe atë të 

uljes pjesërisht të ekuilibrit mendor, koncept i afirmuar në kodet penale perëndimore 

të kohës. 

 

Referuar dokumentave dhe studimeve historike të kohës, nuk ka të dhëna për sa i 

përket përcaktimit të gjendjes së papërgjegjshmërisë në subjektet që kanë kryer një 

vepër penale.  

 

E thënë ndryshe, nuk dihet me saktësi nëse këtë vlerësim e bënte një ekspert psikiatër 

apo ky fakt merrej i mirëqenë nga gjykata, duke vlerësuar gjendjen mendore të 

personit në momentin e kryerjes së veprës dhe përpara tij. Pra është e paqartë nëse 

vlerësimi i papërgjegjshmërisë bëhej rast pas rasti apo statusi prej "të çmenduri" e 

shoqëronte personin gjatë gjithë jetës. 

 

Kodi Penal Otoman nuk parashikonte asnjë dispozitë për trajtimin e personave të 

papërgjegjshëm që kanë kryer një vepër penale, si për shembull mbyllja në 

institucione mjekësore në rastet kur lënia e lirë e tyre përbën rrezik për shoqërinë. 

 

Ekzistenca e të drejtës zakonore, përkrah Kodit Penal Otoman, paraqiste vështirësi në 

aplikimin e ligjit penal. Edhe pse personi me ligj konsiderohej i papërgjegjshëm për 

shkak të gjendjes mendore (i çmendur) ose për shkak të moshës (i mitur), faji nuk 

binte drejtpërdrejt mbi të, por mbi të zotin e shtëpisë.  

 

 

2.3 Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore sipas Kodit Penal të 

vitit 1928. 

 

Me shpalljen e shtetit shqiptar monarki, në vitin 1927, u hartua edhe Kodi i parë Penal 

Shqiptar i njohur si Kodi Penal i Mbretërisë ose ndryshe Kodi Penal i Zogut. Kodi i ri 

Penal u ndërtua mbi modelin e Kodit Penal Italian të Zanardelli-t, i vitit 1889. Parimet 

dhe institutet e pjesës së përgjithshme dhe të pjesës së posaçme ndoqën gjurmët e 
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Kodit Penal Italian, me disa përjashtime të vogla për të cilat juristët shqiptarë iu 

referuan kodeve penale të tjera Europiane.  

 

Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore parashikohet në nenet 47, 48 të 

Kodit Penal të Zogut. 

 

Sipas nenit 47: 

 

"Nuk asht i ndëshkueshëm ay, i cili në kohën që ka ba fajin ka ndodh në një 

dobësi mendore t`atillë sa që të ketë pasë humbun ndërgjegjen e veprave të veta ose 

sa që të mos ketë kenë e mundun për me veprue ndryshe. 

 Me gjith këtë gjyqi, po t`a shofi të rrezikshëm që i pandehuni i 

papërgjegjëshëm si ma sipër të lihet i lirë, urdhënon dorëzimin e tij në prefekturën e 

vendit për me marrë masat ligjore që kanë me u caktue me ligjë të posaçmë." 

 

Edhe në Kodin Penal të Zogut papërgjegjshmëria lidhet vetëm me çrregullimin 

mendor në momentin e kryerjes së veprës penale, por pa bërë përcaktime të llojit të 

çrregullimit. Megjithatë edhe pse nuk përcaktohen sëmundjet ose llojet e tyre, 

përmendet masa e veprimit të sëmundjes deri në humbjen e ndërgjegjes për veprimet 

ose mosveprimet e personit. Në dispozitë duket qartë ekzistenca e kriterit juridik dhe 

mungesa e atij mjekësor.  

 

Ndryshe nga kodet penale të vendeve të tjera të së njëjtës periudhë, ku dallimi i 

kritereve bëhet që në dispozitë, në Kodin Penal të Zogut, nenin 47, rëndësi i jepet 

vetëm kriterit juridik.  

 

Kriteri mjekësor vihet në dukje në Ligjin mbi Aplikimin e Kodit Penal, vetëm në 

momentin e mendimeve të ekspertit për sa i përket gjendjes mendore të subjektit. 

 

Në nenin 48 parashikohet ajo që në ligjin penal njihet si ulja e ekuilibrit mendor si 

pasojë e një çrregullimi psikik, si më poshtë: 

 

"Kur gjendja e tregueme në nenin e masipërm ka qënë e atillë që ia ka 

pakësue tepër pandehshmësinë pa mos ia ngrejt krejt, ndëshkimi i caktuem për fajin e 

bamun, zbritet në mënyrën që pason.... " 

 

Ndryshim nga neni 47 përbën fakti që e bën personin të përgjegjshëm, rrethanë kjo që 

mbahet parasysh në caktimin e dënimit, në të njëjtën mënyrë si në aplikimin e ligjit 

penal sot. 

 

Edhe pse në Kod nuk parashikohen masat mjekësore, lënia e lirë e personave që 

vuanin nga çrregullime mendore, sidomos të atyre që ishin autorë të veprave penale të 

rënda, paraqiste rrezikshmëri të madhe për shoqërinë.  

 

Kështu Ligji mbi Aplikimin e Kodit Penal të Ahmet Zogut, miratuar me Dekretin e 

datës 03.06.1927, në nenin 23 të tij parashikonte ekzekutimin e atyre vendimeve që 

urdhëronin dorëzimin e personave të papërgjegjshëm në prefekturë ose nënprefekturë. 
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Në vijim, ligji parashikonte edhe mbylljen e tyre në institucione mjekësore, spitale 

psikiatrike (çmendina), pas dorëzimit të tyre në prefekturë. 

 

Ligji në fjalë ka pasur atributet e një ligji me karakter procedurial penal, në mungesë 

të një kodi të procedurës penale, pasi në të parashikohej edhe nxjerrja e personit të 

mbyllur në çmendinë ose institucione të tjera, mënyra si i drejtohej kërkesa gjykatës, 

transmetimi i informatave prokurorisë që shërbenin për vendimmarrjen mbi çështjen e 

nxjerrjes së personit nga instituti ose jo, marrjen e mendimit të ekspertit, caktimi i 

kujdestarit në mënyrë që personit të mos i rrezikohej jeta, si dhe të mos rrezikohej 

siguria e të tjerëve.  

 

Rëndësi paraqet procedura e caktimit të ekspertit, veçanërisht dispozitat që nuk 

lejonin pjesëmarrjen e të njëjtit ekspert që kishte bërë vërtetimin e gjendjes mendore 

në kohën e kryerjes së veprës penale, në verifkimin e gjendjes mendore në momentin 

e kërkesës për lirim nga institucioni mendor. 

 

Gjithashtu, njëlloj si Kodi aktual i Procedurës Penale, Ligji mbi Aplikimin e Kodit 

Penal kërkonte verifikimin e gjendjes shëndetësore dhe ekonomike të kujdestarit, në 

rastin kur vendosej kujdestaria e personit të papërgjegjshëm për shkak të gjendjes 

mendore. 

 

 

2.4 Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore në të drejtën penale 

të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

 

Pas çlirimit të Shqipërisë nga pushtimi nazi – fashist dhe vendosjes së shtetit totalitar 

komunist, u hartua legjislacioni i ri penal në mbështetje të statutit të Republikës 

Popullore të Shqipërisë, që në vetvete përbënte Kushtetutën e regjimit të ri.  

 

Kodi Penal u miratua në datën 13 Maj 1948 me ligjin nr. 599. Ai u hartua në frymën e 

fitores së luftës nacional – çlirimtare, mbrojtjen e rendit të ri socialist, si dhe 

mbrojtjen e personit dhe të drejtat e shtetasve.  

 

Në mënyrë të detajuar ai parashikonte fajin, si themelin e përgjegjësisë penale, 

caktimin e dënimeve, masave edukonjëse dhe atyre shëndetësore, sipas një procedure 

të parashikuar në ligj. 

 

Sipas Kodit Penal të vitit 1948, themeli i përgjegjësisë penale konsiderohej çdo 

veprimtari që vinte në rrezik ose cënonte organizimin shtetëror dhe shoqëror, 

pavarësinë dhe sigurimin e Republikës Popullore të Shqipërisë. 20   

 

Pavarësisht të qenit një akt ligjor i miratuar nga një sistem totalitar, i cili frymëzohej 

nga doktrina komuniste, Kodi Penal parashikonte në pjesën e përgjithshme gjithë 

parimet demokratike të marrjes ne përgjegjësi penale.  

                                                           
20 Ligji nr. 599, dt. 13.05.1948, mbi Kodin Penal të Republikës Popullore të Shqipërisë, neni 

1; botuar në Gazetën Zyrtare nr. 65, datë 04.06.1948. 
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Në nenin 6 të tij ishte parashikuar papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore: 

 

”(1) Nuk ësht përgjegjës penalisht personi që kur ka kryer fajin penal ndodhej 

në një gjendje sëmundje mendore kronike ose të përkohshme, tronditje mendore të 

përkohshme ose zhvillimi mendor të metë, në qoftë se nga shkaku i këtyre gjendjeve 

nuk ka patur ndërgjegjen e rëndësisë së veprës ose nuk ka mundur të kontrollojë 

veprimet e tij. 

  (2) Kondra një auktori të tillë munt të zbatohen masat shëndetësore 

mprojtëse. 

  (3) Auktori ësht përgjegjës penalisht në qoftë se ësht vënë vetë në gjendje 

tronditjeje mendore të përkohshme me qëllim që të kryejë fajin penal në këtë gjendje.” 

 

Kodi në fjalë nuk e përcaktonte papërgjegjshmërinë si një çrregullim mendor por e 

ngushtonte sferën në sëmundje mendore tipike për të cilat kërkohej diagnoza e saktë.  

 

Kriteri juridik përcaktohej në mospasjen e ndërgjegjes dhe rëndësisë në momentin e 

kryerjes së veprës penale ose moskontrollimi i veprimeve të autorit, të ndikuara nga 

tronditjet mendore, zhvillimi i metë mendor ose sëmundjet mendore.  

 

Ndërgjegja e rëndësisë së veprës, si kriter juridik nuk ishte gjë tjetër veçse aftësia për 

të kuptuar dhe dëshiruar ardhjen e pasojës. Ndërgjegja ishte vlerësimi ose çmimi që 

çdo person i bënte veprimit ose mosveprimit të tij, nëse ky ishte i dëmshëm për 

shoqërinë ose për individë të veçantë. Kjo nënkuptonte një proces të zhvillimit 

mendor, në varësi të zhvillimit të përgjithshëm personal që varej gjithashtu nga 

përvoja për të perceptuar fenomenet, objektet, pra për të bërë përgjithësime dhe për të 

nxjerrë përfundime në lidhje me marrëdhëniet juridike që mbronte Kodi Penal.  

 

Nga ana tjetër zhvillimi i metë mendor konsiderohej mungesa e zotësisë për të krijuar 

mendime, pra për të pasur funksionim normal të procesit të të menduarit. Në personat 

me zhvillim të metë mendor mungonte vullneti vlerësues, aftësia e këtyre subjekteve 

për të kuptuar mbrojtjen e marrëdhënieve juridiko – shoqërore. 

 

Ulja e ekuilibrit mendor nuk parashikohej si rrethanë lehtësuese nga dispozita, por ajo 

përbënte shkak për përjashtimin nga përgjegjësia penale. Tronditja mendore e 

përkohshme përbënte uljen e ekuilibrit mendor, të shkaktuar nga një çrregullim 

mendor, gjendje emocionale ose dehja. Kryesisht kjo formë nuk cënonte drejtpërdrejt 

psikikën por veprimtarinë intelektuale të trurit, duke bërë që personi të ishte në 

gjendje të bënte lidhjen, pra të perceptonte raportin që ekziston midis marrëdhënies 

shoqërore të cënuar dhe rendit juridik. Në çdo rast këto rrethana përcaktoheshin nga 

gjykata, duke plotësuar në këtë mënyrë tablonë e kriterit juridik të 

papërgjegjshmërisë.  

 

Në dispozitë parashikohej shprehimisht zbatimi i detyrueshëm i masave shëndetësore 

kundrejt personave të papërgjegjshëm autorë të veprave penale. Këto masa 

vendoseshin nga gjykata, e cila ishte edhe organi kompetent i konstatimit të 
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papërgjegjshmërisë. 21 Personit nuk i bëhej një diagnozë e mirëfilltë për sa i përket 

çrregullimeve mendore. Për ta cilësuar personin si ”të çmendur”, gjykata mjaftohej 

me sjelljen e tij të jashtme ose në të dhëna të tjera. 

 

”Kur gjykata konstaton se auktori i veprës ësht i papërgjegjshëm dhe se duke 

qëndruar i lirë ësht i rrezikshëm, urdhëron dërgimin e tij në një institut psikiatrik ose 

institut tjetër mjekimi.” 

 

Në dispozitë nuk parashikohej mjekimi i detyruar ambulator, pra mjekimi në gjendje 

të lirë, duke qenë se personat e sëmurë mendorë konsideroheshin si rrezik potencial 

për kryerjen e ndonjë vepre tjetër.  

 

Rrezikshmëria shoqërore e personit, por edhe e veprës ishte kriteri përcaktues për 

gjykatën për shtrimin e personit në spital psikiatrik, nga i cili nuk dilte më, ose për të 

vendosur mjekimin në një institut tjetër mjekësor kur kishte të dhëna të arsyeshme se 

personi mund të rekuperonte nga gjendja mendore, pra të shërohej. 

 

Gjithë koncepti i papërgjegjshmërisë si formë e përjashtimit nga përgjegjësia penale, 

por edhe vendosja e masës mjekësore përbëhej vetëm nga kriteri juridik. Çrregullimi 

mendor ishte i arsyeshëm dhe i bazuar për aq kohë sa ai manifestohej në sjelljen e 

jashtme të autorit. Në përfundim ishte gjykata që vlerësonte nëse autori ishte i 

çmendur ose jo dhe cili do të ishte vendimi më i përshtatshëm duke marrë parasysh 

interesin paraprak të shtetit e pastaj atë të shoqërisë. 

 

E drejta penale në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë karakterizohej nga 

filozofia marksiste - leniniste e frymëzuar dhe nga thëniet e diktatorit Hoxha, me në 

qendër luftën e klasave dhe mbrojtjen, pavarësinë dhe integritetin e territorit të 

Republikës së Shqipërisë nga armiqtë e brendshëm dhe të jashtëm. Ajo kishte në 

qendër dhe detyrë të mbrojtjes shtetin dhe jo individin, ndryshe nga Kodi Penal 

aktual. 

 

Kodi Penal ishte i frymëzuar nga Kodi Penal i Bashkimit Sovjetik dhe për rrjedhojë të 

gjithë institutet e të drejtës penale i referoheshin të drejtës penale sovjetike. 

Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore si kusht kryesor i marrjes në 

përgjegjësi penale logjikisht bazohej në të drejtën penale sovjetike.  

 

Në Kodin Penal të Republikës Popullore të Shqipërisë të vitit 1952, në nenin 7 

parashikoheshin "personat e papërgjegjshëm". 

 

"Nuk ka përgjegjësi penale personi i cili kur ka kryer krimin është ndodhur në 

gjendje sëmundjeje psikike kronike, në gjendje humbjeje të përkohshme të aftësisë 

psikike ose në gjendje zhvillimi mendor të metë, ose nën influencën e ndonjë 

sëmundjeje tjetër që qoftë se për shkak të kësaj gjendjeje nuk ka patur ndërgjegjen e 

rëndësisë së veprës, ose nuk ka mundur të kontrollojë veprimet e tij. 

                                                           
21 Ligji nr. 599, dt. 13.05.1948, mbi Kodin Penal të Republikës Popullore të Shqipërisë, neni 

79; botuar në Gazetën Zyrtare nr. 65, datë 04.06.1948. 
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 Kundër një personi të tillë mund të merren masa mjekësore dhe edukonjëse. 

 Efektet e kësaj dispozite nuk shtrihen mbi personat që kanë kryer krimin duke 

qenë të dehur." 

 

Papërgjegjshmëria në nenin në fjalë lidhet me faktin e ekzistencës së një sëmundjeje 

kronike dhe zhvillimit të metë mendor, të cilat nuk janë parashikuar për përjashtimin 

nga përgjegjësia në Kodin Penal aktual.  

 

Personi me zhvillim të metë mendor nuk është në gjendje të kuptojë rëndësinë e 

veprimeve apo mosveprimeve në asnjë moment të jetës së tij për arsye se kjo 

sëmundje e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës, nuk i është zhvilluar intelekti dhe për 

rrjedhojë nuk bën dallimin midis të mirës dhe të keqes, të lejuarës dhe të ndaluarës.  

 

Në veprat penale të kryera nga personat me zhvillim të metë mendor ose që vuanin 

nga një sëmundje kronike, nuk shihej si domosdoshmëri kryerja e ekspertimit për një 

hetim të mëtejshëm mbi intensitetin e sëmundjes në momentin e kryerjes së veprës 

penale dhe a kishte ndikuar ajo në kryerjen e veprës penale, sepse këto persona 

konsideroheshin si "idiotë". Ndaj tyre jepej masa mjekësore dhe kur verifikohej 

rrezikshmëria shoqërore, këta persona mbylleshin në spitale psikiatrike duke ndenjur 

të izoluar për gjatë gjithë jetës, me interpretimin se personi i prekur nga zhvillimi i 

metë mendor apo sëmundjet psikike kronike nuk mund të rikuperojë më mendërisht. 

Ekspertimi psikiatrik konsiderohej nga gjykata si domosdoshmëri në gjendjet e 

humbjes së përkohshme të aftësisë psikike ose ndonjë sëmundjeje tjetër dhe a kishte 

influencuar kjo sëmundje në uljen e ndërgjejgjes së personit në momentin e kryerjes 

së veprës penale. 

 

Në nenin 38 të Kodit parashikohen masat mjekësore dhe edukonjëse.  

 

”Masat mjekësore janë: 

a) mjekimi i detyruar; 

b) mbyllja me veçim në një institucion mjekësor.........” 

 

Mjekimi i detyruar ndryshonte nga mjekimi i detyruar ambulator, sepse subjektet i 

nënshtroheshin mjekimit të detyruar në një spital psikiatrik. 22 Megjithatë kjo masë 

jepej rrallë në praktikë duke qenë se subjektet e papërgjegjshëm, autorë të veprave 

penale në një mënyrë ose në një tjetër, paraqisnin rrezikshmëri shoqërore ndaj 

komunitetit dhe preferohej veçimi i tyre. 23 Nuk mungonin edhe rastet kur subjekte me 

rrezikshmëri të pakët shoqërore liheshin nën kujdesin e familjes ose të të afërmve me 

kusht që të sigurohej një mbikqyrje e domosdoshme mjekësore, bazuar në ligjin e 

kohës për shëndetin mendor. 24  

 

Mbyllja me veçim në institucion mjekësor ishte masa shtrënguese më e zakonshme, e 

cila në vitet në fjalë vuhej në spitalet psikiatrike civile në seksionin përkatës për 

                                                           
22 U. Vehbiu, N. Shtino “Psikiatria ligjore”, 1986, fq. 61. 
23 N. Peza, A. Cela, I. Elezi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 1982, fq. 295. 
24 U. Vehbiu, N. Shtino “Psikiatria ligjore”, 1986, fq. 69. 
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personat, të cilëve kishin një çrregullim mendor në kohën e kryerjes së veprës, ose që 

ky çrregullim i ishte shfaqur gjatë vuajtjes së dënimit. Në vitin 1964 u hap për herë të 

parë spitali psikiatrik i Elbasanit ”Sadik Dinçi”, i organizuar në reparte, një prej të 

cilëve shërbeu për aplikimin e masës mbyllje me veçim në një institucion mjekësor. 

 

Masat mjekësore aplikoheshin edhe ndaj të dënuarve me heqje lirie kur gjatë 

periudhës së vuajtjes së dënimit sëmureshin nga një sëmundje psikike klinike. 25 

 

Në datën 1 Tetor 1977 hyri në fuqi Kodi i ri Penal. Koncepti i papërgjegjshmërisë 

pësoi një ndryshim thelbësor nga Kodi Penal i vitit 1952. Personat e papërgjegjshëm 

përcaktoheshin në nenin 8 të Kodit Penal: 

 

"Nuk ka përgjegjësi penale personi i cili kur ka kryer veprën penale nuk ka 

pasur vetëdijen e rëndësisë së saj ose nuk ka mundur të kontrollojë veprimin ose 

mosveprimin e tij për shkak të një sëmundjeje psikike të zhvillimit të metë mendor ose 

ndonjë sëmundje tjetër që shoqërohet me turbullime psikike." 

 

Në interpretim të kësaj dispozite sëmundjet mendore ishin saktësisht të përcaktuara 

dhe as ekspertët e as gjyqtarët ose organet e ndjekjes penale nuk mund të shikonin 

përtej këtij përcaktimi.  

 

Në ndryshim nga Kodi Penal i vitit 1952, në formulën e papërgjegjshmërisë u hoq 

shprehja "sëmundje psikike kronike", e cila përbënte kushtin e parë për mosmarrjen 

në përgjegjësi penale. 26 Një ndryshim tjetër nga kodi i mëparshëm është fakti se në 

Kodin Penal të vitit 1977 u vendos theksi tek vetëdija e personit dhe se si sëmundja 

mendore e kompromenton këtë vetëdije. Sëmundjet nuk ishin shprehimisht të 

përcaktuara, me përjashtim të zhvillimit të metë mendor.  

 

Duke qenë se nuk ekzistonte një listë e përcaktuar për sëmundjet mendore, sikurse 

është  ajo e nozografisë, ky Kod solli si element të ri, bashkëpunimin midis të drejtës 

dhe psikiatrisë, duke i lënë hapësirë kësaj të fundit për përcaktimin e sëmundjeve rast 

pas rasti, sipas shprehjes "çdo sëmundje tjetër që shoqërohet me turbullime psikike". 

Kodi Penal i vitit 1977, sikurse edhe ai i vitit 1952 nuk njohin atë që sot quhet 

gjysëmpërgjegjshmëria ose uljen e ekuilibrit mendor. 

 

Sikurse dhe në Kodin Penal aktual, për përcaktimin e papërgjegjshmërisë përdoreshin 

dy kritere, me ndryshimin e vetëm që përparësi kishte kriteri juridik dhe jo ai 

mjekësor. Vënia në radhë të parë e kriterit juridik kishte rëndësi teorike dhe praktike. 

Rëndësia teorike konsistonte në faktin se përcaktimi i papërgjegjshmërisë duke u 

nisur nga kriteri juridik vinte nga parimi prej të cilit udhëhiqej gjykata në vlerësimin e 

të gjitha provave që ajo merrte në shqyrtim. 27 Kriteri juridik ishte themelor në 

zgjidhjen e çështjes, ndërsa kriteri mjekësor thjesht e ndihmonte atë. Rëndësia 

praktike qëndronte se gjykata dhe hetuesia duhet ta vlerësonin raportin mjekësor në 

                                                           
25 U. Vehbiu, N. Shtino “Psikiatria ligjore”, 1986, fq. 63. 
26 U. Vehbiu, N. Polimeri, T. Pikuli “Psikiatria klinike”, 1985, fq. 373. 
27 U. Vehbiu, N. Shtino “Psikiatria ligjore”, 1986, fq. 37. 
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lidhje me gjithë provat e tjera dhe jo ta pranonin atë si elementin kyç për zgjidhjen e 

çështjes.  

 

Kriteri juridik përbëhej nga dy elementë, elementi intelektual dhe ai volitiv. 28 

 

Praktika gjyqësore gjithashtu i jepte rëndësi të madhe kriterit juridik. Kolegji Penal i 

Gjykatës së Lartë pranonte se humbja e kontrollit dhe e vetëdijes e bënte të pamundur 

personin të kuptonte veprimin ose mosveprimin e tij. 29 

 

Kriteri mjekësor nënkuptonte çrregullimin e veprimtarisë së psikikës, prishjen e 

funksionit normal të saj, por gjithmonë i ardhur si rezultat i sëmundjes psikike të 

përcaktuar dhe të përhershme siç ishin skizofrenia, paralizat progresive, psikozat 

encefalike etj. 30 Pikërisht në ekzistencën e sëmundjes së përhershme ose të 

përkohshme bëhej dalllimi midis prishjes tërësisht të ekuilibrit mendor dhe uljes 

pjesërisht të tij. 31 

 

Gjykata nuk ndalej në faktin se sa sëmundja, edhe pse e përkohshme, kishte ndikuar 

në vullnetin dhe dëshirën e personit në momentin e kryerjes së veprës penale.  

 

Kriteri mjekësor tregonte vetëm domosdoshmërinë për të përcaktuar dhe njohur 

sëmundjet, pra për të bërë diagnozën. 32 Kjo nuk përcaktonte përgjegjshmërinë apo 

papërgjegjshmërinë e personit, pra ai nuk ishte i plotë dhe përcaktues.  

 

Nuk ishte e rëndësishme që personi të kishte pasur një çrregullim mendor në 

momentin e kryerjes së veprës penale, por kjo gjendje duhet të vërtetohej edhe në të 

kaluarën e tij. 33  

 

Në të njëjtën frymë interpretohej neni sipas të cilit vepra penale kryhej në gjendje të 

dehur. Ndryshe nga Kodi Penal i vitit 1927, konsiderohej e barabartë me 

papërgjegjshmërinë edhe kur personi e kryente veprën penale në gjendje të dehur ose 

aksidentale dhe për rrjedhojë nuk do të përgjigjej penalisht.  

 

Kodi Penal i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë nuk e parashikonte dehjen 

patologjike si shkak për përjashtimin nga përgjegjësia penale. Megjithatë praktika 

gjyqësore e kishte pranuar këtë lloj dehje dhe e kishte barazuar atë me humbjen e 

aftësisë. 34  

  

 

                                                           
28 N. Peza, A. Cela, I. Elezi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 1982, fq. 134. 
29 Shih po aty, fq. 135; Udhëzim i Plenumit të Gjykatës së Lartë nr. 5, datë 10.05.1982 “Mbi 

zbatimin e masave mjekësore”. 
30 U. Vehbiu, N. Polimeri, T. Pikuli “Psikiatria klinike”, 1985, fq. 372. 
31 N. Peza, A. Cela, I. Elezi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 1982, fq. 136. 
32 Shih po aty. 
33 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 134. 
34 N. Peza, A. Cela, I. Elezi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 1982, fq. 137. 
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Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë kishte konkluduar se, vetëm efektet e dehjes 

patologjike barazoheshin me papërgjegjshmërinë për shkak të gjendjes  mendore. Në 

këtë rast, personi që kishte kryer një vepër penale në gjendje të dehur në atë shkallë sa 

nuk kishte pasur mundësi të kontrollonte veprimet e tij, ishte i papërgjegjshëm 

penalisht. Për sa i përket llojeve të tjera të dehjes, personi ishte i përgjegjshëm dhe në 

varësi të rastit pranoheshin rrethanat rënduese apo lehtësuese. 35 

 

Me ndryshimet demokratike që ndodhën pas viteve 1990, lindi nevoja për hartimin e 

një Kodi të ri Penal. Ndryshe nga Kodi Penal i mëparshëm, i cili kishte si detyrë 

kryesore mbrojtjen e partisë shtet dhe ideologjisë së saj, Kodi Penal i vitit 1995 vuri 

në themel të tij individin dhe mbrotjen e tij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 N. Peza, A. Cela, I. Elezi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 1982, fq. 137. 
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KAPITULLI II 

 

Kuptimi i papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore 

 

 

 

 

 

1. Përgjegjësia në të drejtën penale. - 1.1 Përjashtimi nga përgjegjësia penale. - 1.2 

Papërgjegjshmëria si kusht për përjashtimin nga përgjegjësia penale. -  1.3 Aftësia për 

të kuptuar dhe kontrolluar veprimet dhe ardhjen e pasojave dhe bazat e fajësisë. 

2. Klasifikimi në dy kritere i konceptit të papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes 

mendore. - 2.1 Arsyet dhe dobishmëria e ndarjes në dy kritere. - 2.2 Dallimi ndërmjet 

kriterit juridik dhe atij mjekësor. - 2.3 Përcaktimi i kriterit më të rëndësishëm. 

3. Aspekti procedurial i papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore. - 3.1 

Konstatimi i papërgjegjshmërisë në momentin e kryerjes së veprës penale dhe kushtet 

e procedimit. - 3.2 Konstatimi i papërgjegjshmërisë gjatë hetimit dhe gjykimit. - 3.3 

Konstatimi i papërgjegjshmërisë gjatë ekzekutimit të dënimit. - 3.4 Natyra 

proceduriale e masës së sigurimit të shtrimit të përkohshëm në spital psikiatrik. - 3.5 

Natyra proceduriale e ekspertimit psikiatrik. - 3.6 Lirimi i të burgosurit. 

4. Kuptimi i uljes pjesërisht të ekuilibrit mendor. - 4.1 Dallimi midis prishjes tërësisht 

dhe uljes pjesërisht të ekuilibrit mendor. - 4.2 Dallimi ndërmjet papërgjegjshmërisë 

për shkak të gjendjes mendore dhe tronditjes së fortë psikike të çastit. 

5. Dehja dhe përdorimi i substancave narkotike e psikotrope. Ndikimi i tyre në 

aftësinë për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave. 

6. Gjendja emotive dhe pasionale dhe përjashtimi nga sfera e papërgjegjshmërisë. 

 

 

 

 

 

Instituti i papërgjegjshmërisë përfaqëson pikën e ndarjes midis subjekteve që do të 

konsiderohen të përgjegjshëm dhe subjekteve të cilët nuk mund t’i nënshtrohen një 

gjykimi. Prandaj përkufizimi i konceptit të papërgjegjshmërisë dhe i efikasitetit të tij, 

kërkon individualizimin e presupozimeve mbi të cilat mbështetet kjo kategori.   

 

Përse drejtësisë i nevojitet instituti i papërgjegjshmërisë? Për çfarë arsyesh 

përjashtohen nga dënimet personat që nuk kanë aftësinë për të kuptuar veprimet dhe 

për të dëshiruar ardhjen e pasojave? Ky është një nga problemet më të vështira dhe 

më të debatueshme të së drejtës penale. 

 

Themeli i papërgjegjshmërisë mbështetet në problemin e përgjegjshmërisë së 

individit, i hasur përherë, por asnjë herë i zgjidhur. Për t’i dhënë një përgjigje kësaj 

pyetjeje tradicionalisht janë përballur determinizmi dhe indeterminizmi. 36 

 

                                                           
36 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 131. 
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Koncepti determinist konsideron se veprimi njerëzor udhëhiqet nga parimi i rastësisë, 

në bazë të së cilit asnjë fenomen nuk mund të konstatohet nëse nuk paraprihet nga një 

tërësi kushtesh që e përcaktojnë me siguri. Njeriu vepron në bazë të instikteve, 

emocioneve, frikërave ose faktorëve të jashtëm, që mund të shtrihen deri në pikën e 

cënimit të vullnetit. Për këtë motiv, mundësia e të vepruarit ndryshe nga mënyra në të 

cilën personi ka vepruar, ekziston vetëm në mendjet e të tjerëve. Kjo teori e 

mbështetur nga shkolla pozitiviste, refuzon parimin e përgjegjësisë individuale, duke 

e zëvendësuar me atë të përgjegjësisë sociale dhe juridike, në bazë të së cilës çdo 

individ që ka kryer një vepër penale, duhet të përgjigjet përballë shoqërisë, e cila 

mbrohet nga ky i fundit me masa shtrënguese ose rehabilituese. Për rrjedhojë mohohet 

edhe dallimi midis subjekteve të përgjegjshëm dhe atyre të papërgjegjshëm. 

 

Kësaj rryme i kundërvihet teoria indeterministe e përkrahur nga shkolla klasike, sipas 

së cilës baza e papërgjegjshmërisë është vullneti i lirë. Kjo teori afirmon se dënimi si 

ndëshkim, presupozon se subjekti ka zgjedhur me vullnet të lirë, në momentin e 

kryrjes së veprimit prej tij. E thënë me fjalë të tjera supozohet se ai me vetëdije ka 

zgjedhur të keqen ndërkohë që kishte të gjitha mundësitë që të zgjidhte të mirën. Liria 

e vullnetit dhe liria e zgjedhjes, sipas ndjekësve të kësaj teorie, do të mungonte në 

subjektet që nuk kanë një zhvillim të mjaftueshëm intelektual dhe janë të prekur nga 

anomali psikike, sepse ata nuk e kanë këtë liri vullneti, dhe për pasojë nuk mund të 

ndëshkohen. Ndërsa në qoftë se liria e vullnetit nuk përjashtohet, por është e limituar, 

sikurse ndodh në personat me ulje të ekuilibrit mendor ose me përgjegjësi të kufizuar, 

edhe dënimi, për të njëjtin motiv, duhet të zvogëlohet. Themeli i papërgjegjshmërisë 

është pra liria e vullnetit të individit. 

 

Edhe pse shumica e doktrinës orientohet në favor të njohjes së konceptit të 

autodeterminizmit, ose e thënë ndryshe të konceptit të njeriut që është i aftë të veprojë 

duke kryer zgjedhje me vullnet të lirë, ende ka divergjenca sa i përket modaliteteve në 

të cilat shprehet kjo liri.    

 

 

 

1. Përgjegjësia në të drejtën penale.  

 

 

E drejta penale është pjesë e të drejtës publike, për aq kohë sa të mirat dhe të drejtat 

që ajo mbron i atribuohen individëve (jeta, pasuria, morali dhe dinjiteti etj.) dhe për 

aq kohë sa ato janë të mbrojtura nga shteti në këndvështrimin e një interesi të 

përbashkët dhe kolektiv. 

 

E drejta penale i quan faktet vepra penale dhe autorët subjekte. 37 Faktet i përkasin 

sjelljes njerëzore dhe pasojës juridikisht të rëndësishme, kurse subjektet janë personat 

që i kryejnë këto fakte.  

 

                                                           
37 I. Elezi, S. Kaçupi, M. Haxhia “Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë”, 

2001, fq. 12. 
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Prandaj baza e përgjegjësisë penale përbëhet nga tërësia e elementëve objektivë dhe 

subjektivë të parashikuar në legjislacionin penal, të mjaftueshëm për marrjen e 

personit në përgjegjësi penale. 38 Përgjegjësia penale lind nga çasti i kryerjes së veprës 

penale dhe përfundon ose pushon atëherë kur pushojnë dhe marrëdhëniet juridike 

midis subjekteve, shtetit dhe të pandehurit. Në kuptim të përgjegjësisë penale është 

shumë i rëndësishëm fakti se ajo është vetëm individuale. Përgjegjësia penale merr 

fund kur kalon afati i caktuar i vuajtjes së dënimit, duke zbatuar masat edukuese, për 

shkak të ndryshimit të rrethanave, me parashkrimin e veprës penale, amnistinë dhe 

faljen. 

 

Kryerja e veprës penale nënkupton zbatimin e dënimit ose të masave të tjera ndaj 

autorit të saj, si një reaksion i domosdoshëm i shoqërisë dhe shtetit për dëmtimin e 

shkaktuar ose rrezikimin e vlerave të mbrojtura, si rrjedhojë e cënimit të normave të 

rendit juridik. Me qëllim që të zbatohet dënimi, është e domosdoshme që autori i 

veprës të jetë përgjegjës për veprën e kryer, d.m.th të ketë një raport të caktuar psikik 

me veprën e kryer si autor i saj. 39 Prandaj, për zbatimin e dënimit është e 

domosdoshme që përveç ekzistencës së veprës penale të ekzistojë edhe përgjegjësia 

penale e autorit të veprës. Nga kjo mund të konstatohet që ekzistenca e përgjegjësisë 

penale është kusht i domosdoshëm për përcaktimin e dënimit ndaj autorit të veprës 

penale. 

 

Përgjegjësia penale paraqet një grumbull kushtesh subjektive me të cilat përcaktohet 

gjendja psikike e autorit të veprës dhe raporti i tij ndaj veprës penale. Këto kushte 

subjektive janë ato që karakterizojnë autorin e veprës penale si të aftë mendërisht dhe 

si fajtor, 40 duke nënkuptuar në të njëjtën kohë aftësinë mendore dhe fajësinë e tij. 

Nga ky nocion i përcaktuar mund të konstatohet se përgjegjësia penale është një 

kategori psikike dhe ka karakter subjektiv. 

 

Përveç këtij mendimi të bazuar në kushtet subjektive të autorit të veprës penale, në 

teorinë e së drejtës ekziston edhe një mendim më i gjerë, ose mendimi objektivo - 

subjektiv i përgjegjësisë penale.  

 

Sipas këtij botëkuptimi, përgjegjësia penale përbëhet nga dy elementë: 41 

1) vepra penale (elementi objektiv); 

2) fajësia dhe aftësia mendore (elementi subjektiv).  

 

Përgjegjësia penale me të vërtetë presupozon ekzistencën e veprës penale, sepse 

problemi i përcaktimit të përgjegjësisë penale paraqitet pasi është kryer një vepër 

shoqërisht e rrezikshme dhe e kundërligjshme, e cila me ligj është përcaktuar si vepër 

penale për te cilin parashihet dënimi. Pa ekzistencën e veprës penale as nuk mund të 

                                                           
38 I. Elezi, S. Kaçupi, M. Haxhia “Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë”, 

2001, fq. 122. 
39 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 93. 
40 Ligj nr. 7895, datë 27.01.1995 "Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar, neni 

11.  
41 Luigi Delpino “Manuale di diritto penale, parte generale”, 2010, fq. 395. 
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parashtrohet çështja e përgjegjësisë penale. Ky fakt tregon se përgjegjësia penale 

mund të shikohet edhe në këndvështrimin objektiv - subjektiv. 42 

 

Në teorinë e së drejtës penale mund të hasim edhe mendime të tilla sipas të cilave 

instituti qëndror i kësaj fushe është fajtori "i vërtetë", ndërsa përgjegjësia penale 

paraqet vetëm konstatimin, përcaktimin se një individ i përmbush kushtet për fajësi. 

Përgjegjësia penale kështu është vetëm pasojë e kryerjes së veprës penale, siç është  

përgjegjësia juridiko - civile vetëm pasojë e kryerjes së deliktit juridiko - civil ose të 

deliktit civil (shkaktimi i dëmit). Pra, përgjegjësia penale është vetëm një term teknik 

i cili tregon se një individ ka kryer vepër penale dhe që për atë vepër ai është 

përgjegjës. Kjo do të thotë që nocioni i përgjegjësisë penale ka vetëm karakter 

deklarativ e jo thelbësor. 

 

Përgjegjësia penale nuk është gjë tjetër veçse detyrimi i autorit të veprës penale që t`u 

nënshtrohet kërkesave ligjore dhe dënimit të caktuar ndaj tij për veprën penale të 

kryer. Ajo lidhet me përgjegjshmërinë e personit, pra me aftësinë për të kuptuar 

sjelljen e tij. Nga ana tjetër, lindja e saj detyron organet kompetente të fillojnë 

procedimin penal, në përputhje me rregullat e parashikuara në Kodin e Procedurës 

Penale, me qëllim që të materializohet kjo përgjegjësi. Në aspektin thelbësor bazën e 

përgjegjësisë penale e përbën vepra penale, në brendinë e së cilës shprehet 

rrezikshmëria shoqërore e veprimit ose mosveprimit kriminal. Njohja dhe zbatimi i 

parimeve dhe kërkesave të përgjegjësisë penale është në vetvete zbatimi i parimit të 

ligjshmërisë. Përgjegjësia penale nuk zbatohet ndaj të miturve që nuk kanë mbushur 

moshën e parashikuar në ligj, ndaj personave të papërgjegjshëm për shkak të gjendjes 

mendore dhe në rastin e rrethanave të tjera që sjellin përjashtimin nga përgjegjësia 

penale. 43 

 

Dy nga elementet kryesorë të figurës së veprës penale që sjellin përgjegjësinë penale 

janë subjekti, me karakteristikat e tij, konkretisht, moshën për përgjegjësi penale dhe 

përgjegjshmërinë, si dhe ana subjektive, me fajin, motivet dhe qëllimin. Subjekti është 

element i domosdoshëm i veprës penale, me të cilin kuptohet personi që ka kryer 

veprën penale dhe që do të përgjigjet për kryerjen e saj, por që të përgjigjet penalisht 

si autor i veprës penale duhet të mbajë dy cilësi, moshën dhe të jetë i përgjegjshëm.  

 

Kriteri i moshës është parashikuar nga ligjvënësi si kusht për pasjen e vetëdijes dhe 

aftësisë për të gjykuar dhe për të dalluar midis të mirës dhe të keqes. Mbushja e 

moshës për përgjegjësi penale lidhet me kohën e kryerjes së krimit ose kundërvajtjes 

penale dhe jo me moshën e fillimit të procedimit. Kjo ka rëndësi për marrjen e 

personit në përgjegjësi penale dhe për caktimin e dënimit. Krahas moshës, tipar i 

domosdoshëm i subjektit të veprës penale është përgjegjshmëria, e cila konsiston në 

aftësinë e personit për të kuptuar dhe kontrolluar sjelljen e tij dhe ardhjen e pasojave. 

 

                                                           
42 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 94. 
43 Shih po aty. 
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Rocco, 44 gjatë përgatitjes së Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale, specifikonte 

se parametrat e përgjegjësisë duhet të kërkoheshin në institutet juridike të Kodit Civil. 

Sipas këtij interpretimi, përgjegjshmëria do të përbënte një lloj aftësie penale të 

përgjithshme, e veçuar nga rasti konkret dhe e vlerësuar në kushtet e probabilitetit. 

Nga ana tjetër, fajësia, do të ishte vendimi i marrë në rastin konkret, pra në momentin 

kur vihet në jetë veprimi, pra kur shfaqet në botën e jashtme. 

 

 

1.1 Përjashtimi nga përgjegjësia penale. 

 

Në Kodin tonë Penal, përjashtimi nga përgjegjësia penale është e parashikuar në 10 

nene, duke filluar me moshën, lidhjen shkakësore, fajin dhe papërgjegjshmërinë për 

shkak të gjendjes mendore, mbrojtjen e nevojshme, nevojën ekstreme etj.  

 

Referuar parashikimit të ligjvënësit mbi dy kushtet kryesore për marrjen në 

përgjegjësi penale, konkretisht moshës dhe përgjegjshmërisë për shkak të gjendjes 

mendore, 45 mund të identifikohen subjektet që i nënshtrohen ligjit penal.  

 

Mosha për marrjen në përgjegjësi penale ka të bëjë me kohën në të cilën subjekti arrin 

të kuptojë rëndësinë e veprimeve dhe të mosveprimeve dhe në të njëjtën kohë të arrijë 

t`i kontrollojë ato, të kuptojë se po kryen vepër penale. Përcaktimi i moshës lidhet 

direkt me të kuptuarit e veprimit të kundërligjshëm dhe sjelljen shoqërisht të 

rrezikshme. Në të njëjtën frymë ecën edhe papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes 

mendore, duke qenë se personi i prekur nga një çrregullim psikik në momentin e 

kryerjes së veprës penale, nuk ka pasur atë që ligjërisht njihet si aftësia për të kuptuar 

veprimet dhe mosveprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojës.  

 

Kushtet e zhvillimit të shoqërisë bëjnë të mundur që personi që ka mbushur moshën 

14 vjeç në çastin e kryrjes së veprës penale të ketë marrë njohuri të mjaftueshme dhe 

të kuptojë çfarë është e mira dhe e keqja, dhe si rrjedhojë edhe çfarë është krim dhe 

çfarë jo. Ndërkohë personi i prekur nga një çrregullim psikik, nuk e percepton 

realitetin dhe për rrjedhojë as veprimin e kundërligjshëm, në asnjë moment të jetës së 

tij. 

 

Ekzistojnë hipoteza për përjashtimin nga përgjegjësia penale. 46 Ligji parashikon se 

subjekti nuk mund të merret në përgjegjësi penale sa herë që vuan nga çrregullime 

mendore dhe nga dehja patologjike, të tilla sa të prishin tërësisht ose pjesërisht 

aftësinë për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave. Për të miturin 

nën 14 vjeç, ekziston prezumimi absolut i përjashtimit nga përgjegjësia penale.  

                                                           
44 Rocco – jurist dhe politikan Italian, emri i të cilit lidhet ngushtësisht me Kodin Penal 

Italian, kodifikim i cili përgjithësisht është ende në fuqi. 
45 Përkatësisht, nenet 12 dhe 17, paragrafi i parë i ligjit nr. 7895, datë 27.01.1995 "Kodi Penal 

i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar. 
46 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 521. 
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Kjo listë shkaqesh për përjashtimin nga përgjegjësia penale nuk ka karakter taksativ 

por kufizohet në parashikimin e disa hipotezave. Nuk bëhet fjalë për shkaqe të 

përjashtimit automatik nga përgjegjësia penale, por të verifikimit rast pas rasti. 47 

 

Ajo që paraqet rëndësi në punimin tonë është vlerësimi i ligjvënësit mbi çrregullimin 

mendor, përkufizimin e përgjithshëm brenda të cilit parashikohen shkaqe të 

ndryshme, secili me rëndësinë e vet. 

 

Për sa i përket përkufizimit të çrregullimit mendor, Marini e identifikon atë në “çdo 

ndryshim, i aftësisë intelektuale ose volitive, ose i të dyjave, e hasur tek subjekti”. 48  

 

Kjo gjendje psikike nuk është domosdoshmërisht e qëndrueshme, por mund të jetë 

edhe një gjendje kalimtare. Nga ana tjetër termi “i sëmurë mendor” ka qenë i përfshirë 

në kodet penale të periudhës së mesjetës, sipas së cilëve parashikohej mos ndëshkimi 

për personin që kishte kryer një vepër penale pikërisht në këtë gjendje. 

 

Pavarësisht përjashtimit nga përgjegjësia penale dhe dhënia e dënimit penal, për 

personat që nuk kanë mbushur moshën ose që janë të papërgjegjshëm ekziston një 

trajtim i posaçëm jashtë sistemit të dënimit, konkretisht masat edukuese dhe masat 

mjekësore. Në kuptimin e problematikës së trajtuar në këtë material, rëndësi paraqesin 

masat mjekësore, të cilat do të trajtohen hollësisht në kapitujt në vazhdim. 

 

 

1.2 Papërgjegjshmëria si kusht për përjashtimin nga përgjegjësia penale. 

  

Në të drejtën penale përcaktohet si përgjegjshmëri, ekzistenca e kushteve të 

mjaftueshme për t’i atribuar një subjekti një vepër penale dhe për të marrë në 

konsideratë pasojat ligjore.  

 

Askush nuk mund të merret në përgjegjësi penale në qoftë se në kohën e veprës nuk 

ishte në gjendje të kuptonte dhe të kontrollonte veprimet e tij ose të dëshironte ardhjen 

e pasojave, por paaftësia nuk përjashton përgjegjësinë kur ajo është pasojë e 

veprimeve me faj të subjektit (për shembull dehja). 

 

Ekzistojnë disa teori lidhur me rëndësinë e konceptit të papërgjegjshmërisë në të 

drejtën penale: 49 

 

Teoria e vullnetit të lirë është teoria klasike dhe më e vjetra, e cila ende ka 

mbështetës të shumtë. Sipas kësaj pikëpamjeje, ka përgjegjësi penale personi që, 

përballë të mirës dhe të keqes ka zgjedhur të keqen, vetëm me vullnetin e tij të lirë.  

 

                                                           
47 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 280. 
48 G. Marini “Imputabilità, in digesto delle discipline penalistiche”, 1988, fq. 255. 
49 it.wikipedia.org/wiki/Imputabilità 

http://it.wikipedia.org/wiki/Imputabilità
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Akuzat e ngritura ndaj kësaj teorie kanë të bëjnë me karakterin e saj të paqartë dhe 

filozofik (çështja nëse ekziston apo jo vullneti i lirë, ndër të tjera, është diskutuar për 

shekuj me radhë në fushën e filozofisë). 

 

Teoria e normalitetit, sipas së cilës ka përgjegjësi penale vetëm njeriu normal, i vetmi 

që është shpirtërisht i shëndetshëm dhe i pjekur, e që reagon në një mënyrë të caktuar 

për arsye të caktuara. Kritikat ndaj kësaj teorie janë të shumta, pasi koncepti i "njeriut 

normal" është kalimtar, duke nënkuptuar si kategori të personave "jonormalë", 

delinkuentët më të rrezikshëm. 

 

Teoria e identitetit personal; për këtë teori përgjegjësia penale ekziston kur vepra e 

kryer nga personi lidhet me personalitetin e tij, si një manifestim i Unit të tij. Duke u 

nisur nga supozimi se veprimet e të sëmurit mendor kanë lidhje me personalitetin e tij 

të shtrembëruar nga gjendja e sëmurë, kthehemi sërish tek koncepti i personit 

"jonormal", si në teorinë e mëparshme. 

 

Teoria e dënimit si një kërcënim efektiv me qëllim frikësimin; Kjo teori presupozon 

se dënimi penal është një kërcënim efektiv me qëllim frikësimin, i cili nuk mund të 

kuptohet nga të papjekurit, të sëmurët mendorë dhe subjekte tjera të ngjashme. Edhe 

pse më solide dhe më e evoluar se teoritë e mëparshme, ky koncept përkrah ata që 

thotë se në realitet kërcënimi frikëson këdo, duke përfshirë edhe kafshët. 

 

Teoria e shkollës pozitive është më e veçanta në mesin e teorive të përmendura deri 

tani. Kjo teori nuk koncepton subjektet si të përgjegjshëm apo të papërgjegjshëm, por 

pohon se çdo njeri, si i tillë, mund të kryejë një vepër penale dhe në këtë rast, ai duhet 

t’i nënshtrohet vendimit të shtetit, i cili duhet të jetë në gjendje të parandalojë që 

autori i krimit të kryejë përsëri veprën penale në të ardhmen. Sipas kësaj pikëpamjeje, 

dënimi është një masë mbrojtëse e shtetit ndaj vetvetes, në vend të një ndëshkimi ndaj 

keqbërësit, duke qenë një masë përmirësuese.  

 

Teoria e përgjegjësisë njerëzore është një teori moderne, e debatuar dhe e diskutuar 

shumë, e cila është propozuar nga disa juristë dhe manuale të ndryshme të ligjit penal 

si një zgjidhje ndaj teorive të mëparshme. Sipas kësaj teorie ajo që e bën të 

përgjegjshëm një subjekt, është aftësia për të kuptuar karakterin anti-social të 

veprimeve të tij.  

 

Duke qenë se dënimi penal në vetvete shkakton vuajtje, do të ishte e padrejtë dhe për 

të ardhur keq që t’i jepej një personi i cili tashmë vuan nga papjekuria apo nga një 

sëmundje mendore, prandaj në këtë rast duhet të zbatohen masat e sigurisë për të 

mbrojtur në të njëjtën kohë personin në fjalë dhe komunitetin. Megjithatë, nxitësit e 

kësaj ideje, janë të mendimit se ajo mund të ndryshojë me kalimin e kohës sikurse 

ndryshon edhe vetëdija shoqërore. 

 

Sot diskutohet shumë nga ana e juristëve, por edhe e psikiatërve forense lidhur me 

normativën e papërgjegjshmërisë në momentin e kryerjes së veprës penale dhe jo 
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vetëm. 50 Këto diskutime i referohen faktit se papërgjegjshmëria, përveç se në 

momentin e kryerjes së veprës penale, mund të haset edhe gjatë gjykimit, duke e bërë 

personin të paaftë për t’iu nënshtruar procesit, apo edhe gjatë ekzekutimit të dënimit.  

 

Koncepti i papërgjegjshmërisë, në kohët e sotme, kur ai ka humbur lidhjen që ka 

pasur në të shkuarën me termin `i sëmurë mendor`, është zbehur dhe është bërë i 

papërcaktuar, duke humbur çdo vlerë që ka pasur për psikiatrinë në të kaluarën. Për 

më tepër, është krijuar vetëdija se çrregullimi psikik nuk është vetëm një sëmundje 

mendore, por përbën një entitet kompleks dhe të papërkufizueshëm, duke qenë pasojë 

e shumë faktorëve të tillë si faktorët gjenetikë, stresi etj. Sot nuk ekziston më 

sëmundja mendore në kuptimin antik të termit, sot ekziston një vizion tjetër për sa i 

përket sëmundjes mendore, i përbërë nga shumë faktorë të integruar së bashku.  

 

Doktrina e të drejtës penale në fakt nuk përcakton nocionin e aftësisë mendore, por 

nocionin e paaftësisë mendore. Paaftësia mendore përkufizohet si pamundësi e 

kuptimit ose kontrollimit të kryerjes ose moskryerjes së veprimit, si dhe pamundësisë 

së të kuptuarit se po kryen vepër penale për shkak të një sëmundje të përkohshme ose 

të përhershme, çrregullimit mendor apo prapambetjes në zhvillimin mendor. 

 

Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore parashikohet në nenin 17 të Kodit 

Penal, sipas të cilit: 

 

"Nuk ka përgjegjësi penale personi që në kohën e kryerjes së veprës penale 

vuante nga një turbullim psikik ose neuropsikik që ka prishur tërësisht ekuilibrin e tij 

mendor, dhe për pasojë nuk ka qenë në gjendje të kontrollojë veprimet ose 

mosveprimet dhe as të kuptojë se kryen vepër penale. 

Personi që në kohën e kryerjes së veprës penale vuante nga një turbullim 

psikik ose neuropsikik që ka ulur ekuilibrin e tij mendor për të kuptuar dhe 

kontrolluar plotësisht veprimet dhe mosveprimet është i përgjegjshëm, por kjo 

rrethanë mbahet parasysh nga gjykata në caktimin e masës dhe llojit të dënimit." 

 

Çështja nëse personi ka qenë i papërgjegjshëm në çastin e kryerjes së veprës penale, 

nëse ka qenë i aftë ose jo të përmbajë veten dhe të manifestojë vullnetin, verifikohet 

për çdo person të marrë si të pandehur.  

 

Përgjegjshmëria prezumohet, ndërsa papërgjegjshmëria provohet dhe deklarohet në 

gjykatë. 51 Personi që ka mbushur moshën konsiderohet i përgjegjshëm deri sa nuk 

është provuar e kundërta.  

 

Duhet saktësuar se përgjegjshmëria hetohet gjatë zhvillimit të procesit penal, ajo 

gjithnjë i referohet momentit në të cilin është kryer akti kriminal për të cilin 

procedohet. Përgjegjshmëria konceptohet si aftësi për të kuptuar dhe mundësuar 

kryerjen e një veprimi të kundërligjshëm, pra ajo nënkupton prirjen e subjektit për të 

                                                           
50 Artikull - Giancarlo Zappa, Carlo Alberto Romano “Infermita mentale, pericolosita sociale 

e misure di sicurezza alla prova degli anni duemila”; mund të gjendet në faqen e internetit 

www.rassegnapenitenziaria.it. 
51 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 131. 
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njohur realitetin, atë që ndodh përreth tij, si dhe aftësinë për të marrë vlerat pozitive 

dhe negative të këtij realiteti. Ajo presupozon një gjendje psikike që konsiston në të 

kuptuarit dhe të gjykuarit e veprimeve dhe mosveprimeve të tij. 52 

 

Aftësia për të vepruar është mundësia e subjektit për të vendosur në mënyrë 

autonome, për të dalluar të ligjshmen dhe të paligjshmen duke u bazuar në një 

mendim të arsyeshëm, si dhe për të rezistuar ndaj stimujve të jashtëm negativë dhe 

për t`i mirëadministruar ato. 53 

 

Pra, duket qartë premisa e modelit në të cilin mbështetet themeli i sistemit kulturor, 

juridik e moral në të cilat përgjegjshmëria ka si kusht paraprak lirinë e autorit dhe të 

veprimit kriminal. Nëse nuk do të ishte kështu nuk do të kishin kuptim sanksionet, 

mospëlqimi shoqëror, ideja e fajit, e drejtësisë dhe të drejtës. 

 

Është e rëndësishme që të diferencohet përgjegjshmëria penale, që është një koncept 

juridik dhe si e tillë kontribuon në fushën e së drejtës, me përdorimin që gjen si 

nevojë parësore formimin dhe shoqërizimin e njeriut dhe aftësitë e tij në çdo fushë. 54 

 

Nga përgjegjshmëria e subjektit rrjedh edhe ndëshkueshmëria e tij, me pasojat e saj si 

aplikimi i masave të sigurisë. Nga ky element i dyfishtë derivon edhe rrezikshmëria 

shoqërore. 

 

Ligji e lidh papërgjegjshmërinë me humbjen e dy elementeve, intelektual dhe volitiv. 
55 Kodi Penal nuk e njeh raportin midis sferës afektive dhe sferës intelektuale e 

volitive, dhe si i tillë, nën ndikimin e politikave kriminale për parandalimin e veprave 

penale, mohon ndikimin e gjendjes emotive dhe pasionale në marrjen në përgjegjësi 

penale. 

 

Ligjvënësi ka disiplinuar papërgjegjshmërinë duke e konsideruar si një diferencim 

ndërmjet kazuseve patologjike dhe atyre jopatologjike, duke përjashtuar ose 

skematizuar gjendjet e veçanta si gjendjet emocionale pasionale dhe duke u bazuar në 

shprehjen se ‘njeriu nëse nuk është i sëmurë, duhet të kontrollojë instiktet e tij’.  

 

Pra nozografia, 56 e cila duhet të krijonte një situatë qartësie dhe të uniformonte 

gjykimet, në fakt ka çuar në mundësinë e rifutjes së disa situatave të cilat duhet të 

përjashtoheshin nga ligji. Fakti që nga njëra anë nozografia është shumë e gjerë dhe 

rrezikon të mos jetë lehtësisht e praktikueshme në fushën psikiatriko – forense, dhe 

nga ana tjetër shumë e ngushtë në situata jo të dukshme, ka sjellë edhe kritika të forta 

drejt nozografisë psikiatrike. Megjithatë kjo nuk do të thotë se duhet abandonuar 

                                                           
52 Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 252. 
53 Emilio Dolcini, Giorgio Marinuci “Codice Penale commentato, parte generale", 1999, fq. 

824; Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 248. 
54 Borisllav Petroviq “E drejta penale”, 2006, fq. 70. 
55 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 132; I. Elezi, S. Kaçupi, 

M. Haxhia “Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë”, 2001, fq. 121; I. Salihu “E 

drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2003, fq. 277. 
56 Nozografia është klasifikimi ose përshkrimi sistematik i sëmundjeve mendore. 
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nozografia, sepse referimi terminologjik uniform është i nevojshëm, pa i hequr 

konseguencat që ajo ka në fushën mjeko – ligjore.  

 

Jurisprudenca ka theksuar tre faktorët psikikë të cilat karakterizojnë veprimin në 

aspektin subjektiv: ndjenjën, inteligjencën dhe vullnetin. Kodi Penal, në kufijtë e 

papërgjegjshmërisë, merr në konsideratë vetëm dy të fundit dhe jo të parin. Ndërkohë 

anomalitë e karakterit dhe pamjaftueshmëria e ndjenjave etike dhe sociale nuk mund 

të konsiderohen si tregues për papërgjegjshmërinë prë shkak të gjendjes mendore, për 

aq kohë sa nuk janë të shoqëruara me çrregullime të sferës intelektive ose volitive, pra 

të një natyre patologjike. 57 

 

Doktrina është dakord se papërgjegjshmëria nuk mund të kufizohet vetëm brenda 

kornizave të përkufizuara qartë, por ajo shpreh një koncept më të gjerë se koncepti i 

sëmundjes mendore, dhe për rrjedhojë përmbajtja e saj mund të përcaktohet mbi 

bazën e ratio-s, indeksit të rregullave për papërgjegjshmërinë. 58 

 

Koncepti i papërgjegjshmërisë është më i gjerë se ai i çrregullimeve mendore, i 

parashikuar në Kodin tonë Penal, duke qenë se jo të gjitha çrregullimet mendore 

klasifikohen në shkaqe që sjellin papërgjegjshmërinë. Përgjegjësia penale është 

detyrimi që t`i nënshtrohesh dënimeve të përcaktuara nga Kodi Penal në raport me 

kryerjen e një vepre penale.  

 

 

1.3 Aftësia për të kuptuar dhe kontrolluar veprimet dhe ardhjen e pasojave 

dhe bazat e fajësisë. 

 

Një pjesë e konsiderueshme e doktrinës pranon se edhe në të drejtën penale gjen vend 

koncepti i aftësisë për të kuptuar veprimet ose mosveprimet dhe për të dëshiruar 

ardhjen e pasojave. Aftësia për të kuptuar veprimet dhe mosveprimet përkufizohet si 

qëndrimi dhe orientimi në botën e jashtme sipas një botëkuptimi të drejtë të realitetit, 

dhe si aftësia për të kuptuar rëndësinë e veprimeve të veta dhe për të vlerësuar pasojat 

negative ose pozitive të këtyre veprimeve ndaj të tretëve. 59 Pra aftësia për të kuptuar 

nuk është vetëm qëndrimi i subjektit për të njohur realitetin e jashtëm, por edhe për të 

pasur vetëdijen dhe për kuptuar vlerat mbarëshoqërore të veprimeve të kryera prej tij, 

ose për të kuptuar se ato vijnë në kundërshtim me kërkesat e jetës.  

 

Nga ana tjetër aftësia për të dëshiruar ardhjen e pasojave nënkupton aftësinë e 

personit për të dominuar instiktet dhe impulset e tij, duke bërë zgjedhje të logjikshme 

në përputhje me nivelin intelektual, vlerat dhe kulturën e tij.  

                                                           
57 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 540. 
58 Artikull - Giancarlo Zappa, Carlo Alberto Romano “Infermita mentale, pericolosita sociale 

e misure di sicurezza alla prova degli anni duemila”; mund të gjendet në faqen e internetit 

www.rassegnapenitenziaria.it. 
59 Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale, 4a ed.”, 2001, fq. 297. 
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Në këtë këndvështrim aftësia për të dëshiruar ardhjen e pasojave presupozon 

ekzistencën e domosdoshme të aftësisë për të kuptuar - nihil volitum nisi 

praecognitum. 60 

 

Megjithatë një pjesë e doktrinës e konsideron këtë ndarje si të pabazuar, duke qenë se 

bëhet fjalë për momente njëlloj të rëndësishme në përkufizimin e psikikës njerëzore, e 

cila duhet të konsiderohet si një e tërë.  

 

Të dy këto ekzigjenca, pra aftësia për të kuptuar veprimet dhe mosveprimet dhe 

aftësia për të dëshiruar ardhjen e pasojave, duhet të jenë prezente tek subjekti për të 

qenë i përgjegjshëm sipas të drejtës penale. Vetëm në këtë kohë mund të flitet për atë 

që përgjithësisht quhet normalitet psikik.  

 

Kjo ndodh atëherë kur te subjekti, tensionet e përcaktuara nga ndjenjat, nevojat, 

dëshirat dhe interesat, zhvillohen pa ndonjë konflikt të veçantë psikik dhe rezultojnë 

në veprimet përkatëse, të cilat përbëjnë një motiv determinant në bazë të parametrave 

normalë të sjelljes që në thelb nënkuptojnë posedimin autonomisë psikike, 

ekzistencën e nocioneve etike dhe aftësisë për të vendosur vetë. 61  

 

Sipas përkufizimit ligjor aftësia për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e 

pasojave mungon në dy kategori individësh, në ata që nuk kanë një zhvillim të 

mjaftueshëm të intelektit dhe në ata që janë të prekur nga anomali psikike. Thelbi i 

papërgjegjshmërisë individualizohet në pjekurinë psikike dhe shëndetin mendor. 

 

Në kuptimin doktrinor, ky koncept konsiston në: 

 

1) aftësinë për të kuptuar dhe kontrolluar veprimet dhe mosveprimet, si dhe për të 

dëshiruar ardhjen e pasojave, që ka të bëjë me aftësinë e individit për të kuptuar 

sjelljen e kundërligjshme.  

 

Sipas disa juristëve kjo aftësi duhet t'i njihet gjithë personave fizikë, ndërsa sipas disa 

të tjerëve duhet t'u njihet vetëm atyre që për arsye natyrore fizike janë në gjendje të 

kryejnë materialisht një vepër penale dhe do t'i mungonte të tjerëve që janë në kushtet 

e pamundësisë fizike, si për shembull të porsalindurve ose tetraplegjikëve.  

 

2) aftësinë juridike penale, që në vetvete është aftësia e individit për t'u marrë në 

përgjegjësi penale dhe për të vuajtur dënimin përkatës. 

 

Mendimi i shumicës së studiuesve e sheh aftësinë për të vepruar sipas të drejtës 

penale të identifikuar me të dy këndvështrimet, si aftësi për të vepruar dhe aftësi 

juridike, në kuptimin që ajo i përket të gjithë personave pa dallim seksi, moshe ose 

faktorëve të tjerë fiziko - psikikë. 62 

 

                                                           
60 Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale, 4a ed.”, 2001, fq. 297. 
61 Caraccioli I. “Manuale di diritto penale, parte generale”, 1998, fq. 558. 
62 Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 248. 
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Sipas një mendimi tjetër kjo përgjegjësi do të mungonte tek personat e mitur nën 14 

vjeç dhe tek personat e papërgjegjshëm, që ligjërisht nuk mund të jenë subjekte të 

dënimit por vetëm të masave shtrënguese. 63 

 

Koncepti i aftësisë sipas të drejtës penale është kritikuar nga ana e Francesco 

Antolisei, 64 i cili e konsideron atë pa asnjë rëndësi praktike. Në rastin e personave të 

papërgjegjshëm, ai shprehet se ata nuk konsiderohen jashtë sistemit juridik penal por 

thjesht të pamundur për të vuajtur dënimin. Gjithsesi ato janë subjekte të masave 

shtrënguese që në disa raste sjellin privim të lirisë. Në këtë këndvështrim autori 

thekson se koncepti i aftësisë juridike penale nuk është i bazuar dhe nuk ka arsye 

përse të ekzistojë.  

 

Për sa i përket raportit ndërmjet: 

- përgjegjësisë penale dhe aftësisë juridike penale, Antolisei mohon ekzistencën e të 

dytës, ndërsa problemi i përgjegjësisë qëndron vetëm në kufijtë e aplikimit të dënimit; 

- përgjegjësisë penale dhe fajësisë, Antolisei përjashton faktin se e dyta presupozon të 

parën duke mohuar lidhjen e pretenduar midis fajit moral dhe atij juridik. 

 

Në ndryshim nga Kodi ynë Penal, në Kodin Penal Italian, përkatësisht në nenin 85, 

është parashikuar fakti se personi që kryen një vepër penale duhet të ketë aftësinë për 

të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave. 65 Orientimi doktrinal e 

shikon këtë aftësi si cilësi të personit për t’iu nënshtruar vuajtjes së dënimit penal. Në 

këtë këndvështrim praktika ka konfirmuar se mungesa e përgjegjësisë penale dhe 

fajësia veprojnë në drejtime të ndryshme dhe shprehen në koncepte të ndryshme, dhe 

se mungesa e së parës nuk e zhduk veprën, e cila ekziston si e tillë, jo vetëm si fakt 

material, por në veçanti duke marrë parasysh elementin e fajësisë. 

 

Përgjegjësia penale duhet të dallohet nga ndërgjegja dhe vullneti për kryerjen e 

veprimit, e cila, në kuptimin e mirëfilltë, është maturia fiziko – psikike e gjendur 

normalisht në personin e rritur. Më konkretisht aftësia për të kuptuar veprimet dhe për 

të dëshiruar ardhjen e pasojave përkufizohet si aftësia e personit për t`u orientuar 

sipas perceptimit të realitetit, ose e thënë shkurt, si aftësia për të kuptuar rëndësinë e 

veprimit të kryer prej tij (momenti intelektual). 66  

 

Aftësia për dëshiruar ardhjen e pasojave konsiston në kontrollin e impulsit për të 

vepruar dhe vendosmërinë sipas motivit më të arsyeshëm.  

 

Formula e aftësisë për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave 

sintetizon në mënyrë të unifikuar zhvillimin fiziko – psikik. Aftësia për të kuptuar 

veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave duhet të vlerësohet në lidhje të 

ngushtë me faktin e kryer në kohën e kryerjes së tij. 

                                                           
63 Emilio Dolcini, Giorgio Marinuci “Codice Penale commentato, parte generale", 1999, fq. 

820. 
64 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 2003, fq. 598. 
65 Emilio Dolcini, Giorgio Marinuci “Codice Penale commentato, parte generale", 1999, fq. 

821. 
66 Shih po aty fq. 824. 
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Në rastin kur konstatohet se dikush është në gjendje të pavetëdijshme për të kuptuar 

veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave, me qëllimin për të kryer një veprim 

ose për të gjetur një arsye shfajësimi, përdoret pikërisht termi latin actio libera in 

causa.  

 

Në këtë rast, dënimi aplikohet edhe pse personi që ka kryer veprën ishte i paaftë të 

kuptonte dhe të kontrollonte veprimet e tij në momentin e përmbushjes së sjelljes 

kriminale. 67 

 

Teoria e actiones liberae in causa është përdorur gjerësisht në të drejtën kanonike nga 

moralistët e traditës së krishterë për të justifikuar zbatimin e dënimit në rastet e 

mëkateve të kryera nga persona të paaftë për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar 

ardhjen e pasojave, të cilët kishin vendosur vullnetarisht të ishin në gjendje të 

pavetëdijshme për kryerjen e mëkatit ose për t’u shfajësuar. Shën Tomasi shkruante 

se: "ebrietas voluntaria in sua causa non excusatur totaliter a peccato, nec totaliter 

excusat sequens peccatum." Pra i dehuri, duhet të përgjigjej jo vetëm për dehjen por 

edhe  për çdo veprim tjetër të paligjshëm të kryer në gjendje të dehur, edhe pse i kryer 

në kushte të pavetëdijshme.  

 

Në të drejtën Italiane, teoria është materializuar në nenin 87 të Kodit Penal, sipas të 

cilit: "Dispozitat e pjesës së parë të nenit 85 nuk zbatohen ndaj atij që është vendosur 

në kushtet e paaftësisë për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e 

pasojave me qëllimin të kryer një vepër penale apo për të përgatitur një arsye 

shfajësimi." 

 

Arsyeja e teorisë së actiones liberae in causa qëndron në parimin causa causae est 

causa causati, që do të thotë se personi që me vullnet shkakton një situatë që rezulton 

në një ngjarje të dëmshme, thirret për t'u përgjigjur për ngjarjen, pavarësisht nga 

ngjarja. 

 

Faji është guri i themelit mbi të cilin mbështetet sistemi i të drejtës penale, bazuar në 

parimin themelor nulla poena sinne culpa. 68 Kryerja e veprës penale pa faj 

rrjedhimisht nuk mund të jetë e dënueshme nga ligji penal. Faji supozon jo vetëm 

lirinë dhe vullnetin e lirë, por dhe sjelljen e lirë në përputhje me normat juridiko  

penale. 69 

 

E drejta penale niset nga supozimi se çdo njeri normal dhe i rregullt nga ana psikike 

është i aftë të vlerësojë rëndësinë e veprimeve ose mosveprimeve të tij. 

 

Në këtë kuptim, përgjegjësi penale mban personi që kupton rëndësinë e veprimeve 

ose mosveprimeve të veta, pasojat që ato sjellin dhe rrezikshmërinë shoqërore të tyre. 

Kjo konsiston në shprehjen e vullnetit për kryerjen e një vepre penale. Personi që nuk 

                                                           
67 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 529. 
68 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 137. 
69 I. Salihu “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2003, fq. 291. 
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i ka këto aftësi, dmth vetëdijen dhe vullnetin, quhet i paaftë mendërisht, i 

papërgjegjshëm dhe si i tillë nuk mund të merret në përgjegjësi penale.  

 

Tek personi i papërgjegjshëm mungon një nga elementet thelbësorë të veprës penale, 

faji. Në kuptim doktrinal faji nuk është gjë tjetër veçse qëndrimi psikik i autorit ndaj 

veprës penale, gjatë dhe pas kryerjes së saj ose vetëdija si kapacitet psikik për të 

dalluar ndërmjet të drejtës dhe të pa drejtës.  

 

Ky qëndrim psikik shpreh vetëdijen për veprimin, pasojën, marrëdhënien reciproke 

midis veprimit dhe pasojës, në ekzistencën e dëshirës ose në pajtimin me pasojën e 

shkaktuar. Ky nocion i fajësisë paraqet elementin subjektiv të veprës penale. Pra 

fajësia është lidhja midis personalitetit psikologjik të autorit me veprën, si dukuri 

objektive, e cila është e shfaqur në botën e jashtme. 70 

 

Për herë të parë, koncepti i fajit si element psikologjik, u zhvillua në gjysmën e dytë të 

viteve 800. 71 Në bazë të këtij koncepti jepet edhe përkufizimi i fajësisë në kuadrin e 

marrëdhënies ndërmjet autorit dhe veprimit kriminal. Kjo e bën fajësinë një koncept 

të kuptueshëm të dy tipologjive të sjelljes psikike, dashjes dhe fajit.  

 

Në thelb fajësia zgjidhet në elementin psikologjik të veprës dhe shpreh nevojën e 

dyfishtë për ndëshkim; së pari, duhet të ndëshkohet një veprim psikik i caktuar që 

lidhet me vullnetin, dhe së dyti, dënimi duhet të jetë në proporcion me aktin e 

vullnetshëm. Në këtë aspekt gjen zbatim dhe ideja që dënimi duhet të jetë vetëm në 

funksion të veprës së kryer.  

 

Koncepti psikologjik për fajin buron nga kuptimi i veprës penale, i bazuar në dallimin 

e elementëve objektivë dhe subjektivë: në të parat bëjnë pjesë veprimi, kryerja e 

veprës penale dhe kundërligjshmëria, ndërsa në të dytët, përgjegjësia, dashja ose 

pakujdesia. 

 

Fjala "fajësi" përcakton të kundërtën e pafajësisë. 72 Fajësia nuk është asnjë herë e 

prezumuar, por duhet të provohet sipas rastit konkret. Ajo është kusht i domosdoshëm 

për ekzistencën e përgjegjësisë penale dhe dënimit. Në mënyrë që autori i veprës 

penale t'i nënshtrohet dënimit për veprën e kryer, ai duhet të ketë një raport të caktuar 

psikik me të. Ky raport psikik shprehet në formën e dashjes ose të pakujdesisë.  

 

Nëse nuk ekziston ky raport, atëherë nuk ekziston as përgjegjësia penale, e për 

rrjedhojë as dënimi. Fajësia është pjesë e përgjegjësisë penale.  

 

                                                           
70 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 281; Fiandaca G., 

Musco E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 236. 
71 Artikull - Luca Sacchi “Riflessioni sui concetti di infermita e di vizio di mente a partire da 

una recente proposta di riforma del’ capitolo del imputabita”; mund të gjendet në faqen e 

internetit psy.unipd.it. 
72 Vllado Kambovski “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2010, fq. 243. 
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Një nga aspektet kryesore të Kodit Penal është rregullimi i papërgjegjshmërisë si një 

institut autonom dhe përfshirja në këtë institut i normave specifike, të ndryshme nga 

ato që pararashikohen në institutin e fajësisë. 

 

Parimi i fajësisë, si një nga parimet kryesore në sistemin tonë penal, është i lidhur me 

parimin e përgjegjësisë penale individuale. Ky i fundit nuk duhet të kuptohet vetëm në 

sensin e 'ndalimit të përgjegjësisë së deleguar', pra të përgjegjësisë për veprat e kryera 

nga të tjerët, por edhe në të kuptuarit e përgjegjësisë dhe e të qenit fajtor, si element 

subjektiv që i përket një individi të caktuar.  

 

Lidhja ndërmjet papërgjegjshmërisë dhe fajësisë përbën një nga çështjet më të 

diskutueshme në doktrinë dhe jurisprudencë. Një element i rëndësishëm i 

përgjegjshmërisë konsiston në faktin se ajo është gjithmonë e prezumuar në subjektet 

që kanë arritur moshën sipas ligjit dhe mund të përjashtohet vetëm në vërtetimin e 

situatave patologjike.  

 

Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore është e lidhur ngushtësisht me 

konceptin e fajit. Këto dy koncepte nuk mund të kuptohen të ndarë nga njëri – tjetri,  

pra nuk ka fajësi autori i veprës penale që nuk është i aftë mendërisht. 73 Aftësia 

mendore si bazë e fajësisë paraqitet atëherë kur autori i veprës është i aftë të ketë një 

raport të caktuar me veprën e kryer prej tij, ndërkohë që përcaktimi apo jo i fajësisë 

është një çështje që zgjidhet në çdo rast konkret nëpërmjet një procesi gjyqësor. 

Vetëm pasi gjykata të vendosë mbi ekzistencën e fajësisë së autorit të veprës, këtij të 

fundit mund t'i jepet dënimi i parashikuar me ligj për atë vepër penale. 

 

Përcaktimi i vetëdijes dhe i dëshirës për çdo rast konkret nënkupton intensitetin e 

dëshiruar ndaj pasojës (shkalla e fajësisë). 74 Në bazë të përcaktimit të shkallës së 

fajësisë përjashtohet përgjegjësia objektive në të drejtën penale. Kjo nënkupton se 

autori i veprës penale mund të dënohet vetëm në bazë të fajësisë së provuar, e jo 

vetëm për kryerjen e veprës së caktuar dhe shkaktimin e pasojave të kundërligjshme. 

Kjo përgjegjësi do të ishte përgjegjësi pa fajësi. Përgjegjësia objektive është e 

papranueshme në të drejtën penale bashkëkohore, edhe pse ajo nuk është e panjohur.  

 

Kodi Penal i Kosovës niset nga parimi se përgjegjësia penale subjektive është kusht 

për zbatimin e dënimit, pra se elementi kryesor i saj është fajësia. Sipas tij, personi 

konsiderohet penalisht përgjegjës nëse është mendërisht i aftë dhe është shpallur fajtor 

për kryerjen e një vepre penale. Parimi i përcaktimit të fajësisë si kusht për zbatimin e 

dënimit është me rëndësi të madhe për mbrojtjen efikase të të drejtave dhe lirive të 

njeriut, si dhe për realizimin e parimit të dënimit të drejtë. 75 

 

Aftësia mendore është bazë për fajësinë, sepse fajësia nuk mund të ekzistojë pa 

aftësinë mendore. Ky është kuptimi klasik i raportit midis aftësisë mendore dhe 

fajësisë.  

                                                           
73 I. Elezi, S. Kaçupi, M. Haxhia “Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë”, 

2001, fq. 122. 
74 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 2003, fq. 590. 
75 I. Salihu “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2003, fq. 293. 
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Sipas mendimeve më të reja, aftësia mendore konsiderohet jo si bazë e fajësisë por si 

kusht paraprak për ekzistencën e përgjegjësisë penale. 76 Sipas këtij mendimi aftësia 

mendore presupozon aftësinë e të qenit fajtor, e cila në vetvete është analoge me 

aftësinë civile. 77 Aftësia mendore si aftësi penale është personale, sepse çdo individ 

duhet të jetë i aftë për të kuptuar se është përgjegjës për kryerjen e një vepre penale.  

 

Nga sa më sipër arrihet në konstatimin se autori i veprës në mënyrë që të mund të ketë 

një perceptim psikik ndaj veprës së kryer prej tij, ai duhet të jetë një individ 

mesatarisht i aftë dhe i shëndoshë mendërisht, të ketë aftësi psikike normale dhe të 

jetë i vetëdijshëm dhe të arrijë në përfundime dhe vendime nëpërmjet të cilave do të 

paraqesë qëndrimin e tij rreth ngjarjeve. Nëse autori i veprës në kohën e kryerjes së 

saj ka pasur aftësi psikike të shëndoshë, atëherë, për këtë autor thuhet se është i aftë 

për gjykim dhe vendim, që do të thotë se është mendërisht i aftë. Dhe e kundërta, nëse 

autori nuk ka qenë i aftë të kuptojë rëndësinë e veprës ose të kontrollojë veprimet e 

veta, atëherë ai nuk ka qenë i aftë mendërisht. 

 

Rendi i ndryshëm, së bashku me konsideratat mbi dykuptimësinë e përkufizimeve të 

“vullnetit dhe ndërgjegjes” dhe “aftësisë për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar 

ardhjen e pasojave”, të diktuara nga normat, kishin çuar një pjesë të doktrinës, në 

mendimin se ato ishin riprodhim i njëra-tjetrës.  

 

Në fakt, "vullneti dhe ndërgjegja” nuk janë dhe aq të ndryshme nga “aftësia për të 

kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave”, madje disa autorë 

argumentonin se përcaktimi i fajit dhe përgjegjshmërisë, përkonin në të njëjtin 

gjykim. 78 

 

 

 

2. Klasifikimi në dy kritere i konceptit të papërgjegjshmërisë për shkak të 

gjendjes mendore. 

 

 

Pasiguria e shkencave psikopatologjike dhe në veçanti e psikiatrisë në përkufizimin e 

konceptit “i shëndetshëm mendërisht”, ndikon në mënyrë të pashmangshme edhe në 

fushën e së drejtës. Kjo ka sjellë për pasojë debate në jurisprudencë për sa i përket 

orientimit se cili kriter do të prevalojë ndaj tjetrit si kusht për përjashtimin nga 

përgjegjësia penale. 

 

                                                           
76 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 279. 
77 Artikull - Luca Sacchi “Riflessioni sui concetti di infermita e di vizio di mente a partire da 

una recente proposta di riforma del’ capitolo del imputabita”; mund të gjendet në faqen e 

internetit psy.unipd.it. 
78 Ferrando Mantovani “Diritto Penale, parte generale” 2001, fq. 670. 
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E drejta penale shqiptare e bazon papërgjegjshmërinë në dy kritere, kriterin mjekësor 

dhe kriterin juridik. 79 Kjo ndarje na shërben për të kuptuar sa më drejtë konceptin dhe 

për të bërë një përcaktim të saktë të rasteve që hasen në praktikë. Konkretisht Kodi 

ynë Penal nuk jep një ndarje të dy kritereve, ai thjesht përkufizon papërgjegjshmërinë 

si pasojë e një turbullimi psikik ose neuropsikik. Ka disa mendime që ndarja në 

kritere nuk ka ndonjë vlerë të veçantë gjatë procesit penal. 80 Në gjykimin tim, ndarja 

është e domosdoshme edhe për vetë faktin se shpesh herë gjykatat janë gjendur 

përballë pyetjeve të tilla si: Çfarë përfaqëson papërgjegjshmëria? Kujt i shërben 

koncepti i papërgjegjshmërisë? Cili është ai që e përcakton? 

 

Pas përkufizimit të kriterit biologjik-psikologjik të papërgjegjshmërisë, u pa gjithashtu 

i nevojshëm përcaktimi i efektit që mund të prodhonin çrregullimet mendore për 

përjashtimin nga përgjegjësia penale, ose e thënë ndryshe, përcaktimi i kriterit juridik. 

Në këtë këndvështrim jurisprudenca ka parë të nevojshme të përjashtojë nga koncepti 

i papërgjegjshmërisë difekte të temperamentit, të ndjenjës ose morale e sociale, që 

janë pasoja të një sëmundjeje të provuar. Megjithatë jo të gjitha dyshimet e 

përcaktuara në psikiatri mund të konsiderohen bazë për papërgjegjshmërinë. Për 

shembull, nevrozat ose psikopatitë nuk e përjashtojnë aftësinë për të kuptuar veprimet 

dhe mosveprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave. Duke ndjekur këto kritere 

jurisprudenca ka zgjedhur psikozën tipike treguese të çrregullimit mendor, duke pasur 

parasysh se nocioni juridik i papërgjegjshmërisë i rëndësishëm për përjashtimin nga 

përgjegjësia penale ose për uljen e aftësisë për të kuptuar veprimet dhe mosveprimet 

dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave, është tërësisht i integruar në hipotezën 

psikiatriko – mjekësore, që i referohet atyre psikozave që në vetvete psikiatria i 

konsideron të tilla në sajë të proceseve patologjike dhe somatike. 81   

 

Megjithatë nuk mungojnë vendime që i referohen kriterit mjekësor duke e konsideruar 

të mjaftueshëm për përcaktimin e papërgjegjshmërisë. Në këtë këndvështrim është 

shprehur Gjykata e Kasacionit e Italisë, 82 duke cituar se: 

 

"Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore, si kusht për përjashtimin 

nga përgjegjësia penale, duhet të varet gjithmonë nga një shkak patologjik, përtej 

anomalive të karakterit ose sjelljes, të cilat edhe pse influencojnë në procesin e 

përcaktimit ose ndalimit, nuk janë pasojë e një gjendjeje patologjike aq të ndjeshme 

sa të ndryshojë aftësinë për të kuptuar veprimet dhe mosveprimet dhe për të dëshiruar 

ardhjen e pasojave, në të kuptuarit se çfarë qëndrimi do të mbajë subjekti për të 

vlerësuar rëndësinë dhe efektet e sjelljes së tij."  

 

                                                           
79 I. Elezi, S. Kaçupi, M. Haxhia “Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë”, 

2001, fq. 121; I. Salihu “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2003, fq. 123; Shefqet Muçi 

“E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 133. 
80 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 133. 
81 Bëhet fjalë për çrregullimet mendore të quajtura psikoza, të cilat janë të shkaktuara nga 

shkaqe organike, që lidhen me funksionimin e sistemit nervor somatik, ndryshe nga nevrozat 

që kanë origjinë psikike. Personat që vuajnë nga nevrozat, ndryshe nga ata që vuajnë nga 

psikozat, arrijnë të ruajnë sensin e realitetit. 
82 Vendim i Gjykatës Supreme të Kasacionit, Itali, nr. 925527, datë 27 Qershor 1984. 
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Orientimit të jurisprudencës së themeluar mbi kriterin mjekësor i kundërvihet ai i 

themeluar mbi kriterin e ashtuquajtur psikologjik. Në të mund të përfshihen ato 

gjykime që afirmojnë nevojën për një vlerësim realist të çrregullimit mendor, dhe që 

refuzojnë referenca dhe klasifikime shkencore të përcaktuara në mënyrë abstrakte.  

 

Është argumentuar se: 

 

"Për ekzistencën e çrregullimit mendor nuk është e mjaftueshme që gjyqtari të 

drejtojë veprimin e të akuzuarit, sipas një modeli të afirmuar tashmë të sëmundjes, 

por është e nevojshme që ky model të tregojë të njëjtat të dhëna mjekësore, klinike, 

ose burime të sjelljes me rastin në fjalë, detektorë të panoramës së pretenduar 

patologjike.” 83  

 

Me vendimin nr. 9163, datë 8 mars 2005, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së 

Kasacionit të Italisë kanë përcaktuar se: 

 

"Edhe çrregullimet e personalitetit, si nevrozat dhe psikopatitë, mund të 

përmbajnë shkaqe të përshtatshme për përjashtimin ose uljen, në mënyrë autonome 

dhe specifike, të aftësisë për të kuptuar veprimet dhe mosveprimet dhe për të 

dëshiruar ardhjen e pasojave, të një subjekti në kuptimin e neneve 88 dhe 89 të Kodit 

Penal Italian, gjithmonë që të kenë ato cilësi, rëndësi dhe intensitet  të tilla që të 

ndikojnë konkretisht në këtë aftësi. Për rrjedhojë nuk merren parasysh në kuptimin e 

papërgjegjshmërisë, çrregullime të tjera të karakterit emocional, pasional, që nuk 

kanë karakteristikat e lartpërmendura në aftësinë e vetëvendosjes së autorit; është 

gjithashtu e nevojshme që midis çrregullimit mendor dhe veprës të ketë një lidhje 

shkakësore, që sugjeron se vepra është shkaktuar nga ky çrregullim." 

 

Në të drejtën penale të Kosovës parashikohen edhe metodat e përcaktimit të paaftësisë 

mendore: 84 

 

A. Metoda psikologjike 
Nëpërmjet metodës psikologjike përcaktohet ekzistenca e pengesave psikike, të cilat 

rezultojnë nga gjendja psikike jonormale, përcaktohet shkalla e ndikimit të tyre në 

gjykimin dhe veprimin e autorit të veprës. Me këtë metodë nuk përcaktohet gjendja 

psikike jonormale e cila paraqitet si shkak i pengesave psikike, pra përcaktohen 

pasojat, por jo shkaqet.  

 

Sipas kësaj metode autori i veprës penale do të ishte mendërisht i paaftë nëse nuk do 

të kuptonte rëndësinë e veprimit të vet dhe pa marrë në konsideratë se cila gjendje 

jonormale e ka shkaktuar këtë paaftësi. 

 

 

 

                                                           
83 Vendim i Gjykatës Supreme të Kasacionit, Itali, datë 22 Nëntor 1982, në Riv it.med.leg. 

1984. 
84 Borisllav Petroviq “E drejta penale”, 2006, fq. 67; Vllado Kambovski “E drejta penale, 

pjesa e përgjithshme”, 2010, fq. 257. 
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B. Metoda biologjike 

Nëpërmjet metodës biologjike përcaktohet gjendja psikike anormale, por nuk 

përcaktohet ndikimi i kësaj gjendjeje në kryerjen e funksioneve psikike. Kështu që 

sipas kësaj metode, autori i veprës penale është i paaftë mendërisht nëse gjatë kohës 

se kryerjes së veprës ka qenë mendërisht i paaftë. Pra me anë të kësaj metode 

përcaktohet shkaku i aftësisë së zvogëluar mendore, por jo edhe pasojat. 

 

C. Metoda e përzier 

Metoda e përzier (psikologjiko - biologjike) përmban si kriterin psikologjik edhe atë 

biologjik për përcaktimin e paaftësisë mendore. Sipas metodës biologjike përcaktohet 

ekzistenca e gjendjes psikike anormale, e pastaj sipas metodës psikologjike 

përcaktohet nëse ka pasur përjashtim nga funksionet normale psikike në të cilat 

bazohet aftësia mendore. 

 

Vetëm me zbatimin e njëkohshëm të metodës psikologjike dhe asaj biologjike mund 

të arrihet në përcaktimin e paaftësisë mendore. Kjo për arsye se nëpërmjet përcaktimit 

të gjendjes biologjike anormale, nuk mund të përcaktohet a ekziston  paaftësia 

mendore, ose aftësia e zvogëluar mendore, përderisa nuk përcaktohet shkalla e 

ndikimit të kësaj gjendje në funksione të caktuara psikike, nga të cilët varet aftësia 

mendore.  

 

Gjithashtu as përcaktimi vetëm i pengesave psikike nuk është i mjaftueshëm për 

përcaktimin e paaftësisë mendore përderisa nuk përcaktohet dhe gjendja biologjike e 

cila i prodhon këto pengesa. 

 

Aftësia mendore duhet të vlerësohet në kohën e kryerjes së veprës penale në raport me 

veprën penale konkrete të kryer. Vetëm ekzistenca e paaftësisë mendore gjatë kohës 

së kryerjes së veprës penale përjashton ekzistencën e përgjegjësisë penale.  

 

Paaftësia mendore e cila ka ekzistuar para kryerjes së veprës penale, si dhe ajo qe 

është paraqitur pas kryerjes së veprës, nuk ka ndikim në përgjegjësinë penale të 

autorit të veprës. 85 Paaftësia mendore e cila është shfaqur pas kryerjes së veprës 

penale ka vetëm karakter procedurial, por jo karakter juridiko - penal (pasi paraqet 

bazën për pezullimin e veprës penale).  

 

Vlerësimi i aftësisë mendore nuk kryhet në përgjithësi, por konkretisht për veprën 

penale të kryer. Kjo do të thotë se një individ në të njëjtën kohë mund të jetë i paaftë 

mendërisht në raport me një vepër penale, e mendërisht i aftë për një vepër tjetër 

penale. 

 

Për përcaktimin e paaftësisë mendore Kodi Penal i Kosovës përdor metodën e përzier 

biologjiko - psikologjike. 86 Kjo do të thotë se për të përcaktuar nëse autori i veprës 

penale është i paaftë mendërisht apo jo, është e domosdoshme, para së gjithash, të 

përcaktohet nëse ekziston ndonjë formë e paaftësisë mendore, dhe më tej përcaktohet 

                                                           
85 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 134. 
86 Borisllav Petroviq “E drejta penale”, 2006, fq. 68. 
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nëse ai ka qenë në gjendje të kuptojë rëndësinë e veprës së tij dhe të veprimeve të 

kryera prej tij. 

 

Sipas Kodit Penal të Kosovës, paaftësia mendore përbëhet nga 3 elemente: 

1) mungesa e aftësisë intelektuale, që nënkupton paaftësinë e të kuptuarit të rëndësisë 

së veprës së vet, 

2) mungesa e aftësisë volitive, që ka të bëjë me paaftësinë e subjektit për kryerjen me 

dëshirë të veprimeve kriminale, dhe 

3) çrregullimet shpirtërore të cilat mund të shprehen si çrregullime shpirtërore të 

përkohshme ose të përhershme. 87 

 

 

2.1 Arsyet dhe dobishmëria e ndarjes në dy kritere. 

 

Në përcaktimin ligjor papërgjegjshmëria kalon nëpërmjet dy fazave: 

a) verifikimi i papërgjegjshmërisë, dhe  

b) vlerësimi i saj në atë shkallë sa mund të ketë ndikuar në zotësinë për të 

kuptuar dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave.  

 

Formula e papërgjegjshmërisë përbëhet nga dy kritere: 88 

 

1- Kriteri mjekësor i papërgjegjshmërisë 

Kriteri mjekësor ka për qëllim përcaktimin e atyre sëmundjeve psikike apo 

çrregullimeve mendore që e bëjnë personin që kryen veprën penale, të 

papërgjegjshëm karshi ligjit. 89  

 

Duke iu referuar nenit 17 të Kodit Penal, kriteri mjekësor, në formulën e 

papërgjegjshmërisë identifikohet me shprehjen: “…vuante nga një turbullim psikik 

ose neuropsikik që ka prishur tërësisht ekuilibrin e tij mendor...”.  

 

Ekzistenca e një turbullimi psikik ose neuropsikik bën që gjykata ose organet e 

ndjekjes penale të ndodhen përpara pamundësisë objektive për të vlerësuar gjendjen e 

të pandehurit dhe për këtë arsye t’i drejtohen ekspertëve të psikiatrisë forense.  

 

Detyra e ekspertit kufizohet vetëm në përcaktimin e çrregullimit dhe llojit të tij; ai nuk 

mund të japë mendim lidhur me fajësinë e personit, pra me faktin nëse personi ka 

qenë i vetëdijshëm se ka kryer vepër penale apo jo.     

 

 

 

                                                           
87 Borisllav Petroviq “E drejta penale”, 2006, fq. 71; I. Salihu “E drejta penale, pjesa e 

përgjithshme”, 2003, fq. 277. 
88 I. Elezi, S. Kaçupi, M. Haxhia “Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë”, 

2001, fq. 123; Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 133. 
89 N. Peza, A. Cela, I. Elezi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 1982, fq. 136; Shefqet 

Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, fq. 133; I. Elezi, S. Kaçupi, M. Haxhia 

“Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë”, 2001, fq. 123. 
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2- Kriteri juridik i papërgjegjshmërisë 
Për përcaktimin e papërgjegjshmërisë është i domosdoshëm koordinimi i pikëpamjeve 

psikiatrike me kërkesat e ligjit, përcaktimi i rëndësisë apo shkaqet e çrregullimeve 

mendore. 90 Dihet se gjatë zhvillimit të sëmundjeve mendore vërehen shkallë të 

ndryshme të veprimtarisë psikike, 91 prandaj normat e caktimit të papërgjegjshmërisë 

vendosen nga kriteri juridik ose psikologjik.  

 

Kriteri juridik përcakton principet kryesore të kuptimit juridik të papërgjegjshmërisë, 

si dhe formulon masën e rëndesës së sëmundjes psikike që përjashton aftësinë e të 

kuptuarit të fajit. Ai përcakton se deri në çfarë shkalle duhet të arrijnë çrregullimet 

mendore që ta bëjnë personin të paaftë për të kuptuar rëndësinë e veprës që kryen, 

d.m.th. që e bëjnë atë të papërgjegjshëm. Kriteri juridik analizon gjendjen psikike në 

tërësi, por jo dëmtimet e funksioneve të veçanta psikike. 92 

 

Interpretimi formal i kriterit juridik ngushton përmbajtjen e tij. Ka disa të sëmurë që e 

kanë të ruajtur orientimin formal në mjedisin ku ndodhen e për rrjedhojë ata kryejnë 

veprime të cilat nga ana e jashtme duken të rregullta. Këto veprime zakonisht janë 

reflektim i përvojës shumëvjeçare dhe kanë karakter automatik. 93 

 

Edhe pse termi “i papërgjegjshëm” që në momentet e para të përdorimit është lidhur 

në mënyrë direkte dhe ka qenë në funksion të së drejtës penale, fillimisht ai është 

përdorur për të sqaruar faktin se personi që kryen një vepër penale, të cilit i mungon 

psikika, nuk e ka kryer këtë me faj. Kuptimi i fajit, si qëndrimi psikik i personit gjatë 

dhe pas kryerjes së veprës penale, në mungesë të psikikës, konsiderohej i kryer pa faj 

(pa shpirt – mendje).  

 

Në të drejtën penale Shqiptare, kriteri juridik, në kuptim të ngushtë, nuk është gjë 

tjetër veçse momenti intelektual dhe volitiv, që në mënyrë të përgjithshme përkufizon 

aftësinë për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave.  

 

Kriteri juridik, në nenin 17 të Kodit Penal, shprehet në dy momente:  

 

Së pari, në shprehjen “Nuk ka përgjegjësi penale personi që në kohën e kryerjes së 

veprës penale ...”, që do të thotë se procesit fillimisht i intereson papërgjegjshmëria e 

shkaktuar nga turbullimi psikik, i cili duhet të ketë ekzistuar në momentin e kryerjes 

së veprës penale; 

 

Së dyti, në shprehjen “... dhe për pasojë nuk ka qenë në gjendje të kontrollojë 

veprimet ose mosveprimet dhe as të kuptojë se kryen vepër penale.”, që ka të bëjë me 

aftësinë e personit për të kuptuar dhe kontrolluar veprimet dhe mosveprimet e tij dhe 

me masën në të cilën çrregullimi ka ndikuar tek personi në mënyrë që ai të mos ketë 

kuptuar se po kryente vepër penale.  

                                                           
90 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 134. 
91 Artikull - Alessandra Berssaglia “Infermita mentale e diritto penale”; mund të gjendet në 

faqen e internetit www.tesionline.it. 
92 Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 255. 
93 Luigi Delpino “Manuale di diritto penale, parte generale”, 2010, fq. 515. 
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Megjithatë, në një interpretim gramatikor që mund t’i bëhet dispozitës, kriteri juridik 

është shumë më i gjerë se sa aftësia për të kuptuar. Që në fillim të nenit 17 ligjvënësi 

ka qenë shumë i qartë duke përcaktuar epërsinë e kriterit juridik ndaj atij mjekësor në 

shprehjen “Nuk ka përgjegjësi penale personi që...”.  

 

Pra bëhet fjalë për një subjekt që ka kryer një vepër penale dhe është marrë i 

pandehur, jo për një të sëmurë mendor që vuan nga një çrregullim, që në kuptimin 

mjekësor ndryshe quhet pacient.  

 

Shprehja “… në kohën e kryerjes së veprës penale ...”, përbën një moment tjetër të 

evidentimit të kriterit juridik. Ligjvënësi përcakton kohën si element shumë të 

rëndësishëm të anës objektive të figurës së veprës penale, me në thelb kohën e 

kryerjes së veprës penale, dhe jo kohën e shfaqjes së sëmundjes.   

 

Momenti i vetëm në dispozitë ku flitet për kriterin mjekësor është shprehja “…vuante 

nga një turbullim psikik ose neuropsikik që ka prishur tërësisht ekuilibrin e tij 

mendor...”, që në vetvete nuk është gjë tjetër veçse konkluzioni i aktit të ekspertimit, i 

cili po ashtu është i rregulluar nga dispozitat e ligjit procedurial penal. Pra e thënë 

ndryshe, edhe vetë kriteri mjekësor rregullohet nëpërmjet kriterit juridik.  

 

Në përfundim, vërejmë thelbin e kriterit juridik, aftësinë për të kuptuar veprimet dhe 

mosveprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave, e cila shprehet në fund të 

paragrafit të nenit 17, “... dhe për pasojë nuk ka qenë në gjendje të kontrollojë 

veprimet apo mosveprimet e tij dhe as të kuptojë se kryen vepër penale.” 

 

Në kuptimin psikiatrik, të gjitha çrregullimet mendore të klasifikuara sipas skemës së 

nozografisë konsiderohen dhe trajtohen si sëmundje mendore. 94 Gjyqtari në bazë të 

një vlerësimi mund të mos njohë këto çrregullime psikike si fakte që lidhen me 

zhvillimin normal të procesit. Sipas normativës aktuale, subjekti i papërgjegjshëm 

kalon nëpërmjet dy fazave, konstatimit të papërgjegjshmërisë dhe vlerësimit të 

paragjykimit se ky çrregullim ka ndikuar në aftësinë për të kuptuar veprimet dhe 

mosveprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave. Në përfundim të gjykimit 

koncepti i papërgjegjshmërisë duhet të lidhet me atë të zhvilluar nga shkencat psiko – 

patologjike. Fakti se këto shkenca karakterizohen nga dy modele (ku secili përkufizon 

në mënyrë të ndryshme konceptin e sëmundjes mendore) përbën një nga arsyet e 

situatave të paqarta në të cilat gjendet jurisprudenca. 95 

 

 

2.2 Dallimi ndërmjet kriterit juridik dhe atij mjekësor. 

 

Kriteri mjekësor i papërgjegjshmërisë është i rëndësishëm për vlerësimin e gjendjes 

mendore të personit në momentin e kryerjes së vepres penale, duke përcaktuar 

                                                           
94 Emilio Dolcini, Giorgio Marinuci “Codice Penale commentato, parte generale", 1999, fq. 

831. 
95 Ferrando Mantovani “Diritto Penale, parte generale”, 2001, fq. 706; F. Antolisei “Manuale 

di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 539. 
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ekzistencën e turbullimit psikik ose neuropsikik dhe shkallën e prishjes së ekuilibrit 

mendor. 

 

Kriteri mjekësor parashikohej fillimisht nën ndikimin e shkollës klasike të së drejtës 

penale, në Kodin Penal Francez dhe më pas në legjislacionet penale të vendeve të 

tjera, me formulimin "nuk ka krim në qoftë se në kryerjen e tij i pandehuri gjendej pa 

mend". 96 

 

Nga ana tjetër, kriteri juridik nënkupton disiplinimin me ligj të kriterit mjekësor për 

konstatimin e papërgjegjshmërisë. Në doktrinën e të drejtës penale flitet për prioritet 

të njërit kriter ndaj tjetrit, por ato të dy kanë rëndësinë e vet dhe nuk mund të 

qëndrojnë veçmas. Kriteri juridik përbëhet nga dy elementë, nga momenti intelektual 

që parashikohet në shprehjen "nuk ka qenë në gjendje të kuptojë se kryen vepër 

penale", pra mungesën e vetëdijes së personit, të kuptojë rëndësinë e veprës dhe 

pasojat e saj, dhe nga momenti volitiv, që pasqyrohet në shprehjen "nuk ka qenë në 

gjendje të kontrollojë veprimet apo mosveprimet e tij". 97 

 

Në psikiatrinë forense nuk do të ishte oportune që të konsiderohej vetëm sëmundja, 

por edhe sindroma ose simptoma e vetme psiko – patologjike, duke nxjerrë nga kjo 

simptomë aspektet e rëndësishme etiologjike, të gravitetit, duke vlerësuar se në çfarë 

mënyre dhe shkalle një simptomë e tillë ka ndikuar në kapacitetin e vullnetit të 

subjektit. 98 

 

Dallim përbën vetëm papërgjegjshmëria natyrore, e cila presupozon një gjendje 

mendore të tillë që nuk i lejon subjektit të vlerësojë plotësisht pasojat e sjelljes që ka, 

ose e tillë sa të mos e lejojë të shprehë me ndërgjegje dhe liri, vullnetin e tij. Kjo 

quhet ndryshe papërgjegjshmëria e lindur ose zhvillimi i metë mendor. 99 

 

Sidoqoftë këta dy elementë ngelen abstraktë pa kriterin mjekësor, pa u përcaktuar më 

parë çrregullimi i psikikës dhe prishja e ekuilibrit mendor të personit. Kodi Penal nuk 

shprehet lidhur me papërgjegjshmërinë e personit e cila ka ekzistuar para kryerjes së 

veprës penale. Kodi Penal përcakton se në çdo rast dhe për çdo vepër është e 

nevojshme ekspertiza psikiatrike për të përcaktuar papërgjegjshmërinë. Ajo duhet të 

shikohet rast pas rasti dhe nuk mund të merret a priori edhe pse mund të ketë 

ekzistuar më parë. 

 

Mbi kriterin juridik mund të bazohen vendimet e gjykatave që afirmojnë 

nevojshmërinë e vlerësimit të çrregullimit mendor, por që refuzojnë referimet në 

klasifikimet shkencore – nozografike ose në skemat tipike të psikiatrisë. 100 Për 

ekzistencën e çrregullimit mendor nuk është më e mjaftueshme që gjykatat t’i 

                                                           
96 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 133. 
97 Shih po aty. 
98 Artikull - Giancarlo Zappa, Carlo Alberto Romano “Infermita mentale, pericolosita sociale 

e misure di sicurezza alla prova degli anni duemila”; mund të gjendet në faqen e internetit 

www.rassegnapenitenziaria.it. 
99 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 134. 
100 Shih artikullin e sipërcituar. 
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referohen veprimeve të të pandehurit sipas një modeli të papërgjegjshmërisë të 

deklaruar në mënyrë të qartë, por është e nevojshme që të përcaktojë të dhënat 

mjekësore, klinike, të sjelljes ose që rrjedhin nga vetë veprimi i kryer, të rëndësishëm 

për gjendjen krepuskolare (morboze). 101  

 

Në këtë linjë duhet të bazohet jurisprudenca për vlerësimin e drejtë të 

papërgjegjshmërisë, jo duke ju referuar klasifikimeve shkencore me përmbajtje 

abstrakte, pasi sëmundjet mendore kanë ecuri të ndryshme në subjekte të ndryshme 

dhe ndikojnë në mënyra të ndryshme në aftësinë intelektuale dhe volitive. Klasifikimi 

tipik i sëmundjeve mendore i përgjigjet më tepër nevojave studimore dhe jo atyre 

juridike. Gjykatat në vlerësimin korrekt nëse ka ose jo humbje të aftësisë, 

papërgjegjshmëri, nuk ka pse të jenë të kushtëzuara nga skemat psikiatrike. 102 

 

Po të largohemi nga kriteri mjekësor, kuptimi i papërgjegjshmërisë bëhet më pak i 

ngurtë se përkufizimi sipas Kodit Penal dhe më i gjerë se ai i çrregullimeve mendore, 

duke përfshirë çrregullimet mendore të qëndrueshme dhe ato tranzitore, të cilat nuk 

hyjnë në kuptimin e sëmundjeve mendore të mirëfillta, si dhe duke përfshirë çdo 

gjendje krepuskolare edhe pse e vështirë për t’u identifikuar në aspektin klinik. 103 

 

 

2.3 Përcaktimi i kriterit më të rëndësishëm. 

 

A ekziston një kriter që të shpjegojë më mirë se tjetri gjendjen psikike të subjektit dhe 

të përdoret ekskluzivisht nga jurisprudenca? 

 

Koncepti i papërgjegjshmërisë, për mendimin tonë, është tërësisht në funksion të së 

drejtës, edhe pse çrregullimi vlerësohet nga mjekët psikiatër. Papërgjegjshmëria, si 

kriter i përjashtimit nga përgjegjësia penale, nuk parashikohet në shkencat mjekësore 

për aq kohë sa nuk jemi përballë një vepre penale. Ndaj një të sëmuri mendor që në 

një moment të caktuar i mungon zotësia juridike për të vepruar, nuk përdoret termi “i 

papërgjegjshëm”, por konsiderohet thjesht i sëmurë mendor. Termi “i 

papërgjegjshëm”, ndryshe nga termi “i sëmurë mendor”, lidhet me veprimin konkret 

të kryer nga subjekti. Ai mund të jetë i sëmurë mendor, por akoma nuk ka kryer një 

veprim të kundërligjshëm dhe nuk ka arsye që të konsiderohet i papërgjegjshëm.  

 

Të dy kriteret duhet të jenë në unison të plotë dhe të vazhdueshëm, sepse ndërsa 

kriteri mjekësor përcakton praninë e sëmundjes psikike, ai juridik shpreh shkallën e 

thellësisë së çrregullimeve të veprimtarisë psikike. 

 

                                                           
101 Në psikologji dhe në psikopatologji, gjendja krepuskolare është gjendja e errësimit të 

pjesshëm psikik. 
102 Emilio Dolcini, Giorgio Marinuci “Codice Penale commentato, parte generale", 1999, fq. 

822. 
103 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 537; Artikull - 

Alessandra Berssaglia “Infermita mentale e diritto penale”; mund të gjendet në faqen e 

internetit www.tesionline.it. 
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Padyshim që konstatimi i një personi si të papërgjegjshëm për veprën e kryer bëhet 

nga mjeku psikiatër forens, por ky i fundit thjesht e konstaton faktin dhe nuk merr 

vendim lidhur me të qenit fajtor ose jo të personit që i nënshtrohet ekspertimit. 

Vlerësimi që bëhet gjatë procesit është tërësisht kompetencë e gjykatës. Në çdo 

moment gjyqtari mund të bëjë pyetje në lidhje me aktin e ekspertimit, mund të 

kërkojë ripërsëritje të aktit nëse ai nuk është i bindur ose kur pyetjet e tij nuk kanë 

marrë përgjigje, dhe më e rëndësishmja, është pikërisht gjyqtari ai që do të japë 

vendimin përfundimtar.  

 

Të njëjtin qëndrim në vlerësimin e kriterit ka mbajtur dhe Gjykata e Lartë e 

Republikës së Shqipërisë, me vendimin nr. 18, datë 12.05.2010. Në këtë vendim, edhe 

pse rikonfirmohet roli i domosdoshëm që ka eksperti dhe ekspertimi psikiatrik në 

përcaktimin e papërgjegjshmërisë, ky element nuk konsiderohet si kryesori në 

procesin penal.  

 

Gjykata e shikon aktin e ekspertimit duke e lidhur me gjithë provat e tjera të 

administruara gjatë procesit penal, përcakton edhe një herë mundësinë që ka gjykata 

që për çdo dyshim të arsyeshëm të mos e pranojë aktin e ekspertimit, ta kthejë ose të 

kërkojë një espertim të ri me një grup tjetër ekspertësh.  

 

Kriteri mjekësor për përcaktimin e papërgjegjshmërisë mbështetet në të dhënat 

shkencore të ekspertizës psikiatrike duke mos i lënë shteg interpretimeve subjektive të 

gjykatës. Kjo nuk e përjashton aspak rolin e gjykatës në vlerësimin e të gjitha 

rrethanave të kryerjes së veprës penale.  

 

Përcaktimi i përgjegjshmërisë apo papërgjegjshmërisë së personave madhorë që kanë 

mbushur moshën 18 vjeç, është relativisht i lehtë, sepse aftësia për të kuptuar e 

kontrolluar veprimet dhe mosveprimet është e natyrshme për çdo njeri. 

 

Gjyqtari mbi bazën e vlerësimeve mund të mos njohë ato çrregullime psikike të cilat 

nuk kanë rëndësinë juridike në lidhje me papërgjegjshmërinë për shkak të gjendjes 

mendore. Pra është e mundur që çrregullimet mendore të klasifikuara si sëmundje në 

kuptimin mjekësor, të jenë juridikisht të parëndësishme për të përcaktuar 

papërgjegjshmërinë sepse nuk kanë ndikuar në zotësinë për të kuptuar dhe për të 

dëshiruar ardhjen e pasojave.  

 

Në përcaktimin e gjykimit nuk mjafton verifikimi i papërgjegjshmërisë, por një lidhje 

që duhet të ketë kjo e fundit me zotësinë për të kuptuar dhe për të dëshiruar ardhjen e 

pasojave në momentin e kryerjes së veprës. Këtë lidhje duhet ta kërkojë gjyqtari në 

pyetjet që i drejton ekspertit, me qëllim zbardhjen e çështjes dhe për pasojë dhënien e 

një vendimi të drejtë. 

 

Në thelb nocioni i papërgjegjshmërisë, për të marrë rëndësi nën profilin juridik, duhet 

patjetër të mbështetet në një çrregullim funksional të vazhdueshëm mendor, në atë 

masë sa të dëmtojë ndjeshëm vetëkontrollin e një subjekti dhe të ndikojë dukshëm në 

autonimë funksionale të autorit të veprës. 
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Ndarja në dy kritere, në atë juridik dhe mjekësor të konceptit të papërgjegjshmërisë, 

më shumë se praktike është një koncept doktrinal i të drejtës penale. Si në të drejtën 

penale Italiane, në atë Franceze apo Gjermane, parashikohet përbërja nga dy kritere e 

konceptit të papërgjegjshmërisë, por gjithmonë i jepet prioritet kriterit juridik. 

Pavarësisht faktit se për vërtetimin e papërgjegjshmërisë duhen njohuri të posaçme të 

psikiatrisë, kjo terminologji gjen zbatim vetëm në konceptin e të drejtës. 

 

Në përfundim mund të themi se kriteri mjekësor nuk mund të ketë epërsi ndaj kriterit 

juridik, duke pasur parasysh se i pari në vetvete është ekspertimi psikiatrik, i cili në të 

njëjtëm kohë përbën provë në proces. Në këtë këndvështrim, në qoftë se do të flitej 

për epërsi të kriterit mjekësor ndaj atij juridik, do të cënohej parimi i ligjshmërisë, 

pasi akti i ekspertimit, si materializim i kriterit mjekësor, do të merrte vlerë të 

paracaktuar.  

 

 

 

3. Aspekti procedurial i papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore. 

 

 

Kodi i Procedurës Penale e rendit papërgjegjshmërinë për shkak të gjendjes mendore 

së bashku me kushtet e tjera të padënueshmërisë, të tilla si, fakti i të qenit i mitur, 

konstatimi i vdekur i autorit, parashkrimi i veprës dhe i dënimit etj. 

 

Në kuptimin e ligjit procedurial dallimi i papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes 

mendore përbën interes dhe rëndësi të veçantë gjatë procesit penal. Çrregullimi 

mendor që sjell papërgjegjshmërinë e personit nuk duhet të kuptohet vetëm ai 

çrregullim i cili shfaqet në momentin e kryerjes së veprës penale.  

 

Duke i përmbledhur, tre janë rrethanat kur i pandehuri mund të konstatohet i 

papërgjegjshëm, të cilat përbëjnë interes të veçantë në aspekitn procedurial:  

 

1) papërgjegjshmëria e konstatuar në momentin e kryerjes së veprës penale, rrethanë 

e cila e bën personin tërësisht të papërgjegjshëm penalisht, sjell pushimin e 

ndjekjes penale ose të gjykimit dhe automatikisht vendosjen e masës mjekësore 

më të përshtatshme, të propozuar nga ekspertët dhe të miratuar nga ana e gjykatës. 

 

2) papërgjegjshmëria e konstatuar gjatë procesit penal, e cila edhe pse nuk e bën të 

papërgjegjshëm penalisht personin, sepse nuk është shfaqur në momentin e 

kryerjes së veprës penale, e bën atë të papërgjegjshëm për t’iu nënshtruar procesit 

gjyqësor duke mos kuptuar se ai është marrë i pandehur, se ndaj tij po zhvillohet 

një proces gjyqësor, se ai gëzon të drejta dhe garanci kushtetuese. Pra në kushtet e 

konstatimit të papërgjegjshmërisë gjatë procesit penal, subjekti edhe pse ka qenë i 

përgjegjshëm në momentin e kryerjes së veprës, gjatë zhvillimit të procesit i 

shfaqet një sëmundje mendore që ul tërësisht ekuilibrin e tij mendor dhe 

rrjedhimisht aftësinë e tij për të kuptuar dhe për të marrë pjesë në proces sipas 

nenit 31 të Kushtetutës dhe neneve 43, 44 të K. Pr. Penale. 
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3) papërgjegjshmëria e konstatuar gjatë vuajtjes së dënimit, e cila haset shumë rrallë 

në praktikë, por kompromenton gjithë filozofinë e ndëshkimit, vuajtjes së dënimit 

dhe riedukimit. Me fjalë të tjera, personi të cilit i shfaqet çrregullimi mendor gjatë 

vuajtjes së dënimit, në vetvete e bën dënimin jo efikas, për arsye se subjekti 

humbet lidhjen me realitetin, ai nuk e kupton dhe nuk e mban mend përse ndodhet 

aty. Në këtë formë dënimi humbet rëndësinë e tij ndëshkuese, pasi subjekti nuk 

arrin të perceptojë se po ndëshkohet për një vepër penale, madje nuk e kupton se 

çfarë është një vepër penale, por edhe rëndësinë rehabilituese, pra riintegrimin në 

shoqëri të personave që janë duke vuajtur dënimin, për arsye se, në institucionet e 

vuajtjes së dënimit, ndaj këtyre subjekteve nuk nevojiten orët e riedukimit, por 

nevojiten orët e kurimit, në kuptimin mjekësor të fjalës. 

 

Momenti në të cilin shfaqet çrregullimi psikik që sjell papërgjegjshmërinë e personit 

përcakton ecurinë e procesit, si dhe rezultatin përfundimtar të zgjidhjes së çështjes.  

 

 

3.1 Konstatimi i papërgjegjshmërisë në momentin e kryerjes së veprës 

penale dhe kushtet e procedimit. 

 

Në nenin 290 të K. Pr. Penale janë parashikuar rrethanat që nuk lejojnë fillimin e 

procedimit penal. Kur ato konstatohen pas fillimit të procedimit, ky i fundit duhet të 

pushohet në çdo gjendje që të jetë. Disa nga këto rrethana lidhen me veprën penale, të 

tjerat me subjektin (autorin e saj). Këto rrethana rrjedhin nga neni 24, pika 2 i K. Pr. 

Penale, në të cilin afirmohet se organi i akuzës ka të drejtë të mos fillojë ose të 

pushojë procedimin në rastet e parashikuara nga K. Pr. Penale. 

 

Rrethanat që nuk lejojnë fillimin e procedimit ose që sjellin pushimin për shkak të 

subjektit të veprës penale janë: 

1. Vdekja 

2. Mosha 

3. Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore. 

 

Neni në fjalë paraqet një nga problemematikat e shumta të aspektit procedurial 

të ligjit, kjo për arsyen se mosfillimi i procedimit për personat e papërgjegjshëm 

sipas ligjit procedurial bie ndesh me ligjin material (nenin 17 të Kodit Penal). 

Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore në kuptim të nenit 17 të Kodit 

Penal duhet të verifikohet rast pas rasti. Në interpretim të nenit 290 të K. Pr. 

Penale mjafton një e dhënë paraprake (kartelë mjekësore etj.) ku të evidentohet 

sëmundja mendore e subjektit dhe ndaj tij nuk lejohet fillimi i procedimit, ose në 

qoftë se ka filluar, duhet të pushojë. Vetë neni 290 i K. Pr. Penale është i 

formuluar në mënyrë jo korrekte duke qenë se papërgjegjshmërinë e subjektit e 

vlerëson eksperti psikiatër ligjor, e për rrjedhojë urdhërimi i ekspertimit nga 

organi i akuzës, shënon fillimin e procedimit. Mosfillimi i procedimit vendoset 

nga prokurori përpara regjistrimit të procedimit penal dhe para nisjes së 

veprimeve hetimore, sa i përket cilësimit juridik të veprës penale dhe autorit të 

saj. Këtu del qartë sa është shprehur më sipër, pra se urdhërimi i ekspertimit për 

verifikimin e gjendjes mendore, në vetvete e ka filluar procedimin penal. 
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Po ashtu mosfillimi ose pushimi i procedimit sjell një mospërputhje midis 

dispozitave të ligjit procedurial dhe atij material në zbatimin e masave 

mjekësore, për arsyen e thjeshtë se në qoftë se organi i akuzës vendos mosfillimin 

e procedimit, nuk mund të kërkojë më zbatimin e masave mjekësore për një 

procedim që ai në thelb nuk e ka filluar.  

 

Në vetvete mosfillimi i procedimit parashikon mosinvestimin në hetim të organit 

të akuzës për çështje që nuk plotësojnë kushtet për gjykim. Në rastet e 

mosfillimit të procedimit prokurori nuk do të legjitimohej të kërkonte zbatimin e 

masave mjekësore në një moment të dytë, kur më parë ai vetë ka vendosur 

mosfillimin e procedimit. 

 

Përfundimi i hetimeve 

Në përfundimin e hetimeve, në bazë të nenit 328 të K. Pr. Penale,  prokurori vendos 

pushimin e akuzës ose çështjes kur: 

a) del qartë se fakti nuk ekziston; 

b) fakti nuk parashikohet nga ligji si vepër penale; 

c) i dëmtuari nuk ka bërë ankim ose heq dorë nga ankimi në rastet që procedimi fillon 

me kërkesën e tij; 

ç) personi nuk mund të merret si i pandehur ose nuk mund të dënohet; 

d) ekziston një shkak që e shuan veprën penale ose për të cilin ndjekja penale nuk 

duhej të fillohej ose nuk duhet të vazhdojë; 

dh) del se i pandehuri nuk e ka kryer veprën ose nuk provohet që e ka kryer ai; 

e) me vendim të formës së prerë i pandehuri është gjykuar për të njëjtën vepër penale; 

ë) i pandehuri vdes; 

f) në rastet e tjera të parashikuara me ligj. 

 

Problematika e nenit 328 të K. Pr. Penale lidhur me pushimin e akuzës, sipas 

pikës (ç), kur personi nuk mund të merret si i pandehur ose nuk mund të 

dënohet, është e njëjtë me atë të nenit 290 të K. Pr. Penale, mbi mosfillimin e 

procedimit. Pushimi i çështjes vendoset atëherë kur prokurori ka nisur hetimet 

dhe gjatë tyre ai vihet në dijeni të ekzistencës së një shkaku për pushimin e 

çështjes. Konkretisht nenet 290 dhe 328 janë të pazbatueshëm në praktikë nga 

ana e organit të akuzës për dy arsye: së pari, sepse organi i akuzës nuk vendos 

mbi veprën penale dhe autorësinë e të pandehurit, pasi ky atribut i përket vetëm 

gjykatave. Në rast se prokurori do të pushonte çështjen, ai nuk do të legjitimohej 

më për kërkesën e zbatimit të masave shtrënguese sipas nenit 46 të Kodit Penal. 

Së dyti, në praktikë ndodh shpesh që organi procedues mjaftohet vetëm me një 

veprim hetimor, atë të urdhërimit të ekspertimit psikiatrik, duke mos u 

investuar në kërkimin dhe gjetjen e provave të tjera, të cilat do të hidhnin dritë 

më pas në gjykim mbi ekzistencën e veprës penale dhe autorin e saj, duke e 

dërguar dosjen në gjykatë të paplotë dhe duke bërë kërkesa për aplikimin e 

masave mjekësore të pabazuara në ligj e në prova. Kjo për faktin se zbatimi i 

masave mjekësore bëhet për subjektet e papërgjegjshëm për të cilët është e 

provuar se kanë kryer një vepër penale. Ky interpretim mendoj se duhet t’i vlejë 

akuzës edhe në rastet e gjendjes së flagrancës të parashikuar nga neni 251 i K. 

Pr. Penale, pasi edhe në këtë rrethanë duhet patjetër një vendim i formës së 
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prerë, i cili do të vendosë në mënyrë përfundimtare mbi ekzistencën e veprës 

penale dhe mbi autorin e saj. 

  

Është i gabuar mendimi me marrjen e përfundimeve të aktit të ekspertimi, organi i 

akuzës duhet të pushojë procedimin, i cili miratohet nga drejtuesi i prokurorisë e në të 

njëjtën kohë dërgimin e fashikullit në gjykatë për zbatimin e masave mjekësore për të 

gjitha shkaqet e cituara më lart.  

 

Gjendja mendore e personit vlerësohet nga ekspertët psikiatër, por në çdo rast 

vendoset dhe masa për shtrimin e tij në një institucion shëndetsor ose për mjekimin e 

detyruar ambulator. 104 Në vendimin e pushimit, i cili miratohet nga drejtuesi i 

prokurorisë, tregohen rrethanat e faktit dhe provat, si dhe shkaku i pushimit të çështjes 

duke iu referuar rastit konkret të parashikuar nga neni 328, i sipërpërmendur. Vendimi 

i pushimit të akuzës ose çështjes i njoftohet të pandehurit. 

 

Vendimi i pushimit dhe i pafajësisë 

Me vendimin përfundimtar të gjykimit të çështjes penale gjykata e zgjidh çështjen në 

tri mënyra: 

1) me pushim të çështjes;  

2) pafajësi të të pandehurit;  

3) dënimin e tij. 

 

Vendimi i pushimit të çështjes nga gjykata sipas nenit 387 të K. Pr. Penale 

rezulton më i favorshmi ndërmjet mosfillimit të procedimit dhe pushimit të 

procedimit nga prokurori, edhe pse në thelb përmbajtja e nenit 387, pika 1, nuk 

ndryshon nga dy nenet e referuara më lart. Gjykata lehtësisht mund të vendosi 

pushimin e gjykimit, pasi, ndryshe nga sa trajtuam më sipër, gjykata në kushtet 

e nenit 387 nuk gjendet përballë atyre kontradiktave në zbatimin e ligjit 

procedurial dhe material siç gjendet organi i akuzës në kuptim të neneve 290 dhe 

328  të K. Pr. Penale. Gjykata duhet të jetë shumë e kujdesshme në respektimin e 

një procedure strikte pa i lënë vend debateve për shkelje të parimit të 

ligjshmërisë dhe mosinterpretim të vendimeve gjyqësore. Kjo rrugë në fakt është 

më e thjeshtë nga sa mendohet; gjykata në të njëjtin gjykim duhet të konstatojë 

dhe të shprehet mbi ekzistencën e veprës penale dhe autorin e saj e më pas të 

shprehet e të vendosë mbi pushimin e procedimit duke i hapur rrugë në të 

njëjtën kohë vendosjes së masave shtrënguese të parashikuara në nenin 46 të 

Kodit Penal. Në qoftë se ka dyshime mbi gjendjen mendore të paraqitur nga akti 

i ekspertimit në fazën e hetimeve, gjykata mund të urdhërojë një riekspertim që 

do t’i shërbejë vendimit për provueshmërinë përtej çdo dyshimi të arsyeshëm.  

 

Edhe pse kjo procedurë tingëllon si rruga më e arsyeshme, përsëri gjendemi 

përballë një diskutimi dhe një pikëpyetje të madhe: A legjitimohet gjykata të 

marrë një vendim pushimi kur paraprakisht është shprehur mbi ekzistencën e 

veprës dhe autorësinë e saj? Nenet 388 dhe 390 të K. Pr. Penale në mënyrë 

eksplicite e përjashtojnë një mundësi të tillë, nën arsyetimin e pikave (b) dhe (ç) 

                                                           
104 H. Islami, A. Hoxha, I. Panda “Procedura penale, komentar”, 2003, fq. 453. 
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të nenit 388, sipas së cilave, kur gjykata pranon ekzistencën e veprës penale dhe 

autorësinë e saj pra gjykon në themel, është e detyruar përtej çdo diskutimi të 

marrë një vendim dënimi sipas nenit 390 ose një vendim pafajësie sipas 388. E 

vemtja rrugë që mbetet është që gjykata të gjykojë çështjen në themel, bazuar në 

të gjitha provat e paraqitura, të arsyetojë vendimin mbi ekzistencën e faktit dhe 

se ai përbën vepër penale, si dhe mbi autorsinë e subjektit, e për pasojë të japë 

një vendim fajësie. Në të njëjtën kohë gjykata duhet të interpretojë dhe 

pamundësinë e aplikimit të dënimit duke iu referuar papërgjegjshmërisë dhe në 

përfundim të vendosë masën mjekësore më të përshtatshme.  

 

Kjo është praktika e ndjekur në vendet e sistemit Common Law, në të cilat 

papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore nuk shikohet si kusht për 

përjashtimin  nga përgjegjësia penale, por si shkak i përjashtimit nga dënimi.  

 

Kjo procedurë në tërësinë e saj do të na çonte drejt një pikëpyetjeje më të madhe 

se ato që janë trajtuar më sipër. Ajo do të vendoste përballë kuptimin e 

papërgjegjshmërisë në thelbin e saj dhe atë çfarë përfaqëson ajo në realitet. E 

thënë ndryshe papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore është një kusht 

për përjashtimin nga përgjegjësia penale në kuptimin material apo një shkak 

për përjashtimin nga dënimi në kuptimin procedurial?  

 

Kodi Penal dhe ai i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë janë ndërtuar 

sipas modeleve franceze dhe italiane. Në këto kushte, nëse do të pranohej 

procedura e mësipërme, do të duhet të pranohej nevoja për një rishikim të 

konceptit të fajit sipas nenit 14 të Kodit Penal dhe një rishikim të vendimit të 

pafajësisë sipas nenit 388 të K. Pr. Penale.  

 

Është e gabuar procedura kur në seancë gjyqësore, prokurori, pasi lexon kërkesën për 

gjykim dhe liston provat e grumbulluara, kërkon pushimin e çështjes për gjykim e në 

të njëjtën kohë me kërkesën për pushim bën edhe kërkesën për vendosjen e masës 

mjekësore më të përshtatshme, duke u bazuar edhe në aktin e ekspertimit dhe 

sugjerimet e mjekëve psikiatër. 

 

Pushimi i çështjes për papërgjegjshmëri për shkak të gjendjes mendore rezulton më i 

favorshëm se sa vendimi i pafajësisë. Arsyeja lidhet me efikasitetin e formulës së 

pushimit të gjykimit ose procedimit, ku dallimi qëndron në faktin se në vendimin e 

pafajësisë gjykata konstaton ekzistencën ose jo të faktit të veprës penale të dyshuar se 

është kryer nga i pandehuri, prej së cilës nxjerr vendimin se ky i fundit nuk mund të 

dënohet. Vetëm një vendim pafajësie përmban një konstatim të vërtetë dhe të saktë, 

që gjyqtari e nxjerr nga tërësia e provave të administruara. Në të shumtën e rasteve 

vendimi i pafajësisë jepet kur nuk provohet akuza, pra atëherë kur vërtetohet se fakti 

nuk ekziston, nuk provohet se ekziston ose rasti kur nuk provohet që i pandehuri të 

ketë kryer veprën për të cilën akuzohet. 105 Në formulën e pushimit të gjykimit ose 

procedimit gjykata pushon gjykimin pa iu referuar objektit së procesit, ose e thënë 

                                                           
105 H. Islami, A. Hoxha, I. Panda “Procedura penale, komentar”, 2003, fq. 503. 
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ndryshe në këto vendime nuk i hyn gjykimit në themel, por limitohet në aspektin 

procedurial i cili nuk lejon këtë shqyrtim në themel të çështjes. 

 

Pra një vendim pafajësie për kategorinë e subjekteve të papërgjegjshëm nuk 

rezulton i favorshëm, sepse gjyqtari, nuk mundet të vendosë njëkohësisht se i 

pandehuri ka kryer një vepër penale si dhe ta përjashtojë këtë të fundit nga 

dënimi. Ndërkohë me një vendim pushimi gjyqtari konstaton se i pandehuri nuk 

duhet të merret në përgjegjësi penale, por në rast se ai paraqet rrezikshmëri 

shoqërore, ai vendos aplikimin e masës shtrënguese në përputhje me nenin 46 të 

Kodit Penal (psh. mjekim i detyruar në një institucion mjekësor). 

 

"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. 

Vendimi gjyqësor për masat mjekësore dhe edukuese është i revokueshëm në çdo 

kohë kur zhduken rrethanat për të cilat ai është dhënë, por në çdo rast, gjykata, 

kryesisht, është e detyruar që pas kalimit të një viti nga dita e dhënies së vendimit, të 

marrë në shqyrtim vendimin e saj. 

Rregullat për revokimin e vendimit gjyqësor që përmban masën mjekësore dhe 

edukuese, parashikohen në Kodin e Procedurës Penale." 

 

Ky nen përcakton se masat mjekësore mund të jepen nga gjykata ndaj personave të 

papërgjegjshëm që kanë kryer vepër penale. Ekzekutimi i vendimeve të mbylljes së 

detyrueshme në institucione mjekësore bëhet me urdhër të prokurorit, sipas nenit 464, 

pika 4 i K. Pr. Penale. 

 

Nga dispozita del qartë se vendosja e personit të papërgjegjshëm që ka kryer një vepër 

penale në mjekim të detyruar në një institucion mjekësor ose mjekim të detyruar 

ambulator, bëhet me vendim të gjykatës, e cila bazohet në mendimet e ekspertit 

psikiatër që ka vëzhguar personin dhe shprehet njëkohësisht dhe për rrezikshmërinë e 

tij shoqërore, 106 por pasi të ketë bërë gjithë verifikimet e nevojshme lidhur me 

ekzistencën e veprës penale dhe autorin e saj. 

 

 

 

3.2 Konstatimi i papërgjegjshmërisë gjatë hetimit dhe gjykimit. 

 

Për aftësinë e personit për të marrë pjesë në gjykim është folur që në kohët e shkuara, 

saktësisht në Anglinë mesjetare, në rastin kur i pandehuri për t’iu shmangur 

                                                           
106 Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 254. 
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konfiskimit të pasurisë ose dënimit me vdekje, zgjidhte të mos përgjigjej në momentin 

kur i drejtohej pyetja a ishte fajtor apo i pafajshëm. 107 

 

Për të saktësuar faktin se të pandehurit i kishte ikur goja në të vërtëtë apo ai 

simulonte, përdoreshin mjete të tilla si tortura. Në këto raste nuk shtrohej fare pyetja 

nëse subjekti ishte i paaftë mendërisht dhe nuk kishte aftësi të mjaftueshme për të 

kuptuar atë që i kërkohej. Një praktike të tillë iu dha fund në vitin 1772, kohë kur 

veprat penale filluan të gjykohen nga juria, mbasi ishte kryer një ekzaminim 

mjekësor. 108 Në qoftë se personi shpallej i papërgjegjshëm ai dërgohej në burg derisa 

të rikuperonte një aftësi normale për t’u përballur me gjykimin që në të shumtën e 

rasteve përfaqësonte ekuivalenten e një dënimi me burgim të përjetshëm. 

 

Në nenin 31, shkronja (ç) të Kushtetutës njihet dhe afirmohet e drejta e mbrojtjes së 

çdo qytetari, si më poshtë: 

 

“Gjatë procesit penal kushdo ka të drejtë: 

………………………. 

ç) të mbrohet vetë ose me ndihmën e një mbrojtësi ligjor të zgjedhur prej tij; të 

komunikojë lirisht dhe privatisht me të, si dhe t’i sigurohet mbrojtja falas, kur nuk ka 

mjete të mjaftueshme;…….” 

 

E drejta për t’u mbrojtur, përveç se është një e drejtë e patjetërsueshme, përbën edhe 

një nga garancitë kushtetuese për zhvillimin e një procesi të rregullt ligjor, e cila 

duhet t’i garantohet çdo personi në çdo fazë të procedimit.  

 

Kjo e drejtë i garantohet edhe të pandehurit që në thelb është mbrojtësi i parë i 

vetvetes, me ndihmën e avokatit që është "mbrojtësi teknik". Ajo që nxjerr në pah 

procesi, në të vërtetë nuk është fakti që i pandehuri të jetë i aftë për të kuptuar dhe për 

të vepruar me vullnet sipas parametrave psikiatrikë, por që ai të jetë në gjendje të 

kuptojë rëndësinë e procesit të cilit ai do t`i nënshtrohet dhe të ushtrojë liritë dhe të 

drejtat e garantuara nga ligji. 

 

Konstatimi i gjendjes mendore të të pandehurit në fillim të procesit penal ka të bëjë 

me gjithë ato raste kur gjykata ose prokuroria nuk vendos pushimin e çështjes. Pra kjo 

nuk ka të bëjë me atë lloj papërgjegjshmërie që e përjashton personin nga përgjegjësia 

penale, pra me papërgjegjshmërinë në momentin e kryerjes së veprës.  

 

Kjo formë e papërgjegjshmërisë është e rëndësishme për gjykatën për të kuptuar nëse 

i pandehuri është në gjendje të marrë pjesë në mënyrë koshiente në proces. Në qoftë 

se në seancë ka të dhëna të mjaftueshme që bindin gjykatën se gjendja mendore e të 

pandehurit është problematike, ajo vendos kryerjen e ekspertimit psikiatrik. Deri në 

momentin e kryerjes së ekspertimit psikiatrik, gjykata, me kërkesë të mbrojtësit, mund 

të marrë prova që sjellin pushimin e çështjes ndaj të pandehurit. Në këtë kohë 

                                                           
107 Artikull - Cosimo Lore, Paolo Moscarini “La valutazione relativa alla incapacita’ 

processuale dell’ imputato per infermita di mente”; mund të gjendet në faqen e internetit 

www.scienzemedicolegali.it. 
108 Shih po aty. 
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pezullohen hetimet paraprake dhe organi i prokurorisë kryen vetëm ato veprime që 

nuk kërkojnë drejtpërdrejt pjesëmarrjen koshiente të personit të pandehurit ose 

personit nën hetim. 109 

 

Aftësia procesuale e të pandehurit konsiston në aftësinë e tij për të kuptuar veprimet 

dhe mosveprimet, në kontekstin e procedimit (jo faktit vepër penale) dhe në 

kapacitetin e tij për të ushtruar brenda procesit të drejtat e parashikuara me ligj. 

 

Për sa i përket papërgjegjshmërisë procesuale, duhet të kuptojmë që rëndësi paraqet 

vetëm prishja tërësisht e ekuilibrit mendor ose papërgjegjshmëria e plotë, në atë masë 

sa të pengojë pjesëmarrjen e të pandehurit në proces. 110 Në këtë kuptim, ulja 

pjesërisht e ekuilibrit mendor nuk duhet të shikohet si pamundësi pjesëmarrje në një 

proces penal, por si e parëndësishme për vetë procesin.  

 

Parimi i barazisë së palëve në sistemin akuzator kërkon që të pandehurit ose personat 

nën hetim, që në fazat e hetimeve paraprake, të kenë aftësinë për të kuptuar veprimet 

dhe mosveprimet, pra aftësinë e nevojshme për të përdorur në mënyrë të vetëdijshme 

garancitë dhe të drejtat proceduriale.111 

 

Kur gjatë procesit penal i pandehuri manifeston me shenja ose me veprime një 

çrregullim mendor, gjykata kryesisht ose me kërkesën e palëve urdhëron kryerjen e 

ekspertimit psikiatrik ndaj të pandehurit me qëllim vërtetimin e gjendjes së tij 

mendore dhe për rrjedhojë, të aftësisë së tij për të marrë pjesë në mënyrë efektive në 

gjykim. Nëse pas verifikimeve, gjendja mendore e të pandehurit është e tillë sa të 

ndikojë në pjesëmarrjen koshiente të tij në procedim, eksperti psikiatër e shpall atë të 

papërgjegjshëm. Në këtë rast gjykata vendos me vendim pezullimin e gjykimit dhe 

shtrimin e detyruar të të pandehurit në një spital psikiatrik për një afat të pacaktuar, 

deri sa gjendja e tij mendore të rikuperojë. Pezullimi i gjykimit nuk e ndalon gjykatën 

që të marrë prova të reja. 112  

 

Pra në thelb papërgjegjshmëria që konstatohet gjatë procesit penal është pikërisht 

paaftësia për të marrë pjesë në gjykim. Ndaj të pandehurit bëhet vlerësimi i gjendjes 

mendore nga eksperti psikiatër çdo 6 muaj për të kuptuar nëse ai e ka rifituar apo jo 

aftësinë e pjesëmarrjes në gjykim. 

 

Neni 44 i K. Pr. Penale parashikon pezullimin e procedimit për shkak të 

papërgjegjshmërisë së të pandehurit si më poshtë: 

 

"1. Kur del se gjendja mendore e të pandehurit është e tillë që pengon 

pjesëmarrjen e vetëdijshme në procedim, organi që procedon merr vendim për 

                                                           
109 H. Islami, A. Hoxha, I. Panda “Procedura penale, komentar”, 2003, fq. 127. 
110 Edizioni Giuridiche Simone “Codice di Procedura Penale, spiegato articolo per articolo”, 

2008, fq. 70. 
111 Norman J. Finkel “Insanity on trial”, 1988, fq. 157. 
112 H. Islami, A. Hoxha, I. Panda “Procedura penale, komentar”, 2003, fq. 126; Edizioni 

Giuridiche Simone “Codice di Procedura Penale, spiegato articolo per articolo”, 2008, fq. 

72. 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Edizioni+Giuridiche+Simone-edizioni_giuridiche_simone.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Edizioni+Giuridiche+Simone-edizioni_giuridiche_simone.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Edizioni+Giuridiche+Simone-edizioni_giuridiche_simone.htm
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pezullimin e procedimit, por gjithnjë kur nuk duhet të merret vendim pafajësie 

ose pushimi. Me vendimin e pezullimit organi që procedon i cakton të pandehurit 

një kujdestar të posaçëm, të cilit i jepen të drejtat e përfaqësuesit ligjor. 

2. Kundër vendimit të pezullimit mund të bëhet rekurs në Gjykatën e 

Kasacionit nga prokurori, i pandehuri ose mbrojtësi i tij. 

3. Pezullimi nuk pengon organin procedues që të marrë prova që mund të 

çojnë në pafajësinë e të pandehurit dhe kur vonesa paraqet rrezik, çdo provë tjetër 

të kërkuar nga palët. Në veprimet që duhet të kryhen rreth personit të të 

pandehurit, si dhe në ato ku i pandeduri ka të drejtë të jetë i pranishëm merr 

pjesë kujdestari i posaçëm i tij." 

 

Ligjvënësi, nëpërmjet këtij neni i referohet atyre situatave të shfaqjes së çrregullimit 

mendor ose më saktë papërgjegjshmërisë, situate që influencojnë në aftësinë e të 

pandehurit për të vendosur dhe ndalojnë ose ulin në mënyrë të dukshme aftësinë për të 

marrë pjesë aktivisht në proces. 113 

 

Sipas parimit të përgjithshëm të sistemit akuzator, për aq kohë sa i pandehuri 

konsiderohet i aftë për të marrë pjesë në gjykim, ai duhet, jo vetëm të ushtrojë të 

drejtat që i atribuohen me ligj, por edhe të aktivizohet në mënyrë efikase për të 

kontribuar në mbrojtjen e tij. Pezullimi vendoset në rastin kur i pandehuri është i 

papërgjegjshëm në atë masë sa e bën të pamundur pjesëmarrjen e tij në mënyrë të 

ndërgjegjshme në këtë proces. 114 Ky interpretim shprehet në momentin e pezullimit 

të çështjes, kur çrregullimi mendor ndodh pas kryerjes së veprës penale, pra më saktë 

gjatë procesit gjyqësor.  

 

Neni në fjalë synon të rregullojë të drejtën e mbrojtjes së të pandehurit, që do të vihej 

në rrezik në qoftë se procesi do të vazhdonte edhe pse është konstatuar 

papërgjegjshmëria. Aftësia për të marrë pjesë në gjykim, mundësitë dhe disponibiliteti 

i të pandehurit për të bashkëpunuar me avokatin, si dhe me organet e hetimit, rezulton 

të jetë një element thelbësor.  

 

Sipas shumë autorëve, ndërmjet të cilëve Grisso, 115 Roesch dhe Golding, 116 Veiel e 

Coles, 117 aftësia për të marrë pjesë në gjykim është frut i bashkëveprimit të 

                                                           
113 H. Islami, A. Hoxha, I. Panda “Procedura penale, komentar”, 2003, fq. 446. 
114 Artikull - Cosimo Lore, Paolo Moscarini “La valutazione relativa alla incapacita’ 

processuale dell’ imputato per infermita di mente”; mund të gjendet në faqen e internetit 

www.scienzemedicolegali.it; H. Islami, A. Hoxha, I. Panda “Procedura penale, komentar”, 

2003, fq. 446. 
115 Th. Grisso “Evaluating Competencies: Forensic Assessments and Instruments”, 2003, fq. 

69; Artikull - Barbara Actis Perinetti “La capacita di stare in giudizio: l’evoluzione del 

concetto, la realtà italiana e la proposta di uno strumento specifico per la sua valutazione.”; 

mund të gjendet në faqen e internetit www.psicologiagiuridica.com.  
116 Artikull - Ronald Roesch, Patricia A. Zapf, Stephen L. Golding, and Jennifer L. Skeem 

“Defining and assessing competency to stand trial”; mund të gjendet në faqen e internetit 

www.justice.gov; Artikull - Barbara Actis Perinetti “La capacita di stare in giudizio: 

l’evoluzione del concetto, la realtà italiana e la proposta di uno strumento specifico per la 

sua valutazione.”; mund të gjendet në faqen e internetit www.psicologiagiuridica.com.  

http://www.scienzemedicolegali.it/
http://www.psicologiagiuridica.com/
http://www.justice.gov/
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karakteristikave të individit me kontekstin ligjor përkatës. Kërkesat që i drejtohen 

personit, që është subjekt i procesit penal, variojnë shumë sipas rastit specifik. 

 

Në përfundim të gjykimit, në qoftë se gjendja mendore e personit rikuperon, periudha 

e kaluar në spital psikiatrik do të konsiderohet e njëjtë me afatet e masave të sigurimit 

të paraburgimit. 

 

 

3.3 Konstatimi i papërgjegjshmërisë gjatë ekzekutimit të dënimit. 

 

Në qoftë se para ekzekutimit të një dënimi me heqje lirie ose gjatë ekzekutimit shfaqet 

tek i dënuari një turbullim psikik ose neuropsikik dhe në qoftë se gjyqtari e gjykon të 

arsyeshme se ky çrregullim është në atë shkallë sa të pengojë ekzekutimin e dënimit, 

urdhëron që ky i fundit të ndryshohet ose të pezullohet dhe i dënuari të shtrohet në një 

spital psikiatrik ose t’i nënshtrohet mjekimit të detyruar ambulator.  

 

Sipas Kodit Italian të Procedurës Penale, 118 gjyqtari mund të vendosë se i dënuari në 

vend të shtrimit në një spital psikiatrik gjyqësor të shtrohet në një spital psikiatrik 

civil, duke u bazuar në rrezikshmërinë e veprës dhe të autorit, si dhe duke adoptuar 

masat e nevojshme për parandalimin e largimit. Ky rregull zbatohet edhe në rastet kur 

çrregullimi shfaqet te i dënuari me vdekje. Vendimi i gjykatës mund të revokohet kur 

personi të cilit i është dhënë kjo masë nuk ekzistojnë më kushtet dhe kriteret e 

caktimit të saj. 119  

 

Ky parim zbatohet tek i dënuari në hipotezën se ai është prekur nga një çrregullim 

psikik para ose gjatë vuajtjes së dënimit. Ky aspekt e dallon këtë institut nga ai i 

papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore në momentin e kryerjes së veprës, 

si arsye për mos marrjen në përgjegjësi penale nga papërgjegjshmëria për shkak të 

gjendjes mendore e shfaqur gjatë procesit 120 dhe që është shkak i pezullimit të 

procedimit. Papërgjegjshmëria e shfaqur duhet të jetë patjetër pasojë e një çrregullimi 

psikik.  

 

Në Kodin Penal Italian bëhet dallimi ndërmjet çrregullimit psikik që sjell pezullimin e 

dënimit dhe shtrimin e përkohshëm në spital psikiatrik, 121 dhe paaftësisë së rëndë 

fizike që bën objektivisht të pamundur vuajtjen e dënimit. 122 

 

                                                                                                                                                                      
117 Artikull - Veiel, H. O. F., & Coles, E. M. “Measuring unfitness to stand trial: 

Psychological analysis of a legal issue.”; Canadian Journal of Psychology, 1999; Artikull - 

Barbara Actis Perinetti “La capacita di stare in giudizio: l’evoluzione del concetto, la realtà 

italiana e la proposta di uno strumento specifico per la sua valutazione.”; mund të gjendet në 

faqen e internetit www.psicologiagiuridica.com.  
118 Kodi Italian i Procedurës Penale, miratuar me Dekretin nr. 447, datë 22.09.1988, neni 73. 
119 Edizioni Giuridiche Simone “Codice di Procedura Penale, spiegato articolo per articolo”, 

2008, fq. 73. 
120 Kodi Italian i Procedurës Penale, miratuar me Dekretin nr. 447, datë 22.09.1988, neni 71. 
121 Kodi Penal Italian, miratuar me Dekretin nr. 1398, datë 19.10.1930, neni 148. 
122 Shih po aty, neni 147. 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Edizioni+Giuridiche+Simone-edizioni_giuridiche_simone.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/1930
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Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore mund të sjellë pasoja të ndryshme 

në varësi të momentit kur është konstatuar. 123 Në qoftë se patologjia shfaqet pas 

vendimit të dënimit dhe është e tillë sa të ndalojë ekzekutimin e dënimit, do të merren 

masat për shtrim në spital psikiatrik deri në shërimin e subjektit dhe revokimin e 

vendimit të shtrimit.  

 

Problemi i papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore rregullohet sipas nenit 

476 të K. Pr. Penale, sipas të cilit ekzekutimi i vendimeve penale pezullohet në rastet 

kur i dënuari vuante nga një sëmundje që pengon ekzekutimin e vendimit, duke 

nënkuptuar me sëmundje edhe sëmundjet mendore. Ekzekutimi shtyhet deri në 

shërimin e të dënuarit. 124 Shtyrja e ekzekutimit të vendimit bëhet me kërkesën e 

palëve, e cila shqyrtohet nga gjykata në seancë ku paraqiten dhe provat përkatëse.  

 

Kur pretendohet se i dënuari vuante nga një sëmundje që pengon ekzekutimin e 

vendimit, gjykata cakton ekspertët për të përcaktuar ekzistencën e sëmundjes dhe 

arsyet që pengohet ekzekutimi. Periudha e shtrimit në spital psikiatrik duhet të 

konsiderohet në afate njësoj me atë të paraburgimit. 125 

 

 

3.4 Natyra proceduriale e masës së sigurimit të shtrimit të përkohshëm në 

spital psikiatrik. 

 

Masat e sigurimit janë veprime proceduriale që heqin ose kufizojnë lirinë dhe të 

drejtat e personit ndaj të cilit zhvillohet procedimi penal dhe kanë si qëllim të 

parandalojnë veprimtarinë e mëtejshme kriminale të personit që ka kryer një vepër 

penale. 126 

 

Masat e sigurimit personal zbatohen kundrejt personave të dyshuar për kryerjen e një 

vepre penale, duke i ndaluar disa të drejta ose duke i ngarkuar detyrime. Në masat 

shtrënguese, sipas nenit 232 të K. Pr. Penale, parashikohet edhe shtrimi i përkohshëm 

në spital psikiatrik. Në ndryshim nga neni 46 i Kodit Penal, ku janë parashikuar masat 

mjekësore, mjekimi i detyruar në një institucion mjekësor dhe mjekimi i detyruar 

ambulator, të cilat jepen nga gjykata kur ajo pushon çështjen për papërgjegjshmëri, 

shtrimi i përkohshëm në një spital psikiatrik, në bazë të nenit 232 të K. Pr. Penale, 

jepet nga gjykata për aq kohë sa personi është marrë si i pandehur dhe i është shfaqur 

një çrregullim psikik që pengon vazhdimin e gjykimit, kur çështja nuk është pushuar 

ende. 

 

                                                           
123 Artikull - Giancarlo Zappa, Carlo Alberto Romano “Infermita mentale, pericolosita sociale 

e misure di sicurezza alla prova degli anni duemila”; mund të gjendet në faqen e internetit 

www.rassegnapenitenziaria.it. 
124 Ligji nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar, neni 476, pika 1/(a). 
125 Udhëzim i Plenumit të Gjykatës së Lartë nr. 5, datë 10.05.1982 “Mbi zbatimin e masave 

mjekësore”. 
126 H. Islami, A. Hoxha, I. Panda “Procedura penale, komentar”, 2003, fq. 299. 
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Në interpretim të nenit 232 të K. Pr. Penale, del qartë ekzistenca njëkohësisht e dy 

kushteve:  

1. Personi të ketë kryer vepër penale, dhe  

2. Të jetë i sëmurë mendërisht në atë shkallë sa ta bëjë të pazotin për të kuptuar 

procedimin që po ndërmerret ndaj tij. 

 

Në vendimin për shtrimin e përkohshëm në spital psikiatrik, gjyqtari cakton dhe masat 

e nevojshme që duhet të merren për të parandaluar largimin e të sëmurit. Kur rezulton 

që i pandehuri nuk është më i sëmurë mendërisht, masa e sigurimit hiqet, por ky fakt 

duhet të vërtetohet me aktin e ekspertimit për gjendjen mendore. 127 

 

Në caktimin e kësaj mase sigurimi është shumë e rëndësishme të vërtetohen kushtet 

dhe rrethanat për caktimin e saj. Në kuptim të ngushtë të nenit 228, pika 2 të K. Pr. 

Penale, asnjë masë sigurimi nuk mund të zbatohet kur ka shkaqe padënueshmërie ose 

të shuarjes së veprës penale. 128  

 

Gjithashtu në bazë të nenit 229, gjykata në çdo rast duhet të mbajë parasysh 

përshtatshmërinë e secilës masë dhe shkallën e nevojave të sigurimit. Këto kritere 

janë arsyeja kryesore përse ndaj personave të papërgjegjshëm që kanë kryer një vepër 

penale nuk mund të vendoset një masë sigurimi arrest me burg. 129   

 

Masa e sigurimit caktohet nga gjyqtari mbi kërkesën e prokurorit, së cilës i bashkohen 

aktet dhe të dhënat që tregojnë se ekzistojnë kushtet dhe kriteret për caktimin e masës 

së sigurimit. 130 Mund të ndodhë që në seancën e vlerësimit të pretendohet 

papërgjegjshmëria e të arrestuarit në flagrancë apo e të ndaluarit. Kur kjo 

papërgjegjshmëri është e dukshme dhe e vërtetuar rregullisht, gjyqtari shprehet për 

ligjshmërinë e arrestimit në flagrancë dhe refuzon kërkesën për caktimin e masës së 

sigurimit. 131 Gjyqtari, në çdo rast kur papërgjegjshmëria është e dukshme dhe e 

vërtetuar rregullisht, nuk duhet të marrë vendim për refuzimin e masës së sigurimit, 

pa u konsultuar me ekspertin psikiatër dhe pa mbajtjen e aktit përkatës të ekspertimit. 

Në rast se ekspertët psikiatër konstatojnë se lënia e tij në gjendje të lirë është e 

rrezikshme për shoqërinë, gjyqtari vendos mbylljen e tij në një spital psikiatrik. 132 

 

Revokimi i masave shtrënguese bëhet në bazë të nenit 260/2 të K. Pr. Penale: 

 

“Kur nevojat e sigurimit zbuten ose kur masa e zbatuar nuk i përgjigjet më 

rëndësisë së faktit ose dënimit që mund të caktohet, gjykata e zëvendëson masën me 

një tjetër më të lehtë." 

 

Kjo masë mund të ndryshohet duke u zëvendësuar me një tjetër më të lehtë apo më të 

rëndë në varësi të ndryshimit të kushteve që ekzistonin kur masa e parë u caktua, por 

                                                           
127 H. Islami, A. Hoxha, I. Panda “Procedura penale, komentar”, 2003, fq. 312. 
128 Shih po aty, fq. 318. 
129 Shih po aty. 
130 Shih po aty, fq. 327. 
131 Shih po aty, fq. 355. 
132 Shih po aty, fq. 356. 
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për këtë do flasim më gjatë tek masat mjekësore. Problemi qëndron në faktin që për 

këtë kategori subjektesh nuk ekziston një masë tjetër më e lehtë, parashikuar nga K. 

Pr. Penale, përveç shtrimit të përkohshëm në spital psikiatrik. Në rast se sëmundja 

mendore zhduket, gjykata, me kërkesë të prokurorit, mund të vendosë zëvendësimin e 

masës me një tjetër më të rëndë. Në këtë rast prokurori duhet të paraqesë të dhëna dhe 

fakte që vërtetojnë se nevojat e sigurimit janë rënduar. 133 Këto rrethana janë 

gjithmonë të vlefshme për situatën kur çrregullimi psikik shfaqet gjatë hetimit ose 

procesit gjyqësor.  

 

Ndërsa për ndryshimin e masave mjekësore, të parashikuara nga neni 46 i Kodit 

Penal, gjykata vendos kryerjen edhe një herë të ekspertimit psikiatriko - ligjor duke 

ngarkuar specialistët përkatës. Këtë herë pyetjet nuk kanë në themel përcaktimin e 

papërgjegjshmërisë së personit, pasi kjo është vendosur më parë, por përcaktimin e 

gjendjes psikike aktuale, si dhe konstatimit të faktit nëse personi paraqet rrezikshmëri 

për shoqërinë nëse lihet në gjendje të lirë. 

 

 

3.5 Natyra proceduriale e ekspertimit psikiatrik. 

 

Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore, në kuptimin procedurial 

përcaktohet nga akti i ekspertimit psikiatrik. Ekspertimi është një provë e rëndësishme 

që synon të konstatojë, sqarojë ose vërtetojë faktet që kanë rëndësi për çështjen penale 

nëpërmjet mendimit të dhënë nga specialistët. 134 

 

Teoricienët e të drejtës proceduriale penale ka kohë që janë përfshirë në një debat: 

Ekspertimi, është në fakt një provë në procesin penal apo një mjet që vlerëson 

provën? 

 

Në të vërtetë i takon ekspertit t`i paraqesë gjyqtarit vlerësimet profesionale mbi fakte 

ose rrethana që kërkojnë njohje të specializuar. Në këtë kuptim eksperti nuk provon 

asgjë por kufizohet në vlerësimin e fakteve ose rrethanave për të cilat po zhvillohet 

procesi. Megjithatë Kodi i Procedurës Penale e ka përfshirë ekspertimin në kapitullin 

e provave. Pra rezultatet e këtyre ekspertimeve, nga ana e tyre, janë objekt i vlerësimit 

të gjyqtarit. A mundet gjyqtari në këtë kuptim të mos jetë dakord me vlerësimet e bëra 

nga eksperti? Gjyqtari, sipas terminolgjisë historike, në latinisht konsiderohet peritus 

peritorum. Me fjalë të tjera, gjyqtari qëndron mbi gjithë subjektet e tjerë në procesin 

penal dhe në këtë këndvështrim, qëndron edhe mbi ekspertin. Gjyqtari nuk është i 

lidhur drejtpërdrejt me ekspertimin për faktin se ekspertimi kërkohet nga palët dhe në 

të njëjtën kohë mund të mos jetë dakord me të. Brenda kufijve të konceptit të bindjes 

së brendshme të gjyqtarit gjatë procesit, ky i fundit mund të mos i pranojë 

përfundimet e ekspertit, por në çdo rast duhet të japë një arsyetim.  

 

 

                                                           
133 H. Islami, A. Hoxha, I. Panda “Procedura penale, komentar”, 2003, fq. 375. 
134 Shih po aty, fq. 230. 
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Në qoftë se bëhet fjalë për një akt ekspertimi me vlerësime të palogjikshme, gjyqtari 

jo mundet, por duhet të e pranojë aktin me arsyetimin përkatës, duke vendosur 

përsëritjen e ekspertimit. Në përfundim mund të themi se në ato raste kur vlerësimet 

ose përfundimet e ekspertit janë pasojë e një metode joshkencore ose eksperimentale, 

ose kur këto vlerësime nuk janë dhënë nga eksperti i fushës, gjyqtari duhet të 

verifikojë vlefshmërinë shkencore të metodave të përdorura me qëllim që të sigurohet 

mbi aftësinë e tyre provuese. 135 

 

Referuar K. Pr. Penale, ekspertimi lejohet kur është i nevojshëm zhvillimi i 

kërkimeve, marrja e të dhënave ose vlerësimeve që kërkojnë njohuri të posaçme 

teknike. 136 Ai mund të kryhet në çdo fazë të procedimit. Të drejtën për të urdhëruar 

ekspertimin e ka prokuroria dhe gjykata. 137 

 

Rregullat për caktimin e ekspertit parashikohen nga neni 179 i K. Pr. Penale. Në nenet 

183, 184, 185 parashikohen caktimi i detyrave të ekspertit, veprimet e ekspertit dhe 

akti i ekspertimit. 

 

Në kuptim të nenit 149 të K. Pr. Penale dhe veçanërisht vërtetësisë dhe fuqisë 

provuese që ka, ekspertimi ka një rëndësi thelbësore për të provuar faktet dhe 

rrethanat që lidhen me subjektin e veprës penale e për rrjedhojë për të vërtetuar 

fajësinë ose pafajësinë e tij. Si i tillë ai i nënshtrohet shqyrtimit dhe debatit gjyqësor 

për të caktuar vlerën e kësaj prove në gjykim. 138  

 

Në momentin e regjistrimit të procedimit penal, mbrojtësi i të pandehurit mund të 

depozitojë në sekretarinë e organit procedues kërkesën për kryerjen e ekspertimit 

psikiatriko – ligjor për verifikimin e papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes 

mendore. Përveç mbrojtësit, këtë kërkesë mund ta bëjë edhe një i afërm i të 

pandehurit, shoqëruar edhe me librezën mjekësore të këtij të fundit në rast se është 

kuruar më parë nga sëmundje mendore. 139 

 

Me qëllim hetimin e gjithëanshëm dhe objektiv të procedimit lind nevoja e 

domosdoshme për kryerjen e ekspertimit psikiatrik të personit të marrë si të pandehur. 

Me vendim të prokurorit, ngarkohen për kryerjen e këtij ekspertimi ekspertët psikiatër 

që kanë njohuri të posaçme dhe që janë specialistë të fushës. 140  

 

                                                           
135 Edizioni Giuridiche Simone “Codice di Procedura Penale, spiegato articolo per articolo”, 

2008, fq. 221. 
136 Ligji nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar, neni 178. 
137 H. Islami, A. Hoxha, I. Panda “Procedura penale, komentar”, 2003, fq. 231. 
138 Ligji nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar, neni 152, pika 1. 
139 Vendim i Prokurorisë Lezhë datë 23.09.2013 "Për kryerjen e ekspertimit psikiatriko – 

ligjor", për procedimin penal nr. 500 të vitit 2013. 
140 Vendimi i prokurorit bazohet në nenet 110, 178 – 184, si dhe nenin 314/1 të ligjit nr. 7905, 

datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Edizioni+Giuridiche+Simone-edizioni_giuridiche_simone.htm
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Në vendim caktohen ekspertët psikatër pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore, sigurohet 

identiteti i tyre në lidhje me pajtueshmërinë me detyrën në bazë të nenit 180 të K. Pr. 

Penale, si dhe paralajmërohen për detyrimin dhe përgjegjësitë e parashikuara nga ligji 

shoqëruar me betimin për ndershmëri, drejtësi dhe ruajtje të sekretit, e cila i bashkohet 

këtij vendimi. Në vendim prokurori i kërkon ekspertëve t`iu përgjigjen pyetjeve: A 

vuan nga ndonjë çrregullim mendor personi? Nëse po, nga çfarë çrregullimi vuan? A 

ndikon gjendja e tij mendore në aftësinë e tij për të perceptuar, kujtuar dhe për të 

riprodhuar në mënyrë korrekte faktet? A është në gjendje personi nën hetim të kuptojë 

rëndësinë e veprimeve që kryen dhe të dëshirojë pasojat e tyre? A është i 

përgjegjshëm personi nën hetim përpara ligjit për veprën penale për të cilën është 

duke u hetuar? Në vendimin e prokurorit për kryerjen e ekspertimit psikiatrik 

përcaktohet edhe afati brenda të cilit ky akt duhet të jetë gati, me qëllim zgjidhjen e 

çështjes brenda afateve të arsyeshme të parashikuara nga ligji. Vendimi i njoftohet 

personit nën hetim ose mbrojtësit të tij, në bazë të nenit 179 të K. Pr. Penale, duke i 

bërë të ditur se ka të drejtë të kërkojnë përjashtimin e ekspertit, të propozojë ekspertë 

të tjerë, të marrë pjesë në ekspertim kur është e mundur dhe të parashtrojnë pyetje për 

ekspertin. 141 

 

Për të saktësuar kriterin juridik të konceptit të papërgjeshmërisë sipas Kodit Penal 

është e domosdoshme t’i referohemi ekpsertimit që bën mjeku psikiatër dhe aspektit 

procedurial. Duke parë mënyrën si zhvillohet ekspertimi dhe vlerën që ka ky i fundit 

në proces, lindin disa pyetje që më tepër se i drejtohen ekspertit, ato vlejnë gjykatës 

dhe ligjit tonë procedurial: A mundet gjykata në sistemin tonë procedurial të japë një 

vendim pushimi ose dënimi përtej konstatimeve të ekspertit pa urdhëruar një akt tjetër 

ekspertimi, vetëm duke u bazuar në provat e tjera dhe aktin fillestar të ekspertimit? 

Kjo do të nxirrte në pah kriterin e vërtetë juridik të konceptit të papërgjegjshmërisë, i 

cili, përveç natyrës materiale ka edhe një natyrë proceduriale. E thënë kjo, del qartë se 

kriteri juridik i papërgjegjshmërisë parashikohet në abstrakt në Kodin Penal, pikërisht 

në momentin intelektual dhe volitiv, e materializohet në Kodin e Procedurës Penale, 

në nenet që parashikojnë ekspertimin, por në të njëjtën kohë dhe vendimet e pushimit, 

atë të pafajësisë dhe të dënimit. Një metodë e tillë përdoret në vendet Skandinave dhe 

anglo-saksone, ku gjykatat kanë gjithë të drejtat dhe kompetencat që të zgjidhin 

çështjen përtej një akti ekspertimi, pra përtej asaj që mendon eksperti, duke u bazuar 

dhe në provat e tjera të administruara në gjykim, por mbi të gjitha duke u bazuar mbi 

atë që ne njohim si bindja e brendshme e gjykatës. Për të arritur në këtë pikë do të 

duhej një reformë e thellë në Kodin e Procedurës Penale dhe konkretisht në nenet ku 

parashikohet ekspertimi dhe atë çfarë ai përfaqëson në të vërtetë.  

 

 

3.6 Lirimi i të burgosurit. 

 

Gjykata e vendit të ekzekutimit mund të vendosë lirimin e të burgosurit kur vazhdimi 

i burgimit mund të rrezikojë jetën e tij. 142 Është vënë re përdorimi në mënyrë të 

                                                           
141 Vendim i Prokurorisë për Krimet e Rënda datë 24.09.2013 "Për kryerjen e ekspertimit 

mjeko – ligjor (psikiatrik)", për procedimin penal nr. 129 të vitit 2013. 
142 Ligji nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar, neni 478. 
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gabuar nga gjykatat shqiptare i kësaj dispozite, me qëllim lirimin e autorëve të 

veprave penale nën justifikimin se të burgosurit i rrezikohej jeta nga vazhdimi i 

vuajtjes së dënimit. Rrezikimi i jetës është pretenduar si pasojë e veprimeve suicidale 

të shkaktuara nga një sëmundje mendore. Të dënuar të ndryshëm i janë drejtuar 

gjykatës me një kërkesë për lirimin nga burgimi, bërjen e një ekspertimi psikiatrik dhe 

konstatimin e gjendjes së papërgjegjshmërisë. Gjykata me vendim ka caktuar 

ekspertët psikiatër, u ka drejtuar atyre pyetjet dhe ka pranuar në kundërshtim me ligjin 

kërkesat e të dënuarve. Neni 478 i K. Pr. Penale për lirimin e të burgosurit nga 

burgimi, ka për objekt ato rrethana kur jeta e të burgosurit rrezikohet nga sëmundje të 

pashërueshme, të tilla si tumoret, stadet përfundimtare të sidës ose sëmundje të tjera, 

që në mënyrë të pashmangshme dhe shumë të afërt mund të sjellin vdekjen e personit.  

Në asnjë rrethanë jeta e personit nuk mund të rrezikohet nga sëmundje mendore të 

tilla si skizofrenia, zhvillimi i metë mendor, epilepsia etj. 143  

 

 

 

4. Kuptimi i uljes pjesërisht të ekuilibrit mendor.  
 

 

Përveç çrregullimit psikik që prish tërësisht ekuilibrin mendor dhe për rrjedhojë e  bën 

personin të papërgjegjshëm para ligjit, Kodi Penal, në nenin 17, pika 2, parashikon 

edhe uljen pjesërisht të ekuilibrit mendor, e cila vjen si pasojë e një çrregullimi psikik. 

Kjo rrethanë, edhe pse e konsideron personin të përgjegjshëm dhe ndaj tij aplikohet 

dënimi sipas ligjit, mbahet parasysh nga gjykata në caktimin e masës së dënimit si 

rrethanë lehtësuese.  

 

Ky përkufizim, sipas shumicës, përfaqëson një zgjidhje të frymëzuar nga konteksti i 

vlerave shoqërore, më tepër se nga mendimet kriminologjike dhe shkencore. Instituti i 

uljes së ekuilibrit mendor u prezantua nga Kodi Penal i vitit 1995, jo pa kundërshtime, 

për të zgjidhur rastet e atyre subjekteve që edhe pse nuk janë të privuar tërësisht nga 

aftësia për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave, nuk kanë as 

një normalitet psikik. 

 

Ulja e ekuilibrit mendor, gjysmë përgjegjshmëria ose përgjegjshmëria e zvogëluar ka 

qenë temë diskutimi nga juristët dhe mjekët psikiatër. 144 Sipas mendimit të disave, 

ulja e ekuilibrit mendor hap dyert e çmendurisë drejt korridoreve të labirinthit dhe 

prej aty, drejt rrugëve pa krye. Në anën të tjetër janë ata që mendojnë se 

përgjegjshmëria e zvogëluar, jo vetëm që duhet ndjekur por është e domosdoshme për 

të pasur një panoramë të papërgjegjshmërisë së plotë. Ndërkohë që në mes qëndrojnë 

personat në favor të konceptit të papërgjegjshmërisë, por kundër konceptit të 

përgjegjësisë së zvogëluar.  

 

Aktualisht debati përqëndrohet në propozimet për një përgjegjësi të zvogëluar ose për 

një aftësi të zvogëluar.  

                                                           
143 Vendim nr. 215, datë 26.07.2013 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 
144 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 539. 
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Ulja pjesërisht e ekuilibrit mendor haset në ato raste kur aftësia për të kuptuar 

veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave është zvogëluar, sipas parashikimit 

të nenit 17, pika 2 e Kodit Penal: 

 

"Personi që në kohën e kryerjes së veprës penale vuante nga një turbullim 

psikik ose neuropsikik, që ka ulur ekuilibrin e tij mendor për të kuptuar dhe 

kontrolluar plotësisht veprimet apo mosveprimet e tij, është i përgjegjshëm, por kjo 

rrethanë mbahet parasysh nga gjykata në caktimin e masës dhe llojit të dënimit." 

 

Ulja pjesërisht e ekuilibrit mendor është një nga momentet më problematike dhe të 

diskutueshme si nga e drejta penale edhe nga psikiatria forense, pasi nuk dallohen 

qartësisht problemet që kanë të bëjnë me karakterin klinik, me konstatimin dhe 

trajtimin juridik. 

 

Fillimisht, termat "ulje e ekuilibrit mendor" dhe "gjysmë përgjegjësi penale", 

konsideroheshin si trillim juridik, duke pranuar se një subjekt është ose i sëmurë ose i 

shëndetshëm dhe nuk mund të jetë gjysëm i sëmurë dhe gjysëm i shëndetshëm. 

Megjithatë sot pjesa më madhe e penalistëve dhe e psikiatërve, pranojnë se megjithëse 

konstatimi në praktikë është shumë i vështirë, ulja pjesërisht e ekuilibrit mendor ka 

një bazë shkencore duke qenë se ekzistojnë subjekte që zotërojnë aftësinë për të 

kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave, por që për shkaqe 

sëmundjesh, nevrozash etj., nuk e kanë këtë aftësi në nivel normal. 145 

 

Për të evituar që çdo formë e nevrozës, anomalisë së karakterit të konsiderohet si ulje 

e ekuibrit mendor, paragrafi 2 i nenit 17 kërkon që aftësia për të kuptuar veprimet dhe 

për të dëshiruar ardhjen e pasojave të ulet dukshëm, duke qenë se bëhet fjalë për një 

gjendje patologjike vërtet serioze.  

 

Meqënëse ligji vendos theksin tek "shkalla" dhe jo tek "shtrirja" e çrregullimit 

mendor, në rastin e delireve sistematike, përjashtohet tërësisht përgjegjësia penale, 

ndërkohë që në çrregullimet mendore, që përfshijnë gjithë trurin, përgjegjësia penale 

mund të jetë edhe e zvogëluar.  

 

Është detyrë e psikiatrisë dhe jo e drejtësisë konstatimi i uljes tërësisht ose pjesërisht 

të ekuilibrit mendor. Në këtë këndvështrim nuk kanë vlerë treguesit e përgjithshëm të 

sëmundjes mendore, duke sjellë nevojën e vërtetimit rast pas rasti në bazë të natyrës 

së personit dhe treguesve psikikë. 

 

Veçanërisht i vështirë është vlerësimi i disa lloj deviacioneve psikopatike, tek të cilat 

jo gjithmonë dallohet karakteri i çrregullimit e që paraqesin rëndësi të pakët në 

kuptimin penal. Vetëm në disa forma më të rënda mund të konstatohet një ulje e 

pjesshme e ekuilbrit mendor. Në gjykimin e personaliteteve psikopatike, ndër të tjera, 

i jepet rëndësi edhe natyrës dhe mënyrës së ekzekutimit të veprës penale, me qëllim 

që të gjendet lidhja midis çrregullimit psikopatik dhe vendosmërisë në kryerjen e 

                                                           
145 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 540; Fiandaca G., 

Musco E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 255. 
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veprimit penal. 146 Në përgjithësi jurisprudenca, ndërkohë që pranon se psikozat 

përjashtojnë plotësisht ose pjesërisht aftësinë për të kuptuar veprimet dhe për të 

dëshiruar ardhjen e pasojave, përjashton ekzistencën e përgjegjësisë penale në rastin e 

nevrozave, çrregullimeve sentimentale dhe çdo anomalie të këtij lloji, jo pasojë e një 

gjendje patologjike klinikisht të vërtetuar. 147 

 

Ulja pjesërisht e ekuilibrit mendor parashtron problemin e përcaktimit se deri në çfarë 

pike anomalia mund të ndikojë tek fajësia, deri në çfarë pike mund të përputhen me 

uljen pjesërisht të ekuilibrit mendor, elementë të tjerë të anës subjektive të tillë si 

paramendimi, qëllimet dhe motivet. 148 

 

Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë Italiane afirmojnë përputhshmërinë midis 

uljes së ekuilibrit mendor dhe paramendimit. Duke qenë se personi në këtë rast mund 

të veprojë me dashje, ai ka përgjegjësi për shkak të vazhdimësisë së mendimit 

kriminal.  

 

Doktrina mohon që paramendimi mund të ngarkojë me përgjegjësi penale një subjekt 

jo normal në aspektin psikik, pasi edhe pse intensiteti edhe qëndrueshmëria e 

mendimit kriminal presupozojnë përgjegjësinë e plotë penale, është objektivisht e 

pamundur të përcaktohet nëse ky paramendim është pasojë e gjendjes anormale të 

subjektit apo jo. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Përgjithësisht pranohet se ulja pjesërisht e ekuilibrit mendor përputhet me provokimet 

e jashtme. 150 Zemërimi është një gjendje emotive që nuk bën pjesë në shkaqet e uljes 

pjesërisht të ekuilibrit, por personi që vuan nga ky çrregullim mund të përjetojë 

padrejtësitë e veprimeve të të tjerëve në atë masë sa të ketë reagim të menjëhershëm 

në zemërim e sipër, veprim i cili në këtë rast konsiderohet i legjitimuar.   

 

Ndryshe nga Kodi ynë Penal,  në Kodin Penal Italian parashikohet se ndaj personit me 

ulje të ekuilibrit mendor, gjykata, në rast se personi paraqet rrezikshmëri shoqërore, 

aplikon masat mjekësore të parashikuara në ligj. 151 Në këtë rast, pas përfundimit të 

vuajtjes së dënimit penal, zbatohet masa mjekësore, kryesisht mjekimi i detyruar 

ambulator. Megjithatë gjyqtari, duke marrë parasysh kushtet e veçanta të gjendjes 

mendore të të dënuarit mundet të zbatojë masën mjekësore para ekzekutimit të 

dënimit.  

 

 

4.1 Dallimi midis prishjes tërësisht dhe uljes pjesërisht të ekuilibrit mendor. 

 

Sikurse thekson edhe jurisprudenca, ndërmjet prishjes tërësisht dhe uljes pjesërisht të 

ekuilibrit mendor ka një diferencë ekskluzivisht sasiore në përputhje me shkallën e 

                                                           
146 Vllado Kambovski “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2010, fq. 250. 
147 Vendim i Gjykatës Supreme të Kasacionit, Itali, nr. 10254, datë 12.07.89.  
148 Luigi Delpino “Manuale di diritto penale, parte generale”, 2010, fq. 420. 
149 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 538. 
150 Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 255. 
151 Ferrando Mantovani “Diritto Penale, parte generale” 2001, fq. 708. 
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efektit të çrregullimit psikik të subjektit. Më saktësisht në prishjen tërësisht të 

ekuilibrit, papërgjegjshmëria është në atë shkallë sa përjashton tërësisht aftësinë për të 

kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave, ndërsa në uljen pjesërisht 

shkalla e çrregullimit nuk është e tillë sa ta përjashtojë aftësinë për të kuptuar 

veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave, por thjesht vepron duke e limituar 

atë. 

 

Doktrina juridike shpjegon se ulja pjesërisht e ekuilibrit mendor nuk duhet të kuptohet 

si një anomali që ndikon në një pjesë të caktuar të trurit, thënë ndryshe si një 

çrregullim i pjesshëm i trurit, por ajo ndikon në të gjithë trurin, vetëm se me intensitet 

më të ulët në krahasim me uljen në tërësi të ekuilibrit mendor. 152 

 

Në rastin e subjektit, që vuan nga një çrregullim që ka shkaktuar uljen pjesërisht të 

ekuilibrit mendor, fajësia si qëndrim psikik i personit gjatë dhe pas kryerjes së veprës 

penale, konsiderohet më e ulët. 153 

 

Përsa i përket subjektit që vepron me faj më të lehtë, edhe pse i shkaktuar nga ulja 

pjesërisht e ekuilibrit mendor, në jurisprudencë nuk mbetet asnjë dyshim se duhet të 

ketë përputhshmëri midis uljes së ekuilibrit dhe dashjes. 154 

 

Pra nuk ka kundërshtim se në rastin e pranimit të uljes së ekuilibrit mendor, duhet të 

provohet se vepra është kryer me dashje, me ndërgjegje dhe vullnet, edhe pse të 

zvogëluara. 

 

Kur bëhët fjalë për një çrregullim, që ka shkaktuar uljen pjesërisht të ekuilibrit 

mendor dhe që dallon vetëm në mënyrë sasiore nga çrregullimi që ka sjellë prishjen 

tërësisht të ekuilibrit mendor, sipas mendimit të disa juristëve, rëndësi paraqet vetëm 

ai çrregullim mendor që ka karakter psikiatriko – ligjor, në varësi të një gjendjeje 

patologjike serioze që sjell degradimin e sferës intelektuale dhe volitive të subjektit. 
155  

 

Në këtë këndvështrim, në kufijtë e uljes pjesërisht të ekuilibrit mendor kërkohet një 

gjendje "klinikisht e përkufizueshme si patologjike". Rrjedhimisht çrregullimet e 

karakterit dhe gjendjet emotive pasionale nuk përmbajnë një ngarkesë patologjike në 

atë shkallë sa të zvogëlojë në mënyrë të ndjeshme përgjegjësinë penale. 

 

Sikurse edhe në rastin e prishjes tërësisht të ekuilibrit mendor, edhe në rastin e uljes së 

ekuilibrit mendot, përdorën tre sisteme kryesorë: 156 

                                                           
152 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 537; Luigi Delpino 

“Manuale di diritto penale, parte generale”, 2010, fq. 419. 
153 Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 252. 
154 Emilio Dolcini, Giorgio Marinuci “Codice Penale commentato, parte generale", 1999, fq. 

836; Ferrando Mantovani “Diritto Penale, parte generale”, 2001, fq. 709. 
155 Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 253. 
156 Artikull - Giancarlo Zappa, Carlo Alberto Romano “Infermita mentale, pericolosita sociale 

e misure di sicurezza alla prova degli anni duemila”; mund të gjendet në faqen e internetit 

www.rassegnapenitenziaria.it. 
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 Metoda psikopatologjike − juridike; Çrregullimet psikike vlerësohen sipas 

ndikimit që ato kanë në aftësinë për të kuptuar veprimet dhe mosveprimet dhe për 

të dëshiruar ardhjen e pasojave. Kjo është metoda italiane dhe e shumë vendeve të 

tjera si Gjermania, Danimarka, Hollanda, Austria, Irlanda, Franca, Greqia dhe 

Anglia. 

 Metoda psikopatologjike; Kjo metodë sanksionon jo – ndëshkueshmërinë për 

subjektet e prekur nga sëmundje pa vlerësuar ndikimin në aftësinë për të kuptuar 

veprimet dhe mosveprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave. Kjo metodë 

përdoret në vendet nordike si Norvegjjia dhe Suedia. 

 Metoda juridike; Kjo metodë nuk i konsideron problemet psikike, por sjell 

ekzigjencën për të vlerësuar aftësinë për të kuptuar në momentin e kryerjes së 

veprës "tempus commissi delicti". 

 

Vende të tjera si Zvicra dhe Belgjika nuk shqetësohen për të përcaktuar përgjegjësinë 

e autorit të veprës, por mjaftohen duke përshtatur sanksionet sipas tipologjisë së 

autorit. 157 

 

Në Shtetet e Bashkuara ka një shtysë drejt zhdukjes së konceptit të 

papërgjegjshmërisë për motive psikike. 

 

Një qëndrim të ndryshëm kanë mbajtur ish – vendet socialiste, ku është preferuar 

ndarja e problemit të përgjegjësisë nga ai i rrezikshmërisë, duke afirmuar 

mosekzistencën e fajësisë, me arsyetimin se veprimi edhe pse i kundërligjshëm, nuk 

është shoqërisht i rrezikshëm. 

 

Ulja pjesërisht e ekuilibrit mendor në të drejtën penale të Kosovës 

Ulja pjesërisht e ekuilibrit mendor në Kodin Penal të Kosovës parashikohet si aftësia 

e zvogëluar mendore. 158 Në ndryshim nga e drejta penale shqiptare, Kodi Penal i 

Kosovës nuk e lidh aftësinë e zvogëluar mendore drejtpërdrejt me një çrregullim 

psikik ose neuropsikik, por përkundrazi ai e lidh këtë çrregullim me çrregullimet 

shpirtërore ose pengesa të zhvillimit shpirtëror. 

 

Shëndeti shpirtëror bazohet në aftësinë mendore dhe çrregullimet shpirtërore të cilat 

në disa raste mund të arrijnë deri në paaftësi mendore. 159 Duke vazhduar më tej e 

drejta penale e Kosovës parashikon një gjendje në të cilën personi nuk është as i aftë 

mendërisht por as i paaftë. Për ta përcaktuar këtë aftësi ose paaftësi, sikurse edhe 

kodet penale të vendeve të tjera, e vendos thelbin tek intensiteti. Aftësia mendore e 

zvogëluar shkakton një gjendje të çrregullimit shpirëtror dhe nuk ekziston një gjendje 

shpirtërore e cila do të ishte specifike për të përcaktuar aftësinë e zvogëluar mendore. 
160 Interpretimi vazhdon më tej duke pasqyruar një tablo të sëmundjeve shpirtërore që 

sjellin paaftësi të zvogëluar mendore (deliret dhe iluzionet).   

 

                                                           
157 en.wikipedia.org/wiki/Insanity#Legal_use_of_the_term 
158 Borisllav Petroviq “E drejta penale”, 2006, fq. 72. 
159 Shih po aty; I. Salihu “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2003, fq. 284. 
160 Borisllav Petroviq “E drejta penale”, 2006, fq. 72. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Insanity#Legal_use_of_the_term
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Përkatësisht këto sëmundje shpirtërore të përkohshme, kur në të njëjtën kohë kanë 

edhe një gjendje qetësie, Kodi Penal i Kosovës i konsideron si aftësi e zvogëluar 

mendore. 161 Çrregullimet shpirtërore të përkohshme paraqesin paaftësinë e 

përkohshme të shumicës së funksioneve psikike të arsyes, të cilat ekzistojnë deri sa 

zgjat ndikimi i shkaktarëve endogjen të kësaj paaftësie ose zgjat deri sa nuk 

shkurtohet gjendja me ndihmën mjekësore. 162 

 

Çrregullimin shpirtëror të përkohshëm mund ta shkaktojnë këto gjendje: 163 

 

1) gjendja reaktive psikopatike, posaçërisht e përzier me afekte patologjike siç janë 

reaksionet patologjike në jetën e përditshme, reaksionet patologjike në luftë etj.;  

2) psikopatia e kombinuar me afekte patologjike ose e përcjellë me instinkte 

prindërore dhe instinkte mbrojtëse; 

3) psikopatia seksuale e kombinuar me afekte patologjike, dhe  

4) alkoolizimi akut, dipsomania, gjendja e përkohshme patofizike te alkoolistët, 

gjendja e përkohshme te narkomanët, gjendja e përkohshme patofizike si shkaktare e 

helmimit dhe asfiksimit për shkak të sëmundjes të trurit, tumoreve, lëndimeve etj. Për 

të përcaktuar këtë të fundit përdoret e njëjta metodikë sikurse për të përcaktuar 

papërgjegjshmërinë.  

 

Më tej akoma vazhdon me faktin kryesor se si sëmundja shpirtërore ndikon në 

zvogëlimin e vetëdijes dhe dëshirës për të kuptuar ardhjen e pasojave. 164 Përcaktimi i 

aftësisë së zvogëluar mendore kryhet në çdo rast sipas rrezikshmërisë së veprës 

penale.  

 

Ulja pjesërisht e ekuilibrit mendor në disa legjislacione është moment i pandarë nga 

papërgjegjshmëria, por në disa të tjera është bazë fakultative për një dënim më të 

lehtë. 165 Kështu disa legjislacione autorizojnë gjykatat që dënimin ta zbusin në masë 

të pakufizuar ndaj autorit të veprës penale me aftësi të zvogëluar mendore, ndërsa në 

legjislacione të tjera parashikohet zbutja e dënimit deri në një masë të caktuar që do të 

thotë dënim më i lehtë, por në kufirin e rregullave për zbutjen e dënimeve të 

parashikuara me ligj. 166 Sipas legjislacionit tonë, aftësia e zvogëluar mendore është 

bazë fakultative për zbutjen e dënimit.  

 

Teoritë më të fundit të juristëve dhe psikiatërve forense e konsiderojnë arbitrar 

dallimin midis uljes tërësisht dhe pjesërisht të ekuilibrit mendor. Shpesh një konstatim 

i tillë diktohet për shkak të mundësive dhe rrethanave të faktit, pasi në rastin e uljes 

pjesërisht të ekuilibrit mendor, edhe pse i përgjegjshëm, personi përfiton një dënim 

më të butë për shkak të rrethanave lehtësuese në të cilat ndodhet. 167 

                                                           
161 Borisllav Petroviq “E drejta penale”, 2006, fq.73. 
162 Shih po aty, fq. 69. 
163 Shih po aty, fq. 70. 
164 Shih po aty, fq. 75. 
165 Shih po aty, fq. 73. 
166 Shih po aty. 
167 Artikull – Francesco de Napoli “Imputabilita e colpevolezza: profile giuridici, quadri 

psicopatologici e prassi giudiziaria”; mund të gjendet në faqen e internetit tesionline.it. 
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4.2 Dallimi ndërmjet papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore dhe 

tronditjes së fortë psikike të çastit.  

 

Kodi ynë Penal, në rastin e dy veprave penale, konkretisht vrasjes, sipas nenit 82, dhe 

plagosjes së rëndë, sipas nenit 88/a, njeh kryerjen e tyre në kushtet e tronditjes së fortë 

psikike të çastit. Për të kuptuar nga dallon tronditja e fortë psikike e çastit nga 

papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore, duhet t’i referohemi momentit të 

kryerjes së veprës penale. Në qoftë se në momentin e kryerjes së veprës, personi nuk 

ka vuajtur nga një çrregullim psikik ose neuropsikik, ai do të konsiderohet i 

përgjegjshëm para ligjit. Megjithatë nuk mungojnë rastet kur personi të ketë kryer 

veprën penale jo nën ndikimin e një sëmundjeje mendore, por në ndikimin e ndonjë 

ngacmimi të jashtëm, i cili ka ushtruar një ndikim të madh mbi psikikën duke frenuar 

vetëdijen dhe vetëkontrollin, ose i quajtur ndryshe afekt fiziologjik. 168  

 

Tronditja e fortë psikike e çastit si afekt fiziologjik dobëson arsyen duke u ndikuar 

nga ngacmime të jashtme, të tilla si fyerje, sharje etj. Në këtë rast personit i ulet 

vetëdija dhe reagon ndaj këtyre veprimeve të padrejta. Pavarësisht kësaj, afekti 

fiziologjik, në dallim nga papërgjegjshmëria, nuk e prish ekuilibrin deri në atë masë 

sa personi të mos jetë në gjendje të kontrollojë veprimet dhe mosveprimet e tij. Afekti 

fiziologjik thjesht e ul arsyen e individit duke bërë që në momentin e kryerjes së 

veprës penale, ai të veprojë me dashje direkte, si formë faji nga ana subjektive. 

Ndryshe nga papërgjegjshmëria, që njihet si afekti patologjik, pra personi vepron nën 

efektin e sëmundjes, ku kjo e fundit është arsyeja e veprës penale, tronditja e fortë 

psikike e bën personin të përgjegjshëm para ligjit. Megjithatë ajo është pranuar nga 

Kodi ynë Penal, neni 48, shkronja (b), si një rrethanë lehtësuese duke ulur ndjeshëm 

kufijtë e dënimit për dy veprat penale të sipërcituara, në rastet kur konstatohet ky 

afekt. 

 

Tronditja e fortë psikike duhet të jetë e çastit, pra menjëherë pas veprimit të padrejtë. 

Ajo nuk do të konsiderohet e tillë në qoftë se midis ngacmimit të jashtëm dhe reagimit 

të personit do të ketë kaluar një kohë e mjaftueshme, interval në të cilin personi do të 

mund të gjykonte me gjakftohtësi dhe të ndërmerrte veprime ligjore dhe jo të vepronte 

individualisht duke kryer një vepër penale. Koha është një element që e bën tronditjen 

e fortë psikike të ngjashme me papërgjegjshmërinë për shkak të gjendjes mendore. 169  

 

Njësoj si afekti fiziologjik që duhet të jetë i menjëhershëm, edhe afekti patologjik, pra 

çrregullimi psikik duhet të ketë ekzistuar në momentin e kryerjes së veprës penale. 

Çdo veprim i padrejtë ndikon në psikikën e personit dhe si pasojë e trondit atë, por jo 

çdo tronditje konsiderohet tronditje e fortë psikike. 170 

 

Mbi këtë pikë është shprehur edhe Gjykata e Apelit, Tiranë, në rastin e gjykimit të të 

pandehurit D. T., i cili është vënë nën sulmin e dhunshëm fizik dhe verbal të viktimës 

                                                           
168 I. Elezi “E drejta penale, pjesa e posaçme”, 2014, fq. 65. 
169 Shih po aty, fq. 67. 
170 Shih po aty, fq. 68. 
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dhe të dëmtuarit dhe i ka kryer veprat për të cilat akuzohet, pikërisht gjatë këtij sulmi. 
171 

 

Gjykata e Apelit Tiranë ka çmuar se dhuna fizike dhe verbale e viktimës V. K. dhe të 

dëmtuarit A. S., ka shkaktuar, doemos, tek i pandehuri D. T., tronditje psikike. Kjo 

gjendje është shkaktuar nga veprimet e padrejta të viktimës V. K. dhe të dëmtuarit A. 

S. 

 

Pretendimet respektive të të pandehurit D. T. dhe të organit të akuzës, në këtë proces, 

ndahen në vlerësimin e faktit nëse tronditja psikike e të pandehurit D. T. shkaktuar 

nga veprimet e padrejta të viktimës V. K. dhe të dëmtuarit A. S., është një rrethanë 

lehtësuese e parashikuar nga neni 48, gërma b, apo elementi përbërës i veprës penale 

“Vrasje e kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikike”, parashikuar nga neni 82 i 

Kodit Penal. 

 

“Vrasja me dashje”, parashikuar nga neni 76 i Kodit Penal, ku rezulton si rrethanë 

tronditja psikike e shkaktuar nga provokimi ose veprimi i padrejtë i viktimës dhe 

“Vrasja e kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikike”, parashikuar nga neni 82 i 

Kodit Penal, kanë të përbashkët faktin se që të dyja kryhen me dashje. 

 

Në të dy rastet e mësipërme, si rregull, viktima, në mënyrë të padrejtë shkakton, me 

anë të fyerjes së rëndë ose dhunës, gjendjen e tronditjes psikike të të pandehurit, i cili, 

në atë çast, kryen veprimin e vet kriminal. 

 

Dallimi midis figurave të mësipërme të krimit qëndron në nivelin e afektit fiziologjik 

dhe për pasojë, nivelit të vetëdijes dhe aftësisë për të kuptuar, për të menduar dhe për 

të kontrolluar veprimin. 172 

 

Në rastin e vrasjes me dashje, në kuptim të nenit 76 të Kodit Penal, provokimi i 

padrejtë i viktimës, krijon tronditje psikike të të pandehurit që gjithsesi nuk arrin 

afektin fiziologjik, apo tronditjen e fortë psikike të çastit, të autorit të veprës penale 

“Vrasje e kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikike”, parashikuar nga neni 82 i 

Kodit Penal. 

 

Për të provuar sa pretendon, lidhur me nivelin e tronditjes së psikike të të pandehurit 

D. T., mbrojtja duhet të provojë se provokimet e padrejta të viktimës V. K. dhe të 

dëmtuarit A. S., kanë shkaktuar tek i pandehuri D. T., pikërisht tronditjen e fortë 

psikike të çastit, apo siç quhet ndryshe, afektin fiziologjik, gjendjen emocionale 

jashtëzakonisht të fortë, të atëçastshme, që sjell pakësimin e aftësisë për të kuptuar, 

për të menduar dhe për të kontrolluar veprimet. 

 

 

                                                           
171 Vendim nr. 1336, datë 21.12.2012 i Gjykatës së Apelit, Tiranë. 
172 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 289; I. Elezi, S. Kaçupi, 

M. Haxhia “Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë”, 2001, fq. 235. 
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Po ashtu Gjykata e Lartë ka interpretuar kushtet e vrasjes në gjendjen e tronditjes së 

fortë psikike. 173 Si në gjykatën e rrethit e atë të apelit i gjykuari ka pretenduar për 

ndryshimin e cilësimit ligjor të veprës, duke pranuar fajësinë për krimin e vrasjes në 

tronditje të fortë psikike të çastit, pretendim ky që nuk është pranuar nga gjykatat 

duke arsyetuar dhe shkaqet e mos pranimit të tij. Edhe pse dy gjykatat nuk e kanë 

pranuar pretendimin për ndryshimin e cilësimit ligjor të veprës nga vrasje me 

paramendim, parashikuar nga neni 78/1 i K. Penal në vrasje në kushtet e tronditjes së 

fortë psikike, parashikuar nga neni 82 i K. Penal, ky pretendim është ngritur edhe në 

rekursin e të gjykuarit dhe para Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë nga mbrojtësi i të 

gjykuarit, ndaj ky Kolegj e ka parë të nevojshme të analizojë arsyet e mos pranimit të 

pretendimit. 

 

Neni 82 i K. Penal kërkon rrethana të caktuara për ta cilësuar veprën në bazë të tij. Së 

pari është e domosdoshme që të provohet se autori e kryen veprën në gjendje të 

tronditjes së fortë psikike të çastit dhe së dyti, tronditja të jetë shkaktuar nga dhuna 

ose fyerja e rëndë e viktimës. Këto rrethana nuk ekzistojnë në kryerjen e veprës nga i 

gjykuari E. G. Nga gjithë provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor të çështjes 

ka dalë e qartë se grindja e fyerjet midis të gjykuarit e viktimës ka ndodhur në orët e 

paradites ndërsa ngjarja, pra vrasja e viktimës nga i gjykuari, ka ndodhur rreth orës 

14, d.m.th. në një interval kohe shumë të gjatë. Po ashtu, sikurse arsyetohet në 

vendimin e gjykatës së rrethit e të apelit viktima ka qenë i shoqëruar nga shtetasi K. 

V. në afërsi të një lokali e aty ka shkuar i gjykuari i armatosur me një pistoletë që e 

mbante pa leje, pra nuk ishte se viktima shkoi tek i gjykuari. Po kështu është provuar 

se në këtë moment midis të gjykuarit e viktimës nuk ka pasur asnjë debat, apo 

grindje e veprime të padrejta e fyerje nga viktima që ta çonin të gjykuarin në 

tronditje të fortë psikike. Është provuar gjithashtu se shtetasi K. V., duke parë të 

gjykuarin që sapo zbriti nga makina në gjendje të shqetësuar e për të shmangur 

ndonjë grindje, e ftoi atë që të uleshin të pinin kafe, por i gjykuari menjëherë ka 

nxjerrë pistoletën e ka qëlluar në drejtim të viktimës duke i shkaktuar atij vdekjen. 

 

Në këto rrethana, nuk është pranuar pretendimi i të gjykuarit dhe mbrojtësit të tij për 

ndryshimin e cilësimit ligjor të veprës penale, sepse ajo është kryer pas një kohe të 

gjatë nga grindja e ndodhur dhe e akumulimit të problemeve që u shkaktuan pas 

grindjes e jo menjëherë pas saj, prandaj cilësimi ligjor i veprës së kryer nga i 

gjykuari E. G. në vrasje me paramendim, parashikuar nga neni 78/1 i K. Penal, është 

i bazuar në ligj e në prova. 

 

Akoma diskutohet në praktikë nëse mund të ekzistojë tronditja e fortë psikike si 

rrethanë lehtësuese në vrasjet e cilësuara. Mbi këtë çështje është shprehur Kolegji 

Penal i Gjykatës së Lartë. 174  

 

Gjatë seancës dëgjimore, është pretenduar kryerja e veprave nga i gjykuari A. R., në 

kushtet e tronditjes së rëndë psikike të çastit, e shkaktuar nga dhuna sistematike dhe 

fyerjet e rënda të viktimës, ndaj të gjykuarit A. R. Për këtë shkak, mbrojtja ka kërkuar 

                                                           
173 Vendim nr. 90, datë 21.03.2012 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 
174 Vendim nr. 145, datë 09.11.2011 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 
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të bëhet ndryshimi i cilësimit ligjor nga “Vrasje në rrethana të tjera cilësuese”, e 

parashikuar nga neni 79/dh i Kodit Penal, në “Vrasje e kryer në gjendje të tronditjes 

së fortë psikike”, e parashikuar nga neni 82 i Kodit Penal. 

 

Pretendimi i ngritur gjendet i pa bazuar në rrethanat e çështjes dhe në ligj pasi: 

 

Së pari, jo vetëm nuk është verifikuar ushtrim dhune ndaj të gjykuarit A. R., por as 

është pretenduar nga ndonjëri prej të gjykuarve gjatë gjykimeve të faktit. I gjykuari A. 

R. e kishte marrë vendimin kriminal për të kryer vrasjen e shtetasit Z. K. pak kohë më 

parë, qëkurse ishte armatosur dhe ishte nisur për në Velipojë. Vrasja e shtetasve të 

tjerë, nuk ishte rrjedhojë e ndikimit apo kryerjes së veprimeve të tyre të padrejta, të 

kundërligjshme dhe të çastit. Përkundër, ishte tejkalim i dëshirës dhe marrëveshjes me 

të vëllanë, të gjykuarin tjetër A. R. 

 

Së dyti, pavarësisht se nuk janë identifikuar kushtet apo rrethanat që pranojnë 

ekzistencën e tronditjes psikike të çastit, kjo gjendje, “tronditja psikike e çastit”, 

vetëm se mund të përdoret në cilësinë e rrethanës lehtësuese, të parashikuar nga neni 

48/1, shkronja “b” e Kodit Penal. “Tronditja psikike e çastit” nuk pas sjell 

ndryshimin e cilësimit të faktit penal, nga vepra penale e vrasjes në rrethana të tjera të 

cilësuara, në “Vrasjen e kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikike”, e parashikuar 

nga neni 82 i Kodit Penal. Në parashikimin më të largët hipotetik, duhet që të gjithë 

viktimat apo të dëmtuarit, të kenë ushtruar dhunë apo të kenë kryer veprime, të cilat, 

në harmoni dhe me rrethana e kritere të tjera juridik e mjekësor, të kenë shkaktuar 

gjendjen e “tronditjes së fortë psikike”.  

 

Pretendimet në lidhje me gjendjen psikike të të gjykuarit dhe kryerja e veprave penale 

nën ndikimin e kësaj gjendje janë ngritur gjatë seancës dëgjimore. Gjatë gjykimeve të 

faktit, prej të gjykuarve apo mbrojtësve të tyre nuk është ngritur ky pretendim. Në 

aktet që ndodheshin në fashikullin e gjykimit, nuk kishte asnjë të dhënë që të ndikonte 

në bindjen e gjykatave, për praninë e elementëve apo rrethanave që tregonin, apo 

krijonin dyshime për përgjegjshmërinë e të gjykuarve. 

 

Lidhur me tronditjen e fortë psikike të çastit duhet të theksojmë se sipas Kodit Penal, 

ajo përmban vetëm një kriter, atë juridik. Me fjalë të tjera, për vlerësimin e tronditjes 

së fortë psikike, Kodi Penal, nuk kërkon domosdoshmërisht që autori i veprës t’i 

nënshtrohet ekspertimit psikiatrik. Në shumë raste ajo pranohet a priori nga gjykata, 

kur rrethanat e faktit tregojnë në mënyrë të qartë dhe të pakontestueshme se personi 

autor i veprës penale ka vepruar pikërisht në gjendjen e këtij afekti fiziologjik.  

Megjithatë, referuar praktikës gjyqësore, sidomos të Gjykatës së Apelit, nuk 

mungojnë rastet kur për përcaktimin e tronditjes së fortë psikike të çastit kërkohet 

ndihma e ekspertëve psikiatër.  

 

Gjykata Supreme e Kosovës, 175 në lidhje me trondijen e fortë psikike ka argumentuar 

si më poshtë: 

 

                                                           
175 Vendim Ap. nr. 385/08, datë 28.01.2009 i Gjykatës Supreme të Kosovës. 



PAPËRGJEGJSHMËRIA PËR SHKAK TË GJENDJES MENDORE    

KRITERI JURIDIK NË TË DREJTËN PENALE 

 

 

   
70 

 
  

“Në këtë çështje penalo juridike nuk kontestohet nga askush se i dëmtuari dhe 

i akuzuari kishin raporte krushqie pasi që i dëmtuari kishte për bashkëshorte motrën e 

të akuzuarit B.S. nuk janë kontestuese as faktet se raportet bashkëshortore në mes tyre 

ishin jo stabile dhe me konflikte të kohëpaskohshme, nuk është kontestues se dy dit 

para ditës kritike bashkëshortët kishin pas një mosmarrëveshje, ku i dëmtuari F. tani i 

ndjerë kishte përdorur edhe dhunën fizike ndaj B. e për këtë akuzuari kishte mësuar 

ditën kritike, ishte armatosur dhe diku rreth orës 22,00 kishte shkuar te shtëpia e të 

dëmtuarit e kishte ftuar atë dhe kur ai kishte dal në ballkonin e shtëpisë i akuzuari 

kishte shtënë njëherë në të duke e goditur në pjesën e përparme të kraharorit dhe i 

kishte shkaktuar lëndime të rënda trupore të rrezikshme për jetë në momentin e 

shkaktimit.  

 

Për tani nga palët kontestohen faktet se në rastin konkret kemi të bëjmë me tentim 

vrasje siç pretendon prokurori publik, kemi të bëjmë me vrasje në gjendje të afektit 

mendor siç ka gjetur gjykata e shkallës së parë, apo kemi të bëjmë me lëndim të rënd 

trupor siç pretendon mbrojtësi i të akuzuarit me ankesën e tij.  

 

Gjykata Supreme konstaton se pretendimet e mësipërme të prokurorit publik janë të 

bazuara, ato të mbrojtësit të akuzuarit janë të pabazuar, ndërsa konludimet e gjykatës 

së shkallës së parë janë juridikisht të gabuara për këto arsye.  

 

Sipas dispozitivit të aktakuzës, Prokurori Publik i Qarkut në Prizren, të akuzuarin e 

ngarkon për vepër penale të vrasjes, të parashikuar nga neni 146. lidhur me nenin 20 

të KPK.  

 

Sipas konstatimit të gjykatës së shkallës së parë, që e përmban dispozitivi i aktgjykimit 

të ankimuar, i akuzuari është shpallur fajtor për shkak të veprës penale të vrasjes në 

tentativë në gjendje të afektit mendor të parashikuar nga neni 148 lidhur me nenin 20 

të KPK, kështu që në dispoztivin e aktgjykimit të saj ndryshoi aq sa e shihte të 

nevojshme akuzën për sa i përket përshkrimit të veprimit të kryerjes së veprës duke i 

futur elementet e vrasjes në gjendje të afektit mendor.  

 

Arsyet që i ka dhënë gjykata e shkallës së parë përkitazi me gjendjen e afektit mendor 

janë të papranueshme dhe juridikisht të gabuara, ngase tentimi i vrasjes në rastin 

konkret nuk ishte kryer në rrethana privilegjuese përkundrazi... Asnjë nga provat e 

proceduara nuk e mbështetë përfundimin e gjykatës së shkallës së parë se akuzuari 

ishte sjellë në gjendje të tronditjes së fortë psikike pa fajin e tij. Eksperti jep 

shpjegime shkencore se si lind gjendja afektive dhe si ajo akumulohet e në situata të 

caktuara zbrazët, por shpjegimet e tilla për afektin në rastin konkret nuk janë 

relevante për të konstatuar se i akuzuari veproi në gjendje të tronditjes së fortë 

psikike, pasi që shpjegimi i këtillë i gjendjeve afektive duhet ndërlidhur me tërë 

rrjedhën e ngjarjes që ishte zhvilluar ditën kritike. 

 

Tronditja e fortë psikike konsiderohet gjendja e jashtëzakonshme psikike, me ç’rast 

kryesi pa gjykuar në mënyrë kritike kryen krimin, nga se më parë ka qenë i fyer apo i 

sulmuar nga viktima. Fyerja në kuptim të kësaj dispozite është ajo që prekë thellë 

ndjenjën e dinjitetit të personit; sulmi dhe fyerja duhet të jenë, sipas mënyrës dhe 
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intensitetit, të tilla që mund ta sjellin të akuzuarin në gjendje të tronditjes së fortë, pra 

jo çfarëdo fyerje apo sulm, fyerja dhe sulmi përpos ndaj kryesit mund të jenë të 

ndërmarra edhe ndaj të afërmeve të kryesit. Ndërsa nga rrjedha e ngjarjes nuk 

rezulton se i akuzuari veproi në këto rrethana. I akuzuari nuk kishte qenë prezent kur 

motra e tij ishte rrahur nga tani i ndjeri, por për këtë ngjarje kishte mësuar pas 2(dy) 

ditësh, posa ai mësoi me gjakftohtësi e mori revolen që po e mbante në tavan dhe në 

ora 22,00 shkoi në shtëpinë e dhëndrit të tij e ftoi atë dhe posa ai u paraqit shtyu në te 

në pjesën e gjoksit.  

 

Të gjitha këto rrethana tregojnë se i akuzuar nuk shtiu në të ndjerin aty për aty i 

rrëmbyer nga ndjenjat por ai vrasjen e planifikoi dhe në asnjë variant në situatën e 

këtillë nuk bëhet fjalë për vrasje të aty për atyshme por vrasje që ishte përgatitur më 

par nga i akuzuari. Është shumë normale se asnjë njeri me ndjenja njerëzore në 

situata dramatike siç është tentimi i vrasjes si dikujt nuk mund të jetë indiferent karshi 

veprimeve të tilla të ndërmarra, mirëpo në rastin konkret i akuzuari nuk ishte në 

gjendje të tillë për shkak të sulmit që tani i ndjeri ia kishte shkaktuar motrës së tij, 

pasi që veprimet që ai i ndërmori siç u përshkruan më lart shpien në përfundim të 

padiskutueshëm se ai veproi me gjakëftofsi e jo i rrëmbyer nga ndjenjat dhe në 

gjendje të tronditjes së fort psikike siç gabimisht ka gjetur gjykata e shkallës së parë.  

 

Prandaj nga arsyet e paraqitura më lart rezultojnë të pabazuara pretendimet e 

mbrojtësit të akuzuarit se ai nuk deshi ta privoj nga jeta tani të ndjerin por ta lëndoj, 

ndërsa në anën tjetër përfundimet e gjykatës së shkallës se parë se i akuzuari tentoi ta 

privoj nga jeta tani të ndjerin në gjendje të afektit mendor juridikisht janë të gabuara, 

për këtë arsye kjo Gjykatë e ndryshoi aktgjykimin e ankimuar përkitazi me cilësimin 

juridik si në dispozitiv të aktgjykimit.” 

 

Në përfundim të gjykimit, Gjykata Supreme ka ndryshuar vendimin e Gjykatës së 

Shkallës së Parë, Prizren për cilësimin juridik të veprës, nga vrasja në kushtet e 

tronditjes së fortë psikike të mbetur në tentativë në vrasje me dashje të mbetur në 

tentativë, pasi sikurse është cilësuar më sipër, nuk janë plotësuar në asnjë moment 

kushtet e tronditjes së fortë psikike (afektit fiziologjik). 

 

 

 

5. Dehja dhe përdorimi i substancave narkotike e psikotrope. Ndikimi i tyre në 

aftësinë për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave.  

 

 

Sipas mendimit të disa juristëve, edhe dehja shkakton të shumëpërfolurën gjendje 

morboze ose krepuskolare, gjendje në të cilën subjektit i mungon aftësia, i mungon 

dëshira, dhe gjithashtu i mungon arsyeja. A haset kjo gjendje vetëm tek personat në 

kushtet e dehjes patologjike apo llojet e tjera të dehjes, me përjashtim të dehjes së 

paramenduar, është një çështje që ende përbën objekt diskutimi midis juristëve. 

 

Sikurse dhe në kodet penale të vendeve të tjera, edhe në Kodin Penal Shqiptar, në 

nenin 18, parashikohet kryerja e veprës penale në gjendje të dehur.  
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"Nuk përjashtohet nga përgjegjësia personi që ka kryer veprën penale në 

gjendje të dehur. 

Kur dehja është shkaktuar në rrethana të rastit dhe ka sjellë uljen e ekuilibrit 

mendor, kjo rrethanë mbahet parasysh për zbutjen e dënimit ndaj tij. 

Kur dehja është bërë me paramendim për të kryer veprën penale, kjo rrethanë 

mbahet parasysh për rëndimin e dënimit. 

Rregullat e mësipërme zbatohen edhe kur vepra penale kryhet nën efektin e 

narkotikëve apo simulantëve të tjerë." 

 

Në interpretim të këtij neni, Kodi ynë Penal nuk e përjashton nga përgjegjësia penale 

personin që kryen një vepër penale në kushtet e dehjes. Në paragrafin e dytë 

parashikohet se në rast se dehja është e rastësishme, kjo rrethanë mbahet parasysh nga 

gjykata në zbatimin e dënimit, pra konsiderohet si rrethanë lehtësuese sepse ajo ka 

sjellë uljen e ekuilibrit mendor. Ndërsa nëse ajo është kryer me paramendim mbahet 

parasysh në formën e rrethanës rënduese. Për të kuptuar sa më drejtë dehjen duhet të 

kthehemi edhe një herë tek koncepti i aftësisë për të kuptuar veprimet dhe për të 

dëshiruar ardhjen e pasojave. Dehja ndikon në këtë aftësi në të njëjtën mënyrë sikurse 

edhe ulja e ekuilibrit mendor si pasojë e çrregullimit psikik ose neuropsikik. 

 

Kodi Penal Shqiptar në ndryshim nga kodet penale të vendeve të tjera është i 

paazhornuar me konceptin e ri të dehjes, format e reja të saj dhe rastet kur ajo jo 

vetëm sjell ulje të ekuilbrit mendor, por prishje të tij në tërësi. 

 

Dehja rastësore përfaqëson një hipotezë të jashtëzakonshme në lidhje me dehjen e 

vullnetshme dhe duhet të derivojë nga një rast i paparashikueshëm dhe i 

pallogaritshëm. 176 Që dehja të jetë rastësore duhet patjetër që personi të bjerë në 

kushtet e saj pa faj, pra të mos ketë vullnetin për t`u dehur. 177 I njëjti parim vlen dhe 

për rastet kur personi është në terapi mjekësore (me medikamente) e cila ndikon në 

aftësinë për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave. 178 Hyn në 

konceptin e dehjes pa faj edhe rasti kur shkalla e dehjes vjen si një gabim i gradës së 

alkoolit ose i kualitetit të tij. 179 

 

Që intoksikimi nga alkooli të sjellë një çrregullim të procesit intelektual dhe volitiv, 

duhet të arrijë një nivel të lartë të krahasuar me një gjendje patologjike psiko – fizike 

të një natyre tranzitore.  

 

Në këndvështrim të Kodit Penal Italian ndryshimi i aftësive psiko – fizike tregon se si 

një situatë e njëjtë e parashikuar në rastin e papërgjegjshmërisë, heq në tërësi aftësinë 

për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave ose ul këtë aftësi në 

mënyrë të njëjtë si në uljen e e ekuilibrit mendor nga një çrregullim psikik. 180  

                                                           
176 Emilio Dolcini, Giorgio Marinuci “Codice Penale commentato, parte generale", 1999, fq. 

840. 
177 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 543. 
178 Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 258. 
179 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 546. 
180 Luigi Delpino “Manuale di diritto penale, parte generale”, 2010, fq. 425. 
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Vlerësimi në këtë rast i aftësisë për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e 

pasojave shqyrtohet rast pas rasti duke pasur parasysh rrethana objektive dhe 

subjektive konkrete, përveç atyre që ekzistojnë në konceptin juridik të dehjes. 

Koncepti i dehjes në vetvete nuk përmban një hipotezë papërgjegjshmërie dhe si e 

tillë duhet të jetë e dallueshme nga çrregullimi mendor. 181 

 

Për rrjedhojë ajo mund të gjendet edhe në personat që vuajnë nga ulja tërësisht ose 

pjesërisht e ekuilibrit mendor. Në rastin kur i njëjti person në të njëjtën kohë është i 

prekur edhe nga çrregullimi i plotë ose i pjesshëm i ekuilbrit mendor, edhe gjendet në 

kushtet e dehjes së plotë pa faj, teorikisht gjen zbatim parimi se personi nuk duhet të 

merret në përgjegjësi penale. 182 Në këto raste, njëlloj si në rastet kur kemi të bëjmë 

me persona me çrregullime mendore, duhet të aplikohen në bazë të Kodit Penal masat 

mjekësore të shtrimit në spital psikiatrik.  

 

Edhe pse dehja nuk është papërgjegjshmëri për shkak të gjendjes mendore, praktika 

gjyqësore shqiptare por edhe ajo e huaj, e barazon dehjen me papërgjegjshmërinë në 

momentin kur ajo ka ndikuar tërësisht në aftësinë për të kuptuar dhe kontrolluar 

veprimet, e për rrjedhojë personi përjashtohet nga përgjegjësia penale. Rasti kur 

personi përjashtohet nga përgjegjësia për shkak të dehjes është dehja patologjike. 

 

Për dehjen patologjike flitet edhe në të drejtën tonë penale. Kështu për shembull në 

disa tekse të së drejtës penale, dehja patologjike shikohet si përjashtim nga rregulli i 

përgjithshëm, e cila prish tërësisht ekuilibrin mendor të personit. Personi humbet 

ndërgjegjen dhe si i tillë nuk është në gjendje të kuptojë sjelljen e tij. Autorë të tjerë e 

barazojnë tërësisht me papërgjegjshmërinë, qoftë dehjen patologjike, qoftë ndikimin e 

dozave të forta të narkotikëve, nën efektin e të cilave personi humbet tërësisht 

kontrollin.  

 

Në ndryshim nga dehja rastësore, që ul përgjegjësinë penale, situata në dehjen 

patologjike është krejtësisht e ndryshme, sepse këta persona, jo vetëm që nuk mund të 

dënohen penalisht, por kundrejt tyre Kodi Penal nuk parashikon as aplikimin e ndonjë 

mase shtrënguese siç është rasti i shtrimit në spital psikiatrik apo mjekimi i detyruar 

ambulator, që aplikohen për personat e papërgjegjshëm. Në rastin konkret arsyetohet 

se vepra penale nuk i atribuohet psikologjiksht personit e për pasojë nuk përbën 

rrezikshmëri shoqërore. 

 

Në një numër të kufizuar të subjekteve, pirja e alkoolit në sasi të vogla apo të 

moderuara mund të sjellë një gjendje akute që karakterizohet nga ndryshime të rënda 

psikike dhe të sjelljes. Ky episod ndodh në mënyrë të papritur, pak minuta pasi 

personi ka pirë alkoolin dhe zgjat disa orë. Në këtë rast personi mund të ketë 

haluçinacione psikike, iluzione ose konfuzion të përkohshëm mendor. 183  

 

                                                           
181 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 544. 
182 Emilio Dolcini, Giorgio Marinuci “Codice Penale commentato, parte generale", 1999, fq. 

842. 
183 Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 257. 
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Zakonisht dehja patologjike përfundon me një gjumë të zgjatur dhe shumë të thellë 

nga i cili subjekti kur zgjohet kujton pak ose asgjë prej asaj që ka ndodhur. Kështu 

dhe në rastet e të ashtuquajturës dehje patologjike, pasojë e efekteve jo normale dhe të 

paparashikueshme të alkoolit, gjen zbatim parimi se kjo dehje duhet të jetë rastësore 

dhe personi i pavetëdijshëm se është i prekur prej saj. 

 

Paragrafi 3 i nenit 18 të Kodit Penal konsideron plotësisht të përgjegjshëm personin 

që është në gjendje të dehur vullnetare edhe pse në kushtet e mungesës së aftësisë për 

të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave.  

 

Një trajtim më i rëndë i dehjes ndryshe nga ato rastësore bëhet në rastin kur ajo është 

e paramenduar. Në këtë këndvështrim personi jo vetëm do të përgjigjet penalisht për 

veprën e kryer, por ajo do të konsiderohet e kryer me dashje dhe do të merret si 

rrethanë rënduese në caktimin e dënimit.  

 

Duke iu referuar gjendjes së dehjes së vullnetshme dhe papërgjegjshmërisë për shkak 

të gjendjes mendore, sipas jurisprudencës, çrregullimet epileptike ose shfaqje të tjera 

të gjendjes mendore, mund të ndodhin edhe në rastin e pirjes së një sasie të vogël 

alkooli. Në këto raste gjyqtari duhet të kërkojë ekspertimin psikik për të konstatuar 

papërgjegjshmërinë për shkak të gjendjes mendore, si dhe të marrë në konsideratë 

karakterin e vazhdueshëm të dehjes më tepër se sa gjendjen e dehjes në vetvete. 

 

Ligjvënësi e trajton me me më shumë ashpërsi dehjen e paramenduar në krahasim me 

dehjen rastësore ose rastet e alkoolizmit, rrethanë e cila mbahet parasysh për rëndimin 

e dënimit. 

 

Dehja në mënyrë të vazhdueshme 

Në Kodin Penal Italian, 184 ndryshe nga ai Shqiptar, parashikohet dehja e 

vazhdueshme. Kur kjo dehje konstatohet, mbahet parasysh nga gjykata si rrethanë 

lehtësuese në caktimin e dënimit. 185 

 

Në interpretim të ligjit penal konsiderohet dehje e vazhdueshme përdorimi i pijeve 

alkoolike në mënyrë permanente. Ky interpretim, pra vazhdimësia e përdorimit të 

alkoolit, vlen edhe për rastet e përdorimit të lëndëve narkotike dhe psikotrope. Në 

dehjen e vazhdueshme spikatin dy elementë konceptualë: 1) personi duhet të përdorë 

në mënyrë të vazhdueshme pije alkoolike, dhe 2) dehja e tij duhet të jetë permanente. 

Ndryshe qëndron rasti i përdorimit të lëndëve narkotike dhe psikotrope, pasi këtu nuk 

nevojiten më të dy elementët por vetëm i pari, pra që personi të jetë gjatë gjithë kohës 

nën efektin e këtyre substancave. 186 

 

Një problem që paraqitet në praktikë është dallimi midis dehjes së vazhdueshme dhe 

asaj kronike. Dallimi qëndron në faktin se në dehjen e vazhdueshme subjekti e ruan 

akoma kontrollin e vesit të tij dhe mund ta braktisë atë me forcën e vullnetit duke 

                                                           
184 Kodi Penal Italian, miratuar me Dekretin nr. 1398, datë 19.10.1930, neni 94. 
185 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 546. 
186 Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 257. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1930
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rikuperuar normalitetin. 187 Në dehjen kronike subjekti nuk mund të ndërmarrë asnjë 

sjellje efikase në lidhje me gjendjen e tij.  

 

Jurisprudenca duket se nuk ka dyshime lidhur me elementët në bazë të të cilëve bëhet 

dallimi midis dehjes së vazhdueshme dhe asaj kronike, qoftë nga alkooli apo 

substancat narkotike. 188 Në të dy rastet praktika ka konfirmuar se dehjet që janë 

pasojë e alkoolit apo substancave narkotike, kanë ndikim në sistemin nervor dhe 

përjashtojnë personin nga përgjegjësia penale atëherë kur janë vendosur përgjithmonë 

tek subjekti, në mënyrë të tillë që të shkaktojnë çrregullime patologjike permanente. 
189 

 

Njohja e dehjes së zakonshme ose e intoksikimit nga substancat narkotike dhe 

psikotrope nuk sjell vetëm rritjen e dënimit si rrethanë rënduese, por në legjislacionin 

e shumë vëndeve përcakton edhe rrezikshmërinë shoqërore të subjektit duke e 

vendosur atë në masa sigurimi të tilla si kurimi në spital ose liria me kusht. 190 

 

Sipas jurisprudencës kemi dehje kronike nga alkooli kur dehja për shkak të karakterit 

të paeleminueshëm dhe për pamundësinë e shërimit, provokon gjendje patologjike të 

qëndrueshme që shfaqen në mënyrë të padiskutueshme si të ishim përpara një 

çrregullimi mendor.  

 

Në përfundim mund të themi se jo të gjitha gradat e dehjes ose intoksimit nga 

substancat narkotike, që përbëjnë një varësi thjesht psikike ndaj alkoolit apo drogave, 

ose që janë varësi kronike ndaj tyre, mund të prodhojnë një çrregullim mendor të 

subjektit të rëndësishëm në kuptimin penal. Në këtë këndvështrim dallohet çrregullimi 

i vullnetit dhe rrjedhimisht i aftësisë për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar 

ardhjen e pasojave në krizat e abstinencës.  

 

Në të drejtën penale, koncepti i drejtë i dehjes dhe i intoksikimit nga substancat 

narkotike dhe psikotrope nuk konsiston në pasojat që shfaqen nga përdorimi i thjeshtë 

i alkoolit apo substancave në fjalë, por nga abuzimi me to. 

 

Është shumë e rëndësishme që juristët dhe ekspertët psikiatër të bëjnë dallimin midis 

dehjes rastësore dhe asaj të qëllimshme. Fatkeqësisht shkenca nuk ka krijuar ndonjë 

metodë për të arritur këtë rezultat, prandaj kjo paraqet vështirësitë e veta në praktikë.  

 

Në rastet e kryerjes së një vepre penale nga një person në gjendje të dehur, intuita 

është mjeti i vetëm për të bërë të mundur dallimin e faktit nëse autori i veprës ka qenë 

i dehur rastësisht apo qëllimisht.  

 

Ajo që duhet të kërkohet nga personi i dehur që ka kryer vepër penale, sidomos nga 

organi i akuzës, janë motivet e kryerjes së veprës në fjalë, me qëllim që të kuptohet 

nëse ardhja e pasojave shoqërisht të rrezikshme dhe të kundërligjshme ka qenë e 

                                                           
187 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 546. 
188 Shih po aty; Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 258. 
189 Ferrando Mantovani “Diritto Penale, parte generale” 2001, fq. 695. 
190 Luigi Delpino “Manuale di diritto penale, parte generale”, 2010, fq. 428. 
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dëshiruar, madje edhe e paramenduar nga personi, apo ato kanë ardhur në mënyrë të 

rastësishme. 

 

Të njëjtat rregulla si për dehjen zbatohen edhe kur vepra penale kryhet nën efektin e 

narkotikëve apo lëndëve të tjera psikotrope. 

 

Një aspekt tjetër i rëndësishëm ka të bëjë me zgjedhjen e politikave kriminale të 

vendosura nga legjislatori duke iu përmbajtur nevojave për parandalimin. Për sa i 

përket atyre subjekteve që shkelin ligjin në kushtet e dehjes së vullnetshme ose nën 

efektin e narkotikëve, pavarësisht mungesës evidente të aftësisë për të kuptuar 

veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave, nuk përjshtohen nga përgjegjësia 

penale, përkundrazi ndaj tyre aplikohen rrethanat rënduese. Edhe në këtë rast, ajo që 

ka vënë në lëvizje legjislatorin është nevoja për të parandaluar këto sjellje, prandaj ka 

adoptuar këto zgjidhje, me qëllim arritjen e objektivave më të përshtatshme. 

 

Një pjesë e doktrinës e ka kritikuar këtë lloj instrumenti, duke e konsideruar atë një 

formë përgjegjësie objektive, në kontrast me parimin e fajësisë. 

 

Megjithatë raporti që ka dehja e plotë ose ajo e vazhdueshme me aftësinë për të 

kuptuar dhe me veprimin e kryer, ka qasje tjetër në të drejtën civile. Një person 

i dehur që në kushtet e një dehje të plotë kryen një veprim juridik (psh. 

testament ose dhurim) dhe nëse ky veprim kundërshtohet në gjykatë, 

probabiliteti më i madh është që gjykata ta konsiderojë veprimin të pavlefshëm, 

sepse në kohën kur është kryer, personi si pasojë e dehjes nuk ka pasur aftësinë 

për të kuptuar, vullnetin ose koshiencën. Ndryshe ndodh në të drejtën penale ku 

veprimi nuk është më një veprim juridik por një veprim kriminal, i cili sjell ose 

jo një pasojë të caktuar, që parashikohet nga ligji si vepër penale. Në këtë rast 

ligji penal vepron ndryshe duke pranuar se veprimi kriminal, edhe pse i kryer në 

kushtet e dehjes, manifeston vullnet dhe koshiencë, e thënë ndryshe personi e 

kryen me aftësi të plotë veprimin kriminal. Për pasojë, personi nuk përjashtohet 

nga përgjegjësia penale, konsiderohet i përgjegjshëm, por kjo rrethanë shërben 

si rrethanë lehtësuese në dhënien e vendimit. 

 

Mendoj se ky është një parashikim me dy standarte i ligjit, për aq kohë sa në 

vetvete një veprim juridik dhe një veprim kriminal nuk janë aspak të ndryshëm 

nga njëri-tjetri duke qenë se në themel të tyre qëndron aftësia për të kuptuar.  

 

 

 

6. Gjendja emotive dhe pasionale dhe përjashtimi nga sfera e 

papërgjegjshmërisë. 

 

 

Në dallim nga Kodi ynë Penal, në nenin 90 të Kodit Penal Italian menjëherë pas 

papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore dhe uljes pjesërisht të ekuilibrit 

mendor, është parashikuar gjendja emotive dhe pasionale, e cila nuk e përjashton 

subjektin nga përgjegjësia penale. Interpretimi juridik konsiston në marrjen në 
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përgjegjësi penale gjatë gjendjes emotive dhe pasionale, për aq kohë sa ato nuk 

përbëjnë një çrregullim mendor dhe nuk kanë karakter patologjik. Për shembull 

xhelozia si gjendje pasionale nuk ndikon në prishjen e aftësisë për të kuptuar veprimet 

dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave. 191 

 

Kuptimi i gjendjes emotive dhe pasionale duket sikur është në të njëjtën linjë me 

përkufizimin e papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore me në qendër 

momentin intelektual dhe volitiv. Faktorët e tjerë që qëndrojnë jashtë sferës 

intelektuale dhe volitive, kategorikisht nuk përfshihen në konceptin e 

papërgjegjshmërisë. 192  

 

Zhvillimi i shkencave psiko-patologjike, bëri që doktrina të përfshinte në 

përkufizimin e gjendjeve emotive dhe pasionale edhe çfarëdo lloj turbullimi tjetër të 

ndërgjegjes, pavarësisht shkaqeve patologjike të tij. 193 

 

Gjendja emotive dhe pasionale në vetvete mund të jetë një simptomë paraprake e një 

çrregullimi mendor me karakter patologjik, por gjithmonë qëndron në kufijtë e 

konceptit të papërgjegjshmërisë, pa u përfshirë në këtë të fundit.  

 

Pra gjendje pasionale të tilla si xhelozia, inati, frika etj. mund të ndikojnë në 

vetëkontrollin e subjektit, por kurrsesi nuk mundet të ndikojnë në aftësinë për të 

kuptuar dhe dëshiruar ardhjen e pasojave. Një pjesë e doktrinës, edhe pse njeh 

origjinën jopatologjike të reaksioneve të tilla dhe faktin se ato çojnë drejt gjendjeve 

emotive dhe pasionale,  pranon se në situata të caktuara këto lloj reaksionesh mund të 

paraqiten si manifestime të një sëmundjeje të mirëfilltë. 194 

 

Megjithatë jurisprudenca dhe doktrina i kanë vendosur një limit interpretimit të 

parëndësisë së gjendjeve emotive dhe pasionale dhe ndikimit të tyre tek 

papërgjegjshmëria, duke pranuar prishjen tërësisht ose uljen pjesërisht të ekuilibrit 

mendor kur gjendja emotive dhe pasionale është në vetvete një manifestim i jashtëm i 

një çrregullimi mendor të mirëfilltë me karakter patologjik. 195 

 

Në të njëjtën kohë edhe Kodi Penal i Kosovës, në ndryshim nga Kodi ynë Penal, 

parashikon shprehimisht çrregullimet shpirtërore. Sipas tij çrregullimet shpirtërore 

nënkuptojmë gjendjen e cila paraqitet si dëmtim i procesit psikik, deri te dëmtimi i 

zhvillimit normal të procesit psikik të autorit të veprës penale, kështu që ky i fundit 

për këtë shkak nuk është në gjendje të gjykojë dhe të vendosë drejt. Çrregullimet 

shpirtërore mund të jenë të trashëguara, të lindura dhe të fituara gjatë kohës. Ato 

mund të jenë çrregullime të trashëguara nga prindërit ose paraardhësit e auotorit të 

                                                           
191 Emilio Dolcini, Giorgio Marinuci “Codice Penale commentato, parte generale", 1999, fq. 

838. 
192 Ferrando Mantovani “Diritto Penale, parte generale” 2001, fq. 683. 
193 Ugo Fornari “Trattato di psichiatria forense”, 1997, fq. 188.  
194 Emilio Dolcini, Giorgio Marinuci “Codice Penale commentato, parte generale", 1999, fq. 

839. 
195 Giorgio Marinuci, Emilio Dolcini “Manuale di diritto penale, parte generale", 2012, fq. 

365. 
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veprës. Çrregullimet shpirtërore të lindura janë ato çrregullime të krijuara për shkak të 

lëndimit, intoksimit apo sëmundjes të trurit ose gjëndrave endokrine, ndërsa 

çrregullimet shpirtërore të fituara me kohë janë krijuar gjatë jetës. 

Shkaktarët e çrregullimeve shpirtërore mund të jenë organikë dhe të natyrës 

psikologjiko - sociale. Si shkaktarë të natyrës organike më së shpeshti paraqiten 

trashëgimia, lëndimet, sëmundjet e shfaqura gjatë jetës, konkretisht sëmundjet e trurit 

dhe gjëndrave endokrine. 196 

 

Ndërsa si shkaktar i natyrës psikologjike - sociale paraqitet tronditja shpirtërore e cila 

paraqitet për shkak të konfliktit në mjedisin social, për shkak të ngjarjeve jetësore të 

papritura të cilat kanë karakter dramatik, stresues apo të tjera të ngjashme. 197 

Duke pas parasysh kohëzgjatjen e ekzistencës së çrregullimeve shpirtërore, Kodi 

Penal i Kosovës i ndan në të përkohshme dhe të përhershme. Çrregullimet shpirtërore 

të përhershme nënkuptojnë sëmundjet psikike që zgjasin për një kohë të gjatë, të cilat 

nuk mund të shërohen spontanisht dhe që përkundër shërimit me metoda mjekësore 

terapeutike  bashkëkohore, mbetet e pa shëruar. Sëmundjet psikike kryesore 

përfshijnë skizofreninë, epilepsinë, paralizën progresive, paranojën etj. 198 

 

Me sëmundje shpirtërore të përkohshme nënkuptohen sëmundjet psikike të 

jetëgjatësisë më të shkurtër (të përkohshme dhe periodike), të cilat spontanisht mund 

të ndalen ose që mund të shërohen nëpërmjet trajtimit bashkëkohor mjekësor. Këto 

janë sëmundjet që krijojnë gjendje delirante, që mund të shoqërohen me dukuritë e 

halucinacionit të sistemizuar. Në këtë grup të sëmundjeve bëjnë pjesë helmimet e 

ndryshme. 199 

 

Çrregullimet shpirtërore të përkohshme janë ato sëmundje të cilat paraqiten në 

intervale kohore jo të barabarta si gjendje delirante. Këto sëmundje janë dipsomania 

(pije pa kontroll), delirium tremens (çmenduri e pirjes së alkoolit pa kontroll), 

halucinacionet dhe xhelozia alkoolike, gjendja e errët e të sëmureve nga epilepsia etj. 
200 

 

Çrregullimet shpirtërore periodike janë ato sëmundje të cilat paraqiten në periudha 

kohore përafërsisht të barabarta midis të cilave ekzistojnë intervale të lira, d.m.th 

intervale në të cilat personi është i shëndetshëm mendërisht. Këto sëmundje janë 

mania dhe melankolia. Mania dhe melankolia mund të jenë të lidhura në atë mënyrë 

që intervalet e sëmundjes dhe gjendjes së shëndoshë kombinohen në formën gjendje 

manie - interval i lirë - gjendje depresive, melankolia - intervale të lira. 201 

 

Gjendja emotive dhe pasionale dhe çrregullimet shpirtërore të parashikuara nga Kodi 

Penal i Kosovës, në pamje të parë duket se kanë një përqasje me tronditjen e fortë 

psikike, parashikuar nga Kodi Penal Shqiptar. Por po të bëjmë një analizë të detajuar 

                                                           
196 Borisllav Petroviq “E drejta penale”, 2006, fq. 69. 
197 Shih po aty. 
198 Shih po aty. 
199 Shih po aty, fq. 70. 
200 Shih po aty. 
201 Shih po aty. 
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të përbashkëtat janë shumë të pakta ose inekzistente, sepse gjendje emotive dhe 

pasionale konsiderohen xhelozia, inati, frika etj., të ndikuara ose jo nga një faktor i 

jashtëm. Ndërsa çrregullimi shpirtëror paraqitet si lëndim shpirtëror ose sëmundje 

shpirtërore, por mbetet i paqartë dhe i debatueshëm shkaku i çrregullimeve 

shpirtërore. Ndërkohë tronditja e fortë psikike, si afekt psikologjik shikohet si një 

gjendje e atypëratyshme, e rrufeshme, e cila ndikon në vetëkontrollin dhe gjykimin e 

subjektit por e shkaktuar gjithmonë nga faktorë të jashtëm me në thelb veprimin e 

padrejtë.  

 

Dallim tjetër po aq të rëndësishëm përbën fakti se gjendja emotive dhe pasionale nuk 

ndikon në përjashtimin ose zbutjen e përgjegjësisë penale, sipas Kodit Penal Italian. 

Ndërkohë çrregullimet shpirtërore dhe tronditja e fortë psikike përbëjnë rrethana 

lehtësuese, përkatësisht sipas Kodi Penal të Kosovës dhe Kodit Penal Shqiptar. 
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KAPITULLI III  

  

Natyra e masave mjekësore dhe zbatimi i tyre te personat e papërgjegjshëm 

mendërisht. 

 

 

 

 

 

1. Kuptimi i masave mjekësore. - 1.1 Masat shtrënguese sipas Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë. - 1.2 Masat shtrënguese, trajtim special jashtë dënimit. 

2. Karakteri i mjekimit të detyruar ambulator si masë shtrënguese. 

3. Trajtimi i pavullnetshëm i personave të rrezikshëm që ende nuk kanë kryer një 

vepër penale sipas legjislacionit shqiptar për shëndetin mendor. 

4. Karakteri i mjekimit të detyruar në një institucion mjekësor si masë shtrënguese. 

5. Masa e kujdestarisë e tipit psiko-social. 

6. Arsyet e mbylljes së spitaleve psikiatrike gjyqësore në vendet perëndimore. 

 

 

 

 

 

Çdo vendim papërgjegjshmërie për shkak të gjendjes mendore sjell një pasojë të 

caktuar, konkretisht pushimin e çështjes dhe vendosjen e masës shtrënguese. I 

pandehuri, nisur nga rrezikshmëria e tij shoqërore, mund t’i nënshtrohet një trajtimi 

ambulator ose mjekimit të detyruar në një institucion mjekësor. Viktima, familja e 

viktimës, së bashku me median, opinionin publik dhe profesionistët e fushës mund të 

lehtësohen ose përkundrazi të zemërohen nga verdikti. Në përfundim ne arrijmë të 

kuptojmë nëse është vendosur drejtësia apo jo, pjesërisht në bazë të faktit nëse 

justifikimet tona për ndëshkim ose pafajësia, janë mbështetur ose hedhur poshtë nga 

organet e drejtësisë. 

 

Pyetja me të cilën përballemi shpesh herë është: Çfarë do të kishim dashur të ndodhte 

dhe pse? Sa i përket pjesës së parë të pyetjes, përgjigja është e thjeshtë: Kur kryhet një 

krim shoqëria kërkon ndëshkimin. Pjesa e dytë e pyetjes është pak sa më e vështirë 

për t’i dhënë përgjigje. Viktima e krimit ose familja e viktimës mund të kërkojnë 

shpagimin, kompensimin ose të dyja. Opinioni publik mund të kërkojë ndëshkimin – 

dënimin si formë e shpagimit ose për të përmbushur etjen e publikut për dhënien e 

ndëshkimit. Të tjerë akoma e mendojnë ndëshkimin si rrjedhojë e traditës ose se ai 

vjen nga Zoti. 

 

Ajo që njerëzit perceptojnë fillimisht është se shoqëria është dëmtuar, sepse një nga 

anëtarët e saj është prekur ose sepse autoritetet dhe ligji janë sfiduar për ekzistencën e 

tyre dhe se ndëshkimi i atyre, që me vullnet kanë dëmtuar të tjerët, është i drejtë. 
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Nga gjithë teoritë racionale që justifikojnë ndëshkimin, dy më të përhapurat janë 

teoria e ndëshkimit si mjet frikësues 202 dhe teoria e ndëshkimit si mjet shpagues. 203  

 

Dallimi midis këtyre dy teorive të ndëshkimit është orientimi në kohë i veprimit, në të 

shkuarën dhe në të ardhmen. Thelbi i teorisë së ndëshkimit si mjet frikësues është 

orientimi drejt së ardhmes duke e konsideruar mbrojtjen e shoqërisë objektivin 

kryesor. Ndërkohë që teoria e ndëshkimit si mjet shpagues është e orientuar drejt 

veprimeve të shkuara ose më mirë të themi, se e keqja morale vjen nga një veprim i 

shkuar. 204 Në këtë kapitull nuk po zgjerohem më tej në trajtimin e këtyre teorive, pasi 

ato i përkasin fushës së kriminologjisë.  

 

Rëndësi për këtë punim paraqet një teori e re, e prezantuar në shekullin XIX, teoria e 

rehabilitimit, e përkrahur nga mjekët psikiatër, të cilët sugjeronin rehabilitimin, pra 

trajtimin e një kategorie të pandehurish që ishin cilësuar të papërgjegjshëm për shkak 

të gjendjes mendore.  

 

Dy janë metodat e këtij trajtimi, ai më i hershmi, trajtimi në një spital psikiatrik, dhe 

një trajtim relativisht i ri, i bazuar në rrezikshmërinë shoqërore, mjekimi i detyruar 

ambulator.  

 

Në këtë kapitull jam përpjekur të evidentoj arsyet pse ndaj kësaj kategorie individësh 

është i rëndësishëm më tepër një trajtim se sa një ndëshkim, si dhe kam prekur 

dallimet esenciale që ekzistojnë midis dy masave të parashikuara nga Kodi ynë Penal. 

 

Subjektet që karakterizohen nga çrregullimet psikike dhe i manifestojnë ato në një 

sjellje kriminale, nuk mund t’i nënshtrohen të njëjtit trajtim ndëshkimor të parashikuar 

për subjektet e tjera të veprave penale. As institucionet e vuajtjes së dënimit dhe as 

spitalet psikiatrike civile nuk rezultojnë të përshtatshëm për t’i pritur; të parët, sepse 

janë të konceptuar vetëm për atë kategori subjektesh që shkelin normat penale me faj; 

të dytët, sepse, duke qenë se spitalet psikiatrike kanë qëllime terapeutike, nuk janë të 

përshtatshëm për të kontrolluar rrezikshmërinë shoqërore të subjekteve të 

papërgjegjshëm. Për këtë arsye, që në shekullin e shkuar, shumë studiues janë 

përpjekur t’i japin një zgjidhje këtij problemi. Pa dyshim që ishte e nevojshme krijimi 

i një tipologjie tjetër mbikqyrjeje në një ambient ku “çmenduria, vullneti i çorientuar, 

pasionet e liga”, duhet të përballeshin me një qëndrim të palëkundur. Në këtë formë 

lindën “çmendinat” (spitalet psikiatrike gjyqësore). Instituti psikiatrik gjyqësor lindi 

në Anglinë e fundit të viteve 700, me emërtimin “azil kriminal”. 205 

 

                                                           
202 Kjo teori njihet në sistemin ligjor Common Law si “Theory of Deterrence”. 
203 Kjo teori njihet në sistemin ligjor Common Law si “Theory of Retribution”. 
204 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 683; Artikull - 

Volfango Lussetti “La pericolosita del malato di mente”; mund të gjendet në faqen e 

internetit www2.units.it. 
205 http://en.wikipedia.org/wiki/Psychiatric_hospital. 
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Në Shqipëri çmendinat si institucione spitalore psikiatrike gjyqësore u hapën mbas 

hyrjes në fuqi të Kodit Penal të Mbretërisë. 206 Ekzekutimi i vendimeve të gjykatës 

për mbylljen e personave të papëgjegjshëm që kishin kryer një vepër penale, kryhej 

nga organi i prefekturës duke u bazuar në Ligjin mbi Aplikimin e Kodit Penal të 

Ahmet Zogut, miratuar me Dekretin e datës 03.06.1927. 

 

Pas çlirimit, me miratimin e Dispozitave të Përgjithshme të Kodit Penal të vitit 1946 

dhe Kodit Penal të Republikës Popullore të Shqipërisë, 1948, ndryshoi emërtimi dhe 

koncepti, nga çmendinë në institucione psikiatrike. Edhe pse kemi të bëjmë me ligjet 

penale të nje regjimi totalitar, ato ndryshonin shumë dhe ishin në avangardë për sa i 

përket funksionimit të spitaleve psikiatrike gjyqësore si masa shtrënguese. Në 

çmendinat e Kodit Penal të Zogut strehoheshin të gjithë ato subjekte që vuanin nga 

një çrregullim mendor dhe paraqisnin rrezikshmëri shoqërore, pa bërë një seleksionim 

nëse kishin kryer vepër penale ose jo. Institucionet e krijuara pas vitit 1946 kishin 

karakterin e spitaleve psikiatrike gjyqësore, duke përmbushur më së miri detyrat si 

institucione mjekësore për trajtimin terapeutik dhe për sa i përket sigurisë. Ajo që 

është më e rëndësishme është se në këto institucione strehoheshin vetëm ato subjekte 

të shpallur nga gjykata të papërgjegjshëm ndaj të cilëve nuk mund të jepej një vendim 

me burgim, duke dalluar tërësisht nga spitalet psikiatrike civile. 

 

 

 

1. Kuptimi i masave mjekësore.  

 

 

1.1 Masat shtrënguese sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. 

 

Njëlloj si dënimi, masat shtrënguese janë një institut i parashikuar edhe i garantuar 

edhe në Kushtetutë. Përballë mendimeve që kundërshtonin themelet juridike të 

masave shtrënguese, Kushtetuta ka vendosur parimin e ligjshmërisë, të pranuar dhe të 

bazuar në rrezikshmërinë reale shoqërore dhe të nevojës për një parandalim special.  

 

Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, masat shtrënguese janë parashikuar në 

nenin 27, sipas së cilit:   

 

“1.   Askujt nuk mund t’i hiqet liria, përveçse në rastet dhe sipas procedurave 

të parashikuara me ligj. 

 2.   Liria e personit nuk mund të kufizohet, përveçse në rastet e mëposhtme: 

... d)   kur personi është përhapës i një sëmundjeje ngjitëse, i paaftë 

mendërisht dhe i rrezikshëm për shoqërinë...." 

 

Duke qenë se masat shtrënguese, sidomos ajo e shtrimit të detyrueshëm në një spital 

psikiatrik, jepen kundër dëshirës së personit dhe kufizon lirinë e tij, detyrimisht duhet 

t'i nënshtrohen disa garancive. 

                                                           
206 Ligji mbi Aplikimin e Kodit Penal të Ahmet Zogut, miratuar me Dekretin e datës 

03.06.1927, neni 23. 
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A. Ligjshmëria e masave shtrënguese, buron nga pika 1 e nenit 27 të 

Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. 

 

Për sa i përket "parandalimit" që projektohet në të ardhmen, çështja e ligjshmërisë 

parashtrohet në terma të ndryshme krahasuar me "ndëshkimin", që ka të bëjë me të 

shkuarën. Ligjshmëria dhe siguria zbuten gradualisht duke kaluar nga "vepra penale" 

tek "dënimi" e më tej tek "masat shtrënguese", sa i përket konfliktit potencial midis të 

drejtave të njeriut dhe parandalimit. Diskrecioni i gjyqtarit sikurse edhe në lidhje me 

dënimin, limitohet tek lloji dhe sasia e masës shtrënguese.  

 

Aplikimi i dënimit ka si kërkesa, të dhënat që në kompleksitetin e tyre janë të njohura 

juridikisht. Ndërkohë aplikimi i masave shtrënguese ka si kërkesë kryesore 

konstatimin e faktit të rrezikshmërisë shoqërore të subjektit dhe të një prognoze mbi 

mënyrën e të vepruarit në të ardhmen, të cilat nuk mund të jenë jashtë parashikimeve 

ligjore. Siguria në këtë rast është siguria e qëllimeve parandaluese të njohura nga 

normat ligjore, të treguesve dhe kritereve të një gjykimi që synon lidhjen midis të 

tashmes dhe të ardhmes kriminale të subjektit. Pra, ndërkohë që dënimi bazohet në 

siguritë juridike integrale, masat shtrënguese  bazohen në siguritë juridike të krijuara 

nga treguesit fillestarë dhe një gjykim hipotetik mbi të ardhmen. 207 

 

Edhe pse qëllimi i masave shtrënguese fokusohet tek rrezikshmëria shoqërore, 

pikërisht për të respektuar garancitë kushtetuese, kërkohet që ajo të mos jetë vetëm e 

dyshuar, por të manifestohet në sjellje, fakte të cilat duhet të provohen gjatë gjykimit. 
208 Madje edhe në rastin e subjekteve të papërgjegjshëm për shkak të mungesës së 

aftësisë për të kuptuar veprimet dhe për dëshiruar ardhjen e pasojave, duhet të 

përfitohet siguria juridike që fakti në fjalë i atribuohet materialisht dhe psikologjiksht 

të papërgjegjshmit. Ndaj tyre, për shkak të papërgjegjshmërisë, përjashtohet çdo 

gjykim mbi fajësinë, por sjellja psikike e të papërgjegjshmit duhet të merret në 

konsideratë në kufijtë e konstatimit të rrezikshmërisë shoqërore. 209 

 

B. Juridiksioni i aplikimit të masave shtrënguese 

 

Ky parim ka të bëjë me procesin sipas së cilit aplikohen, modifikohen, ndryshohen 

ose revokohen masat shtrënguese. Juridiksioni në vetvete duhet të kompensojë ato 

raste kur parimi i ligjshmërisë si garanci nuk mund të jetë efikas. Megjithatë ai nuk 

mund të legjitimojë atribuimin e kompetencave diskrecionale gjyqtarit, përveç se në 

kufijtë e realizimit të qëllimit parandalues. Paanshmëria e gjyqtarëve nuk ka të bëjë 

me një tipar karizmatik, por të bazuar në ligj. 210 

 

 

 

 

 

                                                           
207 Ferrando Mantovani “Diritto Penale, parte generale” 2001, fq. 880. 
208 Shih po aty, fq. 882, 883. 
209 Luigi Delpino “Manuale di diritto penale, parte generale”, 2010, fq. 1054. 
210 Shih po aty. 
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C. Funksioni parandalues 

 

Parimi i tretë ka të bëjë me funksionin parandalues të masave shtrënguese në 

përputhje me origjinën e tyre historike, në përputhje me veprën, traditën, duke qenë se 

nuk sjellin drejtpërdrejt ndëshkimin e autorit, por parandalimin e një përsëritjeje.  

 

Një funksion i tillë nuk mund të ezaurohet thjesht me neutralizimin e subjekteve të 

rrezikshëm, gjë që do t'i bënte masat shtrënguese një masë të papërcaktuar, por me një 

urdhërim të personalizuar, i përqëndruar në parimin e zhvillimit të personalitetit, 

parimin e solidaritetit, mbrojtjes së shëndetit dhe të të miturve, që synon të çrrënjosë 

faktorët predispozues të kriminalitetit, që përbëjnë pengesë në zhvillimin normal të 

personit. Pra mbrojtja sociale në drejtim të subjekteve të rrezikshëm realizohet përmes 

një trajtimi terapeutik - shoqëror, që kryhet në interes jo vetëm të shoqërisë por edhe 

të vetë personit të rrezikshëm.  211 

 

D. Mbrojtja e dinjitetit njerëzor 

 

Sipas këtij parimi vlejnë të njëjtat rregulla dhe garanci që ka edhe personi i dënuar në 

kuptimin që dënimi nuk mund të jetë trajtim çnjerëzor më kundërshtim me parimin 

humanist. Mbrojtja e dinjitetit njerëzor në aplikimin e masave shtrënguese, sidomos 

tek ato që sjellin privim të lirisë (shtrimi i detyruar në spital psikiatrik dhe vendosja e 

të miturit në institucion riedukimi) gjen kuptim te shprehja "respektim i personalitetit, 

dinjitetit etj." 212 

 

Dënimi është masë shtrënguese e cila zbatohet kundër personave që kanë kryer vepra 

shoqërisht të rrezikshme dhe që sipas ligjit kanë përgjegjësi penale. Kundër personave 

të tjerë që për shkak të gjendjes së tyre psikike, janë të papërgjegjshëm penalisht 

megjithëse kanë kryer vepra shoqërisht të rrezikshme dhe paraqesin rrezikshmëri 

shoqërore çmohet se dënimet për ta nuk janë të përshtatshme, gjykata zbaton masat 

mjekësore.  

 

Ligji ka parasysh që ndaj personave që kanë kryer vepër penale në kushtet e 

papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore, jo vetëm të mos japë dënime, port 

ë mbajë një qëndrim human, me mjekimin e tyre duke i shëruar dhe rikthyer në jetën e 

përditshme shoqërore si persona të parrezikshëm.213 

 

Masat mjekësore janë masa shtrënguese sepse jepen nga gjykata me detyrim, kundër 

dëshirës dhe vullnetit të subjektit, si dhe sjellin privim të lirisë për një kohë të 

papërcaktuar. 214 Gjithashtu ndryshojnë nga dënimi penal sepse dënimi ka elementët e 

ndëshkimit, nëpërmjet të cilëve arrihet qëllimi i tij, ndërsa masat mjekësore kanë për 

qëllim shërimin e subjektit jo nëpërmjet vuajtjeve dhe kufizimit të të drejtav të të 

drejtave por nëpërmjet kurës sa më të përshtatshme.  

                                                           
211 Luigi Delpino “Manuale di diritto penale, parte generale”, 2010, fq. 1054. 
212 Shih po aty, fq. 1055. 
213 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 257. 
214 Shih po aty. 
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Kodi Penal nuk cakton afate kohore për kohëzgjatjen e këtyre masave. Madje edhe 

gjykata nuk ka të drejtë t`i përcaktojë ato, pasi nuk mund të parashikohet kohëzgjatja 

e mjekimit ose e shërimit të personit të sëmurë psikik.   

 

Një dallim tjetër nga dënimi penal është se masat mjekësore në vetvete, pas 

përfundimit të tyre, nuk sjellin pasoja të tjera juridike dhe gjendja gjyqësore e 

personave, ndaj të cilëve janë zbatuar ato, konsiderohet e bardhë. 215 

 

Masat mjekësore mund të zbatohen ndaj këtyre kategorive të personave: 

 

1. ndaj personave që në kohën kur kanë kryer vepër penale kanë qenë të 

papërgjegjshëm;  

2. ndaj personave që në kohën e kryerjes së veprës penale kanë qenë të 

përgjegjshëm, por që gjatë hetimit dhe shqyrtimit të çështjes preken nga një 

sëmundje psikike; 

3. kundër personave që preken nga një sëmundje psikike gjatë vuajtjes së 

dënimit. 

 

Ndaj dy kategorive të fundit masat mjekësore zbatohen dhe si masa sigurimi në 

interpretim të K. Pr. Penale, por kur gjatë ekzekutimit të tyre vërtetohet se gjendja 

shëndetsore është përmirësuar, gjykata vendos heqjen e tyre dhe rifillimin e procesit 

ose kur është dhënë gjatë vuajtjes së dënimit, rifillimin e vuajtjes së dënimit. 

 

Masat mjekësore zbatohen vetëm ndaj personave që kanë kryer vepër penale dhe 

kurrsesi ndaj të sëmurëve mendorë, për të vetmen arsye sepse ato sjellin privim të 

lirisë së personit. Ndaj personave të sëmurë mendorë shoqërisht të rrezikshëm por që 

ende nuk kanë kryer një vepër penale zbatohet neni 20 i ligjit nr. 44/2012 “Për 

shëndetin mendor”, i ndryshuar. 

 

Sipas nenit 46 të Kodit Penal masat mjekësore ndahen në: 

 mjekim të detyruar ambulator, dhe  

 mjekim i detyruar në një institucion mjekësor. 

 

Sipas mendimit të disa juristëve 216, masa mjekësore nuk është e detyrueshme për 

gjykatën në të gjitha rastet. Ajo jepet si nevojshmëri kur personi i papërgjegjshëm nuk 

mund të kurohet ndryshe, kur lënia e tij e lirë paraqet rrezikshmëri shoqëror, e cila 

përcaktohet nga lloji i veprës së kryer, shkalla e sëmundjes dhe rekomandimet e 

ekspertit psikiatër. 

 

Gjykata mund të vendosë edhe ndryshimin e masës nga mjekim i detyruar në një 

institucion mjekësor në mjekim të detyruar ambulator, kur konstaton se gjendja e 

personit është përmirësuar dhe ai nuk ka nevojë për izolimin e tij. 

 

                                                           
215 I. Elezi, S. Kaçupi, M. Haxhia “Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë”, 2001, fq. 

228. 
216 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 260. 
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Masa mjekësore vazhdon deri në zhdukjen e rrethanave për të cilat është dhënë nga 

gjykata, konkretisht me shërimin dhe shuarjen e rrezikshmërisë shoqërore të personit. 

Kur këto rrethana përfundojnë masa mjekësore duhet të revokohet dhe për këto arsye 

gjykata është e detyruar të marrë në shqyrtim vendimin e saj kryesisht pas kalimit të 

një viti. Revokimi në çdo rast bëhet sipas rregullave të parashikuara në K. Pr. Penale. 
217  

 

 

1.2 Masat shtrënguese, trajtim special jashtë dënimit. 

 

Problemi i rrezikshmërisë shoqërore, më tepër se një problem i pakontestueshëm që 

lidhet me kategorinë e subjekteve të rrezikshëm, është thelbësisht një problem që ka të 

bëjë me garantimin e mbrotjes sociale, konkretisht me trajtimin e këtyre subjekteve. 

 

Nevoja e patjetërsueshme e mbrojtjes sociale nga subjektet e rrezikshëm është e vjetër 

sa edhe ideja e rrezikshmërisë dhe parandalimit në vetvete. Sikurse koncepti i 

rrezikshmërisë që u shfaq gjatë shekullit të kaluar nga shkolla e pozitivizmit 

kriminologjik, u shfaq edhe përdorimi i masave shtrënguese si masa speciale si mjete 

nëpërmjet të cilave shoqëria mbrohet nga subjektet e rrezikshëm. 218 Nëpërmjet masës 

shtrënguese, subjekti shoqërisht i rrezikshëm ndalohet ose parandalohet që të kryejë 

vepra penale. Është e nevojshme të dallojmë masat shtrënguese që aplikohen pas 

kryerjes së veprës penale kundrejt personit të papërgjegjshëm, në kuptim të nenit 46 të 

Kodit Penal, nenit 239 të K. Pr. Penale  dhe masat parandaluese që jepen në zbatim të 

ligjit nr. 44/2012 “Për shëndetin mendor”, i ndryshuar, me qëllim parandalimin e 

personave që vuajnë nga një sëmundje mendore, kanë sjellje agresive përpara se këta 

të kryejnë një vepër penale. 

 

Masat shtrënguese kanë qëllim trajtimi dhe riedukimi, riintegrimin e individit të 

papërgjegjshëm në shoqëri, që ka kryer një vepër penale. 219 Në mbrojtjen e shoqërisë 

nga personat shoqërisht të rrezikshëm, për shumë kohë parashikohej pak a shumë në 

të gjitha vendet e Europës dënimi kapital, internimi, deportimi etj., megjithatë kishte 

raste të aplikimit të masave parandaluese të ndryshme nga dënimi. 220 

 

Afirmimi i dënimit si formë ndëshkimi të përcaktuar në kohë që zëvendësonte 

dënimin me vdekje dhe dënimet e tejzgjatura, i dhanë përgjigje ndërgjegjes juridike 

dhe sociale përsa i përket mendimit të pamjaftueshmërisë së këtyre dënimeve për t`u 

mbrojtur nga personat shoqërisht të rrezikshëm, duke filluar nga të papërgjegjshmit.  

 

Edhe përpara shkollës pozitive, nga legjislacionet penale u prezantuan masa speciale 

parandaluese, të ndryshme nga dënimi. 221 Kështu në Kodin Zanardelli u parashikua 

mbikqyrja speciale e të dënuarit pas vuajtjes së dënimit ose mbyllja e të miturve në 

                                                           
217 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 261. 
218 Norman J. Finkel “Insanity on trial”, 1988, fq. 123. 
219 I. Elezi, S. Kaçupi, M. Haxhia “Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë”, 

2001, fq. 227. 
220 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 682. 
221 Shih po aty, fq. 683. 
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institute riedukimi. 222 Në tejkalim të postulateve klasike, shkolla pozitive zëvendësoi 

dënimin me masat e mbrojtjes shoqërore me qëllim parandalimi. Gjeneza e masave 

shtrënguese si sanksione të dallueshme nga dënimi, erdhi si rrjedhojë e 

pamjaftueshmërisë së dënimit. Ato u prezantuan për herë të parë nga kriminologu 

Stoos 223 në projektin e tij të Kodit Penal Zviceran të vitit 1893, duke i dhënë jetë një 

sistemi që ishte objekt i shumë kritikave. 

 

Masat shtrënguese dallohen nga dënimet sepse janë pasojë jo e një gjykimi 

ndëshkues, por pasojë e një gjykimi mbi rrezikshmërinë, jo mbi përgjegjësinë penale 

por mbi probabilitetin e përsëritjes së veprës në të ardhmen. 224 Për këtë arsye ato nuk 

kanë qëllim ndëshkues por synojnë të modifikojnë faktorët që i paraprijnë veprimit 

kriminal. Duke qenë se parashikojnë një zvogëlim të të drejtave ose vetë lirisë 

personale të subjektit, zbatimi i tyre nuk është konceptuar në funksion të ndëshkimit, 

por është pasojë e patjetërsueshme e një mase me një qëllim tjetër. Për rrjedhojë, në 

qoftë se dënimi është i përcaktuar dhe i vendosur në proporcion me faktin e ndodhur, 

masa shtrënguese logjikisht është e papërcaktuar, por në proporcion me 

rrezikshmërinë shoqërore, si e tillë përfundon atëherë kur përfundon rrezikshmëria 

shoqërore.  

 

Në ndryshim nga Kodi Penal Shqiptar, Kodi Penal Italian parashikon tre momente të 

aplikimit të masave shtrënguese, ndaj personave të përgjegjshëm, gjysmë të 

përgjegjshëm dhe të tërësisht të papërgjegjshëm. Në dy rastet e para masat 

shtrënguese bashkohen me dënimin dhe zbatohen vetëm ndaj personave shoqërisht të 

rrezikshëm, ndërsa në rastin e tretë kanë karakter ekskluziv. 225   

 

 

 

2. Karakteri i mjekimit të detyruar ambulator si masë shtrënguese. 

 

 

Nënkupton lënien e personit të lirë nën kujdesin e familjarëve apo kujdestarit 

përkatës, të cilët marrin përsipër ta kurojnë në ambulancë ose në gjendje spitalore. 

Kjo lloj mase jepet kryesisht për kundërvajtjet penale ose për ato vepra penale që nuk 

karakterizohen nga rrezikshmëria shoqërore, ose kur kjo e fundit është zhdukur.  

 

Kodi Penal i ndan veprat penale në kapituj, ku, referuar renditjes së tyre në tekstin e 

kodit, përparësi marrin krimet kundër njerëzimit, më pas ato kundër personit, më tej 

veprat penale kundër pasurisë etj. Duke qenë se mjekimi i detyruar ambulator jepet 

për personat që nuk përbëjnë rrezik për shoqërinë, nënkuptohet se kjo masë jepet për 

personat që kanë kryer vepra penale kundër pasurisë, siç janë vjedhja, mashtrimet etj. 

 

                                                           
222 Artikull - G. Tartaglione “Trattamento giuridico dei malati di mente”; mund të gjendet në 

faqen e internetit www.rassegnapenitenziaria.it. 
223 Ferrando Mantovani “Diritto Penale, parte generale”, 2001, fq. 879; Fiandaca G., Musco 

E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 626. 
224 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 260. 
225 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 699. 
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Mjekimi i detyruar ambulator duhet të bazohet gjithmonë në gjendjen aktuale psikike 

dhe për aq kohë sa nuk është e nevojshme një masë tjetër më e rëndë. 226  

 

Në vendosjen e masës së mjekimit të detyruar ambulator gjykata duhet të jetë shumë e 

kujdesshme, në mënyrë që mjekimi të mos neglizhohet, duke qenë se në këtë rast 

personi nuk privohet nga liria dhe mjekimi i tij kryhet në gjendje të lirë.  

 

E thënë ndryshe personi të cilit i është dhënë një masë e tillë duhet t'i caktohet një 

kujdestar familjar me qëllim që ta ndjekë në vazhdimësi dhe subjekti t'i nënshtrohet 

në mënyrë korrekte terapisë mjekësore. Në çdo rast caktimi i mjekimit të detyruar 

ambulator nuk mund të jepet nëse personi nuk ka përkujdesjen e duhur nga një 

familjar. Rrethana të tjera që gjykata duhet të ketë parasysh përveç caktimit të 

kujdestarit, është edhe mundësia ekonomike edhe fizike, të provuara dhe të garantuara 

përpara gjykatës. Në mungesë të familjarëve, si kujdestar për të ndjekur vetë personin 

dhe mjekimin e personit të papërgjegjshëm, gjykata nuk mund të vendosë ndryshe 

përveç se shtrimin e tij në një spital psikiatrik, sidomos në rastet e një gjendjeje të 

stabilizuar të përkohshme. Pikërisht këtu qëndron edhe dallimi kryesor midis 

mjekimit ambulator dhe shtrimit në spital psikiatrik, pra në faktin që gjendja e tij 

mendore është e stabilizuar në mënyrë të përhershme, nuk ka asnjë arsye përse 

personit "t'i privohet liria", por është e mjaftueshme vetëm ekzistenca e mjekimit dhe 

mos ndërprerja e tij. 227  

 

Në revokimin dhe ndryshimin e masës mjekësore mjekim i detyruar në një institucion 

mjekësor në masën mjekim i detyruar ambulator, shpesh herë gjykatat refuzojnë 

kërkesën e personit me arsyetimin se ai në disa raste nuk është pjesë përbërëse e 

trungut familjar. Në këtë këndvështrim ligji nuk ka bërë asnjë përcaktim për 

vendosjen e kujdestarit, i cili do të mbikqyrë personin për t'iu nënshtruar me 

rigorozitet mjekimit sikurse e përcaktojnë ekspertët psikiatër. Disa gjykata pranojnë si 

kujdestar edhe persona jashtë trungut familjar. Në vendime të tjera, gjykata, 

ekzistencën e mundësisë ekonomike e kërkojnë të provuar dhe jo vetëm të deklaruar 

nga familjarët, por pa përcaktuar provën konkrete që i nevojitet gjykatës për të marrë 

parasysh kërkesën.  

 

Në disa raste të tjera, gjykatat janë kontradiktore në arsyetimin e vendimit, pasi nga 

njëra anë kërkojnë që kujdestari të jetë pjesë e trungut familjar dhe nga ana tjetër nuk 

pranojnë të jetë pjesë e trungut familjar në veprat penale brenda familjes, me 

arsyetimin se personi do të kishte devijim nga mjekimi ose mosrespektim të tij, do të 

paraqiste rrezik për vetë familjarët e më tej edhe për shoqërinë. 228  

 

Është i gabuar mendimi se për vendosjen e masës mjekësore më të përshtatshme 

gjykata duhet të mjaftohet me aktin e ekspertimit, por ajo duhet të bazohet edhe në 

provat e tjera të cilat hedhin dritë mbi shëndetin mendor, i cili reflektohet në sjelljen e 

personit në komunitetin ku ai jeton. 229 Përjashtim bëhet vetëm në rastin kur akti i 

                                                           
226 N. Peza, A. Çela, I. Elezi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 1982, fq. 295. 
227 Vllado Kambovski “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2010, fq. 591. 
228 Vendim nr. 96, datë 19.05.2004 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Fier. 
229 Vendim nr. 330, datë 03.04.2013 i Gjykatës së Apelit, Tiranë. 
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ekspertimit qëndron si provë e vetme, rast në të cilin gjykata duhet ta pranojë atë pa 

asnjë dyshim. 230 

 

Vendimi i gjykatës për ndryshimin e masës mjekësore nga shtrim në një institucion 

mjekësor në mjekim të detyruar ambulator duhet që në çdo rast të jetë i arsyetuar, me 

argumentat përkatëse, se përse kushtet e mjekimit në një institucion mjekësor kanë 

përfunduar dhe personi duhet të trajtohet në mjekim ambulator.  

 

Gjithashtu gjykata duhet t'i referohet aktit të ekspertimit dhe në asnjë rast nuk duhet të 

vendosë ndryshe nga ajo çfarë kanë caktuar mjekët psikiatër. 231  

 

Masa mjekësore duhet të revokohet në çdo rast kur mungojnë kushtet dhe nevoja e 

sigurimit, duke u zëvendësuar me masën e mjekimit të detyruar ambulator. Këto 

kushte gjithmonë bazohen në vlerësimet dhe thëniet e ekspertëve, pra konkretisht në 

përmirësimin e gjendjes mendore të personit. 232 

 

Mjekimi ambulator, si masë shtrënguese ekzekutohet në vendbanimin e personit të 

papërgjegjshëm që ka kryer veprën penale. Kur pranë vendbanimit mungojnë 

specialistët përkatës ose një institucion përkatës ai shoqërohet në çdo rast në 

institucionet e rrethit më të afërt ku ka të tillë, neni 45 i ligjit nr. 8331, dt. 21.04.1998 

“Për ekzekutimin e vendimeve penale”, i ndryshuar. Kur në ekzekutimin e masës 

mjekësore mjekim i detyruar ambulator krijohen pengesa nga personi i detyruar 

prokurori urdhëron ekzekutimin e detyruar nga policia e shtetit dhe sipas rastit i 

paraqet kërkesë gjykatës për ndryshimin e masës mjekësore mjekim ambulator në një 

masë më të rëndë, shtrim në një institucion mjekësor. 

 

 

 

3. Trajtimi i pavullnetshëm i personave të rrezikshëm që ende nuk kanë kryer 

një vepër penale sipas legjislacionit shqiptar për shëndetin mendor.  

 

 

Për personat që nuk kanë kryer vepër penale, por që janë shoqërisht të rrezikshëm 

zbatohet mjekimi ambulator sipas kuptimit të nenit 20 - "Trajtimi i pavullnetshëm", të 

ligjit nr. 44/2012 "Për shëndetin mendor" i ndryshuar.  

 

Subjekt i trajtimit të pavullnetshëm është personi, i cili shtrohet në mënyrë të 

pavullnetshme në shërbimet e shëndetit mendor të specializuar, ose pasi është shtruar 

në mënyrë të vullnetshme mbahet në mënyrë të pavullnetshme, sipas përcaktimit të 

mjekut specialist. 

 

 

                                                           
230 Vendim nr. 18, datë 12.05.2010 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 
231 Vendim nr. 298, datë 14.12.2012 i Gjykatës së Lartë; Vendim nr. 550 datë 13.07.2005 i 

Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 
232 Vendim nr. 50, datë 13.07.2004 i Gjykatës së Apelit, Vlorë. 
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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;  

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, në përputhje me parimet e alternativës sa më pak kufizuese. 

 

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.  

 

Në nenin 21, në të drejtat e personit që i nënshtrohet trajtimit të pavullnetshëm, 

përkatësisht në pikën 4 parashikohet edhe mundësia e bërjes së ankimit në gjykatë 

sipas rregullave të parashikuara me ligj. 

 

Për ekzekutimin e kërkesës së përsonelit mjekësor për trajtimin e pavullnetshëm 

ngarkohet policia e shtetit, e cila e ndihmon personelin mjekësor, jo vetëm për vizitat 

mjekësore por edhe për transferimet e personit. Në vetvete edhe policia e shtetit duhet 

të shoqërohet nga familjarë apo të afrëm të personit. 

 

Trajtimi i pavullnetshëm me vendim gjykate  

Gjykata shqyrton kërkesën e paraqitur nga titullari i institucionit, ku ofrohet shërbimi 

i shëndetit mendor të specializuar, për vlerësimin e trajtimit të pavullnetshëm, jo më 

vonë se 48 orë nga paraqitja e saj. 233 

 

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, 

familjarët ose përfaqësuesi ligjor parashtrojnë në gjykatën kompetente kërkesën për 

revokimin e vendimit të gjykatës. 

 

Institucionet mjekësore të posaçme  

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. 234 

 

                                                           
233 Ligj nr. 44/2012 "Për shëndetin mendor", i ndryshuar, neni 24. 
234 Ligji i sipërcituar, neni 28. 
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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, janë pjesë e sistemit shëndetsor të integruar.  

 

 

 

4. Karakteri i mjekimit të detyruar në një institucion mjekësor si masë 

shtrënguese. 

 

 

Kjo masë shtrënguese jepet nga gjykata për personat e shpallur të papërgjegjshëm, 

ndaj të cilëve ndjekja penale nuk ka filluar ose gjykimi është pushuar në bazë të nenit  

387 të K. Pr. Penale. Mendohet se kjo masë nuk aplikohet për personat që kanë 

humbur aftësinë për të kuptuar dhe kontrolluar veprimet si pasojë e një sëmundje 

tranzitore, sepse në momentin e shërimit nga ky çrregullim, subjekti rifiton aftësitë 

mendore dhe nuk përbën më rrezik për shoqërinë. 

 

Statusi juridik i personave të papërgjegjshëm që kanë kryer një vepër penale në dallim 

nga të dënuarit është ai i të sëmurit mendor. Megjithatë nuk duhet të ngatërrohet 

shërimi klinik nga pushimi i ekzistencës së rrezikshmërisë shoqërore, pasi në praktikë 

mund të ndodhë që personi të vazhdojë të vuajë nga një sëmundje mendore, por ai të 

mos jetë më i rrezikshëm për shoqërinë. 

 

Mjekimi i detyruar në një institucion mjekësor zbatohet ndaj personave që për shkak 

të gjendjes së tyre psikike nuk kanë pasur vetëdijen e rëndësisë së veprës penale që 

kanë kryer dhe nuk kanë mundur të kontrollojnë veprimet apo mosveprimet e tyre. 

Ndaj këtyre personave nuk mund të zbatohet një dënim sepse jo vetëm që mungon 

elementi i fajit por në vetvete dënimi do të ishte i padobishëm dhe i pakuptimtë dhe 

nuk do të kishte ndikim për riedukimin e tyre. 235 Për këtë arsye, për të mbrojtur 

interesat e shoqërisë dhe të vetë personit të papërgjegjshëm që ka kryer një veprë 

penale, Kodi Penal, në nenin 46 të tij, parashikonte zbatimin e masave mjekësore. 

Zbatimi i këtyre masave nga gjykata është një mjet i rëndësishëm i Kodit Penal dhe që 

ka për qëllim të parandalojë kryerjen e veprave të tjera penale nga të sëmurët psikikë. 

 

Në rastin e pushimit të çështjes për shkak të papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes 

mendore, gjithmonë jepet masa mjekësore shtrim i detyruar në spital psikiatrik për një 

kohë jo më të vogël se 2 vjet sipas Kodit Penal Italian. Sipas këtij kodi kohëzgjatja 

minale e shtrimit në spital psikiatrik është jo më pak se 10 vjet për veprat që 

parashikohet dënimi me burgim të përjetshëm. 236 

 

Mjekimi i detyruar në institucion mjekësor është një masë mjekësore për autorët e një 

vepre penale të parashikuar nga ligji si krim, të cilët janë shpallur të papërgjegjshëm 

nga gjykata dhe nuk kanë aftësi për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e 

pasojave.  

                                                           
235 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 699. 
236 Ferrando Mantovani “Diritto Penale, parte generale” 2001, fq. 888. 
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Qëllimi i kësaj mase është në të njëjtën linjë me principin e trajtimit të rrezikshmërisë 

shoqërore nëpërmjet kurave mjekësore të pesonave me çrregullime mendore. 237 

 

Sipas kuadrit ligjor fillestar, masa mjekësore jepej në përputhje me rrezikshmërinë e 

veprës dhe rrezikshmërinë shoqërore të personit, duke pasur si synim mbrojtjen e të 

mirave të përbashkëta në atë masë sa flitej për një dënim me karakterin e 

"çmendinës", akoma më të rëndë se dënimi me burgim dhe i zhveshur nga garancitë e 

dënimit me burgim për shkak të "nevojave superiore". 238 

 

Mjekimi i detyruar në një institucion mjekësor, nga njëra anë është konsideruar si një 

mundësi për të mbajtur nën kontroll personat e papërgjegjshëm dhe të rrezikshëm, dhe 

nga ana tjetër është diskutuar lidhur me mundësinë reale të vendosjes së kësaj mase. 

Kodi ka përcaktuar trajtimin e autorit tërësisht të papërgjegjshëm në formën e izolimit 

të detyrueshëm në një institut të specializuar në përputhje me vizionin se personi i 

papërgjegjshëm shikohet si subjekt domosdoshmërisht i rrezikshëm dhe se trajtimi i 

vetëm mjekësor është izolimi nga pjesa tjetër e shoqërisë. 239 

 

Në praktikën gjyqësore shqiptare është hasur një problematikë për sa i përket 

kushteve të vendosjes së masave mjekësore, konkretisht asaj të shtrimit të 

detyrueshëm në spital psikiatrik. Personat e shpallur nga gjykata si të papërgjegjshëm 

në mungesë të institucioneve mjekësore, janë dërguar për kurim pranë spitalit të 

burgut. Duke marrë parasysh ligjin nr. 8331, datë 21.04.1998 “Për ekzekutimin e 

vendimeve penale" dhe urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr. 329, dt. 15.01.2009 “Për 

kategorizimin e institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale”, i ndryshuar, 

spitali i burgut konsiderohet burg i sigurisë së zakonshme dhe jo institucion mjekësor.  

 

Prandaj Gjykata e Lartë 240 ka vendosur se është zbatuar në mënyrë të gabuar ligji dhe 

personit padrejtësisht i është hequr liria, duke jetuar në kushtet e të burgosurit edhe 

pse ai nuk është i tillë. Në të njëjtin vendim, gjykata shprehet dhe për mendimin e 

ekspertit për vendosjen e masës mjekësore më të përshtatshme, duke theksuar se neni 

46 i K. Penal për masën mjekësore, kusht të vetëm për aplikimin e masës mjekësore 

ka papërgjegjshmërinë e personit që ka kryer një vepër penale. Neni në fjalë nuk ka 

bërë asnjë përcaktim nëse këto masa jepen ndaj personave që kanë rrezikshmëri të 

madhe shoqërore apo për çfarëdo lloj vepre.  

 

Gjykatat e tejkalojnë përmbajtjen e nenit kur e vendosin theksin tek rrezikshmëria 

shoqërore, gjë që nuk kërkohet nga neni 46 i K. Penal. Gjykata e vetme nuk ka 

mundësitë të përcaktojë gjendjen mendore të personit dhe detyrimisht kërkon 

ndihmën e ekspertëve psikiatër, të cilët krahas gjendjes mendore përcaktojnë dhe 

nevojën e mjekimit, trajtimit apo izolimit të tij. Mendimet e ekspertit shpesh herë 

përbëjnë një provë vendimtare për zgjidhjen e çështjes, por si gjithë provat e tjera ato i 

nënshtrohen shqyrtimit gjyqësor, sidomos në rastet kur ato duhen analizuar me 

                                                           
237 Ferrando Mantovani “Diritto Penale, parte generale” 2001, fq. 889. 
238 Artikull - Alessandra Berssaglia “Infermita mentale e diritto penale”; mund të gjendet në 

faqen e internetit www.tesionline.it. 
239 Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 628. 
240 Vendim nr. 18, datë 12.05.2010 i Gjykatës së Lartë.  
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tërësinë e provave të administruara nga  gjykata. Gjykata nuk mund të marrë përsipër 

dhe nuk mund të luajë rolin e ekspertit dhe as t`i japë atij vlerë të paracaktuar.  

 

Sigurisht aktet e ekspertimit nuk vendosin, por japin mendim, i cili nuk duhet të 

pranohet a priori, por as të kundërshtohet pa argumenta, sidomos në ato raste kur 

qëndron si provë e vetme.   

 

Masa mjekësore e shtrimit në një institucion mjekësor duhet të rishikohet nga gjykata 

në çdo rast me kalimin e afatit një-vjeçar, neni 46, paragrafi 2 i K. Penal. Në seancën 

e rishikimit gjykata me ndihmën e ekspertëve rivlerëson dhe një herë gjendjen 

mendore të personit, ecurinë e sëmundjes, por mbi të gjitha kushtet e ekzistencës së 

rrezikshmërisë shoqërore. Ky rivlerësim bëhet për të vetmen arsye se në qoftë se 

gjendja është e përmirësuar dhe personi nuk shfaq më rrezikshmëri, nevojat e kësaj 

mase nuk ekzistojnë më dhe për rrjedhojë gjykata është e detyruar, në përputhje me 

ligjin, të aplikojë një masë tjetër më të butë. Rivlerësimi bëhet mbi bazë të ankimit të 

palës, por edhe kryesisht nga gjykata në të cilën gjenden aktet, duke e rimarrë në 

shqyrtim këtë maë mjekësore. 

 

Ekzekutimi i masës mjekësore bëhet mbi kërkesën e prokurorit. Në rast se personi 

gjendet pranë një institucioni të vuajtjes së dënimit, ekzekutimi i masës mjekësore 

bëhet nga organi ku personi është i dënuar. Ndërsa në rastet kur personi është i lirë 

ekzekutimi kryhet nga policia e shtetit. 241 

 

Ekzekutimi i masë mjekësore shtrim i detyruar në një institucion mjekësor, bëhet 

sipas përcaktimit të këtyre institucioneve nga Ministria e Shëndetësisë. 

 

Ndryshe nga Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, në Kodin Penal të Përkohshëm të 

Republikës së Kosovës, përkatësisht në nenin 76 parashikohet masa e mjekimit të 

detyruar. E veçanta është se masat mjekësore sipas Kodit Penal të Kosovës, 

pavarësisht së parashikohen prej tij, mënyra e caktimit do të parashikohet me ligj të 

veçantë. 

 

Një dallim tjetër karakteristik dhe që mungon në Kodin Penal Shqiptar është mjekimi 

i detyruar rehabilitues. 242 Kjo masë ka për subjekt personat që kryejnë një vepër 

penale nën ndikimin e alkoolit ose të drogës.  

 

Në të njëjtën kohë, në dispozitë janë përcaktuar edhe kushtet se kur gjykata mund ta 

caktojë këtë masë: 

 

1. Vepra penale duhet të jetë kryer në ndikimin e varësisë nga alookli ose narkotikët 

dhe vetëm ndaj personave që në mënyrë të vazhdueshme ndiejnë nevojën e 

konsumimit të lalooklit ose narkotikëve (abstinencën) dhë që janë të vetëdijshëm për 

pasojat negative që sjell konsumimi i alkoolit tek ta. 

                                                           
241 Ligj nr. 8331, datë 21.04.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale", i ndryshuar, neni 

45. 
242 Kodi Penal i Kosovës nr. 04/L-082, datë 01.01.2013, neni 87. 
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2. Masa ka karakter plotësues dhe aplikohet vetëm në rast se është caktuar dënimi ose 

është vendosur përjashtimi nga dënimi. 

 

Këto masa janë fakultative dhe në çdo rast gjykata nuk e ka të domosdoshme t'i 

aplikojë ato. Mjekimi i detyruar rehabilitues që është caktuar bashkë me dënimin 

mund të zgjasë deri në përfundimin e këtij të fundit.  

 

Në rastet e përjashtimit nga dënimi, aplikimi i masës mjekësore, pra "trajtimi" nuk 

mund të zgjasë më shumë se 2 vjet. Nëse autori i veprës nuk i nënshtrohet trajtimit në 

liri pa arsye ose e ndërpret këtë trajtim, gjykata mund të urdërojë zbatimin e trajtimit 

në një institucion mjekësor. Gjithashtu gjykata duhet që çdo 2 muaj të rishqyrtojë 

masën me qëllim që të kuptojë a është e nevojshme vazhdimësia e saj.  

 

Shëndeti mendor në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale 

Çdo person i dënuar, si dhe të paraburgosurit që gjenden në institucionet e 

ekzekutimit të vendimeve penale dhe që vuajnë nga çrregullime të shëndetit mendor, 

gëzojnë të drejtën për trajtim të veçantë shëndetsor pranë këtyre institucioneve ose në 

Qendrën Spitalore të Burgjeve. 

 

Në çdo rast, trajtimi dhe përkujdesja për shëndetin mendor, duhet të ofrohet në 

mënyrë jodiskriminuese dhe sipas standardeve shëndetësore që zbatohen edhe për 

kategoritë e tjera të personave me çrregullime të shëndetit mendor. 

 

Insitutet për të sëmurët dhe të paaftët 243 

Institucionet mjekësore të posaçme ose seksione të veçanta në burgje ose në spitale 

jashtë sistemit të burgjeve shërbejnë për mjekimin e të dënuarve të sëmurë ose me 

shqetësime mendore ose psikike. Vendosja e personave në këto institucione dhe 

seksione mund të parashikohet që në fillim në vendimin e dënimit ose gjatë 

ekzekutimit të dënimit, me miratim të prokurorit dhe në raste që nuk presin, edhe nga 

drejtori i burgut, ku ndodhet i dënuari, duke vënë në dijeni menjëherë prokurorin. 

 

Dalja nga këto institucione bëhet me propozim të drejtuesit të institucionit dhe me 

miratim të prokurorit. Në lidhje me vendosjen, refuzimin e vendosjes, daljen ose 

refuzimin e daljes, i dënuari, mbrojtësi ose kujdestari i tij gëzojnë me ligj të drejtën e 

ankimit në gjykatë. 

 

Në institucionet dhe seksionet e mjekimit duhet të respektohen të gjitha të drejtat e të 

dënuarve, për aq sa janë të zbatueshme në kushtet spitalore.  

 

Me urdhër të prokurorit në këto institute mund të vendosen edhe të dënuar që kanë 

profesione që lidhen me mjekësinë ose fusha të tjera të nevojshme, kur për ta nuk ka 

pengesa ligjore. Vendosja e të dënuarve në këto institute bëhet nga gjykata në rastet e 

përcaktuara në Kodin e Procedurës Penale. Në këto institute mund të transferohen me 

urdhër të prokurorit me rekomandim të shërbimit mjekësor të burgjeve ose të 

                                                           
243 Ligj nr. 8328, datë 16.04.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim”, i 

ndryshuar, neni 16. 
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institucioneve të tjera mjekësore. Dalja dhe vendosja e të dënuarve në burgje bëhet 

nga organi që ka vendosur ekzekutimin e vendimit në institut. 

 

 

 

5. Masa e kujdestarisë e tipit psiko-social. 244 

 

 

Një institut që ka nevojë për vëmendje të veçantë dhe në shumë vende të botës përbën 

në vetvete një masë shtrënguese që vendoset nga gjykata në plot kuptimin e fjalës, 

është vendosja në kujdestari në qendrat psiko-sociale. Në vetvete kjo masë ka gjithë 

efektet e masës shtrënguese dhe vendoset nga gjykata në rastet e mëposhtme: 

 

1. si masë fillestare për personat që kanë kryer vepra penale jo shumë të rënda që 

paraqesin një rrezikshmëri shoqërore të kontrollueshme pa qenë nevoja e mbylljes në 

një institucion mjekësor; 

2. ndaj personave që kanë qëndruar për një periudhë të caktuar kohe në një strukturë 

të mbyllur, kur rrezikshmëria shoqërore të hyjë në limitet e përcaktuara në pikën 1, si 

dhe në pritje të zgjatjes ose revokimit të masës. 245    

 

Zbatimi i masës së kujdestarisë duhet të mbikqyret nga gjykata dhe si e tillë nuk mund 

të jetë ndryshe përveç se e përkohshme. Në këtë lloj mase vëzhgohet me kujdes të 

veçantë personaliteti i personit të papërgjegjshëm, pavarësisht rëndësisë së veprës 

penale dhe faktit që autori është i lirë. Këu gjendemi përballë faktit se këto subjekte të 

papërgjegjshëm të sëmurë kanë nevojë terapi të përshtatshme dhe një mase 

parandaluese për moskryerjen e veprave të tjera në të ardhmen. Kujdestaria e tipit 

psiko-social nuk është një masë shtrënguese, por një kompleksitet ndërhyrjesh psiko-

terapeutikë të detyrueshëm të një natyre parandaluese.  

 

Mbikqyrja e subjektit të papërgjegjshëm është e lidhur ngushtë me një gjendje 

sëmundjeje që kërkon domosdoshmërisht edhe ndërhyrjen mjekësore. Ndryshe 

qëndron mbikqyrja e autorit të përgjegjshëm mendërisht në liri me kusht, që është i 

lirë dhe kryesisht pranon të bashkëpunojë me kujdestarin. Personat e papërgjegjshëm 

në kushtet e kujdestarisë janë persona të vështirë për t'iu nënshtruar mjekimit dhe në 

këtë kuptim nuk është thjesht e nevojshme pasja e kujdestarit, por edhe ekzistenca e 

një vëzhgimi mjekësor. 246  

 

Një model tjetër i vendeve nordike është ai i vendosjes së këtyre personave në 

institucione private të autorizuara dhe të kontrolluara nga shteti. 247 

 

                                                           
244 Artikull - Giancarlo Zappa, Carlo Alberto Romano “Infermita mentale, pericolosita sociale 

e misure di sicurezza alla prova degli anni duemila”; mund të gjendet në faqen e internetit 

www.rassegnapenitenziaria.it. 
245 Ferrando Mantovani “Diritto Penale, parte generale” 2001, fq. 887. 
246 Artikull - Alessandra Berssaglia “Infermita mentale e diritto penale”; mund të gjendet në 

faqen e internetit www.tesionline.it. 
247 en.wikipedia.org/wiki/Insanity_defense 
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Në thelb bëhet fjalë të ndryshohet koncepti i masës shtrënguese që sjell privimin e 

lirisë së personit me një masë tjetër ku personi të tjetë në gjendje të lirë por t'i 

nënshtrohet kurave mjekësore. 

 

Realizimi i qëllimit kryesor për parandalimin e kryerjes së veprave të tjera penale 

nëpërmjet përdorimit të masave të tipit psiko-social, është më mirë nëse arrihet duke 

mënjanuar institucionet të mbyllura të vuajtjes së dënimit.   

 

Nga ana tjetër edhe vetë liria me kusht e të dënuarve ka të njëjtat qëllime, pikërisht 

ato të parandalimit të kryerjes së veprave të tjera penale, riintegrimit në shoqëri të të 

dënuarit jo më nëpërmjet burgjeve, por nëpërmjet një sistemi vëzhgimi. 

 

Kjo lloj mase zbatohet kryesisht ndaj personave që kanë kryer një vepër penale në 

kushtet e dehjes ose përdorimit të substancave narkotike dhe psikotrope. 248 

 

Masat e kujdestarisë së tipit psiko – social nuk janë të parashikuara në Kodin tonë 

Penal, por nga praktika e vendeve të tjera, kanë rezultuar mjaft efikase në trajtimin e 

subjekteve të sipërpërmendur. Aktualisht këto subjekte, pra që kanë kryer një vepër 

penale në kushtet e dehjes ose përdorimit të substancave narkotike dhe psikotrope, 

nuk i nënshtrohen asnjë lloj mase me karakter rehabilitues, por vetëm dënimit me 

burgim, njëlloj sikurse edhe subjektet e tjera. Tek këto lloj personash, mjaft 

vulnerabël, janë vërejtur shfaqje të çrregullimeve mendore gjatë kohës së ekzekutimit 

të dënimit, pikërisht nga mungesa e trajtimit të specializuar.   

 

 

 

6. Arsyet e mbylljes së spitaleve psikiatrike gjyqësore në vendet perëndimore. 

 

 

Në Itali dhe vendet e tjera të Europës Perëndimore, të gjithë spitalet psikiatrike ku 

mbahen nën masa mjekësore persona të papërgjegjshëm, ose me ulje të ekuilibrit 

mendor, për të cilët nevojitet një trajtim mjekësor, janë duke shkuar drejt mbylljes. 

Për të pasur një panoramë të qartë mbi arsyen e mbylljes së këtyre institucioneve, 

duhet të rendisim një sërë pikash të dobëta të aplikimit të këtij sistemi. Arsyeja 

kryesore ka të bëjë me faktin se ky lloj i veçantë trajtimi i këtyre subjekteve, në 

vetvete, humbi funksionin e tij kurues dhe rehabilitues. 

 

Para së gjithash, mbyllja e detyruar në spital psikiatrik, është në kundërshtim me 

parimet kushtetuese, të tilla si e drejta e shëndetit dhe respektimi i dinjitetit njerëzor.  

 

Së dyti, mbyllja e detyruar në spital psikiatrik lidhet me parimin e fleksibilitetit që 

udhëheq masat shtrënguese: në mënyrë të tillë që masa e caktuar të jetë e 

përshtatshme për nevojat terapeutike të subjektit, pra kurimit mjekësor të cilit ky i 

fundit duhet t’i nënshtrohet. 

                                                           
248 Emilio Dolcini, Giorgio Marinuci “Codice Penale commentato, parte generale", 1999, fq. 

1344. 
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Neni 46 i Kodit Penal nuk parashikon vetëm mjekimin e detyruar në një institucion 

mjekësor si masë shtrënguese, por ky mjekim në raport me veprën dhe rrezikshmërinë 

e autorit, mund të bëhet edhe në kushte ambulatore. E thënë ndryshe subjekti mund t’i 

nënshtrohet mjekimit në gjendje të lirë, duke e parë si zgjidhje për autorët me 

rrezikshmëri të ulët.   

 

Po ashtu, mbyllja e detyruar në spital psikiatrik nuk respekton parimin e 

proporcionalitetit, i cili kërkon domosdoshmërisht përjashtimin e formulave të 

gatshme, duke vlerësuar rrethanat konkrete për çdo rast duke respektuar liritë dhe të 

drejtat e njeriut. 249 

 

Mbyllja e detyruar në spital psikiatrik cënon edhe parimin e diferencimit, midis 

dënimit si ndëshkim dhe masave shtrënguese.  

 

Nuk mund të pretendohet se kjo renditje është shteruese. Ajo kufizohet vetëm në 

paraqitjen e treguesve dhe rregullave kryesore të cilave duhet t’i nënshtrohet çdo 

reformë e ligjit penal. 

 

Viti 2012 shënoi në shumicën e vendeve Europiane fundin e spitaleve psikiatrike. Me 

përmbushjen e kësaj faze duhet të përfundohej ndërtimi i strukturave të përshtatshme 

për të mbajtur këtë kategori subjektesh, të cilët ishin në fazën e ekzekutimit të këtyre 

masave. U vlerësua se këto struktura të reja duhet të ishin totalisht nën administrimin 

mjekësor.  

 

Kjo kategori subjektesh duhet të shtrohej në këto institucione sipas parimit të 

territorialitetit, e thënë ndryshe, në institucionet sa më afër vendit të banimit apo 

qëndrimit.  

 

Kusht tjetër ishte përfshirja në këto institucione e stafit profesionist i përbërë nga 

psikiatër, psikologë, infermierë dhe edukatorë. Personat që nuk karakterizoheshin nga 

rrezikshmëria shoqërore do të merrnin mjekimin e detyruar ambulator pranë familjeve 

të tyre. 

 

Në realitet, paraqet vështirësi që një person i nxjerrë në liri pasi ka kaluar shumë kohë 

në një spital psikiatrik, i privuar nga një bazë familjare që mund të mbështesë 

riintegrimin e tij në shoqëri, të konsiderohet jo i rrezikshëm. 

 

Doktrina nënvizon se mungesa e një suporti territorial në gjendje që të pakësojë 

rrezikun e kryerjes së veprave të tjera penale pikërisht nga subjektet e 

papërgjegjshëm, nuk mund të rikthejë funksionimin e spitaleve psikiatrike. Edhe në 

ato raste kur sistemi shëndetësor nuk mund të përmbushë reformën e strukturimit për 

                                                           
249 Rëndësia e këtij parimi është theksuar shumë herë edhe nga Gjykata Europiane për të 

Drejtat e Njeriut, në interpretim të normave të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut. 
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përfshirjen e këtyre subjeteve në këto qendra, sistemi aktual i spitaleve psikiatrikë, 

duhet të reshtë së funksionuari. 250  

 

Aspekti i fundit që paraqitet më problematik për realizimin e reformës së boshatisjes 

së institucioneve psikiatrike, i përket natyrës ekonomike. Ngritja e strukurave të reja 

për kurimin e subjekteve të papërgjegjshëm paraqet vështirësi financiare dhe kërkon 

kohë për realizimin e tyre. Rehabilitimi i personit të papërgjegjshëm, autor i një vepre 

penale kërkon financime të mëdha ekonomike, qoftë në ndërtimin e strukturave, por 

edhe në rekrutimin e personelit. 251 

 

Së fundmi vlen të theksojmë që kjo situatë është zhvilluar me një urgjencë të 

panevojshme, duke marrë parasysh edhe karakterin delikat të çështjes. Në shumë 

vende të Europës, kjo fushatë është cilësuar si slogan politik i disa qeverive në prag të 

zgjedhjeve dhe jo një projekt i mirëfilltë reformues. Juristët janë shfaqur skeptikë, 

pasi reforma është prezantuar në emër të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, 

por në thelb nuk ka pasur shqetësime për zhvillimin konkret të mbrojtjes juridike të 

personave të papërgjegjshëm. 

 

Mbyllja definitive e spitaleve psikiatrike do të vendosë përballë njëri-tjetrit juristët 

dhe politikanët, për të superuar kompleksitetin e sistemit penal dhe ndërhyrjen 

mjekësore në respektim të plotë të të drejtave themelore. 

 

Për një analizë të plotë të problematikës lidhur me papërgjegjshmërinë për shkak të 

gjendjes mendore është e rëndësishme të ekzaminojmë edhe tematikën e sanksioneve 

të cilëve iu nënshtrohen subjektet e papërgjegjshëm.  

 

Edhe pse në momentin e krijimit të tyre, u prezantuan si model progresi dhe hapje 

ndaj shkencave humane, masat mjekësore shumë shpejt treguan natyrën e tyre 

autoritare dhe rezultuan një dështim.  

 

Kjo ndodhi për shumë arsye.  

 

a) Së pari, në këndvështrimin e ligjvënësit, ndërkohë që ndëshkimi duhet të kishte në 

vetvete funksionin shpagues dhe parandalues, masa mjekësore synonte të kishte 

një funksion të veçantë parandalues (të paktën teorikisht), duke qenë se finalizohej 

me mjekimin dhe rehabilitimin e subjektit shoqërisht të rrezikshëm. Ndaj 

subjekteve të papërgjegjshëm ose gjysmë të përgjegjshëm, por shoqërisht të 

rrezikshëm, masat mjekësore aplikoheshin individualisht ose përkrah dënimit, 

duke i dhënë jetë sistemit të sanksionimit të dyfishtë. Doktrina e të drejtës penale i 

konsideron masat mjekësore më tepër të ashpra se sa dënimi i mirëfilltë me 

burgim. 252 

                                                           
250 Artikull - Giovanna Del Giudice, Peppe Dell'Acqua, Michela Rondi “Di cosa parliamo 

quando parliamo di OPG - Leggi, norme e pratiche”; mund të gjendet në faqen e internetit 

www.news-forumsalutementale.it. 
251 Artikull – Leonella Cardanelli “La legge Basaglia e la chiusura dei manicomi”. 
252 Musco E. “La misura di sicurezza detentiva – Profili storici e costituzionali”, 1978, fq. 

235. 
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b) Masat mjekësore vijnë në kundërshtim me parimin e ligjshmërisë në mbrotje të 

lirisë personale, si për faktin se janë të papërcaktuara në afat, duke qenë se 

qëndrojnë në kohë për aq sa zgjat rrezikshmëria shoqërore, ashtu edhe për faktin 

se janë të ekspozuara ndaj një shkalle të madhe pasigurie. 

c) Në aspektin praktik, rezulton e rëndësishme të theksojmë se masat mjekësore nuk 

janë të thjeshta për t’u zbatuar në praktikë për shkak të mungesës aktuale të 

institucioneve të specializuara, siç ka qenë ai i spitalit psikiatrik të Elbasanit, si 

dhe për arsyen tjetër, se në mjaft rrethe mjekimi ambulator është pothuajse i 

pamundur. 253 

 

 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë afirmon se të gjithë njerëzit janë të 

barabartë në dinjitet dhe i sëmuri duhet të trajtohet në respektim të të drejtave 

të garantuara nga ligji themelor. Ai në asnjë mënyrë nuk duhet të mëshirohet, as 

të asgjësohet sepse ndjell frikë, por duhet thjesht të respektohet sepse është qenie 

njerëzore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
253 Artikull – F. Federici “Il superamento degli OPG, una riforma possible?”; mund të gjendet 

në faqen e internetit penalecontemporaneo.it. 
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KAPITULLI IV  

 

Ndikimi i ekspertimit psikiatrik në vendimet gjyqësore dhe roli i tij në 

përcaktimin e papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore. 

 

 

 

 

 

1. Raporti midis psikiatrisë dhe të drejtës. Roli i dyfishtë i psikiatrisë. 

2. Gjendja psikopatologjike dhe ndikimi i saj në sjelljen kriminale. Kriteret për 

vlerësimin e përgjegjësisë penale.  

3. Nocioni shkencor i ekspertimit psikiatrik.  

4. Roli dhe influenca e ekspertimit psikiatrik në jurisprudencë dhe programet e 

trajtimit. – 4.1  Argumenta doktrinalë mbi vlefshmërinë dhe besueshmërinë e 

ekspertimit.  

5. Roli i ekspertimit psikiatrik në procesin penal. 

 

 

 

 

 

Eksperti psikiatër gëzon një pozitë të privilegjuar në një proces gjyqësor në krahasim 

me ekspertët e tjerë që mund të thirren nga gjykata. Kjo për shkak të natyrës delikate 

që ka koncepti i papërgjegjshmërisë dhe mosnjohjes mirë të fushës. Ajo që vihet re në 

praktikë është se, pavarësisht se vendimin përfundimtar e merr gjykata, ajo i 

përmbahet gjithmonë a priori aktit të ekspertimit, duke e vënë ekspertin në rolin e 

gjykatës, pra atë që vendos mbi përgjegjshmërinë ose papërgjegjshmërinë e subjektit. 

Në një proces penal që në thelb ka papërgjegjshmërinë për shkak të gjendjes mendore 

të subjektit, edhe pjesëmarrja e palëve është e limituar dhe pyetjet që i drejtohen 

ekspertit kanë më tepër një karakter formal se sa një karakter teknik për të hedhur 

dritë mbi ekzistencën ose jo të aftësisë për të kuptuar në kohën e kryerjes së veprës 

penale.  

 

 

 

1. Raporti midis psikiatrisë dhe të drejtës. Roli i dyfishtë i psikiatrisë. 

 

 

Është e kuptueshme se ndikimi i ushtruar nga ekspertimi psikiatrik në vendimet e 

gjykatës (bëhet fjalë më së shumti për psikiatrinë në përgjithësi), nuk mund të ndahet 

nga marrëdhëniet historike midis psikiatrisë dhe të drejtës. Në mënyrë që të kuptohet 

evolucioni i këtij raporti, marrëdhëniet në fjalë mund të analizohen që prej vitit 1928, 

vit në të cilin u miratua Kodi Penal. Në të kaluarën, siç e kam theksuar tashmë, 

ekzistonte një bashkëjetesë e vërtetë midis psikiatrisë dhe ligjit. Të dyja këto disiplina 
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ecnin sipas perspektivave të përbashkëta të mbrojtjes sociale dhe sistemi i kontrollit 

ishte i ngurtë dhe i bazuar në stereotipe. 254  

 

Ekspertimi kryhej vetëm në rastin e anomalive të dukshme, dhe në qoftë se 

konstatohej një nga sëmundjet e përcaktuara nëpërmjet nozografisë, mund të bëhej 

fjalë për një çrregullim mendor. 255  

 

Madje ekspertimi nuk kërkohej as nga të akuzuarit, sepse, në qoftë se konstatohej 

sëmundja mendore, ata dërgoheshin automatikisht në “çmendinë” sipas një 

mekanizmi të paragjykuar. Ekspertit i kërkohej që të luante rolin e etiketimit të të 

ekspertuarit për të ndihmuar gjykatën, në rastin kur prezumohej ekzistenca e një 

sëmundjeje mendore, duke mos pasur ndonjë ndikim të natyrës terapeutike dhe 

kriminalistike. Pra mund të kuptohet raporti i një bashkëjetese të vërtetë përsa i përket 

mendimit unanim për sëmundjen mendore. Psikiatria kishte një vizion pozitivist e 

organik të sëmundjes mendore, i cili u materializua nga legjislatori në vitin 1928. 

Pozitivistët e konsideronin funksionin mendor, patologjik ose jo, si një produkt të 

trurit. Shkaku i çrregullimit mendor duhet të kërkohej në një çrregullim organik, 

pikërisht tek çrregullimi i trurit. 256 

 

Sëmundja mendore konsiderohej e barabartë me sëmundjet e tjetra organike dhe sa i 

përket strategjisë terapeutike, të sëmurët mendorë vendoseshin në një spital psikiatrik, 

ku duhet të qëndronin deri sa të shëroheshin nga sëmundja, gjë që çonte në një 

efikasitet shumë të ulët të kujdesit kurativ që do të thoshte qëndrim në një spital të 

tillë për gjithë jetën. Të sëmurët mendorë, të çmendurit, ishin subjekte që vuanin nga 

një sëmundje e veçantë organike, që ishte pikërisht marrëzia, çmenduria, dhe për këtë 

arsye ata duhet t’i nënshtroheshin jo vetëm kujdesit dhe kurave mjekësore, por duhet 

të veçoheshin nga shoqëria pasi konsideroheshin të papërgjegjshëm dhe të 

rrezikshëm. 257 Nocioni i të çmendurit arriti deri në ditët tona. Sistemi i drejtësisë 

bëhej njësh me konceptet e psikiatrisë, se i çmenduri ishte i paaftë për të kuptuar dhe 

vlerësuar dhe për rrjedhojë e shfajësonte atë dhe e dërgonte në një spital psikiatrik, ku 

harrohej edhe deri në fund të ditëve të tij. Harmonia që zgjati për të paktën një 

shekull, midis psikiatrisë dhe drejtësisë, shkoi drejt shkatërrimit në dekadat e fundit. 

Ajo që është më e habitshme është se ndërsa në fusha të tjera të mjekësisë ligjore 

mbeti një mirëkuptim reciprok dhe një harmoni e njohurive semantike, midis 

psikiatrisë dhe drejtësisë ky raport ka dështuar tashmë.  

 

Aleanca efikase, e bazuar në ndarjen e koncepteve të caktuara themelore rreth 

sëmundjes mendore, nuk ekziston më në kushtet në të cilat është zhvilluar, pasi janë 

thyer themelet në të cilat bazohej bashkëjetesa midis psikiatrisë dhe drejtësisë.  

 

                                                           
254 Norman J. Finkel “Insanity on trial”, 1988, fq. 317. 
255 Artikull - Ugolini, Beatrice “Diritto e psichiatria”; mund të gjendet në faqen e internetit 

ecum.unicam.it. 
256 Malcolm Faulk “Basic forensic psychiatry”, 1988, fq. 99. 
257 Artikull - Frederick Woodbridge “Some unusual aspects of mental irresponsibility in the 

criminal law”, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 29, 1939; mund të gjendet në 

faqen e internetit scholarlycommons.law.northwestern.edu. 
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Kuptohet se themeli i çdo marrëdhënieje është dialogu, dhe se sot psikiatria dhe e 

drejta  nuk duket se flasin të njëjtën gjuhë. Në veçanti ishte nocioni i sëmundjes 

mendore ai që mbante themelet e marrëdhënies midis psikiatrisë dhe të drejtës. 

Psikiatria, me kalimin e kohës mori dijeni të krizës së shkaktuar nga mungesa e 

pikave të referimit dhe sigurisë. 258  

 

Sot që psikiatria kundërshton vizionin e sëmundjes mendore dhe konceptet e vjetra 

pozitiviste, ajo paralajmëron disavantazhin e të jetuarit në kufijtë e ngushtë dhe statikë 

të ligjit; është sikur ligji dhe psikiatria kanë marshuar për vite me të njëjtën shpejtësi 

dhe më pas psikiatria e ka shtrirë më shumë hapin duke e lënë ligjin pas. 259 

 

Që prej viteve ’70 ka një shkëputje nga stereotipet pasi njeriu filloi të perceptohej si 

një qenie unike, sikurse ishte unike edhe mënyra e tij e jetesës dhe marrëdhëniet mes 

tij dhe botës. 260 Kjo do të thotë se personi i sëmurë mendërisht është i sëmurë, por ai 

nuk është alienus, 261 pasi ai është pjesë e botës dhe gjithmonë mbetet një qenie 

njerëzore. Në këto kushte, së pari duhet të prishet paralelizmi i sëmurë mendor - i 

paaftë për të gjykuar. 262 

 

Ndryshimi i perceptimit të sëmundjes mendore solli edhe konceptin e 

papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore. Paragjykimet që karakterizonin 

psikiatrinë e vjetër nuk ishin më të pranueshme. Madje ka pasur edhe një mendim 

antietik ndaj atij pozitivist, pikërisht anti-psikiatria, e cila e mohon ekzistencën e 

sëmundjes mendore dhe gjithmonë e konsideron të përgjegjshëm të sëmurin mendor. 

Szasz, 263 në vitin 1970, shkroi se nuk duhet të konsideroheshin të papërgjegjshëm 

autorët e veprave penale në bazë të sëmundjes mendore, si dhe nuk pranonte të merrte 

në shqyrtim sëmundjet mendore "si shkak të sjelljeve të caktuara". Psikotikët, sipas 

Szasz, nuk janë individë që karakterizohen nga kushte të quajtura sëmundje mendore 

që i çojnë ata në kryerjen e veprimeve kriminale, dhe për këtë arsye duhet të trajtohen 

nga ligji si çdo person tjetër, të mos dërgohen në spital psikiatrik si të papërgjegjshëm, 

por të vuajnë dënimin penal deri në fund. Duhet thënë se këto cilësime janë të 

kuptueshme në ato vende ku vlerësimi i papërgjegjshmërisë bazohet thjesht në kriterin 

psikopatologjik, që nënkupton papërgjegjshmërinë automatikisht në momentin e 

konstatimit të një sëmundjeje mendore në kohën e kryerjes së veprës penale. 

 

                                                           
258 Artikull – Ralph Slovenko “Psychiatry, criminal law and the role of the psychiatrist”; 

mund të gjendet në faqen e internetit scholarship.law.duke.edu. 
259 Artikull - Vittorino Andreoli “La perizia psichiatrica”, mund të gjendet në faqen e 

internetit sestaopera.it. 
260 Artikull – Lucia di Lauro “La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale”; mund 

të gjendet në faqen e internetit cndcec.it. 
261 Nga latinishtja: alienus = i huaj, i kundërt, armiqësor, i papajtueshëm, i pafavorshëm. 
262 Nuk mund të konsiderohet e mjaftueshme as diagnoza e psikozës për të përjashtuar 

aftësinë e subjektit për të kuptuar dhe gjykuar, është e nevojshme të verifikohet nëse fakti i 

paligjshëm, i parë nga këndvështrimi i motivacioneve të tij, rezulton i lidhur ngushtë me 

sëmundjen dhe me fushën e alteruar prej saj. (De Vincentiis, Calleri e Castellani 1972). 
263 en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Szasz#The_rise_of_Szasz.27s_arguments 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Szasz#The_rise_of_Szasz.27s_arguments
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Në vendet ku vlerësimi i papërgjegjshmërisë bëhet mbi bazën e një metode 

psikopatologjike – normative, është e nevojshme jo vetëm njohja e çrregullimit 

mendor, por edhe vlerësimi se si ky çrregullim ndërvepron psikologjikisht në 

kompromentimin pak a shumë të aftësisë për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar 

ardhjen e pasojave. Kur është e mundur të identifikohet shpërbërja e pjesshme e 

personalitetit, mund të supozohet se mbetet një hapësirë e mjaftueshme për një 

zgjedhje vullnetare dhe të vetëdijshme, të kuptuarit e aktit të paligjshëm, që mund të 

lejojë zgjedhjen midis mundësive të ndryshme për të vepruar, por edhe perceptimin e 

dënimit, veçanërisht në kuptimin e tij shpagues dhe frikësues.  

 

Në këtë pikë, në qoftë se pranojmë që një person psikotik mund të kuptojë 

domethënien e dënimit dhe vlerën parandaluese të tij, pse duhet që ai të shtrohet në 

spital psikiatrik si i paaftë.  

 

Nëse funksionet e Unit të tij nuk janë komprometuar plotësisht, atëherë është më e 

drejtë që ai të paguajë me burg për atë që ka bërë. Kjo nuk është një njohje a priori e 

përgjegjshmërisë së të sëmurëve mendorë, sikurse ndodh me anti-psikiatrinë, por ka të 

bëjë me një vëzhgim më të hollësishëm të subjektit në mënyrë që vendimi i 

papërgjegjshmërisë të mos përkeqësojë një situatë që mund të rikuperohet. 

 

Roli i psikiatrisë në procesin penal mund të kuptohet në shumë perspektiva; përtej 

rolit të saj institucional për të identifikuar tek autori i një krimi praninë e mundshme 

të një sëmundjeje mendore, ekspertit psikiatër (psikiatër forense) i është kërkuar të 

sugjerojë trajtimin që duhet zbatuar, të kujdeset për risocializimin e të burgosurve, e 

disa herë të kontribuojnë, së bashku me gjyqtarin, në kërkimin e të vërtetës.  

 

Rëndësi të veçantë paraqesin dy rolet e mëposhtme të ekspertit psikiatër: 

1. Roli frenues i tij, i cili synon të frenojë tendencën për të përjashtuar nga 

përgjegjësia penale fajtorët që vuajnë nga ndonjë sëmundje mendore; 

2. Roli i "përkthyesit" apo i personit që transferon dhe shpërndan përmbajtjen e 

psikiatrisë moderne në botën e ligjit dhe të administrimit të drejtësisë. 264 

 

Përsa i përket rolit të parë, mund ta përcaktojmë atë si një përgjigje ndaj procesit 

dhjetë vjeçar për zvogëlimin e hapësirës së përgjegjësisë individuale që kishte 

shoqëruar kapërcimin e funksionit ndëshkues të dënimit në shërbim të qëllimit 

edukativ të tij. Autori i veprës penale konsiderohej si një i sëmurë që duhej kuruar dhe 

riedukuar. Sot ne jemi dëshmitarë të një rruge të kundërt, pasi vihet re se perspektiva 

rehabilituese e dënimit ka hyrë në krizë, ndërkohë që përmbajtja ndëshkuese e dënimit 

penal ka marrë përsëri rëndësinë e mëparshme. Psikiatria moderne mund të luajë këtë 

rol frenues, pasi ajo ka për detyrë të vendosë se kush është dhe kush nuk është i 

përgjegjshëm; psikiatria duhet të përcaktojë vijën ndarëse ndërmjet mendjes së 

shëndoshë dhe marrëzisë, prandaj mjeku psikiatër kthehet në një arbitër të procesit të 

atribuimit të përgjegjësisë. 265 

                                                           
264 Artikull - Yuval Melamed “Mentally ill persons who commit crimes: Punishment or 

treatment?”, Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law; mund të gjendet 

në faqen e internetit www.jaapl.org. 
265 Ugo Fornari “Trattato di psichiatria forense”, 1997, fq. 145. 

http://www.jaapl.org/search?author1=Yuval+Melamed&sortspec=date&submit=Submit
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Psikiatria, megjithatë, nuk është një shkencë abstrakte, neutrale, të paktën nuk ka qenë 

për një kohë të gjatë në sajë të pasqyrimit të rrymave kulturore dhe kjo ka bërë që për 

vite me radhë të ndiqej trendi i përjashtimit nga përgjegjësia penale, që në planin 

juridik është përkthyer në formën e tolerancës.  

 

Sot është koha për të ndryshuar kursin, dhe, në qoftë se në të kaluarën është abuzuar 

me një nozografi të vjetër, e cila lejonte, përmes procesit të etiketimit, të deklaronte të 

sëmurë dhe për rrjedhojë të papërgjegjshëm autorët e veprave penale, nëpërmjet 

tkurrjes së zonës së përgjegjësisë, ka ardhur koha të rivlerësohet ky cilësim. 266 Kjo 

nuk nënkupton përdorimin e "dorës së rëndë" pa kriter dhe në mënyrë demagogjike, 

por rivendosjen e parimit social-etik të dënimit, sipas së cilit secili duhet të përgjigjet 

për veprimet e veta. 

 

Koncepti i "ligjit të butë", që sugjeron dënimet alternative ndaj atij me burgim, nuk ka 

të bëjë aspak me abuzimin me konceptet e papërgjegjshmërisë dhe paaftësisë për të 

kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave. Këtu pastaj është mjeku 

psikiatër ai që duhet të bëjë shumë për të rimarrë hapësirën e humbur të përgjegjësisë, 

por për të bërë këtë duhet të fitojë autonomi nga gjykatat. 267 

 

Eksperti nuk duhet të manipulohet dhe as nuk duhet të miratojë zgjidhjet e sugjeruara 

nga kërkesat e drejtësisë, si dhe duhet të refuzojë aleancat dhe konfuzionin e roleve. 
268 Këtu pastaj dalim në rolin e dytë të ekspertit, atë të përkthyesit. Është pikërisht 

eksperti psikiatër ai që duhet t’i bëjë të ditur gjyqtarit dhe drejtësisë, njohuritë e reja 

psikiatrike, duke përfshirë edhe të drejtën e reduktimit të hapësirës së 

papërgjegjshmërisë.  

 

Perceptimi i të sëmurit mendor, madje edhe perceptimi social ndaj tij ka ndryshuar 

dhe në qoftë se në psikiatri nuk pranohet më presupozimi i sëmurë mendor – 

papërgjegjshmëri, atëherë nuk do të kishte kuptim të përqëndroheshim vetëm tek 

drejtësia. Gjyqtari duhet të kuptojë se ka ‘të mirë dhe të këqinj’ edhe në mesin e të 

sëmurëve mendorë dhe se, përtej rasteve të rralla të papërgjegjshmërisë, duhet të 

merren në konsideratë mungesa të caktuara në sjellje, duke ruajtur një shkallë të tillë 

vetëvendosje që u lejon të zgjedhin midis të drejtës dhe të gabuarës, të ligjshme dhe të 

kundërligjshmes, dhe për rrjedhojë të mund të përgjigjen përpara shoqërisë për 

zgjedhjet e tyre. Disa nga stereotipet më të vjetra pozitiviste, mbeten ende pjesë e të 

drejtës, prandaj është detyrë e psikiatrisë të kontribuojë për t’i hedhur poshtë ato. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
266 Malcolm Faulk “Basic forensic psychiatry”, 1988, fq. 273. 
267 Ugo Fornari “Trattato di psichiatria forense”, 1997, fq. 107. 
268 U. Vehbiu, N. Shtino “Psikiatria ligjore”, 1986, fq. 16. 
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2. Gjendja psikopatologjike dhe ndikimi i saj në sjelljen kriminale. Kriteret për 

vlerësimin e përgjegjësisë penale. 

 

 

Rëndësi të veçantë paraqet problemi i vlerësimit të marrëdhënies mes psiko-

patologjisë dhe sjelljes kriminale, dhe për rrjedhojë metodës që duhet përdorur për 

konstatimin e papërgjegjshmërisë. Tre janë metodat e njohura për vlerësimin e 

përgjegjësisë penale: 269 

 

1. Metoda psikologjike - normative, e cila konsiston në vlerësimin e ekzistencës 

së sëmundjeve apo çrregullimeve mendore, si dhe në vlerësimin e ndikimit të 

tyre në aftësinë për të kuptuar veprimet dhe mosveprimet dhe për të dëshiruar 

ardhjen e pasojave. Ligji jo gjithmonë jep përkufizimin e faktorëve 

psikopatologjikë, por thjesht i referohet koncepteve shumë të përgjithshme, të 

cilat më tej interpretohen gjerësisht. Për sa i përket dy kapaciteteve, të 

kuptuarit dhe të dëshiruarit, në shumicën e sistemeve të drejtësisë penale që 

ndjekin këtë metodë vlerësimi (sistemi Danez, Francez, Hollandez, Austriak, 

Irlandez, Portugez, Zviceran, Gjerman, Grek, Italian) është e mjaftueshme 

mungesa qoftë edhe vetëm e njërit prej tyre që subjekti të mos konsiderohet i 

dënueshëm. Sipas kësaj metode, nuk është i nevojshëm vetëm identifikimi i 

gjendjes patologjike, por edhe verifikimi i pajtueshmërisë së kësaj gjendjeje 

me atë çrregullim që përjashton ose zvogëlon dukshëm ose aftësinë për të 

kuptuar veprimet dhe mosveprimet, ose aftësinë për të dëshiruar ardhjen e 

pasojave, ose të dyja bashkë; 

2. Metoda thjesht psikopatolgjike i konsideron të padënueshëm subjektet që 

vuajnë nga sëmundje të caktuara mendore, pa vlerësuar ndikimin e tyre në 

aftësinë për të kuptuar veprimet dhe mosveprimet dhe për të dëshiruar ardhjen 

e pasojave. (Norvegjia dhe Suedia ndjekin këtë metodë). Si rezultat, dhe ky 

është shembulli suedez, që të sëmurët mendorë që përballen me sistemin e 

drejtësisë penale, nuk mund t'i nënshtrohen dënimeve penale ndëshkuese, por 

duhet të jenë subjekte të masave të trajtimit psikiatrik; 

3. Metoda normative nuk i konsideron problemet psikopatologjike, por vetëm 

vlerëson nëse në momentin e kryerjes së veprës ekzistonte aftësia për të 

kuptuar veprimet dhe mosveprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave. 

Kjo metodë nuk është ndjekur në asnjë nga vendet e Europës (të paktën ata 

anëtarë të BE-së). 

 

Në të njëjtën kohë duhet të jetë e qartë se ekziston një lidhje midis kriterit të përdorur 

për të përcaktuar çrregullimin mendor dhe kriterit për të saktësuar marrëdhënien midis 

çrregullimit dhe përgjegjshmërisë: sa më i zgjeruar të jetë kriteri diagnostikues, aq më 

e dukshme është marrëdhënia midis sëmundjes mendore dhe sjelljes. 

 

Përkundër përpjekjeve kritike të juristëve, edhe sot diskutohet ende lidhja midis 

çrregullimit mendor dhe sjelljes kriminale, veçanërisht për sa i përket krimeve të 

                                                           
269 Artikull - Gianni Giordano “La perizia psichiatrica”; mund të gjendet në faqen e internetit 

alrodiritto.unifi.it. 
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dhunës. Edhe pse nuk ka një mekanizëm sipas së cilit personi i sëmurë mendor të 

përjashtohet nga përgjegjësia penale vetëm për këtë fakt, kërkohet lidhja shkakësore 

midis gjendjes patologjike dhe veprës penale, sikur kjo të ishte një simptomë e 

sëmundjes ose çrregullimit.  

 

Në fakt nuk mund të pranohet se krimi është një simptomë e sëmundjes, pasi veprimi 

ose mosveprimi kriminal jo domosdoshmërisht është simptomë e sëmundjes.  

 

Kështu personi që vuan nga “deliri i xhelozisë” dhe që kryen femicid, njëlloj sikurse 

edhe personi që kryen vrasje për motive xhelozie dhe që nuk është delirant, ndikohet 

nga gjendjet pasionale dhe emocionale, 270 që as nuk e përjashtojnë dhe as nuk e 

zvogëlojnë përgjegjësinë penale. Gjendje të tilla nuk parashikohen nga asnjë dispozitë 

e Kodit tonë Penal.  

 

Vlerësimi i problemeve që lidhen me përjashtimin nga përgjegjësia penale për sa i 

përket rasteve individuale, në fushën e shkencave klinike të tilla si psikologjia dhe 

psikiatri, ka treguar se ekspertët nuk janë të kualifikuar shkencërisht për të dhënë 

këshilla, por gjykime të vërteta në lidhje me çështjet morale dhe filozofike, si 

përgjegjshmëria apo përjashtimi nga përgjegjësia penale. Për shumë studiues, 

ekspertët duhet të kufizohen vetëm në të kuptuarit klinik - fenomenologjik të 

çrregullimit, si dhe në krijimin e programeve të trajtimit me qëllim risocializimin. E 

thënë ndryshe, roli i ekspertit kufizohet në përcaktimin e çrregullimit dhe nuk mund të 

shprehet për çështje për të cilat nuk ka njohuri, sikurse është vepra penale.  

 

 

 

3. Nocioni shkencor i ekspertimit psikiatrik. 

 

 

Është e rëndësishme që ekspertimi psikiatrik të shihet edhe nga një këndvështrim 

tjetër, konkretisht nga ai natyror ose shkencor – mjekësor. Ekspertimi psikiatrik është 

një veprim specifik, i cili integrohet në procedimin penal. Pra ai është një procedurë 

mjekësore që ka një qëllim të veçantë në procedimin penal, një akt mjekësor që është i 

lidhur me pasoja të veçanta, ndërkohë që psikiatri mjeko – ligjor, mban gjatë gjithë 

kohës një qëndrim prej klinicisti, që nuk synon të thellohet mbi sëmundjen dhe 

trajtimin e saj me qëllim kurimi, por mbi ndikimin që ka pasur kjo e fundit në aftësinë 

për të kuptuar të personit.   

 

Një qasje e pranuar përgjithësisht është ajo se ekspertimi psikiatrik nuk ka dhe nuk 

mund të ketë qëllime terapeutike. Më së shumti ai ka të bëjë me një aktivitet që i 

përgjigjet rregullave dhe kërkesave specifike, nevojave konkrete dhe politikave të 

ligjit që mbizotërojnë në një periudhë të caktuar historike, më tepër se sa ka të bëjë 

me çështje që i përkasin shkencës psikiatrike në vetvete.  

 

                                                           
270 Ugo Fornari “Trattato di psichiatria forense”, 1997, fq. 294. 
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Por cilat janë këto veçanti të situatës që kërkon ekspertim mjeko – ligjor krahasuar me 

situatën klinike: 

 

1. nuk bëhet fjalë për një aktivitet terapeutik mbi individin, pasi klienti që i 

drejtohet mjekut psikiatër është gjyqtari, prokurori ose pala; 

2. vlerësimi psikiatrik i pacientit duhet të mbulojë si të kaluarën ashtu (kohën e 

kryerjes së veprës) edhe të tashmen dhe të rezultojë në një prognozë (vlerësimi 

i rrezikshmërisë shoqërore) që lidhet me të ardhmen; 

3. vlerësimi vendoset në një kontekst në të cilin diskutohet për dënimin: ekspertit 

i kërkohet kryejë një kontroll të natyrës disiplinore; 

4. ky kontekst mund të ndikojë në mendimin e ekspertit, duke krijuar kështu një 

ambient që është thellësisht divergjent nga ambienti i një seance të zakonshme 

psikiatrike; kjo situatë kthehet në një situatë me karakter procedurial në 

formën e raportit me shkrim në të cilin eksperti motivon konkluzionet e tij. 

Rregullat e këtij mjedisi nuk varen nga eksperti dhe nuk mund të manipulohen 

prej tij, pasi standartet janë të parashikuara nga ligji dhe jurisprudenca; 

5. pyetjet formulohen në terma ligjore, sikurse edhe konceptet e 

papërgjegjshmërisë dhe ato të prishjes tërësisht apo uljes së pjesshme të 

ekuilibrit mendor, të cilët përbëjnë një problem interpretimi dhe rakordimi 

midis të drejtës dhe psikiatrisë, gjë që përbën në vetvete esencën e 

veprimtarisë mjeko – ligjore. 271 

 

Për rrjedhojë krijohet përshtypja se edhe diagnoza (lloji i çrregullimit) formulohet në 

terma ligjorë ose me referencë ndaj problemeve mbizotëruese ligjore, për të cilat 

eksperti është investuar. 

 

Ekspertimi psikiatrik është një aktivitet kompleks në të cilin momenti diagnostikues 

integrohet në mënyrë jo normale, pasi diagnoza nuk ka për qëllim trajtimin apo 

kurimin, nuk ka për qëllim t’i japë ndihmesë (të paktën institucionalisht nuk ka asnjë 

funksion të tillë) personit që i nënshtrohet ekspertimi, sepse nuk i drejtohet pacientit, 

por ka për qëllim të sigurojë një përgjigje ndaj kërkesës sociale të shprehur nga 

gjyqtari. 272 

 

Është vështirë të imagjinohet se eksperti fillimisht përcakton diagnozën dhe pastaj i 

jep përgjigje pyetjeve të paraqitura nga ana e gjyqtarit. Eksperti e di që në fillim se 

kujt duhet t’i përgjigjet, prandaj edhe ndërtimi i raportit narrativ nga eksperti nuk i 

shpëton kësaj logjike, duke qenë e lidhur me terapinë sociale si rrjedhojë e veprës 

penale dhe jo me pacientin. Midis ekspertit dhe personit që i nënshtrohet ekspertimit 

ngrihet muri i ligjit. Pra ekspertimi është një procedurë mjekësore për shkak se kryhet 

nga një mjek, bazohet në ekzaminime klinike, laboratorike, në intervistimin psikiatrik, 

por është gjithashtu e vërtetë se është e nevojshme që eksperti të bëjë një diagnozë, që 

nuk është një diagnozë e mirëfilltë, pasi i ekspertuari nuk është një pacient i cili ka një 

dhimbje psikike që mund të rezultojë në një terapi. 273  

                                                           
271 Malcolm Faulk “Basic forensic psychiatry”, 1988, fq. 166. 
272 Shih po aty, fq. 324. 
273 Artikull – Elena Stoppini “La perizia nel dibattimento penale”; mund të gjendet në faqen e 

architettinovaravco.it. 
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Ekspertimi është një hibrid, diçka që i shërben dikujt tjetër dhe që më shumë sesa t’i 

bëjë mirë dhe të kurojë personin që i nënshtrohet ekspertimit, do të përcaktojë 

vendosjen e masës mjekësore më të përshtatshme. 274 Rreziku i një situate të tillë ka të 

bëjë me një pseudo – diagnozë burokratike, arbitrare në bazë të stereotipeve dhe 

rikonstruksioneve narrative në mënyrë që të motivojë konkluzionet mbi aftësinë për të 

kuptuar dhe kontrolluar veprimet dhe për të dëshiruar pasojat. Duke qenë se njohuritë 

psikiatrike nuk janë krejtësisht neutrale dhe të pandikuara nga konteksti kulturor 

bashkëkohor, në kuadrin e një procesi që riafirmon përgjegjësinë morale të njeriut dhe 

në këtë mënyrë edhe të njeriut të sëmurë të kombinuar me vetëdijen e ekzistencës së 

faktorëve që ndikojnë tek vullneti, psikiatria ka përqafuar konceptin e përgjegjësisë së 

zvogëluar.  

 

Në sistemin aktual të drejtësisë penale, kërkohet që eksperti jo vetëm të japë një 

diagnozë tekniko – mjekësore, por gjithashtu të bëjë edhe një vlerësim mbi veprën 

penale. 

 

Demonstrimi më bindës qëndron në harmonizimin e kornizave nozografike të 

psikiatrisë me vlerësime në lidhje me kapacitetin e të kuptuarit dhe kontrollit të 

veprimeve, dhe se pika e referencës nuk është nozografia e ngurtë, por përgjegjësia 

morale. Ajo që ndodh në praktikën mjeko – ligjore, është se psikiatri, kur paraqiten 

faktorë që mund të zvogëlojnë ose zbutin personalitetin e autorit të veprës, është i 

mandatuar për të vlerësuar përgjegjësinë sociale dhe morale me arsyetimin e 

konstatimit të ekzistencës së një sëmundjeje ose jo. 275 

 

Paqartësia ndërmjet kërkesës eksplicite për vlerësimin e papërgjegjshmërisë dhe 

kërkesës së nënkuptuar të përgjegjësisë morale, vjen për shkak të mungesës së 

aksiomës sëmundje mendore – papërgjegjshmëri, dhe është pikërisht ky momenti kur 

ekspertit i kërkohet të vlerësojë shkallën e ndikimit të çrregullimit mbi lirinë dhe 

vullnetin e personit; në praktikë ekspertit i kërkohet që të depërtojnë në procesin 

volitiv. Ka mendime se në thelb detyra e ekspertit ngjan me atë të gjyqtarit, vetëm se 

eksperti duhet të japë gjykimin e tij lidhur me çrregullimet e personalitetit. Provë e 

kësaj është fakti se gjyqtari kërkon një ekspertim mbi dinamikat psikologjike që kanë 

vepruar tek autori i veprës dhe personaliteti i tij. 276 

 

Përpara pasigurisë në lidhje me përgjegjësinë e plotë, apo mbi ekzistencën e një 

çrregullimi që ka prishur tërësisht ose ka ulur pjesërisht ekuilibrin mendor, për të 

vendosur nëse ajo që mendohet nga intuita ka apo jo vlerën e sëmundjes, ne vendosim 

peshoren herë nga njëra anë herë nga ana tjetër, në bazë të gjykimit që na është 

formuar mbi përgjegjësinë mendore të autorit të veprës.  

 

 

 

                                                           
274 Malcolm Faulk “Basic forensic psychiatry”, 1988, fq. 166. 
275 Norman J. Finkel “Insanity on trial”, 1988, fq. 74. 
276 Artikull - Alessandra Berssaglia “Infermita mentale e diritto penale”; mund të gjendet në 

faqen e internetit www.tesionline.it. 
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Njohuritë psikiatrike janë vetëm një nga komponentët e gjykimit dhe do të shërbejnë 

për të materializuar vlerësimin për sa i përket përgjegjësisë nëpërmjet një 

metodologjie deduktive dhe jo induktive. Nuk mendohet se eksperti jep një mendim 

arbitrar, pasi vlerësimi i tij është i bazuar edhe në faktorë të tjerë. 

 

Ka mendime të tjera që e konsiderojnë ekspertimin psikiatrik si një instrument të 

pazëvendësueshëm në qoftë se kufizohet vetëm në shqyrtimin e përgjegjshmërisë, për 

aq kohë sa ofron garanci që nuk i përkasin instrumenteve të tjera të hetimit, është i 

qartë në qëllimin e tij, nuk është i manipuluar nga paqartësitë që kanë aktivitetet 

klinike që përfshijnë njëkohësisht edhe aspektet e vlerësimit edhe aspektet 

terapeutike. Megjithatë, është e domosdoshme që ekspertimi psikiatrik, si çdo 

procedurë tjetër mjekësore, të kryhet në mënyrë që të respektohen maksimalisht të 

drejtat e njeriut dhe në veçanti të njeriut të sëmurë. Prandaj eksperti duhet të kryejë 

detyrën duke ruajtur konfidencialitetin, pa zbuluar aspekte të jetës intime të të 

ekspertuarit, të parëndësishme për përcaktimin e papërgjegjshmërisë. Ekspertit nuk 

duhet t’i kërkohet që të marrë një pozicion për sa i përket konsistencës (vazhdimësisë) 

së fakteve dhe as nuk duhet t’i kërkohet një përshkrim i karakterit të të pandehurit që 

nënkupton se atij i atribuohet krimi. Për këtë qëllim është mbështetur mendimi për 

caktimin e një paneli ekspertësh të përbërë nga ekspertë si të sektorit të psikiatrisë 

forense, të sektorit të mjekësisë ligjore dhe neurologë, duke shpresuar për një qasje 

ndërdisiplinore që lejon kontaktin sa më korrekt me të akuzuarin, si dhe për një 

vlerësim më rigoroz të realitetit të vrojtuar. Është sugjeruar gjithashtu që ekspertimi të 

mos i besohet punonjësve të kujdesit shëndetësor të cilët në të ardhmen do të kujdesen 

për trajtimin. Kjo do të ishte e këshillueshme për të parandaluar që klinicisti, i cili 

është përgjegjës për trajtimin, të japë vlerësime që mund të çojnë në përfitime 

krahasuar me dënimin. Marrëdhënia terapeutike, në fakt, do të kompromentohej nga 

vlerësime të cilat përbëjnë pengesë për lirinë dhe spontanitetin. Kjo nuk do të thotë se 

eksperti nuk mund të mbajë një qëndrim terapeutik, të qëndrueshëm dhe konsistent. 

Përgjithësisht është më mirë nëse klinicisti që kryen detyrën e ekspertit të mos 

përfshihet në aktivitetet e trajtimit të të ekspertuarit, pasi roli i dyfishtë mund të çojë 

në vështirësi dhe gabime lehtësisht të kuptueshme.  

 

Kjo nuk përjashton faktin se në praktikë, subjektet që kanë kaluar nëpër studiot 

klinike, mund të vijnë në kontakt me sistemin e drejtësisë penale dhe të gjenden 

përballë të njëjtëve psikiatër, por në rolin e ekspertëve. Eksperti është krahu i djathtë i 

gjykatës, ai përfaqëson ligjin e nuk mund të krijojë një aleancë terapeutike me 

personin që i nënshtrohet ekspertimit, dhe pikërisht mungesa e kësaj aleance 

terapeutike bën që subjekti të ketë çdo të drejtë për të gënjyer, për të parë ekspertin si 

një armik, marrëdhënie kjo e cila nuk haset në një raport terapeutik ku terapisti është 

një aleat i anës së shëndetshme të personit. 
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4. Roli dhe influenca e ekspertimit psikiatrik në jurisprudencë dhe programet e 

trajtimit. 

 

 

Mund të dallojmë dy fusha të ndryshme të ndikimit të ekspertimit psikiatrik: 

  

1) vendimet e gjykatave; 

2) trajtimi i autorit të sëmurë mendërisht. 

 

Sa i përket ndikimit të ekspertimit psikiatrik në vendimet e gjykatave, mund të themi 

se fillimisht ekzistonte një besim i përgjithshëm i të drejtës tek psikiatria që dukej se 

ofronte siguri dhe përgjigje lidhur me pyetjet e paraqitura nga gjyqtarët.  

 

Për vite me radhë ka pasur një rrafshim të vendimeve të gjykatës me gjetjet e 

ekspertëve, kjo për arsye se ka munguar dhe vazhdon të mungojë përgatitja 

universitare apo trajnimi profesional i gjyqtarëve në lidhje me çështjet psikiatrike dhe 

psikopatologjike, por edhe për shkak se gjyqtarët gjithmonë kanë preferuar t’i lënë 

fushë të lirë veprimi ekspertëve të thirrur për të shprehur pikëpamjet e tyre në faza të 

ndryshme të procesit penal, edhe në fazën e ekzekutimit. 277 

 

Tendenca e mëparshme për të përjashtuar nga përgjegjësia penale për shkak të 

gjendjes mendore dhe për të nxjerrë gjykime përmbledhëse është ngadalësuar, kjo jo 

për shkak konceptit modern të sëmundjes mendore dhe çrregullimeve psikike, por për 

të luftuar krimin e organizuar gjithnjë në rritje, ku të akuzuarit që ishin pjesëtarë të 

dyshuar të strukturave kriminale, “përdornin” çrregullimet mendore për të përfituar 

përjashtimin nga përgjegjësia penale dhe shpalljen të papërgjegjshëm, si dhe për të 

siguruar një trajtim më të favorshëm se sa dënimi penal i zakonshëm. 278 

 

Sa i përket problemit të simulimit gjatë marrjes në pyetje nga personi që i nënshtrohet 

ekspertimit, mund të thuhet se rreziku është gjithmonë i pranishëm dhe eksperti duhet 

ta marrë parasysh këtë fakt. Nga ana tjetër është gjithashtu e vërtetë se kjo është në 

proporcion me seriozitetin e shkeljes, pasi do të ishte absurde të simulohej nga një i 

akuzuar për një vepër penale për të cilën dënimi ligjor nuk është shumë i lartë. 279 

 

Përjashtimi nga përgjegjësia penale, në përgjithësi dhe për secilën nga arsyet apo 

shkaqet e parashikuara nga ligji, i një personi që i përket çdo grup moshe, mund të 

vendoset nga gjykata gjatë hetimeve paraprake ose gjatë gjykimit.  

 

Nëse papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore konstatohet gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, ajo do të çojë në marrjen e një vendimi për pezullimin e procedimit në 

pajtim me nenin 44 të Kodit të Procedurës Penale. 

 

                                                           
277 Malcolm Faulk “Basic forensic psychiatry”, 1988, fq. 184. 
278 Artikull - Gianni Giordano “La perizia psichiatrica”; mund të gjendet në faqen e internetit 

alrodiritto.unifi.it. 
279 en.wikipedia.org/wiki/Insanity#Legal_use_of_the_term 

http://en.wikipedia.org/wiki/Insanity#Legal_use_of_the_term
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Ne morëm si pikënisje moshën e subjektit, por mund të ndodhë që të mos jemi të 

sigurt për këtë. Në këtë rast do të përdoren presupozimet dhe parimi ‘favor rei’. 280  

 

Kodi ynë Penal e përcakton çrregullimin mendor si të përgjithshëm dhe të pjesshëm. 

Nëse çrregullimi është i përgjithshëm dhe i pandehuri konsiderohet i rrezikshëm, 

aplikohet masa e sigurisë së shtrimit në spital psikiatrik. Nëse defekti është i pjesshëm 

dhe e ka zvogëluar në masë të madhe aftësinë për të kuptuar e për të gjykuar, i 

pandehuri dënohet me një dënim të reduktuar. Sa i përket përcaktimit të 

rrezikshmërisë shoqërore, ka pasur supozime relative, të cilat janë interpretuar nga 

Gjykata e Lartë. 281 

 

Në sistemin tonë të drejtësisë penale, por edhe në ato të shumicës së vendeve 

europiane, konkluzionet e ekspertëve ushtrojnë një ndikim minimal në planifikimin e 

trajtimit të të sëmurëve mendorë. Madje ekspertët psikiatër as nuk pyeten në lidhje me 

planin e trajtimit. Psikiatrit i kërkohet mendim për çështje të cilat janë thjesht ligjore: 

papërgejgjshmëria dhe rrezikshmëria shoqërore. Kjo e fundit ka të bëjë me mundësinë 

e përsëritjes së veprës penale, prandaj në këtë rast ekspertit i kërkohet një opinion dhe 

një parashikim i rastit. Pavarësisht kësaj, në disa vende kjo pyetje shtrohet rregullisht, 

për shembull në rastin e Zvicrës.  

 

Kjo shkëputje midis fazës së ekspertimit dhe fazës së ardhshme të trajtimit, do të thotë 

se trajtimi kryhet pa kontributin e ekspertit, në bazë të seriozitetit të veprës penale sa i 

përket rrezikshmërisë së saj shoqërore dhe jo referuar kushteve psikopatologjike dhe 

klinike të subjektit. Kuptohet që ekspertit nuk i kërkohet të ndjekë trajtimin, por 

mbetet fakti se efektet pozitive dhe terapeutike mund të krijohen edhe gjatë 

ekspertimit.  

 

Megjithatë, përtej faktit se eksperti nuk është e nevojshme që të merret drejtpërdrejt 

me trajtimin, por me dhënien e përgjigjeve ndaj pyetjeve të shtruara nga gjyqtari, ajo 

që përbën një pengesë në këtë rast është edhe konteksti social - mjedisor në të cilin 

vendoset subjekti, apo edhe padijenia e kushteve në të cilat do të zhvillohet trajtimi i 

sugjeruar.  

 

Në përfundim mund të them se ajo që duket se karakterizon psikiatrinë sot është 

qëndrimi midis kornizave të ngushta dhe statike, ligjore dhe gjyqësore. Pamë 

gjithashtu se ka dy pozicione të kundërta ideologjike: nga njëra anë, mendimi 

pozitivist, që do të donte një përfshirje më të madhe të shkencave sociale në procesin 

penal dhe transformimin e dënimit në një proces trajtimi dhe rehabilitimi, dhe nga ana 

tjetër, tendenca e kundërt që do të donte të përqëndrohente procesin penal tek vepra 

penale duke marrë më pak në konsideratë autorin e veprës. Sipas kësaj qasjeje të 

fundit, konstatimi i sëmundjes mendore duhet të ketë një hapësirë shumë të vogël 

                                                           
280 Parimi sipas të cilit askush nuk duhet t'i nënshtrohet një dënimi për një vepër, e cila, në 

bazë të një ligji të mëvonshëm, nuk përbën shkelje të dënueshme. Nëse, ligji në fuqi në kohën 

kur është kryer shkelja dhe ligjet e mëvonshme përcaktojnë ndëshkime të ndryshme sasiore, 

aplikohet ligji më i favorshëm. 
281 Vendim nr. 18, datë 12.05.2010 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; Vendim nr. 298, datë 

14.12.2012 i Gjykatës së Lartë. 
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brenda procesit penal, kjo për shkak të keqinterpretimeve, shtrembërimeve dhe 

abuzimeve në kundërshtim me interesat e drejtësisë dhe shpesh të autorit të veprës. 

Shpesh ndodh që trajtimet terapeutike të maskojnë dhunimin e të drejtave dhe 

garancive të shkelësit të ligjit. Tendencat e kundërta ideologjike mund të përkthehen 

në kërkesën për një përgjithësim të ekspertimit "kriminalistik", e në anën tjetër në 

heqjen e ekspertimit dhe papërgjegjshmërisë, duke konsideruar gjithmonë të 

papërgjegjshëm autorët që vuajnë nga sëmundje mendore.  

 

Kërkesat e drejtësisë,  por edhe konsideratat e ndryshme klinike, janë ato që shtyjnë 

drejt përjashtimit të papërgjegjshmërisë së të sëmurëve mendorë. Në të kaluarën ka 

pasur një lidhje të fortë midis ligjit dhe psikiatrisë që bazohej në një vizion organik të 

sëmundjes mendore: në çdo rast, të sëmurët mendorë ishin të rrezikshëm dhe të paaftë 

për të kuptuar dhe gjykuar.  

 

Konkluzionet e psikoanalizës dhe zbulimi i dinamikave sociale ishin ato që formuan 

bazat e përkufizimit dhe trajtimit të sëmundjes mendore, të cilat bënë të mundur që 

sëmundja mendore të konsiderohej si një realitet kompleks e që shoqërohej nga 

momente të kthjellëta edhe në lidhje me veprat penale. 

 

Propozimi për të shfuqizuar dispozitat mbi papërgjegjshmërinë dhe për të spostuar 

ekspertimin psikiatrik në momentin e ekzekutimit të dënimit, 282 me qëllim reduktimin 

e peshës së sanksionit, ndër të tjera, mund të çojë në rrezikun e theksimit dhe 

simulimit të çrregullimeve mendore.  

 

Për shumë është i pamendueshëm propozimi për të hequr rregullat në lidhje me 

papërgjegjshmërinë, ndërkohë që kërkohet ofrimi i zgjidhjeve konkrete për situata të 

cilat edhe pse nuk lidhen me sëmundjen mendore, mund të ndodhin në disa raste dhe 

në çdo rast, për periudha kohe të gjata ose të shkurtra. Ne mendojmë se në institutet e 

zakonshme të vuajtjes së dënimit është shumë e vështirë për të siguruar kujdes 

adekuat ndaj një pacienti shoqërisht të rrezikshëm.  

 

Është e nevojshme që të krijohen institucione të posaçme për kurimin e tyre dhe 

vetëm në atë rast ekspertimi mund të ndihmonte në përcaktimin nëse personi që ka 

kryer krimin ishte aq i sëmurë mendërisht dhe i rrezikshëm sa për të kërkuar trajtimin 

në fjalë. 

 

Por ka edhe një argument tjetër në favor të dispozitave mbi papërgjegjshmërinë: 

Qëllimi i këtyre rregullave është mbrojtja e personave që nuk kanë qenë plotësisht ose 

tërësisht të përgjegjshëm për veprimet e tyre në kohën e kryerjes së veprës. 

 

Përtej keqkuptimit midis psikiatrisë dhe drejtësisë, qëndron fakti se opinioni që i 

kërkohet ekspertit është një vlerësim profesional jo absolut, por i mundshëm në 

kuptimin se nuk ka siguri absolute në lidhje me atë që i kërkohet ekspertit nga 

gjykata. Janë më shumë se aktuale fjalët e Ëootton se "as mjekësia dhe as ndonjë 

shkencë tjetër nuk mund të shpresojnë asnjë herë që të provojnë se një person është i 

                                                           
282 Bëhet fjalë për një sistem që aplikohet në Belgjikë dhe Suedi. 



PAPËRGJEGJSHMËRIA PËR SHKAK TË GJENDJES MENDORE    

KRITERI JURIDIK NË TË DREJTËN PENALE 

 

 

   
113 

 
  

paaftë për t'i rezistuar impulseve të veta, sepse nuk mund ose nuk e do një gjë të tillë. 

Propozimet e shkencës janë objekt i verifikimit empirik; për aq kohë sa një person 

nuk mund të vendosë veten në pozitat e tjetrit, është i pakonceptueshëm përdorimi i 

një kriteri objektiv që të bëjë dallimin midis pamundësisë për të rezistuar dhe 

mungesës së dëshirës për ta bërë këtë. Prandaj duhet pranuar se nuk është e mundur të 

fiksohet një njësi matëse e saktë për papërgjegjshmërinë, në kuptimin e aftësisë së 

subjektit për të vepruar në mënyrë të ndryshme nga ajo që ka vepruar në të vërtetë." 

 

Ekspertimi psikiatrik përbën një hap të rëndësishëm dhe në të njëjtën kohë ai jep një 

kontribut thelbësor, duke mos qenë një akt i domosdoshën në kuptimin formal. 

Kërkesa për kryerjen e ekspertimit bëhet nga prokurori ose gjyqtari edhe për të 

garantuar të akuzuarit, apo në raste të tjera për të vlerësuar më mirë dinamikën e 

veprës penale. Pra ekspertimi kërkohet nga ana e gjyqtarëve jo sepse e ka detyrim por 

sepse e kërkon situata konkrete. Prandaj mund të themi se psikiatria forense ka të 

ngjarë të ndryshojë rrënjësisht, por sigurisht jo të zhduket.  

 

Psikiatria do të jetë përgjegjëse për të kuptuar natyrën e çrregullimit dhe rolin që ai ka 

luajtur në kryerjen e veprës penale, për t’i transferuar gjykatës këto njohuri specifike, 

si dhe për të parashikuar dhe për të planifikuar kohën dhe mënyrat e terapisë. Bëhet 

fjalë për një rol ndryshe, më afër me atë të psikiatrisë klinike. Nuk është e 

pranueshme që nga gjykimi i rastit të varet liria apo dënimi i personit që i nënshtrohet 

ekspertimi, një gjykim i dhënë mbi bazën e një kriteri psikiatrik e që përkthehet në 

drejtësi diskrecionale, për shkak të mungesës së sigurisë ligjore. 

 

 

4.1 Argumenta doktrinalë mbi vlefshmërinë dhe besueshmërinë e 

ekspertimit. 

 

Sikurse është ilustruar edhe më sipër, ekspertimi është objekt censurimi nga ana e tyre 

që e interpretojnë si një tentativë për t’i dhënë vlerë racionale një vlerësimi të 

paraqitur në kushtet e një kriticizmi shkencor. 

 

Ndër alternativat e ndryshme që diskutohen për të riparuar këtë situatë, nuk mungojnë 

as pozicionet radikale, veçanërisht dy të tillë që janë të kundërtët e njëri – tjetrit. 

 

Alternativa e parë, deterministe - pozitiviste, propozon shtrirjen e ndërhyrjes së 

personit të specializuar për çdo subjekt që merret në përgjegjësi penale për një vepër, 

duke përdorur instrumentin e të ashtuquajturit ekspertim psikologjik ose 

kriminologjik, sot i ndaluar me ligj, bazuar në bindjen se çdo vepër penale është 

pasojë e një çrregullimi të trurit. 283 

 

Alternativa tjetër, është ajo që mendon se vlerësimi i ekspertit është i padobishëm, 

sikurse edhe vetë kategoria e përgjegjshmërisë, duke shpresuar përjashtimin e 

                                                           
283Bëhet fjalë për aplikimin e ekspertimit psikiatrik për çdo vepër penale automatikisht, edhe 

pse mund të mos kërkohet nga palët, duke u bazuar në idenë se në kryerjen e çdo vepre penale 

qëndron në thelb një sëmundje psikike (Norman J. Finkel “Insanity on trial”, 1988, fq. 334). 
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psikiatrisë forense nga procedimi penal. 284 Kjo alternativë bazohet në mendimin se 

sëmundja mendore nuk ekziston dhe se të gjithë subjektet janë të përgjegjshëm. Edhe 

në këtë rast është shpjeguar se ridimensionimi i sistemit të përgjegjshmërisë nuk 

mund të bazohet vetëm në njohjen e fajësisë së gjithë personave, pra e njëjta shkallë 

vetëkontrolli. Objektivi për reformimin e sistemit në fjalë duke vendosur në thelb 

“rekuperimin e dinjitetit të të sëmurit mendor”, do të ishte i vështirë për t’u arrirë nëse 

do t’i njihej gjithë personave aftësia për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar 

ardhjen e pasojave.  

 

Për më tepër injorimi i efektit të disa çrregullimeve mbi përgjegjshmërinë është një 

paragjykim i njëjtë dhe i kundërt me të pranuarit e personave që vuajnë nga sëmundje 

mendore si të paaftë për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave. 

 

Pjesa më e madhe e doktrinës mendon se perspektiva më e drejtë është një vijë e 

mesme e dy alternativave të mësipërme. Pra të mos hiqet dorë nga ekspertimi, por 

gjetja e një metodologjie të bazuar mbi parametra racionalë, në mënyrë që t’i japë 

“baza shkencore” rezultatit final. Prandaj është e nevojshme të miratohet një 

procedurë uniforme në mënyrë që t’i krijohet mundësi gjyqtarit dhe të tretëve të 

kontrollojnë të dhënat e përfituara. 

 

Përjashtimi total i ekspertimit nuk do të ishte efektiv, prandaj kërkohet të riparohen 

boshllëqet e sistemit aktual. Para së gjithash, në aspektin subjektiv, nuk mungojnë ata 

që afirmojnë mundësinë për t’iu referuar një grupi ekspertësh dhe jo një eksperti të 

vetëm. Kjo pasi, duke pasur parasysh kompleksitetin e çështjes dhe natyrën e saj të 

shumëanshme, mendohet se një grup ekspertësh i fushave të ndryshme, do të mund të 

kuptonte më mirë aspektet e ndryshme të çështjes dhe madje do të shërbente si 

garanci për një gjykim neutral. Po ashtu kjo do të shërbente si garanci edhe për të 

siguruar paanshmërinë e gjyqtarit. 

 

Një tjetër aspekt problematik i ekspertimit ka të bëjë me momentin kronologjik në të 

cilin ai kryhet.  Ai lidhet me një fakt të kryer në të shkuarën e që kërkon një gjykim 

mbi rrezikshmërinë shoqërore që i referohet të tashmes dhe të ardhmes. Rindërtimi i 

gjendjes mendore të subjektit në një moment të ndryshëm historik, pikërisht për shkak 

të mospërputhjes në kohë, mund të rezultojë e pasigurt.  

 

Prandaj shtrohet një çështje dy-fishe: nga njëra anë do të ishte më mirë ndërhyrja në 

natyralitetin e veprës (nëpërmjet eksperimentit provues) duke krijuar një reliev më të 

besueshëm; nga ana tjetër kjo do të përbënte një paragjykim të madh në drejtim të 

personit që i nënshtrohet ekspertimit, për aq kohë sa përgjegjësia e tij penale nuk 

është ende e sigurt. Një rregull i tillë do të vinte në kundërshtim edhe me parimin e 

prezumimit të pafajësisë. 

 

                                                           
284 Përkrahësit e kësaj teorie pranojnë fajin në kuptimin objektiv, që do të thotë se personi 

është autor dhe e ka kryer veprën e për pasojë është fajtor e nuk ka asnjë rëndësi nëse është i 

aftë mendërisht apo jo. (Norman J. Finkel “Insanity on trial”, 1988, fq. 343). 
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Me qëllimin për të superuar këto problem zgjidhja e duhur do të ishte ajo e procesit 

me dy faza, fillimisht gjatë hetimeve, sa i përket përgjegjësisë së autorit të veprës dhe 

së dyti, vlerësimi i përgjegjshmërisë dhe personalizimi i një trajtimi i përshtatshëm. 

 

Ky propozim do të ishte vështirë të realizohej në praktikë, pasi në regjimin tonë 

juridik vlerësimi i përgjegjësisë nuk mund t’i paraprijë konstatimit të 

përgjegjshmërisë; një person i papërgjegjshëm nuk mund të ketë qenë në një gjendje 

të mëparshme i përgjegjshëm, pasi do të ishte kontradiktore. 

 

Prandaj zgjidhja do të qëndronte në braktisjen e idesë së procesit me dy faza, duke 

futur ekspertimin në fazën hyrëse të procesit, duke siguruar megjithatë, mos 

përdorimin nga gjykata të fakteve të konstatuara në të për të ngarkuar personin me 

përgjegjësi penale. 

 

 

 

5. Roli i ekspertimit psikiatrik në procesin penal. 

 

 

A) Koncepti ligjor 

 

Të përcaktosh kufijtë brenda të cilëve vlerësimi psikiatrik zë vend në një procedim 

penal, kërkon njohuri të natyrës ligjore, si dhe njohjen e qëllimeve të kryerjes së 

ekspertimit në kuptimin e tij më të gjerë. Ekspertimi psikiatrik ka natyrë të dyfishtë, si 

provë dhe si mjet i vlerësimit të provës. Ky ekspertim kryhet atëherë kur është i 

nevojshëm të ndërmerret një vlerësim që kërkon njohuri të posaçme teknike, 

shkencore ose artistike.  

 

Ekspertimi lidhet me tri funksione që kërkojnë njohuri specifike: 

 

1. kryerjen e hetimeve për të marrë të dhënat e provave; 

2. përfitimi i të dhënave të njëjta nëpërmjet përzgjedhjes dhe interpretimit; 

3. vlerësimi i të dhënave të marra. 285 

 

Neni 178 i Kodit të Procedurës Penale përcakton se opinioni i ekspertit kërkohet dhe 

pranohet kur "është e nevojshme të kryhen hetime". 286 Doktrina e ka interpretuar këtë 

shprehje, ndryshe nga sa parashikohej më parë kur flitej për "domosdoshmërinë e 

ekspertizës", duke kufizuar në këtë mënyrë të drejtën, në kuptimin që gjykata është e 

detyruar të pranojë ekspertimin, në qoftë se ajo nuk është në gjendje për të kryer 

hetime ose vlerësime vetëm mbi bazën e kompetencave të saj. 287 Jurisprudenca, nga 

ana e saj, gjithmonë ka afirmuar diskrecionin e mendimit të ekspertit si mjet prove, 

                                                           
285 Ligji nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar, neni 178. 
286 H. Islami, A. Hoxha, I. Panda “Procedura penale, komentar”, 2003, fq. 232. 
287 Ligji nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar, neni 182; H. Islami, A. Hoxha, I. Panda “Procedura penale, komentar”, 2003, fq. 

239. 
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madje përballë opinioneve teknike dhe dokumenteve të paraqitura nga mbrojtja, 

zgjedhja e gjykatës për kryerjen e një hetimi specifik është diskrecionale.  

 

Vendimi i gjyqtarit për kryerjen e ekspertizës është diskrecional, si në rastin kur 

procesi hetimor të çon në një opinion të caktuar, ashtu edhe në rastin kur drejtohet në 

krijimin e të dhënave të sigurta. 288 Duke u kthyer në natyrën juridike të ekspertimit, 

kodi e klasifikon atë si një nga llojet e provave, së bashku me dëshminë, njohjet, 

eksperimentet gjyqësore etj., 289 pra ekspertimi psikiatrik siguron në këtë mënyrë 

elemente që mund të përdoren drejtpërdrejt për marrjen e vendimit. Mjetet e kërkimit 

të provave, inspektimet, përgjimet telefonike, kanë për qëllim të sigurojnë gjurmë, 

dokumente dhe elemente të tjera që kanë aftësi provuese.  

 

Ekspertimi në vetvete më shumë se provë, dallohet për karakterin që ka si një 

komponent vlerësues. 290 Nëpërmjet këtij ekspertimi, eksperti psikiatër i siguron 

gjykatës aftësitë teknike që asaj i mungojnë. Eksperti i siguron gjyqtarit një vlerësim 

mbi të dhënat dhe informacionet e marra. 291 

 

Sa i përket zgjedhjes së ekspertit, ka pasur shumë debate në lidhje me kriteret që 

duhet të përdoren për caktimin e tij. Zgjedhja e ekspertit përbën një detyrë kritike me 

natyrë krahasimore, pasi gjykatësi zgjedh midis disa subjekteve atë që është më i 

përshtatshmi për këtë qëllim. 292 Për disa e konsideruar një zgjedhje që i është besuar 

lirisht gjyqtarit, do të ishte në kundërshtim me pavarësinë e gjykimit të tij, por nga ana 

tjetër, zgjedhja e ekspertit nga palët do të ngrinte shumë shqetësime.  

 

Ekzistojnë tri kritere praktike për caktimin e ekspertit: 

1. një zgjedhje e lidhur me objektin e hetimit; 

2. zgjedhje e lirë nga lista e miratuar e ekspertëve; 

3. zgjedhja e lirë edhe jashtë listës së ekspertëve. 

 

Neni 179 i K. Pr. Penale, duke kërkuar si kriter kryesor kompetencën dhe kualifikimin 

e ekspertit, të cilit i është besuar ekspertimi, ka përcaktuar zgjedhjen e ekspertit nga 

lista e miratuar e ekspertëve, 293 duke identifikuar me përfshirjen në këtë listë 

garancinë e profesionalizmit të ekspertit. Gjithashtu është pranuar, nevoja për thirrjen 

e "ekspertëve me njohuri të specializuara”, dhe në qoftë se "vlerësimet që do të 

kryhen paraqiten shumë komplekse ose kërkojnë njohuri të ndryshme në disiplina të 

ndryshme", gjykata mund të urdhërojë ekspertim nga disa ekspertë. 294 Së fundi, nëse 

eksperti nuk mund të kryejë detyrën, neni 186 i K. Pr. Penale parashikon se është e 

mundur që kjo "detyrë duhet t'i besohet një tjetër eksperti."  

                                                           
288 Edizioni Giuridiche Simone “Codice di Procedura Penale, spiegato articolo per articolo”, 

2008, fq. 330. 
289 H. Islami, A. Hoxha, I. Panda “Procedura penale, komentar”, 2003, fq. 212. 
290 Ugo Fornari “Trattato di psichiatria forense”, 1997, fq. 107. 
291 Edizioni Giuridiche Simone “Codice di Procedura Penale, spiegato articolo per articolo”, 

2008, fq. 326. 
292 Shih po aty, fq. 332. 
293 H. Islami, A. Hoxha, I. Panda “Procedura penale, komentar”, 2003, fq. 240. 
294 Shih po aty, fq. 244. 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Edizioni+Giuridiche+Simone-edizioni_giuridiche_simone.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Edizioni+Giuridiche+Simone-edizioni_giuridiche_simone.htm
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Emërimi i ekspertit bëhet nëpërmjet një vendimi, 295 i cili duhet të caktojë datën për 

kryerjen e ekspertimit dhe përfundimin e një afati të caktuar. 296 Emërimi i njoftohet 

ekspertit në prani të prokurorit dhe mbrojtësit të palëve. Eksperti jep të dhënat 

personale dhe gjykata verifikon mungesën e shkaqeve të papajtueshmërisë ose të 

paaftësisë, dhe më tej e paralajmëron atë për detyrimet dhe përgjegjësitë që ka sipas 

ligjit penal. Nenet 180 dhe 181 të Kodit të Procedurës Penale përcaktojnë shkaqet e 

paaftësisë, papajtueshmërisë së ekspertit dhe ato të mospranimit dhe përjashtimit nga 

detyra; bëhet fjalë për shkaqet e përmendura që sjellin pavlefshmërinë e ekspertimit. 

Gjykata pasi dëgjon ekspertët, prokurorin dhe mbrojtësin, në përfundim të një 

vlerësimi kolektiv, përcakton mënyrën se si duhet të veprojë në lidhje me marrjen e 

provave.  

 

Për sa i përket përgjigjes ndaj pyetjeve që i drejtohen ekspertit, neni 185 i Kodit të 

Procedurës Penale parashikon se eksperti duhet të japë mendimin e tij me shkrim, 297 i 

cili regjistrohet në procesverbalin e seancës. Përgjigja e ekspertit ndaj pyetjeve që i 

drejtohen është e menjëhershme, me përjashtim të rastit kur ekspertit i jepet një 

periudhë kohe që nuk i kalon 60 ditët brenda të cilës duhet të japë vlerësimet e tij. E 

drejta për të lexuar aktin e ekspertimit vjen vetëm pas betimit në seancë të ekspertit.  

 

Si ekspertët ashtu edhe konsulentët teknikë, dëgjohen si dëshmitarë në procedimet 

penale, në kundërshtim me nenin 153 të Kodit të Procedurës Penale, dhe gjithashtu 

duhet të bëjnë betimin për thënien e të vërtetës. Ndryshe nga dëshmitarët, ekspertët 

dhe konsulentët teknikë, mund të kenë në dispozicion vetëm tekstet, gazetat apo 

materiale të tjera shkresore të cilat do të përfshihen në dosje. 

 

B) Momentet e ekspertimit psikiatrik 

 

Tani është momenti për të analizuar natyrën dhe qëllimin e ekspertimit psikiatrik. 

Edhe në këtë rast ka një instrument teknik i cili synon t’i sigurojë ekspertëve psikiatër 

elementet e duhur për të ofruar një "gjykim", një opinion vlerësues. Është e qartë se 

roli institucional i ekspertimit psikiatrik në procesin penal, edhe në psikiatrinë 

forense, është përcaktimi i kushteve të mendjes së personit që i nënshtrohet 

ekspertimit. Zakonisht subjekt i ekspertimit është i pandehuri, por në fakt përveç tij 

subjekte janë edhe personat nën hetim, viktimat, dëshmitarët, të dënuarit. 298  

 

Megjithatë në këtë pjesë do të trajtohet vetëm ekspertimi që kryhet ndaj të pandehurit. 

Mjekësia ligjore përfshin edhe ekspertimin psikiatriko – forens. Ekspertimi psikiatrik 

ka të bëjë me çështjet e etikës profesionale dhe përgjegjësitë e profesionistëve të 

shëndetit mendor, por edhe me vlerësimin e sëmundjes mendore në këndvështrim 

ndihmës, garantues dhe largpamës, duke përfshirë vlerësimin e komponentit mendor 

të dëmtimit biologjik. Ekspertimi nuk i drejtohet vetëm personave të marrë të 

pandehur, të dënuar por edhe viktimave të një krimi; këta persona janë bartës të 

problemeve të veçanta për sa i përket terapive specifike të rikuperimit, prandaj 

                                                           
295 H. Islami, A. Hoxha, I. Panda “Procedura penale, komentar”, 2003, fq. 239. 
296 Shih po aty, fq. 243. 
297 Shih po aty, fq. 244. 
298 Ugo Fornari “Trattato di psichiatria forense”, 1997, fq. 158, 174, 195, 217. 
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psikiatrët janë të trajnuar në mënyrë specifike në krahasim me klinicistët, edhe pse 

shpesh kryejnë veprimtarinë e tyre si psikiatër klinikë. 

 

Nuk do të ishte e mundur vendosja në mënyrë kronologjike dhe logjike e ekspertimit 

psikiatrik në një gjykim penal, pa marrë në konsideratë qëllimet për të cilat ai është 

adresuar.  

 

Ekspertimi psikiatrik mund të kërkohet për qëllimet e mëposhtme: 

 

1. vlerësimi i kapacitetit procedural të të akuzuarit apo aftësia për të marrë pjesë me 

vetëdije në proces; 

2. konstatimi gjendjes mendore çdo 6 muaj në rastin e pezullimit të procesit për 

shkak të pamundësisë së të akuzuarit;  

3. përcaktimi paraprak i masave të sigurimit të parashikuara nga neni 46 i Kodit 

Penal dhe neni 232/e i K. Pr. Penale;  

4. vlerësimi lidhur me ekzistencën e çrregullimit mendor të plotë ose të pjesshëm në 

kohën e kryerjes së veprës, gjendja aktuale e të akuzuarit, si dhe rrezikshmëria 

shoqërore. 299 

 

Legjislatori ka përcaktuar jo vetëm rastet në të cilat duhet të kërkohet ekspertimi, por 

edhe rastet për të cilat ekspertimi nuk mund të urdhërohet; nëse përjashtojmë rregullat 

e procedimit të të miturve si dhe ato që lidhen me fazën e ekzekutimit të dënimit, janë 

të ndaluara ekspertimet lidhur me karakterin dhe personalitetin e të akuzuarit, format 

e kualifikuara të rrezikshmërisë shoqërore dhe në përgjithësi cilësitë psikiatrike të 

pavarura nga shkaqet patologjike.  

 

Formulimi i nenit 178 i Kodit të Procedurës Penale është rezultat i një debati 

doktrinal: nga njëra anë është argumentuar rëndësia e njohjes së thelluar të 

personalitetit të autorit të veprës për të përshtatur dhe individualizuar dënimin apo 

trajtimin, ndërsa nga ana tjetër qëndronin ata që kishin frikën e një lloj 

instrumentalizimi të hetimit për shkak të personalitetit dhe ndikimit të tij negativ 

(paragjykimit) në krijimin e bindjes nga gjykata, të cilët kërkonin përjashtimin nga ky 

rregull. 

 

Në fazën e ekzekutimit ekspertimi urdhërohet nga gjyqtari për të përcaktuar: 

-  praninë ose vazhdimësinë e rrezikshmërisë shoqërore psikiatrike, në momentin e 

aplikimit të masës mjekësore, mjekim i detyruar në një institucion mjekësor; 

-  kushtet e gjendjes mendore të të dënuarit me qëllim vazhdimin e ekzekutimit të 

dënimit; 

- kushtet e gjendjes mendore të autorit të veprës ose të dënuarit për dhënien e masave 

alternative nga ajo e izolimit. 300 

 

                                                           
299 Artikull - “Il contributo della perizia psichiatrica alla valutazione della responsabilita 

penale”; mund të gjendet në faqen e internetit altrodiritto.unifi.it. 
300 Edizioni Giuridiche Simone “Codice di Procedura Penale, spiegato articolo per articolo”, 

2008, fq. 330. 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Edizioni+Giuridiche+Simone-edizioni_giuridiche_simone.htm
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Në këtë fazë do të ishte më i përshtatshëm përdorimi i termit konsulent teknik se sa 

ekspert, duke qenë se detyra e këtij të fundit në këtë fazë është dhënia e opinioneve 

mbi shkallën e rrezikshmërisë se sa përpilimi i një akti ekspertimi të mirëfilltë.  

 

Momenti i parë procedurial në të cilën mund të lindë nevoja e kryerjes së një 

ekspertimi psikiatrik, është faza e hetimeve paraprake. Gjatë kësaj faze prokurori 

sipas nenit 179 të Kodit të Procedurës Penale, cakton konsulentë teknikë të cilët nuk 

mund ta refuzojnë detyrën. 

 

Ndërkohë që hetimi ndaj të akuzuarit apo të pandehurit kryhet me qëllim për të 

konstatuar tri situata të ndryshme, zotësinë procedurale, rrezikshmërinë shoqërore dhe 

përgjegjshmërinë, ekspertimi i gjendjes mendore ka për qëllim të konstatojë vetëm 

këtë të fundit. Pas shqyrtimit të akteve të çështjes, kryerjes së të gjitha ekzaminimeve 

klinike dhe laboratorike që konsiderohen të nevojshme dhe të përshtatshme, ekspertit i 

kërkohet zakonisht t’i japë përgjigje pyetjeve: Cilat ishin kushtet e mendjes të të 

ekspertuarit kur ka ndodhur ngjarja objekt ekspertimi dhe veçanërisht nëse aftësia për 

të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave përjashtohet ose është 

zvogëluar në mënyrë të dukshme për shkak të ndonjë çrregullimi mendor? 

 

Edhe pse ekspertimi psikiatrik konstaton përgjegjshmërinë ose jo të të ekspertuarit, ai 

ndihmon edhe në vlerësimin e rrezikshmërisë shoqërore të personit 301 në rastin e 

konstatimit të një çrregullimi mendor, si dhe të përcaktimit të faktit nëse personi është 

apo jo në gjendje të marrë pjesë me vetëdije në proces, duke iu referuar kushteve 

aktuale të gjendjes mendore. Këtu shfaqet më së miri roli i ekspertit në pozitat e 

konsulentit teknik.  

 

Ekziston një lidhje logjike midis zotësisë procedurale, rrezikshmërisë shoqërore dhe 

përgjegjshmërisë, që ka të bëjë me konstatimin ose jo të çrregullimit mendor që ka 

shkaktuar prishjen tërësisht ose uljen pjesërisht të ekuilibrit mendor.  

 

Sistemi ynë i drejtësisë penale, konkretisht procesi gjyqësor penal, ka karakter 

akuzator dhe subjekti, që në momentin e njoftimit të akuzës deri në ekzekutimin e 

dënimit, duhet të jetë në gjendje të mbrojë vetveten. 

 

Si rrjedhojë e natyrës së veçantë dhe qëllimit të ekspertimit psikiatrik, si dhe në bazë 

të rekomandimeve më të zakonshme që i adresohen psikiatërve, derivon një lloj 

manuali, një procedurë, një metodë që karakterizon mënyrën e të pyeturit psikiatrik.  

 

Dallohen dy momente në detyrën e një mjeku psikiatër: 302 

 

1. Momenti trajtues e terapeutik, që nënkupton detyrën e ekspertit për të siguruar një 

shërbim mbi kërkesën e autorit të veprës për të përmbushur nevojat e tij për ndihmë 

terapeutike, për sqarim të brendshëm, për këshilla dhe rishikim të projekteve jetësore, 

si dhe për të kryer veprimtari të ndryshme në ambientin e burgut; 

                                                           
301 Malcolm Faulk “Basic forensic psychiatry”, 1988, fq. 264. 
302 U. Vehbiu, N. Shtino “Psikiatria ligjore”, 1986, fq.14.  
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2. Roli i vëzhguesit dhe vlerësuesit në bazë të kërkesës së autoritetit gjyqësor, rol i cili 

është pikërisht roli i tij institucional. 

 

Momenti për të cilin jemi të interesuar është roli i dytë, megjithëse udhëzimet e 

mëposhtme zbatohen për të dy momentet edhe pse me nuanca të caktuara. 

 

Së pari, pyetjet që i drejtohen personit në rastin e ekspertimit psikiatrik janë një 

formë, një mjet komunikimi, që zhvillohet në një situatë institucionale dhe ka si 

ngjarje pararendëse faktin se i padituri ka kryer (mund të ketë kryer) një krim, si dhe 

synon t’i sigurojë të tjerëve që kanë autoritet mbi të, informacion në lidhje me 

personalitetin e subjektit, në lidhje me gjenezën dhe dinamikën e veprës, apo për 

shëndetin mendor të tij, (duke iu referuar kohës së ngjarjes) në rastin e studimit të 

papërgjegjshmërisë. 303 

 

Komunikimi kryesisht zhillohet midis një grupi prej dy personash; ndërkohë që në 

rastin e intervistës klinike terapeutike që përmbushet vullnetarisht, krijohet një 

marrëdhënie pacient - klinicist, në rastin e ekspertimit psikiatrik mungon elementi i 

vullnetit dhe raporti i sipërpërmendur.  

 

Lloji i marrëdhënies që krijohet midis ekspertit dhe të ekspertuarit është i veçantë, 

edhe pse ai krijohet brenda pak seancave (zakonisht 3 ose 4). Me rëndësi të veçantë 

paraqitet mënyra e të sjellurit apo e qëndrimit të psikiatrit përballë personit të dyshuar 

ose të akuzuarit. Në radhë të parë vihet re se eksperti nuk është në anën e të 

ekspertuarit por përballë tij. 304 

 

Është e këshillueshme dhe duket se mungon qëndrimi moralist që pengon 

komunikimin empatik, ndërkohë që duhet të garantohet puna vlerësuese për të cilën 

është investuar eksperti, që sjell kështu pamundësinë e tij "për t’u vendosur tërësisht 

në rolin e tjetrit". Ekspertimi është momenti i konfrontimit të dy njerëzve dhe të dy 

sjelljeve morale të cilat mund të jenë të ndryshme, sepse, në parim, njëra nga palët ka 

kryer një krim. Edhe eksperti më konformist do të përballej me sjellje të neveritshme 

të tilla si krimet seksuale, krimi i jakave të bardha, ato kundër fëmijëve etj. 

 

Nga ana tjetër edhe eksperti ka një moral racional dhe emotivitet që mund të preken 

në mënyrë të pashmangshme, por e vetmja gjë që ai mund të bëjë është të 

bashkëjetojë me këtë situatë, duke shmangur moralizmin dhe jo moralin. Rreziqet e 

moralizmit janë pikërisht mungesa e objektivitetit, diskriminimi në mënyrë negative e 

shkelësit, apo trajtimi i tij me dashamirësi, duke qenë të vetëdijshëm për rrezikun e 

keqtrajtimit për shkak të besimeve tona. 305 

 

Nuk ka receta për të shmangur moralizmin përveç se të tregohesh vigjilent dhe i 

vetëdijshëm se personi nuk mund të njësohet me veprimin që ai kryen dhe se 

personaliteti është një gjë dhe sjellja është një gjë tjetër. Personi mund edhe të ketë 

                                                           
303 Nazim Shtino, Sadik Lala “Psikiatria ligjore”, 2011, fq. 19.  
304 U. Vehbiu, N. Polimeri, T. Pikuli “Psikiatria klinike”, 1985, fq. 372. 
305 Artikull – Massimo Conigliaro “Riflessioni in tema di perizie e consulenze technice in 

materia penale”; mund të gjendet në faqen e internetit diritto.it. 
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kryer një vepër penale, por nuk është e thënë se ajo pushton gjithë personin e tij dhe 

se ai është cilësisht i ndryshëm nga të tjerët.  

 

Ka sugjerime se bazë për kryerjen e ekspertimit duhet të jetë kriteri i objektivitetit, 

përdorimi i të gjithë aftësive për të fituar respektin dhe simpatinë e subjektit, gjë që do 

të eliminonte rezistencën që, në çdo kriminel, gjendet si një tendencë e natyrshme për 

të fshehur fakte që mund të përkeqësojnë situatën. 306 Për sa i përket zgjedhjes së 

qëndrimit më korrekt që duhet mbajtur, mjafton të kujtojmë se eksperti është një mjek 

dhe jo një gjyqtar dhe se ai nuk duhet ta shtyjë subjektin në bërjen e deklaratave të 

caktuara, edhe pse ai vepron sipas një urdhri të autoritetit gjyqësor. Për më tepër, nga 

ana teknike këshillohet të identifikohen argumentat dhe kufijtë brenda të cilëve  mund 

të lëvizet gjatë pyetjes së të ekspertuarit. Rekomandohet që të mos bëhen pyetje lidhur 

me çështjet intime që nuk janë në funksion të ekspertimit, megjithëse në disa raste 

disa prej këtyre argumenteve paraqesin karakter funksional. 307 

 

Çështje tjetër me rëndësi ka të bëjë me faktin nëse teknika e pyetjes së të ekspertuarit 

ndryshon në varësi të veprës penale për të cilën kryhet ekspertimi, apo jo. Sigurisht që 

lloji i veprës penale është i rëndësishëm për ecurinë e hetimit. 308 Për shembull do të 

ishte e pashmangshme pyetja e një të akuzuari për vepra penale me natyrë seksuale në 

lidhje me sferën seksuale. Për sa i përket llojit të teknikave që duhen ndjekur, nuk 

rekomandohet përdorimi i teknikave dhe interpretimeve të llojit psikanalist të cilat 

nuk përshtaten me qëllimet e ekspertimit. Synimi i përdorimit të teknikave të 

ndryshme për kryerjen e ekspertimit, edhe nëse do të jepej pëlqimi nga i ekspertuari, 

do të ishte moscënimi i lirisë së tij, të drejtës së tij për t’u mbrojtur, madje edhe për të 

gënjyer. 309 

 

Kjo nuk do të thotë se eksperti nuk duhet të pranojë në mënyrë pasive atë që shpreh i 

ekspertuari, për shkak të ekzistencës së atij që quhet simulim. 310 Megjithatë, të gjitha 

këto masa janë diktuar nga dëshira për të mbrojtur personat e dyshuar ose të akuzuar 

nga një shkelje e tepruar e personalitetit të tyre, mbi supozimin se ekspertimi është një 

formë ndërhyrjeje në jetën e personit. 

 

Janë evidente dallimet që ekzistojnë midis një interviste terapeutike dhe ekspertimit, 

sa i përket rolit të mjekut psikiatër dhe pritshmërive të personit që i nënshtrohet 

proceseve të mësipërme, si dhe mënyrës në të cilën duhet të procedohet konkretisht. 

Megjithatë teknikat në fjalë nuk janë shumë të ndryshme, pasi bëhet fjalë thjesht për 

të përshtatur teknikat e ndjekura në ambientin klinik me rrethanat e ekspertimit.  

                                                           
306 Artikull – Salvatore Furfaro “Poteri, doveri e limiti del consulente tecnico di parte nel 

processo penale”; mund të gjendet në faqen e internetit ordineingegneri.bergamo.it. 
307 Artikull - Ilario Gianinni “Il dibattito sulla ammissibilita della perizia e della consulenza 

criminologica nel processo penale”; mund të gjendet në faqen e internetit 

rassegnapenitenziaria.it. 
308 Artikull – Maria Teresa Collica “Il riconoscimento del ruolo delle neuroscienze nel 

giudizio di imputabilita”; mund të gjendet në faqen e internetit penalecontemporaneo.it. 
309 Ugo Fornari “Trattato di psichiatria forense”, 1997, fq. 158. 
310 Artikull – Enrico Antonnazo “Perizia psichiatrica al fine di valutare la capacita di 

intendere e di volere dell’imputato”. 
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Dihet se personi që i nënshtrohet ekspertimit nuk pranon në mënyrë të vullnetshme 

për kryerjen e ekspertimit dhe gjithashtu është i akuzuar se ka kryer një vepër që nga 

ligji konsiderohet si vepër penale. 311 Për disa mbajtja e një qëndrimi gjakftohtë e 

indiferent ndaj fakteve shqetësuese, mund të perceptohet si indiferencë nga ana e 

ekspertit.  

 

Në të njëjtën kohë eksperti nuk duhet të mbajë anën e personit që i nënshtrohet 

ekspertimit dhe as nuk duhet ta trajtojë atë si një objekt, por përkundrazi si subjekt.  

 

Eksperti e fillon punën e tij duke mbledhur informacione në lidhje me jetën e 

subjektit, por ky fakt nuk duhet të krijojë përshtypjen se eksperti është duke zhvilluar 

hetime të mëtejshme ndaj tij, sepse kjo mund të ndikojë në marrëdhënien midis tyre. 
312  

 

Midis qëndrimeve që duhet të mbajë eksperti kërkohet të shmangen, për shembull, 

ironia, sepse ajo mund të kuptohet si një paralajmërim negativ. Marrëdhënia midis 

ekspertit dhe personit që i nënshtrohet ekspertimit, duhet të karakterizohet nga 

respekti i ndërsjelltë, disponueshmëria dhe ndjeshmëria pa krijuar konfuzion për sa i 

përket roleve. 313 

 

Për personin që i nënshtrohet ekspertimit mund të ndodhë që eksperti të konsiderohet 

si një mjet për të nxjerrë përfitime të mundshme dhe shërbime të menjëhershme, duke 

mbajtur një qëndrim hipokrit se është duke bashkëpunuar, por jo deri në fund. Këta 

persona mund të mbajnë qëndrim joshës dhe provokues ndaj ekspertit nëpërmjet 

rebelimit, dhe pastaj ekziston një qëndrim i përhapur midis pjesëtarëve të grupit të 

organizuar kriminal, që është indiferenca, pra të qenit të pandjeshëm dhe të shkëputur 

gjatë kryerjes së ekspertimit. Megjithatë qëndrimet më të zakonshme të personit që i 

nënshtrohet ekspertimit janë heshtja, gënjeshtra dhe simulimi. Nëse ka një gjë që 

minon diagnostikimin psikik, është pikërisht heshtja, mungesa e reagimeve, të cilat 

përbëjnë mbrojtjen më të mirë të personit që i nënshtrohet eskpertimit, pasi në qoftë 

se ai nuk përgjigjet, krijon pengesa për mjekun psikiatër që ku i fundit të vendoset në 

pozicionin për të kryer ekzaminimin. 

 

Për sa i përket heshtjes dhe simulimit, është e domosdoshme që të hetohet natyra 

patologjike ose penale e tyre. 314 Nuk është e lehtë për ekspertin të njohë simulimin 

me gjithë mjetet që ka për të zbuluar dhe demaskuar atë, edhe pse eksperti e di se 

ekziston mundësia reale dhe rreziku i simulimit. Për sa i përket gënjeshtrës mund të 

                                                           
311 Artikull – Raffaella Borio “Pshiciatria forense e psicologia giuridica, dalla colpevolezza 

per il fatto alla pericolosita siciale del folle”; mund të gjendet në faqen e internetit 

istitutoipol.it. 
312 Monzani M. “Sopraluogo psico-criminologico”, 2013, fq. 68. 
313 Artikull - “Il contributo della perizia psichiatrica alla valutazione della responsabilita 

penale”; mund të gjendet në faqen e internetit altrodiritto.unifi.it. 
314 Ugo Fornari “Trattato di psichiatria forense”, 1997, fq. 168. 
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thuhet se eksperti nuk është gjykatës, nuk ka rol inkuizitor dhe nuk duhet të kryejë 

gjykime lidhur me fajësinë. 315 

 

Në çdo rast nuk duhen krijuar dyshime pasi gënjeshtra është pjesë e rregullave të 

lojës, është një e drejtë e subjektit dhe për ta shmangur atë rekomandohet që të mos 

përfundohet të pyeturit e personit të akuzuar, duke qenë të tronditur nga qëndrimi i tij 

i gënjeshtërt. 

 

Për sa i përket heshtjes, rekomandohet një qasje e tërthortë, më e përshtatshme për ata 

që nuk janë të përfshirë në kultura apo subkultura kriminale por që kanë kryer një 

krim.  

 

Për të nxitur komunikimin dhe "ndërprerjen e heshtjes”, mund të ngushtohen 

tematikat hap pas hapi për të shkuar më tej në qendër të problemit. Ajo që është më e 

rëndësishme është që pyetjet të jenë të kuptueshme dhe në përputhje me qëllimin e 

ekspertimit. Sa i përket dokumentacionit që duhet mbajtur gjatë pyetjes së personit që 

i nënshtrohet ekspertimit, shtrohet pyetja nëse duhet të merren shënime ose të 

përdoret ndonjë regjistrues audio. Është menduar edhe për regjistrimet vizuale 

(sidomos në rastin e ekspertimit të të miturve), por është e qartë se në këtë rast del në 

pah problemi i respektimit të të drejtës së privatësisë. 316 

 

Rekomandimi më i mirë në rast se marrja e shënimeve pengon komunikimin, është 

mbajtja e shënimeve lidhur me pikat kryesore të bisedës. Megjithatë për këto lloj 

rastesh nuk ekziston një zgjidhje universale. Skematikisht, pyetja e personit që i 

nënshtrohet ekspertimit fillon me mbledhjen e fakteve rreth jetës së tij. Faza e 

grumbullimit të fakteve mbi ngjarje të ndryshme të jetës nuk është një fazë 

sipërfaqësore, duke qenë se ajo është faza më objektive dhe që nuk i nënshtrohet 

manipulimit, por është gjithashtu e vërtetë se zgjedhja e fakteve të caktuara dhe jo e 

disa të tjerëve, mund të sigurojë informacion që kapërcen kufijtë e faktit të thjeshtë. 

Është e nevojshme mbledhja e atyre fakteve dhe të dhënave mbi bazën e të cilave 

eksperti psikiatër të mund të shprehë një opinion të mundshëm.  

 

Kuptohet se është e rëndësishme që eksperti të ketë njohuri të fakteve jo për të gjetur 

fajin, por për të drejtuar pyetje të drejta dhe për të shmangur humbjen e kohës. 317 Pra, 

është e rëndësishme që eksperti të dijë përkufizimin ligjor të veprës, kur dhe ku është 

kryer ajo, moshën e autorit në kohën e kryerjes së veprës, moshën e viktimës, llojin e 

marrëdhënies që autori ka me viktimën, rrethanat rënduese dhe lehtësuese, reagimet e 

personit të akuzuar në kohën e arrestimit, hetimit, gjykimit, në burg, si dhe reagimet 

në familje. Së fundi, duhet të njohë pozitën juridike të personit që i nënshtrohet 

ekspertimit; vuajtja e dënimeve të tjera, është recidivist apo jo. Gjatë kryerjes së 

ekspertimit nuk duhet të presim që aftësia për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar 

                                                           
315 Artikull - Gianni Giordano “La perizia psichiatrica”; mund të gjendet në faqen e internetit 

alrodiritto.unifi.it. 
316 Stefano Ferracuti, Marco Lagazzi “Psichiatria forense applicata”, 2010, fq. 78.  
317 Emilio Dolcini, Giorgio Marinuci “Codice Penale commentato, parte generale", 1999, fq. 

833. 
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ardhjen e pasojave të jenë domosdoshmërisht të alteruara tek subjekti që i nënshtrohet 

ekspertimit. 

 

Ka mendime se kriminelët e zakonshëm janë në përgjithësi të predispozuar ndaj 

çrregullimeve në përputhje me shkallën e qartësinë së vetëdijes së tyre. Sidomos nën 

ndikimin e gjendjeve intensive emocionale, aftësia e të gjykuarit tek këta persona 

është nën mesatare dhe akti i vullnetshëm shpesh është i parregullt, për shkak të faktit 

se stimujt endogjenë janë më të fortë dhe më arrogantë, vlerësimi është i dëmtuar dhe 

aftësia për vetëfrenim, pak a shumë është e kufizuar. 318 

 

Për shumicën, personaliteti kriminal nuk ekziston, sepse koncepti i veprës penale 

është koncept juridik, jo homogjen me atë të çrregullimit biologjik dhe të 

personalitetit. 319 

 

Vepra penale mund të shikohet sipas kësaj skeme: 

1. kryerja e hetimeve sikur subjekti t’i jetë dorëzuar motiveve që kanë vepruar tek ai; 

2. përcaktimi se përse motivet antagoniste nuk e kanë frenuar; 

3. koncepti i subjektit ndaj veprimit social; 

4. përgatitja dhe kryerja e veprës penale; 

5. studimi i sjelljes për të parë se si personaliteti reagon ndaj stimujve në kushte të 

ndryshme. 320 

 

Nuk ekziston një katalog i standardizuar i pyetjeve dhe sidomos që këto pyetje të jenë 

të konceptuara sipas gjendjes mendore të personit, ndaj personit të shëndetshëm apo 

ndaj atij të sëmurë. Nuk duhet harruar paralajmërimi për të mos hetuar apo 

mbivlerësuar dinamikat e thella të të pandërgjegjshmes që çuan personin në kryerjen e 

krimit, për shkak të mungesës së objektivitetit dhe pamundësisë së verifikimit.  

 

Në veçanti ekziston ai që quhet rreziku determinist, pra që ka të bëjë me përcaktimin e 

pafajësisë ose fajit të të akuzuarit.  

 

Edhe më sipër është pranuar se për t’i dhënë besueshmëri ekspertimit në kuptim 

shkencor, është e domosdoshme të përcaktohet një procedurë standarte në pikën që të 

lejojë kontrollin e respektimit të tij nga ana e ekspertit. Problem që duhet zgjidhur për 

të rregulluar imazhin e ekspertimit qëndron në vlerësimin e faktit nëse njohuritë dhe 

metodat e përdorura nga eksperti, mbështeten mbi baza shkencore, dhe në 

korrektësinë me të cilën ai i përmbahet protokollit të njohur zyrtar.   

 

Është e nevojshme të thellohemi për të kuptuar nëse kjo është e realizueshme dhe në 

çfarë mënyre. Për këtë duhet të transferohemi në një sistem tjetër juridik, pikërisht në 

Shtetet e Bashkuara. 

 

                                                           
318 Norman J. Finkel “Insanity on trial”, 1988, fq. 241. 
319 Shih po aty, fq. 243. 
320 American Psychiatric Association “Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali 

DSM-5, quinta edizione”, 2014, fq. 206. 
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Këtu problemi i besueshmërisë së provave shkencore, ka qenë gjithmonë shumë i 

ndjeshëm, duke pasur parasysh praninë e jurisë në proces. 

 

Për të ridimensionuar rolin e shkencës në procedimin penal, mendoi Gjykata Supreme 

në çështjen e njohur Daubert të vitit 1993. 321 Ky vendim, në pjesën hyrëse të 

argumentimit i dha zë ndjenjës së përbashkët si për profesionistët ashtu edhe për 

komunitetin në përgjithësi, duke deklaruar se nuk ekzistojnë siguritë por teoritë 

provizore, të destinuara për t'u zëvendësuar nga teori të tjera me një besueshmëri 

superiore. 322 Pra paraqet ndikim më të vogël parametri tradicional i "konsensusit të 

komunitetit shkencor", i cili deri atëherë merrte në konsideratë prova të ndryshme që 

paraqiteshin gjatë procedimit. 323 Në vend të tyre Gjykata sanksionoi parametra të rinj 

që, nëse veprojnë së bashku, dëshmojnë për besueshmërinë e njohurive shkencore.  

 

Teoria e prezantuar duhet: 

 të lejojë "verifikueshmërinë" e metodës: të mund të kontrollohet nëpërmjet 

eksperimenteve, dhe të jetë në gjendje të kalojë testet e falsifikimit; 

 të jetë e njohur publikisht dhe të mund t'i rezistojë rishikimit të vazhdueshëm 

nga ana e komunitetit shkencor; 

 të jetë në gjendje të komunikojë me gjykatën; 

 të gëzojë pranimin e përgjithshëm nga ana e komunitetit shkencor. Ky kriter 

është i rëndësisë dytësore, nuk është thelbësor për të përcaktuar nëse teoria 

është apo jo "shkencore". 

 

Sipas kësaj qasjeje, gjykata ka në dispozicion një mjet objektiv për të vlerësuar vetë 

nëse një provë duhet të konsiderohet shkencore ose jo, pa u mbështetur vetëm në 

diktatin e komunitetit shkencor dhe duke ushtruar kontroll të drejtpërdrejtë mbi 

provat. 324 

 

Në çështjen Kuhmo të vitit 1999, Gjykata Supreme Amerikane përcaktoi 

gjashtëmbëdhjetë kriteret mbi të cilat duhet të bazohet besueshmëria e teorive, që 

hyjnë si provë në procesin e gjykimit, duke u shtrirë aplikimin edhe mbi njohuritë 

teknike ose "të specializuara", përveç se shkencore. Në këtë mënyrë, u përfshinë 

sërish në dhënien e vendimit, edhe ekspertimi psikiatrik mbi përgjegjshmërinë e 

autorit të veprës. 

 

Në këtë listë të re të faktorëve të vlerësimit, përveç se përsëritet ajo që është thënë 

tashmë në rastin Daubert, u theksuan, ndër të tjera: figura e ekspertit dhe kualifikimi i 

                                                           
321 Në çështjen William Daubert kundër Merrell Daw Pharmaceuticals, Inc, Gjykata e Lartë 

Amerikane vendosi rregulla mbi pjesëmarrjen e ekspertit në gjyq dhe caktoi kriteret lidhur me 

pranimin e aktit të ekspertimit në përgjithësi. 
322 M. Bertolino “Empiria e normatività nel giudizio di imputabilità per infermità di mente”, 

2006, fq. 218, 219. 
323 www.lex.unict.it 
324 M. T. Collica “Il giudizio di imputabilità tra complessità fenomenica ed esigenze di rigore 

scientifico", 2008, fq. 1170. 

http://www.lex.unict.it/
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tij juridik; elementet e rinj te teknikë në krahasim me ato të përdorura më parë; kufiri i 

subjektivitetit në interpretimin e rezultatit etj. 325 

 

Në një kontekst si ai Amerikan, nuk rishikohet vetëm përdorimi i shkencës në 

procesin penal, por gjithashtu pëson një transformim të rëndësishëm edhe roli i 

gjyqtarit, i cili bëhet “kujdestar i vlerave”. Ai kujdeset për sigurimin e një procedure 

të rregullt nga ekspertët dhe nëse e shikon të arsyeshme mund edhe të ndryshojë 

rezultatin e nxjerrë nga ekspertët. 

 

Në këtë pikë shtrohet një çështje tjetër, në momentin që nga njëra anë gjyqtari 

kosiderohet eksperti i ekspertëve, është e vërtetë që nga ana tjetër shkenca ka 

ndryshuar rolin e tij. Në mungesë të kompetencave që mund ta vendosin në pozicionin 

për të kundërshtuar një ekspertim, gjyqtarit i është krijuar bindja se mund të mos 

marrë në konsideratë mendimet e ekspertëve në ato raste në të cilat ekziston 

divergjenca midis raporteve të ndryshme të ekspertëve, dhe jo në rastin kur ato kanë 

përputhshmëri.  

 

Disa insinuojnë që kufizimi i kontrollit të ushtruar nga gjyqtari vetëm ndaj 

korrektësisë së metodës së përdorur pa ndërhyrje mbi meritat, do të ndryshonte 

raportet midis shkencës dhe të drejtës. 326 Nëse gjyqtari kërkon kryerjen e ekspertimit 

për shkak të mungesës së njohurive teknike, duke pranuar në mënyrë të nënkuptuar që 

nuk ka konceptet për vlerësimin e elementeve të caktuara, si mundet më pas të 

vlerësojë mendimet e ekspertit të thirrur nga ai vetë? Nëse gjyqtari më parë nuk kishte 

formimin e veçantë, ndërkohë ai nuk mund të ketë, fituar aftësinë për të gjykuar 

mendimin e një eksperti. 

 

Duke u rikthyer në sistemin tonë, edhe për shkak të mungesës së jurisë, kemi të bëjmë 

me një situatë strukturore krejtësisht të ndryshme të gjykimit penal. Ky fakt, 

megjithatë, nuk është një element disavantazhi, pasi në fakt, prania e një gjyqtari 

profesionist, i cili besohet të ketë kompetenca të veçanta, mund të jetë një pikë në 

favor. 

 

Propozimi që, deri tani, ka gjetur mbështetje më të madhe, kërkon të vendosë 

gjykimin e përgjegjshmërisë, nën verifikimin e kritereve empirike, të falsitetit dhe 

besueshmërisë.  

 

Në vitin 2010 Gjykata Italiane e Kasacionit, paraqiti nevojën që eksperti të jetë i 

besueshëm dhe i pavarur, dhe për më tepër vendosjen e kritereve të përshtatshme për 

përzgjedhjen e tyre. 

 

Në përfundim mund të themi se ekspertimi përbën provën më të fortë në një 

proces, edhe pse në dukje ai shkel parimin e procesit të rregullt ligjor dhe merr 

një vlerë të paracaktuar. Kjo në një farë mënyre duket e paevitueshme për çdo 

                                                           
325 M. T. Collica “Il giudizio di imputabilità tra complessità fenomenica ed esigenze di rigore 

scientifico", 2008, fq. 1170. 
326 M.T. Collica “Il giudizio di imputabilità tra complessità fenomenica ed esigenze di rigore 

scientifico", 2008, fq. 1170. 
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proces. I përket gjykatës që të japë drejtësi duke u bazuar mbi çdo provë në 

mënyrë të pavarur dhe jo t’i lejojë ekspertit marrjen e vendimit, nga i cili do të 

varej përfundimi i gjykimit.  
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KAPITULLI V 

 

Aspekte krahasimore të jurisprudencës shqiptare dhe të huaj. 

 

 

 

 

 

1. Raste nga praktika gjyqësore shqiptare. - 1.1 Papërgjegjshmëria për shkak të 

gjendjes mendore dhe pushimi i çështjes. - 1.2 Ndryshimi i masës së sigurimit nga 

arrest me burg në shtrim të përkohshëm në një spital psikiatrik. - 1.3 Rrezikshmëria 

shoqërore dhe aplikimi i masës shtrënguese më të favorshme. - 1.4 Akti i ekspertimit 

dhe vlera e paracaktuar në gjykim. - 1.5 Skema e nozografisë dhe akti i ekspertimit 

psikiatrik. 

2. Raste të praktikës gjyqësore ndërkombëtare. - 2.1 Rasti i John Hinckley Jr. - 2.2 

Rasti i Jeffrey Dahmer. - 2.3 Rasti i Anders Breivik. 

 

 

 

 

 

Në këtë kapitull do të trajtohen çështje të ndryshme mbi papërgjegjshmërinë për 

shkak të gjendjes mendore, të cilat hasen gjerësisht në vendimet e gjykatave shqiptare, 

si ato të gjykatave të rrethit edhe ato të gjykatave të apelit. Veçanërisht vihet re 

qëndrimi i ndryshëm i gjykatave në lidhje me vlerën që i jepet aktit të ekspertimit, 

pasi në disa vendime, gjykatat e kanë konsideruar aktin e ekspertimit si provë me 

vlerë të paracaktuar dhe në disa të tjerë ai është vlerësuar së bashku me gjithë provat e 

tjera të administruara në proces. Megjithatë, nga studimi i praktikës gjyqësore, vihet 

re pranimi a priori nga gjykatat i akteve të ekspertimit, pa u investuar në zbardhjen e 

vërtetë të çështjes. 

 

Gjithashtu do të trajtohet problematika që lidhet me vendimet e prokurorisë në 

mosfillimin e procedimeve dhe pushimin e çështjeve penale, duke arritur në 

përfundimin se prokuroria, si organi i ndjekjes penale, nuk ushtron kompetencat që i 

atribuohen me ligj, por përkundrazi, i delegon çështjet në gjykatë.  

 

Një pjesë e veçantë në këtë kapitull do t’i kushtohet praktikës së huaj ndërkombëtare 

dhe rasteve me famë botërore në lidhje me papërgjegjshmërinë për shkak të gjendjes 

mendore, si ai i Anders Breivik, John Hinckley Jr., Jeffrey Dahmer etj. 

 

Sikurse do të sqarohet në mënyrë të detajuar në vijim, koncepti i papërgjegjshmërisë 

trajtohet ndryshe nga legjislacione të ndryshme. Ekziston një ide që subjektet e 

papërgjegjshëm kryejnë vetëm veprën penale të vrasjes ose vepra të tjera kundër jetës 

dhe shëndetit. Nga praktika gjyqësore që do të marrim si shembuj do të shohim se 

veprat penale kundër jetës dhe shëndetit janë më të përhapurat por nuk janë të vetmet.  
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Papërgjegjshmëria si koncept juridik lidhet me çdo vepër penale, pavarësisht nga 

rrezikshmëria e saj, të cilat mund të jenë edhe vepra penale kundër pasurisë ose në 

ndonjë sferë tjetër. 

 

 

 

1. Raste nga praktika gjyqësore shqiptare 

 

 

1.1 Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore dhe pushimi i çështjes 

 

Vepra penale në fjalë lidhet me dhunën në familje, e cila përbën një nga problemet më 

të hasura sot në shoqërinë shqiptare. 327 

 

“Nga shqyrtimi gjyqësor rezultoi se në dt. 26.03.2013, shtetasi E. V. ka 

goditur nënën e tij, V. V. Kjo ka ndodhur pasi E. V. vuan prej afro 15 vjetësh nga 

sëmundje psikike. Babai i shtetasit E. V., M. V., ka ndërhyrë për të ndihmuar 

bashkëshorten e tij, por edhe ai është bërë objekt i goditjeve nga i biri. Për këtë shkak 

në dt. 28.03.2013 shtetasi M. V. ka bërë kallëzim në Komisariatin e Policisë nr. 1, 

Tiranë. 

 

Oficerët e policisë gjyqësore kanë kryer veprimet e para hetimore, kanë marrë 

kallëzimin e shtetasit M. V., pasqyruar në procesverbalin dt. 28.03.2013, kanë marrë 

vendim për kryerjen e ekspertimit mjeko-ligjor, pasqyruar në procesverbalin dt. 

28.03.2013, etj. Më pas me shkresën nr. 2447-k prot, dt. 03.04.2013, ia kanë dërguar 

materialet organit të prokurorisë, shoqëruar me informacion për referimin e veprës 

penale tek prokurori. 

 

Në këto kushte organi i prokurorisë ka filluar çështjen penale 

 

Meqënëse shtetasi E. V., ka rezultuar i sëmurë mendor, është vendosur t`i bëhet 

ekspertim psikiatrik. Sipas aktit të ekspertimit psikiatriko-ligjor nr. 116, dt. 

20.05.2013, ka rezultuar se shtetasi E. V. vuan nga sëmundje psikike, skizofreni e 

çorganizuar. E. V. nuk është i përgjegjshëm përpara ligjit.   

 

Pasi ka përfunduar këto veprime, organi i prokurorisë e ka sjellë çështjen për gjykim. 

 

Shtetasi E. V. nuk u paraqit në gjykim, sipas babait të tij për shkaqe shëndetësore. Në 

këto kushte gjykata i caktoi atij kryesisht si mbrojtes av. V. T.  

 

Në seancë gjyqësore u pyet babai i shtetasit E. V.,, M. V,. Ai deklaroi se djali i tij, E. 

V.,, mjekohet me ilaçe dhe gjendja e tij është përmirësuar. Ai ishte drejtuar në polici 

për të kërkuar ndihmë, pasi djali i tij në atë kohë bëhej agresiv herë pas here, por nuk 

e kishte ditur se deklarimi i tij në fakt ishte kallëzim. Gjithashtu M. V., deklaroi se ai, 

e shoqja, si dhe e bija, mund të kujdeseshin për E. V. që ai të mjekohej rregullisht dhe 

                                                           
327 Vendim nr. 1453, datë 04.11.2013 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 



PAPËRGJEGJSHMËRIA PËR SHKAK TË GJENDJES MENDORE    

KRITERI JURIDIK NË TË DREJTËN PENALE 

 

 

   
130 

 
  

të vizitohej e kontrollohej, nga mjekja e familjes, dr. L. E., nga mjeku pikiatër në 

QKSHM Nr. 1, Tiranë, dr. I. M. dhe mjekja psikiatër dr. A. H., Klinika e Psikiatrisë 

në QSUT “Nënë Tereza”. 

 

Në këto kushte, kur sipas babait gjendja e shtetasit E. V., është përmirësuar, si dhe ka 

kaluar një kohë relativisht e gjatë nga akti i parë i ekspertimit, prokurori kërkoi që të 

kryhej një akt i ri ekspertimi për të përcaktuar gjendjen e këtij shtetasi, si dhe se çfarë 

lloj mase mjekësore duhej caktuar. 

 

Gjykata me vendim të ndërmjetëm vendosi kryerjen e aktit të ekspertimit psikiatriko-

ligjor për shtetasin E. V., duke shtruar për përgjigje pyetjet përkatëse. 

  

Akti i ekspertimit psikiatriko-ligjor u krye nga mjeku psikiatër G. M., i cili kishte kryer 

edhe aktin e mëparshëm dhe e njihte gjendjen e shtetasit E. V.”  

 

 

Referuar vendimit të mësipërm të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, çështja 

objekt diskutimi është vetëm një dhe lidhet drejtpërdrejt me mungesën e një 

procedure të mirëfilltë që nga momenti i regjistrimit të veprës penale deri te 

caktimi i masës mjekësore. Kjo për arsyet e mëposhtme: 

  

1. Prokuroria nuk vendos mosfillim të procedimit në bazë të nenit 290 të K. 

Pr. Penale, pasi është koshiente se nuk mund të legjitimohet më një 

kërkesë e mëpasshme për vendosjen e masës mjekësore për të njëjtin 

procedim, por nga ana tjetër shkel parimin e ligjshmërisë e nuk zbaton 

dispozitat më të favorshme të K. Pr. Penale, sipas të cilit menjëherë pas 

vënies në dijeni të ekzistencës së një çrregullimi mendor që shkakton 

papërgjegjshmëri për shkak të gjendjes mendore në kuptim të nenit 17 të 

Kodit Penal, prokuroria vendos mosfillimin e procedimit. Në rast se ky i 

fundit ka filluar prokuroria në bazë të nenit 328 të K. Pr. Penale vendos 

pushimin e çështjes në çfarëdo lloj faze qofshin hetimet. 

2. Sikurse e kemi sqaruar më parë, në qoftë se organi i akuzës do të 

vendoste mosfillim ose pushim të procedimit nuk do të legjitimohej më të 

kërkonte vendosjen e masës mjekësore.  

 

 

Vepra e dytë është një vepër penale kundër pasurisë e parashikuar nga neni 136/1 i 

Kodit Penal “Vjedhja e bankave dhe arkave të kursimit”. 328 Kjo vepër rezulton e 

kryer shumë rrallë në praktikë nga ana e subjekteve të papërgjegjshëm. Kryesisht, në 

sferën ekonomike, vepra që haset më shpesh në praktikë është vjedhja me dhunë.  

 

“Nga shqyrtimi gjyqësor rezultoi se në dt. 18.05.2013, rreth orës 18.20, 

shtetasi E. O. ka hyrë në filialin e degës Alpha Bank, që ndodhet në Bulevardin 

“Bajram Curri”, Tiranë. Pasi ka hyrë brenda ambienteve të bankës, E. O. ka marrë 

një njësi kompjuteri të markës Dell, pronë e bankës. Sendin e vjedhur ai e ka çuar në 

                                                           
328 Vendim nr. 1484, datë 06.11.2013 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
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banesën e tij. Punonjësit e sigurisë të Alpha Bank janë sinjalizuar se kishte alarm tek 

dega e kësaj banke pranë pallatit me shigjeta, Tiranë. Më pas janë njoftuar edhe nga 

punonjësit e policisë private se dera e degës së bankës ishte e hapur. Janë njoftuar 

edhe punonjësit e policisë, të cilët kanë shkuar në vendin e ngjarjes. Nga pamjet 

filmike ka rezultuar se një djalë i ri, i pa maskuar dhe pa doreza, ka hapur fillimisht 

derën e jashtme, më pas atë të brendshme dhe ka marrë njësinë qëndrore të 

kompjuterit që ndodhej në tavolinën e parë majtas. Më pas ky person ka dalë dhe 

është larguar në drejtim të ish stacionit të fundit të autobuzit të Tiranës së Re. 

  

Në vendin e ngjarjes janë gjetur gjurmë, disa prej të cilave sipas aktit të ekspertimit 

nr. 5292, dt. 21.05.2013, rezulton se janë të vlefshme për identifikim. Sipas aktit të 

ekspertimit daktiloskopik nr. 308, dt. 21.05.2013, ka rezultuar që njëra nga këto 

gjurmë ishte formuar  nga pëllëmba e dorës së djathtë të shtetasit E. O. 

 

Në këto kushte në dt. 22.05.2013 është arrestuar në flagrancë shtetasi E. O. Sipas 

procesverbalit të kontrollit të banesës dt. 22.05.2013, rezulton se njësia e kompjuterit 

e vjedhur në ambientet e Alpha Bank është gjetur në banesën e shtetasit E. O. 

 

Pasi janë kryer veprimet e para hetimore, materialet i janë dërguar organit të 

prokurorisë me shkresën nr. 8780/k prot., dt. 02.05.2013. 

 

Në këto kushte organi i prokurorisë ka filluar çështjen penale. 

 

Me vendimin nr. 64 akti, dt. 24.05.2013, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, është 

caktuar si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim E. O., shtrim i përkohshëm 

në një spital psikiatrik, sipas nenit 239 të K. Pr. Penale, pasi ai ka rezultuar se ka 

qenë i sëmurë mendor. 

 

Meqënëse shtetasi E. O. ka rezultuar se ka qenë i sëmurë mendor është vendosur t`i 

bëhet ekspertim psikiatrik. Sipas aktit të ekspertimit psikiatriko-ligjor nr. 152, dt. 

18.06.2013, ka rezultuar se shtetasi E. O. vuan nga sëmundje psikike, çrregullimi 

skizofreniform. E. O. nuk është i përgjegjshëm përpara ligjit.   

 

Pasi ka përfunduar këto veprime, organi i prokurorisë e ka sjellë çështjen për gjykim. 

 

Meqenëse ka kaluar një kohë relativisht i gjatë nga akti i parë i ekspertimit, si dhe 

nga mbrojtja u pretendua se gjendja e shtetasit E. O. është përmirësuar, avokati  

kërkoi që të kryhej një akt i ri ekspertimi për të përcaktuar gjendjen e këtij shtetasi, si 

dhe se çfarë lloj mase mjekësore duhej caktuar. 

 

Gjykata me vendim të ndërmjetem vendosi kryerjen e aktit të ekspertimit psikiatriko-

ligjor për shtetasin E. O., duke shtruar për përgjigje pyetjet përkatëse.” 

 

 

Problematika në këtë rast është e njëjtë me rastin e mëparshëm. Ajo që mund të 

shtojmë është se gjykatat vendosin subjektet e papërgjegjshëm në masë 

mjekësore pa u shprehur fillimisht mbi ekzistencën e veprës dhe autorësinë e saj, 
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duke shkelur parimin e pezumimit të pafajësisë. Ajo që është parashikuar 

shprehimisht në nenin 46 të Kodit Penal, është fakti se këto masa zbatohen ndaj 

personave të papërgjegjshëm që kanë kryer një vepër penale. E thënë ndryshe 

kjo vepër duhet të ekzistojë dhe autorësia e saj të jetë e provuar përtej çdo 

dyshimi të arsyeshëm. Pushimi i gjykimit për shkak se ai nuk duhet të fillonte në 

bazë të nenit 388 të K. Pr. Penale, duke u bazuar vetëm mbi ekzistencën e 

sëmundjes mendore të deklaruar nga eksperti dhe duke mos hedhur aspak dritë 

mbi autorësinë, përbën një shkelje të atij që ne njohim si parimi i procesit të 

rregullt ligjor. Pikërisht këto janë dhe nenet që lidhen me mosfillimin dhe 

pushimin e gjykimit dhe që për mendimin tonë të çojnë drejt një rrethi vicioz. 

 

 

1.2 Ndryshimi i masës së sigurimit nga arrest me burg në shtrim të 

përkohshëm në një spital psikiatrik. 

 

Rasti në fjalë ka të bëjë me një vepër penale të ndeshur shpesh në praktikë e kryer nga 

ana e subjekteve të papërgjegjshëm, ajo e vjedhjes me dhunë. 329 Në teori ekzistojnë 

disa mendime se kjo kategori subjektesh nuk mund të kryejë vepra penale në fushën 

ekonomike, duke qenë se këto të fundit kanë qëllimin e përfitimit material dhe këto 

subjekte nuk e kanë aftësinë mendore për të kuptuar vlerën e pasurisë dhe për të 

nxjerrë përfitime. Sipas mendimit tim, jo domosdoshmërisht një vepër penale kundër 

pasurisë ka qëllimin e përfitimit. Qëllimi i kryerjes së kësaj vepre nga subjektet e 

papërgjegjshëm nuk është përfitimi material ekonomik, por ai i plotësimit të dëshirave 

personale. 

 

Janë të shumta rastet kur këto vepra kryhen nga subjekte që vuajnë nga kleptomania – 

“dëshira për të vjedhur”. 

 

“Gjatë shqyrtimit gjyqësor rezultoi se, i pandehuri A. Xh. është banor i rrethit 

të Beratit. Duke qenë se, prindërit e tij, që kanë qenë edhe ata të sëmurë mendorë, 

janë konsideruar të humbur dhe i pandehuri nuk ishte në gjendje të kujdesej për veten 

e tij, ai jetonte nën kujdesin e xhaxhait të tij, dëshmitarit B. Xh., në banesën e këtij të 

fundit në fshatin Gain, Berat. 

 

Pak ditë para dt.18.03.2013, i pandehuri A., me ndihmën e xhaxhait të tij, nisur për të 

takuar gjyshërit, që banonin në fshatin Strumë, nga ku duhet të kthehej të nesërmen. 

Por, i pandehuri nuk është kthyer në banesë pasi, ka humbur autobusin. Nisur edhe 

nga fakti, se i pandehuri vuan nga sëmundje mendore, familjarët e tij kanë njoftuar 

policinë e Beratit për humbjen e tij.  

 

Nga shqyrtimi gjyqësor rezultoi se, pasi ishte larguar nga banesa e gjyshërve, nuk 

kishte shkuar në Galinë  por, kishte shkuar në Tiranë. Duke mos qenë i zënë me punë 

dhe duke mos patur asnjë burim të ardhurash për të jetuar, ai endej rrugëve të 

Tiranës, me qëllim që të siguronte mjete jetese në mënyrë të kundërligjshme.  

 

                                                           
329 Vendim nr. 1375, datë 24.10.2013 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
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Më datën 18.03.2013, rreth orës 22:50, shtetasja N. S. pasi ka dalë nga një lokal që 

ndodhej tek “Piramida” së bashku me shoqet e saj shtetaset A. S. dhe E. B., janë 

nisur për në shtëpi duke ecur më këmbë. Ato kanë ndjekur rrugën përgjatë “Unazës”, 

janë futur në Rrugën “Muhamet Gjollesha”, kanë kaluar urën që ndodhet tek shkolla 

“Vasil Shanto”, kanë vazhduar rrugën duke kaluar pranë një dyqani të kompanisë së 

telefonisë celulare “AMC”.  

 

Në afërsi të këtij dyqani dhe pikërisht tek stacioni i autobusit të linjës së “Unazës”, po 

qëndronte i vetëm i pandehuri A. Xh., i cili ishte mbështetur tek kabina e stacionit dhe 

në dorë mbante në mënyrë të dukshme një thikë të madhe buke. Në momentin kur 

shtetaset N. S., A. S. dhe E. B. janë afruar, i pandehuri ka hedhur thikën në tokë para 

këmbëve të tij, me qëllim për t’i frikësuar ato.  

 

Pasi kanë parë veprimet e të pandehurit të tre këto shtetase kanë kaluar duke u 

treguar indiferente, por pasi kanë bërë tre hapa ato kanë vënë re se i pandehuri A. 

Xh. është vënë në ndjekje të tyre. Me të konstatuar se i pandehuri A. Xh. po i ndiqte 

dhe duke ditur se ai kishte me vete edhe një thikë, ato kanë filluar të ecin me shpejtësi, 

gati duke vrapuar por edhe i pandehuri A. Xh. i ka ndjekur duke rritur shpejtësinë. 

Tre shtetaset e lartpërmendura duke parë se nga pas tyre ndodhej i pandehuri A. Xh., 

që mbante në dorë një thikë dhe duke menduar se ai mund t’i grabiste, të frikësuara 

ato janë futur në një lokal që quhet “Santa” dhe që ndodhet në rrugën “Myslym 

Shyri”.  

 

Pasi kanë hyrë në lokal, shtetasja N. S. ka njoftuar me telefon autoritetet policore në 

numrin 129, duke i vënë në dijeni se atë dhe shoqet e saj po i ndiqte një person me një 

thikë në dorë, i cili donte që t’i grabiste. N. S. i ka treguar policisë vendin ku 

ndodheshin si dhe faktin se i pandehuri po qëndronte para dyqanit.  

 

Me të marrë këtë njoftim në vendin e ngjarjes ka shkuar patrulla e policisë e përbërë 

nga punonjësit shtetasit B. L. dhe A. Xh. (i pyetur si dëshmitar), të cilët kanë marrë 

kontakt me tre shtetaset e lartpërmendura. Këto të fundit u kanë shpjeguar  

punonjësve të patrullës nëlidhje me ngjarjen dhe personin që tentoi t’i grabiste, duke 

treguar se i pandehuri ishte larguar në drejtim të stacionit të autobusit.  

 

Menjëherë patrulla e policisë është vënë në ndjekje të pandehurit dhe pas pak çastesh 

ka mundur që ta kapë atë në rrugën “Muhamet Gjollesha”, tek stacioni i autobusit 

pranë urës Vasil Shanto, Tiranë. 

 

Në momentin që patrulla e policisë ka bërë të mundur kapjen e të pandehurit A. Xh., i 

ka gjetur me vete edhe një thikë me dorezë plastike, me ngjyrë të zezë dhe gri, me teh 

prerës dhe gjatësi 12 cm, e cila ka të stampuar mbishkrimin “CUTLER A STAINLESS 

STEEL”. 

 

Nisur nga sa më sipër, është kryer arrestimi në flagrancë i shtetasit A. Xh. nën akuzën 

e veprës penale të “Vjedhjes me dhunë”, mbetur në tentativë, parashikuar nga neni 

139-22 të K. Penal.  
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Pas arrestimit, shtetasi A. Xh. është pyetur nga OPGJ në prani të një mbrojtësi të 

caktuar kryesisht. Gjatë deklarimit, A. Xh. ka pohuar se dëshironte t’u vidhte 

shtetaseve të lartpërmendura, çfarë të kishin me vete: telefon, para, etj….. 

 

Ky pohim i shtetasit A. Xh u mbështet edhe nga deklarimet e shtetaseve N. S., e cila 

depozitoi edhe kallëzimin përkatës; deklarimet e A. S., etj… 

 

Arrestimi i shtetasit A. Xh. është cilësuar i ligjshëm nga Gjykata, e cila me vendimin 

nr. 362Akti, dt. 21.03.2013 ka caktuar ndaj personit nën hetim masën e sigurimit 

“arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i K. Pr. Penale.” 

 

 

Nga analizimi i vendimit rezulton se mbas arrestimit të shtetasit A. Xh. janë vënë 

në dispozicion të organit të akuzës dokumente mjekësore lidhur me trajtimin me 

medikamente të të pandehurit për shkak se vuante nga çrregullime psikike. Edhe 

pse prokuroria është vënë në dijeni të faktit të mësipërm, nuk ka kryer asnjë 

veprim për verifikimin e këtij pretendimi dhe ka dërguar çështjen për gjykim. 

Ky është momenti i parë në të cilin organi i akuzës nuk ka vepruar në bazë të 

kompetencave që i jep ligji. 

 

Po ashtu, që nga momenti i arrestimit deri në zhvillimin e seancës së parë 

gjyqësore, i pandehuri është mbajtur padrejtësisht në masë sigurimi arrest me 

burg, duke shkelur në këtë mënyrë të gjitha të drejtat dhe liritë e tij kushtetuese. 

Gjykata konstatoi se i pandehuri nuk ishte në gjendje mendore të tillë sa të 

merrte pjesë në mënyrë të ndërgjegjshme në këtë procedim e për pasojë 

urdhëroi ekspertimin psikiatrik.  

 

Në arsyetimin e vendimit gjykata thekson faktin se prokurori s’duhet të kishte 

filluar çështjen penale dhe të merrte prova të mëtejshme, ai thjesht duhet të ishte 

limituar në kërkimin e aktit të ekspertimit dhe dërgimin në seancë gjyqësore 

vetëm për caktimin e masës mjekësore, duke u bazuar në rrezikshmërinë e 

veprës dhe të autorit, si dhe në konsulencën e ekspertit psikiatër.  

 

 

Praktika gjyqësore lidhur me konceptin e papërgjegjshmërisë, fatkeqësisht është e 

mbushur me vepra penale kundër jetës, kryesisht vrasje, por edhe me vepra kundër 

shëndetit, kryesisht plagoje. Edhe rasti i mëposhtëm trajon figurën e veprës penale të 

parashikuar nga neni 79, pika (b) e Kodit Penal – vrasje në rrethana të tjera cilësuese. 

 

“Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tepelenë ka regjistruar në datën 04.12.2006 

procedimin penal nr. 109/2006 për veprën penale të vrasjes në rrethana të cilësuara, 

parashikuar nga neni 79/b i Kodit Penal. 330 

 

Më datë 03.12.2006 në fshatin Sleckë e Vogël, rrethi Tepelenë, shtetasi F. I. me banim 

në po këtë fshat, pas një grindje me nënën e tij e ka goditur këtë të fundit me sopatë 

                                                           
330 Vendim nr. 245, datë 24.09.2009 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 
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duke i shkaktuar vdekjen. Pasi e ka vrarë, autori ka djegur trupin në një zjarr që e ka 

ndezur enkas për këtë shkak. Pas kryerjes së veprës ai është arrestuar në flagrancë 

nga ana e shërbimeve të policisë gjyqësore. 

 

Me vendim nr. 88, datë 06.12.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tepelenë është 

vendosur vlerësimi si i ligjshëm i arrestit në flagrancë dhe caktimi i masës së 

sigurimit personal arrest me burg deri në kryerjen e akt ekspertimit psikiatrik.” 

 

 

Gjykata e Rrethit ka pasur të dhëna se subjekti në fjalë vuante nga çrregullime 

mendore e megjithatë ka zbatuar në mënyrë të gabuar ligjin procedurial. Për aq 

kohë sa kishte indicie për gjendjen mendore të subjektit, gjykata duke u bazuar 

në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe në K. Pr. Penale duhet të 

vendoste masën më të përshtatshme të sigurimit për të pandehurin. Kjo masë do 

të ishte ajo e shtrimit të përkohshëm në spital psikaitrik deri në dorëzimin e aktit 

të ekspertimit nga mjekët psikatër.  

 

Sikurse kemi vënë re edhe në vendimet e mëparshme, problemet më të shumta 

në trajtimin e këtyre subjekteve lidhen me zbatimin e gabuar të ligjit 

proceduarial dhe jo të atij material.   

 

 

1.3 Rrezikshmëria shoqërore dhe aplikimi i masës shtrënguese më të 

favorshme. 

 

Në praktikën gjyqësore, sikurse e kemi cilësuar edhe më parë, rastet më të shpeshta të 

konstatimit të papërgjegjshmërisë janë ato kundër jetës, shëndetit apo lirisë seksuale. 

Kjo për shkak se subjektet e papërgjegjshëm në shumicën e rasteve i karakterizon 

natyra e tyre agresive dhe sjellja antishoqërore. Megjithatë nuk mungojnë dhe raste të 

veprave penale kundër pasurisë dhe kundër drejtësië. Rasti i mëposhtëm trajton një 

kallëzim të rremë, sipas nenit 305 të Kodit Penal dhe mbajtje pa leje e armëve 

luftarake sipas nenit 278 të Kodit Penal. 

 

“Nga shqyrtimi gjyqësor i kësaj çështje rezultoi se kërkesa është e drejtë, e 

bazuar në ligj dhe në prova, dhe si e tillë ajo duhet të pranohet. 331 

 

Kështu, rezulton nga aktet se shtetasi A. P., është banor i fshatit Domje në Komunën 

Bërxull Tiranë, pa precedentë penalë të mëparshëm dhe me probleme të shëndetit 

mendor. 

 

Më datë 06.04.2013 rreth orës 01.20 ai është paraqitur për mjekim në Urgjencën e 

Spitalit Ushtarak Tiranë i cili ishte i plagosur me armë zjarri. 

 

I pyetur në organin e akuzës me cilësinë e personit që ka dijeni për veprën penale 

shtetasi A. P. fillimisht, ka deklaruar para policisë gjyqësore se më datë  05.04.2013 

                                                           
331 Vendim nr. 1374, datë 23.10.2013 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
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rreth orës 22.35 ai është kthyer nga Italia për në Rinas me linjën ajrore “Belle Air”. 

Pasi ka kryer proçedurat ai ka marrë bagazhet e tij si edhe një çantë dore ku sipas tij 

ai kishte 6.000 Euro, dhe ka hipur në një taksi Benz ngjyrë gri me targa shqiptare 

numrin e së cilës nuk ia ka fiksuar, me shofer një djalë të ri rreth 30 vjeç, me flokë të 

qethura shkurt me të folur si nga Veriu. Pasi kanë rënë dakort për çmimin 1.000 lekë 

të reja, dhe janë nisur, sipas tij shoferi i taksise ka ndaluar mjetin dhe nën kërcënimin 

e një arme tip pistolete ai i ka thënë atij (A.) që të zbriste dhe t’i jepte lekët dhe çfarë 

kishte me vete. Pasi ata janë përleshur, në një moment drejtuesi i taksisë e ka qëlluar 

atë me armë zjarri në këmbë, duke e lënë të shtrirë në tokë dhe më pas disa të njohur 

e kanë dërguar atë në spital. 

 

Nga materiali i paraqitur në gjykatë, prej organit të akuzës, rezulton se pas hetimeve 

të kryera, është konstatuar se deklarimet dhe njoftimi i bërë nga shtetasi A. P., sikur 

ishte vjedhur me armë nga një taksist, ishte i rremë pasi ky shtetas në të vërtetë ishte 

vetplagosur me një armë zjarri (Minigloë) të cilën e kishte gjetur, mbajtur dhe fshehur 

në fshatin Domje, ku ai banon. Arsyeja e një deklarimi të tillë, sipas tij, ka qenë pasi 

para disa kohësh ai kishte marrë nga kunetërit e tij në Greqi një shumë prej 5.000 

Eurosh për t’ia dërguar babait të tyre dhe vjehrrit të tij shtetasit K. D. shumë të cilën 

ai e kishte harxhuar në Itali. Për të justifikuar veten dhe i shqetësuar ngaqë s’kishte 

se çfare t’ju thoshte babait të tij dhe vjehrrit ka qëlluar veten një herë me armë në 

këmbë dhe ka deklaruar sikur e kanë grabitur. 

  

Shtetasi A. P. ka pohuar se pistoletën pas ngjarjes e ka hedhur në vendin ku ka kryer 

vetplagosjen e tij, por megjithë kqyrjet dhe kërkimet e bëra kjo armë nuk është gjetur 

nga policia. 

 

Duke qenë se nga ana e shtetasit A. P., nuk rezulton se  ky shtetas të ketë kryer ndonjë 

kallzim a njoftim të rremë me shkrim a me gojë në organet e  policisë,  të drejtësisë 

apo organe të tjera lidhur me ngjarjen e ndodhur organi i akuzës, ka konkluduar në 

faktin se shtetasi A. P., nuk ka konsumuar elementë të veprës penale të “Kallzimit të 

rremë”, por ai ka kryer vetplagosje me armë zjarri të cilën e mbante pa leje të 

organeve kompetente, vepër kjo penale e  parashikuar si e tillë nga  neni 278/2  i  

Kodit Penal i ligjit të kohës bazuar neni 3/3 të Kodit Penal. 

 

Mbështetur në sa sipër, kjo gjykatë duke evidentuar fajësinë e shtetasit A. P. për 

veprën penale të “Prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve luftarake dhe municionit” 

parashikuar nganNeni 278/2 i Kodit Penal për të cilën ai akuzohet; fajësi e cila 

rezulton e provuar me provat e administruara si: 

- Procesverbali i kqyrjes së vendit të ngjarjes; 

- ai i kqyrjes dhe marrjes së provës materiale; 

- procesverbali i kqyrjes se dokumenteve datë 06.04.2013; 

- procesverbalet e sekuestrimit të predhës së armës, hequr nga operacioni i kryer në 

këmbën e të dyshuarit A. P.; 

- procesverbali i sekuestrimit dt.08.04.2013; 

- me aktin e ekspertimit mjeko-ligjor nr. 680, datë 22.04.2013 “Mbi dëmtimet e 

shtetasit A. P., nga akti i ekspertimit balistik predhë nr. 4112, datë 18.04.2013, me 
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konfirmimin e dërguar me shkresën nr. 2987/1 prot., datë 9.5.2013 të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Policisë së Shtetit; 

- si edhe me deklarimet e shtetasve Sh. P., D. C., L. L., I. P., A. J. 

 

Por ndonëse konstatohen elementë të fajësisë dhe të provueshmërisë së saj, në lidhje 

me veprën penale për të cilën shtetasi A. P. akuzohet, gjykata gjen të drejtë 

pretendimin e organit të Prokurorisë, për caktimin e masës mjekësore “Mjekim i 

detyruar ambulator” ndaj tij.” 

 

 

Pavarësisht rrethanave të faktit, duke qenë se arma nuk është gjetur dhe nuk 

është paraqitur si provë materiale në gjykim, për mendimin tim është i padrejtë 

cilësimi i veprës si prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe 

municionit, parashikuar nga neni 278/2 i K. Penal. Ky është një nga rastet e 

pakta ku organi i akuzës, prokuroria, bashkë me gjykatën, mund të vendosnin 

trajtimin e pavullnetshëm të personit në një institucion mjekësor të specializuar, 

duke u bazuar në nenin 20 të ligjit nr. 44/2012 “Për shëndetin mendor”, i 

ndryshuar dhe jo në Kodin Penal.  

 

Për zbatimin e mbylljes së detyruar në spital psikiatrik, gjykata mund të 

mjaftohej me thëniet e ekspertit dhe rrezikshmërinë shoqërore të subjektit, ose 

mund të vendoste shërbimin ambulator të specializuar, duke u bazuar në nenin 

10 të ligjit nr. 44/2012 “Për shëndetin mendor”, i ndryshuar, pasi rrethanat e 

faktit tregojnë se subjekti nuk ka kryer asnjë vepër penale. 

 

 

1.4 Akti i ekspertimit dhe vlera e paracaktuar në gjykim. 

 

Rasti në fjalë është një nga rastet më të rralla dhe më të debatueshme në praktikë sa i 

përket vlerës së kriterit juridik kundrejt atij mjekësor. 332 Kemi të bëjmë me veprën 

penale të marrëdhënieve seksuale në gjini dhe me persona të mitur.  

 

“Në datën 30.03.2013 shtetasja M. G., vajza e personit nën hetim A. G. është 

paraqitur në Komisariatin e Policisë Tropojë dhe ka kallëzuar se babai i saj A. G. ka 

kryer marrëdhënie seksuale me të që kur ajo ka qenë në klasën e gjashtë. Ajo ka 

kallëzuar se kjo ka vazhduar në mënyrë sistematike deri në fund të muajit dhjetor 

2012 kur kjo e fundit është larguar nga shtëpia. 

 

Nga muaji dhjetor 2012 shtetasja M. G. ka jetuar në shtëpinë e të afërmve të saj në 

fshatin Kërnajë Lezhë. Ajo ka jetuar tek halla e saj nga banesa e së cilës është 

larguar në datën 30.03.2013 së bashku me vajzën e hallës shtetasen B. K. Pas 

largimit të tyre familjarët kanë njoftuar policinë dhe të dy vajzat janë kapur dhe 

shoqëruar në komisariatin e Policisë Tropojë. 

 

                                                           
332 Vendim nr. 264, datë 23.04.2014 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 



PAPËRGJEGJSHMËRIA PËR SHKAK TË GJENDJES MENDORE    

KRITERI JURIDIK NË TË DREJTËN PENALE 

 

 

   
138 

 
  

Nga akti i ekspertimit mjeko-ligjor nr. 145, datë 01.04.2013 ka rezultuar se: "Në 

trupin e shtetases M. G. nuk vërehen dëmtime të jashtme trupore. Shtetasja M. G. 

është e defloruar dhe deflorimi i saj është i vjetër." 

 

Në këto rrethana, shtetasi A. G. është ndaluar i dyshuar në datën 30.03.2013 për 

veprat penale të sipërcituara. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr. 210, 

datë 03.04.2013 ka vendosur vleftësimin e ligjshëm të ndalimit dhe ka caktuar ndaj 

shtetasit A. G. masën e sigurimit "Arrest me burg". Kjo masë është ndryshuar nga 

Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 118, datë 24.04.2013, e cila ka vendosur ndaj 

tij masën e sigurimit "Shtrim në institucion psikiatrik".  

 

Shtetasi A. G. e ka mohuar një fakt të tillë.  

 

Nga dosja e këtij shtetasi e përfitimit të pensionit të z. A. G., rezulton se ai është 

diagnostifikuar me diagnozën "Skizofreni dhe ka dalë ne KEMP më datë 06.02.2007. 

Nga akti ekspertimit psikiatriko-ligjor nr. 144 date 24.05.2013, rezulton se:  

1. Shtetasi A. G. vuan nga sëmundja psikike. 

2. Shtetasi A. G. vuan nga sëmundja psikike e Skizofrenisë Paranoide. 

3. Shtetasi A. G. nuk është i përgjegjshëm para ligjit.  

4. Duke patur parasysh rrezikshmërinë shoqërore për shkak të sëmundjes psikike ka 

nevojë për mjekim të detyruar në një institucion mjekësor. 

 

Në këto rrethana ka filluar procedimi penal në ngarkim të shtetasit A. G. për veprat 

penale të "Marrëdhenie seksuale me të mitura" dhe "Marrëdhënie seksuale në 

gjini", parashikuar nga neni 100/2 dhe 106 i Kodit Penal. 

 

Në këto kushte nga organi i akuzës është sjellë për gjykim shtetasi A. G. për veprat 

penale të "Marrëdhenie seksuale me të mitura" dhe "Marrëdhënie seksuale në 

gjini", parashikuar nga neni 100/2 dhe 106 i Kodit Penal, duke i kërkuar gjykatës 

pushimin e çështjes penale në ngarkim të këtij shtetasi dhe caktimin e masës 

mjekësore duke urdhëruar shtrimin e tij të detyruar në një institucion psikiatrik.  

 

Gjatë gjykimit u pyetën me cilësinë e dëshmitarit shtetasit M. G., P. G., Sh. G., E. G., 

I. P. dhe B. Sh., D. B. 

 

Dëshmitarja M. G. shpjegoi para gjykatës se: "Aktualisht jetoj në qendrën "Vatra'' në 

VIorë. Kam shkuar në datën 29 Mars të këtij viti.... Ika nga shtëpia në datën 9 Dhjetor 

2012 sepse babai im donte të më përdhunonte, e kishte bërë edhe më parë edhe atë 

natë ishte pothuajse mesi i natës rreth orës 9 ose 10. Unë isha duke fjetur me motren 

time të vogël E. G. në dhomën tonë. Atë natë po flinim bashkë sepse kisha shumë 

frikë sepse babai im vinte çdo natë në dhomë dhe më zgjonte mua. Ka filluar që kur 

ishim të vegjël, mendoja që na rrihte pasi ai ishte shume fanatik nuk donte që ne të 

bënim gjëra të këqija. Mbaj mend që atë vit kisha mbaruar klasën e 5-të dhe do të 

filloja të gjashtën ndërkohë jetoja në Tropojë në fshatin Pace, jetonim që të 

gjithë bashkë.... Ishte koha e fillimit të klasës së gjashtë. Një natë ai më tha mua se do 

të flinim jashtë se ishte freskët. Ne flinim të gjithë fëmijët në një dhomë tjeter ndërsa 

babai me njerkën bashkë. Atë natë fjeta jashtë me babain. Kishim një si punë bace të 
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vogël para shtëpisë si oborr. Shtruam një si dyshek të hollë dhe një batanije. ... Kemi 

rënë për të fjetur nga ora 7-8. Njerka flinte vetëm te dhoma ku flinin ata të dy bashkë. 

Njerka nuk pyeti pse do të flinim jashtë. Shkuam për të fjetur dhe kur të gjithë kishin 

rënë në gjumë dhe ishte qetësi ky më tha mua pse nuk fle e zhveshur pasi është më 

freskët kështu. Unë i thashë jo se jam mirë kështu, ktheva kokën dhe u largova pak 

pasi kisha frikë dhe nga vete pyetja. .. Pastaj ky më tërhoqi më tha do flesh kështu si 

të them unë dhe hiqi rrobat. Unë fillova të qaj dhe i thashë jo se jam mirë kështu 

nuk dua ti heq. Më tërhoqi, filloi të më hiqte me zor, të më qëllonte, të më mbyllte 

gojën dhe thoshte unë do të bëj çfarë të dua me ty, je vazja ime dhe mos guxo ti 

thuash njeriu sepse ligji nuk më kap mua pasi thoshte që jam i çmendur. Nuk çaj 

kokën as për ligjin dhe as për njeri. Pastaj më përdhunoi. Më hoqi rrobat me zor 

pastaj me hipi sipër dhe kreu aktin seksual. Atëherë unë nuk e dija se çfarë ishte por 

sot e di. Në atë kohë unë nuk kam patur ndonjë lidhje me ndonjë person tjetër, unë 

nuk e dija se çfarë ishin këto. ...është përsëritur një herë te shtëpia që vajtëm me 

qera në Levan, kishte raste që ndonjë herë vinte natën më thoshte mos bëj zhurmë 

më merrte me nxirrte përjashta dhe herë të tjera kur gjithë familja shkonte në Kishë 

dhe mua më mbante në shtëpi. Kjo gjë ndodhte shpesh. Kishte raste një herë në tre 

ditë. ... Mund të ketë qenë ora 9 - 10 e mbrëmjes pasi atë ditë ne kemi rënë për të 

fjetur nga ora 7 - 8  pasi babai kishte pire gjithë ditën dhe kur erdhi në shtëpi po na 

qëllonte dhe rrihte kot. Qëllonte motrën e vogël E. G. dhe thoshte që ke bërë dhe 

këto të dyshojnë. Më pas erdhi në dhomën tonë dhe më tha pse keni fjetur bashkë 

unë ju kam blerë krevate veç e veç. Pastaj më tha mua hajde vrap te dhoma tjetër. 

Njerka e quajtur P. ishte te dhoma ku flinin bashkë. Pastaj më thirri mua në dhomë. 

Motra E. ishte ngritur dhe po më shikonte dhe unë i thashë të lutem mos më lër vetëm 

se ky do të më përdhunojë dhe ky më mori tha hajde shpejt te dhoma tjetër. Shkova 

pastaj, motra vinte vazhdimisht aty sepse i thashë të lutem mos më lër vetëm dhe ajo 

nuk donte të më linte vetëm. Ky i thoshte ik se kam punë me M. ndërsa ajo i thoshte 

ma jep M. se kam frikë të fle vetëm. Pastaj kishte marrë sëpaten, kishte një sëpatë të 

vogël dhe më tha e shikon që i ke bërë dhe këto të dyshojnë, e shikon si po vjen dhe 

kjo, unë i thashë të lutem më lër të shkoj të fle se nuk ju kam thënë asgjë. Ky tha 

mbylle gojën dhe hajde shtrihu shpejt këtu se do bëj çfarë të them unë. U nisa te 

dhoma me vrap. Ai erdhi atje dhe më qëlloi ...më qëllonte në çdo vend ku të kapte 

edhe motra i tha hajde o ba të luajmë shah edhe lëre E. Ai i tha shko më prit të 

dhoma se do të vij tani dhe vazhdoi të më qëllonte, pastaj motra vajti mori telefonin 

për të marrë motrën e madhe dhe ky iku te dhoma tjetër. Pastaj dola nga dritarja dhe 

ika. ...Mora shinat ika drejt shinave të trenit, kalova tynelin dhe pastaj ndalova para 

një lokali ku ishte një grua që shiste byrek, kishte zbardhur mund të ishte ora rreth 5- 

6 e mëngjesit. Ishin shinat dhe ishte një rrugë që ndante shinat me rrugën e 

makinave, kalova te ajo rruga e vogël, kalova në rrugën e makinës dhe eca pak drejt 

dhe aty ishte dyqani i byrekëve. Erdhën dy gra. ... Ato më pyetën çfarë bën qenke 

lagur ...Unë i thashë kam dalë për të kërkuar punë, pastaj më mori brenda dhe më tha 

kush të merr në punë kështu si je bërë. U futa në facebook dhe pashë që motra më 

kishte lënë mesazh numrin e çunit të tezes pasi ai ka thëne se do të mbaj ty. Ai 

quhet K. M. ...Ky burri i shitëses së byrekëve më nisi me makinë pagoi lekët e 

makinës për në Tiranë. Nuk e di se sa ka qenë ora por ishte zbardhur. ...Takova 

kushëririn, pastaj erdhi dhe motra Sh. na takoi te dyve. Motrës nuk i thashë asgjë, 

ajo e kuptoi vetëm tha shyqyr që erdhe. Tani ke shpëtuar do të rrish me kushëririn. 
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Pastaj shkova në Lezhë me kushëririn K. Kam qënduar dy ditë me familjen e tij dhe 

më pas ai më çoi te nëna e tij M. M. që jeton në Torovicë në Lezhë. Ndenja një muaj 

atje.. Babai i merrte në telefon kushëririn K. dhe kushëririn tjetër A. që jetojnte me 

tezen dhe ju thoshte do vij ta vras. Ndenja rreth një muaj tek tezja, pastaj motra kishte 

folur me hallën tjetër K. Z. që jetonte në Tropojë Bajram Curri dhe ajo kishte pranuar 

të më merrte. Ndenja rreth një muaj - një muaj e gjysëm dhe pastaj kam shkuar te 

halla tjetër A. K. që jeton në fshatin Kërnajë në Barjam Curri. Babai e merrte hallën 

shpesh në telefon ...Unë kam biseduar me vajzën që ishte 16 vjeçe B. K., ajo më tha 

mua më thuaj arsyen pse ke ikur dhe unë i thashë se babai tentoi të më përdhunonte. 

... Ishte data 29 Mars 2013. Dola nga shtëpia e hallës së bashku me B., ka qenë rreth 

orës 22.00 - 23.00. Ne po ecnim drejt ndërkohë halla kishte shkuar në Polici dhe 

kishte bërë denoncim. Rrugës na kapi policia, na shoqëroi deri në rajon.... Ju thashë 

se kam ikur nga shtëpia pasi babai tentoi të më përdhunonte dhe kam dhënë 

denoncimim...." 

 

Dëshmitarja Sh. G. shpjegoi para gjykatës se: "Ajo është larguar nga shtëpia në 

muajin dhjetor 2012. Në atë periudhë ajo ka patur pak probleme me babain dhe ka 

thënë që babai e keqtrajtonte. Ajo më ka thënë që babai e rrihte se pse e rrihte nuk e 

di, ajo më ka thënë sepse nuk vajta te ullinjtë e gjëra të tjera të ngjashme. Ishte 

larguar nga shtëpia se di si ka gjetur mundësi të jetë futur në internet dhe më ka 

shkruar që babai më rrahu dhe ika. Unë i shkruajta ku je më lajmëro po nuk më 

ktheu përgjigje, i lashë dhe numër telefoni ajo nuk më mori në telefon deri 

mbasditen e ditës tjetër që më mori më tha jam në Tiranë çfarë të bëj, i thashë që të 

shkonte me kushëririn K. M. ..e kam takuar në Tiranë në momentin që takoi dhe K., 

gati dy ditë pasi kishte ikur nga shtëpia ...Ajo nuk më ka treguar që babai ta 

ngacmonte seksualisht. Më ka shprehur shqetësim se ishte e mërzitur me babain se i 

bërtiste dhe e rrihte. Unë vetë nuk kam pasur veprim me natyrë të tillë me babain." 

 

Kjo dëshmi në bazë të nenit 362/1 të K. Pr. Penale u kundërshtua nga prokurorja me 

procesverbalin e dt. 30.03.2013, ku ajo ka shpjeguar se: "M. më ka treguar që është 

ndierë e kërcënuar seksualisht nga babai jonë dhe që nuk ishte hera e parë.”  

 

Dëshmitarja E. G. shpjegoi para gjykatës se: "M. është larguar në 8 dhjetor 2012, 

pasi i ka dhënë babi ca shpulla se rrinte shumë në internet dhe bënte gjëra të 

pakontrolluara, si vente në disko pa marrë leje. ...shkonte në vende të tjera si te pylli i 

Levanit që është një ....Ajo ishte në shtëpi. Ka qenë ora 9 e darkës. Unë isha me atë 

në dhomë, po shihnim televizor në dhomën tonë. Babi A. ishte me mamm në dhomën e 

gjumit. Në një moment unë shkova për të pirë ujë në dhomën tjetër kur u ktheva nuk e 

pashë M. Dritarja ishte e hapur. Kontrollova nëpër shtëpi se gjeta dhe lajmërova 

prindërit. Njoftuam policinë, e mori babi. Atë natë nga ora 7, 8 kur ishim të gjithë në 

dhomën e pritjes aty ndodhi një debat se rrinte shumë në internet, i foli babai ajo 

kundërshtoi me ashpërsi, babai në nerva e sipër i dha dy shpulla nuk më ka treguar 

për ndonjë veprim të turpshëm." 

 

Kjo dëshmi në bazë të nenit 362/1 të K. Pr. Penale u kundërshtua nga prokurorja me 

procesverbalin e dt.30.03.2013, ku ajo ka shpjeguar se: "M. më ka treguar se babai 

jonë kur ka qenë vetëm me të në shtëpi ka dashur të me shtijë në krevat pa dëshiren 
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time....''. Dëshmitarja P. G. shpjegoi para gjykatës se: "M. me A. ka shkuar shumë 

mirë E., A. e kritikonte ndonjë herë i thoshte mëso siç mëson vajza e madhe. Ajo ra 

nga mësimet dhe vonohej në shkollë. A. i ka rënë vetem një shuplakë, kur ka ikur nga 

banesa në muajin nëntor 2012, ka ikur pa dijeninë tonë, rrinte në internet. ... Ka ikur 

në 6 nëntor 2012 dhe s' ka ardhur më në shtëpi kemi njoftuar dhe komisariatin. Jo, 

asnjëherë dhe nuk është e vërtetë pasi unë i kam rritur vetë ato, është thjesht trillim i 

saj. M. ka lidhje me një djalë e ka pare komuniteti i Levanit unë vetë nuk e njoh, e 

kanë parë duke zbritur nga ullishtet atë dhe një djalë." 

 

Dëshmitarja I. P. shpjegoi para gjykatës se:  "A. G. nuk e njoh. Ka më tepër se një vit 

por se di të saktë kam marrë punën në orën 5 në mëngjes, kur vij gjej ulur te shkallët 

një vajzë, u afrova i thashë mirëmëngjes s'na ktheu përgjigje. Unë isha me nusen e B. 

që quhet E. Sh. Futemi në dyqan fillojmë punën dhe dalim jashtë e marrim brenda. E 

pyetëm për emrin po nuk ktheu asnjë përgjigje. Ishte e shqetësuar e lodhur. Ishte me 

shapka me tuta treçerekshe dhe një triko se mbaj mend mirë. Ajo qëndroi 2, 3 orë, 

pastaj i kërkoi ndihmë B., foli në internet na tha që do fliste me djalin e tezes, pastaj e 

çoi B. së bashku me djalin e tij deri në Fier. Djali i B. është rreth 16 vjeç." 

 

Dëshmitari B. Sh. shpjegoi para gjykatës se: "Rreth një vit më parë, kam shkuar te 

lokali në pronësinë time në Rreth Libofshë që ështe Bar Bufe, byrektore. Ka qenë ora 

8:30, 9 mëngjes, kur kam vajtur në punë më ka thënë I. P. që është punëtore tek mua 

që ka ardhur një vajzë, do punë. E pyeta vajzën ça pune donte. E pyeta ça ndihme 

donte, e pyeta për numër telefoni, ku e kishte shtëpinë. Ajo më tha kam një djalë teze 

në Lezhë apo Shëngjin dhe donte të komunikonte po s'kishte numër u fut në internet, 

komunikoi i mori numrin e telefonit dhe nëpërmjet telefonit tim foli në telefon fola 

dhe unë me atë djalin, emrin nuk ma tha, e pyeta ku ta nis më tha ma nis për te Zogu 

i Zi në Tiranë. E çova te furgonat në Sheq i pagova furgonin dhe i dhashë 20 mijë 

lekë me vete, unë kam qenë bashkë me djalin tim 10 vjeç.". 

 

Dëshmitari D. B. deklaroi para gjykatës se shtetasi A. G. kujdesej për fëmijet e tij 

dhe se nuk e dinte arsyen pse vajza e tij M. G. ishte larguar nga shtëpia. 

 

Për dëshmitarët B. K. dhe R. K. konform nenit 369 të Kodit të Procedurës Penale janë 

lexuar deklarimet e lejueshme me procesverbalet e deklarimeve të dhëna gjatë 

hetimeve parapake ku kanë deklaruar se M. G. kishte shkuar në shtëpinë e tyre në 

Kërnajë dhe u ka thënë se nuk donte të kthehej në shtëpinë e saj por nuk u kishte 

treguar se çfarë problemi kishte. 

 

Nga analiza e provave të sipërcituara ka rezultuar se shtetasi A. G. ka kryer veprat 

penale për të cilat është hetuar dhe sjellë për gjykim. 

 

Gjithashtu nga akti i ekspertimit psikiatriko-ligjor i këtij shtetasi ka rezultuar se ai 

është i papërgjegjshëm për veprën e kryer për shkak të gjendjes së tij mendore. Në 

këto kushte përmbushen të dy kriteret e përcaktuara në nenin 46 të Kodit Penal për 

caktimin e masës mjekësore ndaj shtetasit A. G. Në arritjen e këtij përfundimi gjykata 

bazohet edhe në konkluzionin e arritur nga ekspertët psikiatër pas ekzammimit të tij, 

sipas të cilëve shtetasi në fjalë ka nevojë për mjekim të detyruar në spital psikiatrik. 
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Në përfundim gjykata çmon se në përputhje me kriteret e nenit 290/1 /b të Kodit të 

Procedurës Penale procedimi penal në ngarkim të shtetasit A. G. duhet të pushohet 

duke qenë se ka filluar, pasi personi ndaj të cilit zhvillohet ky procedim penal është i 

papërgjegjshëm. Për shkak të gjendjes së tij aktuale mendore gjykata çmon se në 

përputhje me kriteret e nenit 46 të Kodit Penal ndaj shtetasit A. G. duhet caktuar si 

masë mjekësore mjekimi i detyruar në një institucion psikiatrik. 

 

 

Duke analizuar rastin në fjalë, mendoj se vendimi i gjykatës nuk bazohet dhe as 

nuk argumentohet në bazë të kriterit juridik të konceptit të papërgjegjshmërisë.  

 

Në shumë momente gjatë shqyrtimit gjyqësor rezulton qartë se i pandehuri, edhe 

pse i prekur nga një sëmundje mendore, e ka aftësinë për të kuptuar. Kjo 

shprehet kur ai vetë pranon se është i sëmurë dhe ligji nuk mund të veprojë mbi 

të, si edhe nga dëshmitë e të dëmtuarës.  

 

Për sa i përket konceptit të papërgjegjshmërisë dhe kriterit juridik, gjykata nuk 

ia nënshtron të gjitha provat shqyrtimit gjyqësor. Ajo merr të mirëqenë vetëm 

aktin e ekspertimit dhe e bazon gjithë vendimin mbi këtë akt, duke i dhënë këtij 

të fundit një vlerë të paracaktuar, edhe pse ka dëshmi që vërtetojnë faktin se 

personi është i aftë për të kuptuar.  

 

Papërgjegjshmëria në thelb është kriter juridik, si në aspektin aspektin 

procedurial edhe në atë material. Në aspektin procedurial gjykata vlerëson aktin 

e ekspertimit dhe e pranon ose jo këtë të fundit.  

 

Në aspektin material, ajo që i intereson gjykatës, nuk është sëmundja në 

kuptimin e ngushtë të fjalës, por është aftësia për të kuptuar. Akti i ekspertimit 

ka më tepër një rol ndihmës në gjykim dhe në vetvete është një koncept abstrakt.  

 

Gjykata duhet të krijojë bindjen për ekzistencën e aftësisë së të pandehurit, jo 

vetëm duke u bazuar në thëniet e ekspertit por në gjithë provat e administruara 

në shqyrtimin gjyqësor, si dhe nga thëniet e vetë të pandehurit. Në këtë mënyrë, 

pra duke e bazuar vendimin vetëm mbi kriterin juridik, operojnë gjykatat në 

vendet Skandinave ose në Shtetet e Bashkuara. Këtë do ta trajtojmë në vijim kur 

të analizojmë praktikën gjyqësore ndërkombëtare. 

 

 

1.5 Skema e nozografisë dhe akti i ekspertimit psikiatrik. 

 

Rasti në vijim 333 përbën një nga kazuset më të debatuar në praktikën gjyqësore për dy 

arsye kryesore: së pari, bëhet fjalë për dy vepra penale shumë të rënda, marrëdhënie 

seksuale me dhunë me të mitur dhe vrasje në rrethana të tjera cilësuese; së dyti, sepse 

edhe sot vazhdojnë debatet e shumta mbi dhënien e një vendimi të drejtë. Këto debate 

                                                           
333 Vendim nr. 57, datë 30.06.2008 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër. 
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lidhen me faktin nëse autori ka qenë i aftë mendërisht në kohën e kryerjes së veprës 

penale. 

 

“Në datën 24.10.2007, shtetasi Y. Ç., banor i lagjes Kamen, Peshkopi, është 

paraqitur pranë Drejtorisë së Policisë Qarkut Dibër dhe ka kallzuar për humbjen e 

djalit të tij shtetasit B. Ç., i datëlindjes 1998, nxënës në klasën e katërt në shkollën 9-

vjeçare, Kamen. Sipas tij humbja e djalit të tij kishte ndodhur rreth orës 14-30 të datës 

23.10.2007 dhe megjithë kërkimet e bëra nga familjarët nuk ishte bërë e mundur gjetja 

e tij. Në funksion të këtij kallzimi nga ana e policisë gjyqësore janë kryer një sërë 

veprimesh hetimore për të bërë të mundur gjetjen e shtetasit të humbur, derisa në datë 

27.10.2007 është marrë informacion se në afërsi të fshatit Tomin, disa metra larg spitalit 

Rajonal Dibër dhe pikërisht poshtë lagjës Kamen është konstatuar trupi pa jetë i një 

shtetasi me karakteristikat e të humburit, shtetasit B. Ç. Menjëherë është formuar grupi 

hetimor dhe është shkuar në vend ngjarje ku janë kryer një sërë veprimesh hetimore, si 

kqyrje e vendit të ngjarjes, kqyrje e kufomës, kqyrja e marrje provave materiale, 

marrje deklarimesh ku është mundur të identifikohet kufoma e këtij shtetasi që i përkiste 

viktimës B. Ç. si dhe të rindërtohet skena e krimit, mënyra e realizimit të tij si dhe autori 

i kryerjes, ku siç rezultoi e provuar, ka rezultuar të jetë i pandehuri Sh. Z. 

 

I pandehuri Sh. Z. është banor i lagjes Kamen qytetit Peshkopi, dhe jeton së bashku me 

prindërit e tij dhe është i pa punë. I pandehuri Sh. Z. në datën 23.10.2007 aty rreth orës 

14-30 ka qenë duke qëndruar para pallatit të tij, ku aty pranë ka kaluar viktima B. Ç., i 

cili sapo kishte mbaruar shkollën dhe po kthehej për në shtëpi. Viktimës i ka prerë 

rrugën i pandehuri Sh. Z. të cilit i ka thënë që shko në shtëpi dhe lëre çantën dhe 

hajde të dalim e të lozim bashkë. Duke qenë se ishin banor të një lagje e kishte dhe 

raste të tjera që i pandehuri qëndronte me viktimën. Viktima B. Ç. ashtu ka bërë ka 

shkuar në banesë ka lënë çantën dhe është larguar për të mos u kthyer më. Ai është 

takuar me të pandehurin poshtë pallatit të tij dhe së bashku kanë dalë për të lozur me top, 

gjatë kohës i pandehuri ka dërguar viktimën tek një dyqan në lagje që i përket 

shtetasit A. S. për të blerë cigare por shitësi, shtetasi A. nuk i ka dhënë atij cigare pasi 

nuk kishte paketë të hapur. Pas kësaj i pandehuri ka ftuar viktimën që të dilnin një 

xhiro nga përroi i Tominit e kështu kanë bërë viktima ka shkuar pas të pandehurit dhe në 

kohën që kanë arritur tek disa shkurre të dendura, në një vend të pjerrët, i pandehuri 

është ndalur aty. Në mes të shkurreve i pandehuri kishte rregulluar një vend ku 

qëndronte shpesh aty, madje gjatë verës kishte raste ku dhe flinte. I pandehuri e njihte 

mirë atë zonë dhe me të arritur aty i ka kërkuar viktimës që të kryente marrëdhënie 

homoseksuale me të. Siç duket i pandehuri është joshur nga viktima që në momentet e 

para, kur e ka takuar atë në lagjen e tij dhe ka menduar skenën për realizimin e 

veprimeve kriminale me të. Viktima ka kundërshtuar të pandehurin dhe mes të qarave 

i ka kërkuar atij që ta linte të shkonte në shtëpi, por i pandehuri ka vazhduar 

veprimtarinë e tij kriminale duke përfituar edhe nga mosha e viktimës, e ka kapur atë 

me forcë dhe ka kryer me të marrëdhënie homoseksuale, duke i shkaktuar viktimës 

dëmtime të rënda. Pasi ka mundur të realizojë marrëdhënien homoseksuale me 

viktimën i pandehuri i ka kërkuar atij që të mos tregonte në shtëpi për atë çfarë i 

ndodhi. Viktima mes britmave i ka kërkuar të pandehurit ta linte të shkonte në shtëpi, 

por i pandehuri nuk e ka lejuar atë. I pandehuri duke mos patur besim tek viktima, pra 

që ai do të tregonte në shtëpi për veprimet kriminale të tij, ka vendosur ta vrasë atë. I 
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pandehuri në moment ka hequr lidhësat e këpucëve të tij e po kështu dhe lidhësat e 

atleteve të viktimës, i ka bashkuar duke krijuar një lidhëse të gjatë dhe pasi ka rrëzuar 

viktimën ja ka lidhur ata për fyti duke ja shtrëngur fort derisa ai ka dhënë shpirt. Pasi 

ka realizuar krimin makabër i pandehuri ka tërhequr zvarrë disa metra viktimën duke 

e vendosur poshtë disa shkurreve në pozicionin përmbys. I pandehuri i ka hequr 

viktimës lidhësat nga qafa dhe i ka fshehur ato disa metra larg vendit të ngjarjes 

poshtë një guri rrëzë përroit për faktin se sipas tij nuk dëshironte të linte shenja 

duarsh në to. Pas kësaj i pandehuri është larguar në drejtim të lagjes Kamen e më pas 

për në shtëpinë e tij. Pasditen e asaj dite i pandehuri ka dalë nga shtëpia dhe ka takuar 

familjarët e viktimës të cilët e kanë  pyetur nëse kishte dijeni për djalin e tyre. I 

pandehuri u është përgjigjur se nuk kishte dijeni për të dhe ka vazhduar të kërkojë së 

bashku me ta. Të nesërmen familjarët dhe të afërmit e viktimës kanë filluar përsëri të 

kërkojnë atë dhe bashkë me ta vijonte kërkimet dhe i pandehuri Sh. Z. i cili ka shkuar 

dhe në banesën e viktimës dhe u ka dhënë familjarëve lloj lloj versionesh për humbjen 

e tij…..” 

 

 

Nga shqyrtimi gjyqësor i gjithë provave të paraqitura nga organi i akuzës, 

rezultoi e provuar se autori i veprës penale ishte i pandehuri Sh. Z.  

 

Nga analiza e vendimit të mësipërm hasim një sërë problematikash proceduriale, 

si dhe në lidhje me aftësinë e autorit për të kuptuar. Rezulton se gjatë fazës së 

hetimeve paraprake, po ashtu edhe në gjykim, prokuroria dhe gjykata janë vënë 

në dijeni të disa çrregullimeve mendore që kanë ekzistuar tek i pandehuri 

përpara se ai të kryente veprën penale.  

 

Edhe pse janë njohur për ekzistencën e këtyre çrregullimeve nga ana e 

familjarëve të të pandehurit, gjykata nuk ka vendosur masën e sigurimit më të 

përshtatshme për të, që do të ishte ajo e shtrimit të përkohshëm në spital 

psikiatrik.  

 

Për sa i përket konceptit të papërgjegjshmërisë, debatet që vazhdojnë dhe sot 

janë të shumta, edhe pse ka kaluar shumë kohë nga dhënia e vendimit. Nga 

gjithë aktet e ekspertimit të kryera nga mjekët psikiatër, gjatë gjithë gjykimit 

është pranuar fakti se i pandehuri prej një kohe shumë të gjatë ka vuajtur nga 

çrregullime mendore. Po ashtu ai është trajtuar për këto çrregullime për një 

kohë të gjatë para se të kryente veprën penale, megjithatë gjyktata në rastin në 

fjalë është bazuar tërësisht në kuptimin e kriterit juridik të parashikuar nga 

doktrina për konceptin e papërgjegjshmërisë. Ajo që i ka interesuar gjykatës ka 

qenë aftësia për të kuptuar e të pandehurit dhe jo çrregullimi. Mjekët psikiatër 

kanë pranuar ekzistencën e sëmundjes mendore, duke konkluduar se personi 

ishte i përgjegjshëm në kohën e kryerjes së veprës, edhe pse këto çrregullime 

janë të parashikuara në skemën e nozografisë. Në këto kushte gjykata ka 

vlerësuar provat e administruara dhe thëniet e të pandehurit, i cili ka pranuar 

thurjen e një plani të mëparshëm për kryerjen e veprës penale të marrëdhënieve 

sekuale dhe se vrasjen e të miturit e ka kryer me qëllim e fshehjes së veprës së 

parë.  
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Ajo që duhet të theksojmë është se jo gjithmonë gjykata duhet të mbështet në 

thëniet e ekspertit për të dhënë vendimin. Për të përcaktuar paaftësinë e të 

pandehurit në momentin e kryerjes së veprës penale, gjykata duhet të krijojë 

edhe vetë një bindje të tillë. 

 

Ndryshe nga rasti i mëparshëm, ku nga vetë thëniet e të pandehurit dilte qartë se 

tek ai akzistonte aftësia për të kuptuar, e ku gjykata u bazua në dhënien e 

vendimit vetëm mbi aktin e ekspertimit, në rastin në fjalë gjykata ka ushtruar 

më së miri kompetencat që i jep ligji dhe është mbështetur drejtpërdrejt mbi 

kriterin juridik të papërgjegjshmërisë, pra në ekzistencën e aftësisë për të 

kuptuar në momentin e kryerjes së veprës penale. 

 

 

Në fillim të vitit 2002, opinioni mbarëshoqëror u trondit nga një sërë vrasjesh të 

kryera në qytetin e Shkodrës, të pahasura më parë në praktikën Shqiptare. Bëhej fjalë 

për një vrasës serial në kuptimin e mirëfilltë, i cili kishte kryer katër vrasje, ndërmjet 

të cilave edhe atë të një fëmije tre vjeç. 334 

 

S. K., një ish ushtarak me profesion murator, i padënuar, familjar i rregullt dhe 

besimtar i devotshëm, diskutohet edhe sot se veprat penale janë kryer në kushtet e 

çrregullimeve mendore. Viktimat e S. K. ishin të njohurit e tij, lidhje shumë të afërta 

shoqërore prej vitesh. Të katërta krimet janë kryer në të njëjtën mënyrë, nëpërmjet një 

çekiçi, mjet i cili çoi edhe në identifikimin e autorit. 

 

Me cilësinë e provës u soll për shqyrtim akti i ekspertimit psikiatriko-ligjor mbi 

ekzaminimin psikik të të pandehurit me qëllim për t’iu dhënë përgjigje pyetjeve nëse i 

pandehuri vuan nga ndonjë sëmundje psikike dhe nëse ishte i përgjegjshëm para ligjit. 

 

Ekspertët psikiatër konkluduan se i pandehuri ishtë “i çorientuar në kohë dhe në 

hapësirë, kishte tipare patologjike të karakterit, çekuilibrim dhe disharmoni 

personaliteti, çrregullime të personalitetit dhe karakter paranoiak, megjithatë ai e 

poziciononte veten në raport me akuzën, e kuptonte fare mirë atë e për pasojë ishte i 

përgjegjshëm.” 

 

Interes në rastin në fjalë, paraqesin tumori që kishte në tru dhe që i shkaktoi humbjen 

e jetës pas 2 vjetësh, si dhe ditari i të pandehurit. 

 

Është e padiskutueshme që sëmundja tumorale nga e cila vuante i pandehuri të ketë 

ndikuar në aftësinë e tij për të kuptuar dhe në kryerjen e veprave penale, por nuk do të 

ndalemi shumë në këtë pikë, pasi ajo paraqet interes për shkencat mjekësore.  

Ajo ku dëshiroj të ndalem është moment i çrregullimeve të personalitetit dhe 

mosorientimi i të pandehurit në kohë dhë në hapësirë në mënyrë të njëjtë si rasti i 

John Hinckley Jr., i trajtuar në vijim. 

 

                                                           
334 Vendim nr. 251, datë 15.10.2002 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 
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Nga vetë përshkrimi që i pandehuri i kishte bërë në ditar viktimave rezulton se ai i 

konsideronte ato “armiq” të tij, të cilët kishin tentuar shpesh herë ta vrisnin dhe se 

vrasjet po i kryente për një të mirë publike, duke parë tek viktimat demonin. Është e 

qartë se i pandehuri nuk e ka pasur aftësinë për të kuptuar në momentin e kryerjes së 

veprave penale për shkak të çrregullimeve të personalitetit ndikuar gjithashtu edhe 

nga tumori cerebral.  

 

 

Dënimi i S. K. me burgim të përjetshëm nga gjykata ishte më tepër për të 

kënaqur opinionin publik, i cili ishte jo pak i revoltuar nga veprat, se sa një 

dhënie e drejtësisë.  

 

Vetë koncepti i papërgjegjshmërisë është aq i ndërlikuar sa që nuk ka një 

formulë ekzakte për sa i përket aftësisë mendore, të kuptuarit se po kryen një 

vepër penale, paramendimit dhe qëndrimit të të pandehurit përballë akuzës.  

 

 

Rastet e referuara më sipër janë raste të mbledhura në gjykatat kryesore të rretheve 

Tiranë, Durrës, Fier etj., për të ilustruar problematikën ligjore të kuptimit të 

papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore, problemtikën proceduriale dhe së 

fundmi, atë të aplikimit të masave mjekësore si masa shtrënguese në kuptim të nenit 

46 të Kodit Penal. 

 

 

 

2. Raste të praktikës gjyqësore ndërkombëtare 

 

 

Praktika gjyqësore ndërkombëtare është e mbushur me vepra penale të kryera nga 

subjekte me çrregullime mendore. Megjithatë jam përpjekur që në këtë punim të 

paraqes rastet më të famshme dhe më të debatueshme nga juristët dhe mjekët psikiatër 

forensë. 

 

Në këtë pjesë të kapitullit kam trajtuar edhe disa raste të praktikës gjyqësore të 

Shteteve të Bashkuara, ku koncepti i papërgjegjshmërisë trajtohet ndryshe nga 

kontinenti Europian. 

 

 

2.1 Rasti i John Hinckley Jr. 335 

 

Vendimi i pafajësisë për shkak të papërgjegjshmërisë si pasojë e çrregullimeve 

psikike, i vitit 1982, i John Hinckley Jr. për vrasjen e mbetur në tentativë të presidentit 

të Shteteve të Bashkuara, Ronald Regan, shokoi gjithë komunitetin Amerikan. Gjyqi i 

Hinckley vë në dukje vështirësitë e sistemit që detyron anëtarët e jurisë të etiketojnë 

një të pandehur të përgjegjshëm ose jo.  

                                                           
335 law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/hinckley/hinckleyaccount.html 

http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/hinckley/hinckleyaccount.html
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Organi i akuzës pretendoi se Hinckley vuante thjesht nga çrregullimet e personalitetit, 

të cilat prekin 10% të popullsisë, ndërkohë që mbrojtja i shikonte të njëjtat 

çrregullime jo si çrregullime personaliteti por si sëmundje mendore të mirëfilltë. 

Gjykimi i Hinckley, më mirë se çdo proces tjetër, shfaq vështirësinë e përcaktimit se 

çfarë po ndodh në mendjen e një qenie tjetër njerëzore dhe në përdorimin e njohurive 

jo shkencore për t’iu përgjigjur pyetjeve ligjore që ndryshojnë tërësinë e funksionimit 

të trurit.  

 

Me qindra dëshmitarë panë në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose në media tentativën e 

vrasjes që John Hinckley Jr. i bëri presidentit Regan. Nga organi i akuzës u paraqit 

versioni i veprës së penale të kryer me paramendim, duke u bazuar kryesisht në ditarë 

të të pandehurit dhe në disa letra që ky i fundit i kishte dërguar aktores Jodie Foster. 

Teza e papërgjegjshmërisë ishte e vetmja pikë e fortë e mbrojtjes. Edhe pse ekspertët 

konkluduan se John Hinckley nuk vuante nga një sëmundje e mirëfilltë mendore por 

thjesht nga çrregullimet e personalitetit dhe kishte aftësinë për të kuptuar se po 

kryente një vepër penale, mbase dhe të paramenduar, gjykata vendosi të kundërtën. 

 

Duke u bazuar tërësisht mbi kriterin juridik, pra mbi vlerësimin përfundimtar të pasjes 

ose jo të aftësisë në kohën e kryerjes së veprës penale, gjykata pranoi aktet e 

ekspertimit për sa i përket çrregullimeve të personalitetit, edhe pse jashtë listës së 

nozografisë, duke i konsideruar ato të forta në intensitet aq sa subjekti e poziciononte 

veten në një film të Hollyëood dhe jo në jetën reale. Pavarësisht se në dukje i 

pandehuri kishte vepruar me paramendim, çrregullimet e personalitetit të evidentuara 

te ky i fundit ndikonin tërësisht në aftësinë e tij për të kuptuar, pasi nuk orientohej në 

kohë dhe në hapësirë si njeri i zakonshëm por e jetonte jetën e tij si në film. 

 

 

2.2 Rasti i Jeffrey Dahmer 336 

 

Sikurse rasti i mëparshëm, edhe ky rast është mjaft i diskutueshëm nga juristët për 

shkak të vendimit përfundimtar të gjykatës. Dahmer është konsideruar si një nga 

vrasësit serialë më të pamëshirshëm në Shtetet e Bashkuara, përveç se vrasës, edhe 

kanibal, nekrofil dhe përdhunues.  

 

Gjyqi ndaj Dahmer filloi në 30 Janar të vitit 1992 në Milëaukee me akuzën e 15 

vrasjeve. Çështja që u debatua më tepër nga mbrojtja dhe psikiatrët forensë ishte fakti 

nëse i pandehuri vuante nga çrregullime mendore apo të personalitetit.  

 

Prokurori pretendoi se çrregullimet e konstatuara tek Dahmer nuk e privonin të 

pandehurin nga aftësia për të vlerësuar sjelljen e tij kriminale ose nga aftësia për të 

kontrolluar impulset e tij. Nga ana tjetër mbrojtja pretendoi se çrregullimet e 

konstatuara tek i pandehuri ishin të karakterit të sëmundjes mendore, ai udhëhiqej nga 

obsesionet dhe impulset, të cilat ishte i paaftë t’i kontrollonte.  

 

                                                           
336 en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Dahmer#Trial 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Dahmer#Trial
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Në gjykimin që zgjati dy javë morën pjesë ekspertë psikiatër të thirrur nga mbrojtja, të 

cilët konstatuan tek Dahmer çrregullime si nekrofilia, parafilia dhe ato të 

personalitetit. Ndërkohë ekspertët psikiatër, këtë radhë të thirrur nga akuza, dëshmuan 

se Dahmer nuk vuante nga asnjë nga çrregullimet e mësipërme, sepse preferonte 

partnerë seksualë të gjallë, siç dëshmohet nga përpjekjet e tij për të pasur partnerë që 

mendonin në mënyrë racionale dhe për nevojat e të cilëve ai nuk duhet të kujdesej. 

Një ekspert tjetër i thirrur po ashtu nga organi i akuzës dëshmoi se Dahmer nuk 

vuante nga asnjë çrregullim mendor në kohën që kishte kryer veprat. Edhe pse ai e 

përshkroi të pandehurin si individ që vepronte në mënyrë të përllogaritur, e 

diagnostikoi atë me çrregullime të personalitetit. 

 

Në bazë të gjithë këtyre dëshmive gjykata e shpalli Dahmer të aftë mendërisht dhe e 

dënoi atë me burgim të përjetshëm, edhe pse pranoi faktin e çrregullimeve të 

personalitetit. Në sistemin penal Amerikan, ndryshe nga ai Shqiptar, përcaktimi i 

aftësisë për të kuptuar është ekskluzivitet i gjykatës. Asnjë ekspert me njohuri të 

zgjeruara mbi psikikën e njeriut nuk mund të tejkalojë kompetencat dhe profesionin e 

tij dhe të shprehet për një çështje tërësisht ligjore, sikurse është aftësia. Në sistemin 

tonë penal, nga vetë pyetjet që i drejton gjykata ekspertit lidhur me aftësinë mendore 

të të pandehurit, rezulton se eksperti përcakton jo vetëm aftësinë për të kuptuar, por 

edhe faktin nëse i pandehuri e kuptonte se po kryente një vepër penale. Fakti nëse një 

i pandehur kupton se ka kryer vepër penale, nuk mund të përcaktohet nga një ekspert 

psikiatër forens dhe për më tepër, kjo është një pyetje e formuluar gabim dhe drejtuar 

personit të gabuar. Nga shfletimi i literaturës së psikiatrisë forense nuk përjashtohet 

në asnjë çast që një i papërgjegjshëm të kuptojë se po kryen vepër penale ose të mos e 

kryejë atë me paramendim. Sa i përket lidhjes midis paramendimit dhe 

papërgjegjshmërisë, do të flas më gjerë në pjesën e përfundimeve. 

 

Ndërkohë në rastin e Jeffrey Dahmer, gjykata, pa iu drejtuar fare ekspertit me pyetje 

lidhur me aftësinë e të pandehurit për të kuptuar në kohën e kryerjes së veprave 

penale, e përcaktoi vetë atë, duke u bazuar në gjithë provat e tjera në shqyrtim dhe nga 

qëndrimi mohues që mbajti i pandehuri për shumë vepra të kryera prej tij. 

 

 

2.3 Rasti i Anders Breivik 337 

 

Anders Breivik është personi përgjegjës për vrasjen e më shumë se 69 personave në 

Oslo të Norvegjisë. Rasti Breivik është një rast shumë i diskutueshëm në sistemin 

penal Norvegjez, duke qenë se vetë koncepti i papërgjegjshëmrisë në vendet 

Skandinave është i ndryshëm nga shumica e vendeve Europiane dhe nga Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës.  

 

Në 25 Korrik 2011 Anders Breivik u akuzua për shkelje të nenit 147/a të Kodit Penal 

Norvegjez, i cili parashikon prishjen ose shkatërrimin e rregullave bazë të shoqërisë 

dhe krijimi i panikut mbi popullatën. Këto nene sipas Kodit Penal Norvegjez 

parashikohen në aktet e terrorizmit.  

                                                           
337 en.wikipedia.org/wki/Anders_Behring_Breivik 

http://en.wikipedia.org/wki/Anders_Behring_Breivik
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Në vitin 2011 ai iu nënshtrua një ekspertimi psikiatrik, i cili e diagnostikoi Breivik si 

skizofren paranoik dhe me personalitet psikotik. Mjekët psikiatër vazhdimisht 

pretenduan se Breivic ishte penalisht i papërgjegjshëm. Debate të shumta u zhvilluan 

mbi faktin se a duhet të qëndronte Breivik në një institucion të vuajtjes së dënimit apo 

në një spital psikiatrik. Pika kryesore e mbrojtjes në diskutimet përfundimtare ishte se 

i pandehuri, i cili nuk i mohoi asnjëherë veprimet e kryera, ishte i shëndetshëm 

mendërisht dhe si i tillë nuk duhet t’i nënshtrohej një trajtimi psikiatrik.  

 

Në vendimin përfundimtar gjykata e shpalli Anders Breivik të përgjegjshëm 

mendërisht duke e dënuar me një formë të veçantë të heqjes së lirisë në Norvegji, 

dënim i cili mund të zgjatet pafundësisht në kohë, duke filluar nga një minimum prej 

10 vjetësh. Arsyetimi i vendimit lidhet me parashikimin ligjor që i bëhet institutit të 

papërgjegjshmërisë në vendet Skandinave, sipas së cilit është kompetencë e gjykatës 

të vendosë nëse një person do të konsiderohet i aftë apo jo në kohën e kryerjes së 

veprës penale, pavarësisht se në kuptimin mjekësor ai mund të ketë pasur çrregullime 

mendore të vlerësuara nga mjekët psikiatër. 

 

Gjykata shpjegoi se shumë njerëz ndanin të njëjtat teori konspiracioni me të 

pandehurin, por shumë pak prej tyre ishin të idesë se islamizimi i botës duhet të 

luftohej me terror. 
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 

 

 
 

Konkluzione  

Kriza e koceptit të papërgjegjshmërisë 

 

Edhe pse çështja e papërgjegjshmërisë penale është rregulluar në Kodin Penal me 

qëllimin për të plotësuar një herë e përgjithmonë nevojat e së drejtës, duke u pasuruar 

me orientime doktrinale dhe të jurisprudëncës sa i përket konceptit të aftësisë për të 

vepruar dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave dhe çrregullimit mendor, shumë 

shpejt kodifikimi në fjalë shfaqi pamundësinë për të zgjidhur në mënyrë të kënaqshme 

rastet me të cilat përballej praktika, duke bërë që linjat interpretuese që përshkonin 

deri në ditët e sotme gjithë debatin mbi sëmundjet mendore, si shkak për përjashtimin 

nga përgjegjësia penale, filluan të humbasin mprehtësinë e tyre nën ndikimin e 

orientimeve alternative, që përfshijnë në debat jo vetëm shkencat juridike por edhe 

mjekësinë, psikiatrinë, psikologjinë dhe krimonologjinë. 

 

Aktualisht sipas mendimit unanim të doktrinës, koncepti i papërgjegjshmërisë penale 

për shkak të gjendjes mendore ndodhet në kushtet e një krize, që me pak fjalë 

përmblidhet në pamundësinë për t’iu përgjigjur me saktësi pyetjes: Kur një subjekt 

mund të deklarohet i papërgjegjshëm? Kjo vjen për shkak të faktit se konceptet që 

duhet t’i shërbenin përkufizimit të nenit, të tilla si “aftësia për të kuptuar veprimet dhe 

për të dëshiruar ardhjen e pasojave” dhe “çrregullmi mendor” rezultuan 

jashtëzakonisht të përgjithshëm dhe me vështirësi në interpretim. Pasiguritë që e bënë 

problematik interpretimin e nenit 17 të Kodit Penal janë të lidhura me shumë faktorë 

të natyrave të ndryshme, edhe pse ato varen kryesisht nga evoluimi i shkencave psiko 

– patologjike, që nga njëra anë e bënë disiplinën e kodit të papërshtatshme dhe të 

vjetëruar, dhe nga ana tjetër sollën humbjen e kufijve të përkufizimit të 

papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore, nëpërmjet përpunimit të 

koncepteve mbi sëmundjen të mbartura nga jurisprudenca, shpesh herë të orientimeve 

të kundërta, si për sa i përket çrregullimit mendor që përjashton aftësinë për të 

kuptuar, edhe për sa i përket vetë strukturës së gjykimit të papërgjegjshmërisë.   

 

Gjykatat kanë pasur vështirësi sa i përket trajtimit të individëve të papërgjegjshëm. 

Këta persona psikotikë, me gjithë zonat e trurit të dëmtuara ndjeshëm, na lënë në 

dyshim lidhur me përgjegjësinë penale. Këta individë konsiderohen penalisht të 

papërgjegjshëm për veprimet e tyre, duke vijuar me një vendim pushimi. Problemet 

bëhen edhe më të dukshme duke kaluar nga personat tërësisht të papërgjegjshëm tek 

ata me përgjegjshmëri të zvogëluar ose të kufizuar.   

 

Ulja pjesërisht e ekuilibrit mendor është një nga momentet më problematike dhe të 

diskutueshme si nga e drejta penale edhe nga psikiatria forense, pasi nuk dallohen 

qartësisht problemet që kanë të bëjnë me karakterin klinik, me konstatimin dhe 

trajtimin juridik. 
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Fillimisht, termat "ulje e ekuilibrit mendor" dhe "gjysmë përgjegjësi penale", 

konsideroheshin si trillim juridik, duke pranuar se një subjekt është ose i sëmurë ose i 

shëndetshëm dhe nuk mund të jetë gjysëm i sëmurë dhe gjysëm i shëndetshëm. 

Megjithatë sot pjesa më madhe e penalistëve dhe e psikiatërve, pranojnë se megjithëse 

konstatimi në praktikë është shumë i vështirë, ulja pjesërisht e ekuilibrit mendor ka 

një bazë shkencore duke qenë se ekzistojnë subjekte që zotërojnë aftësinë për të 

kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave, por që për shkaqe 

sëmundjesh, nevrozash etj., nuk e kanë këtë aftësi në nivel normal. 

 

Në këtë punim jam përpjekur të sqaroj në mënyrë më të detajuar pozicionin e personit 

të papërgjegjshëm, që mbasi ka kryer një vepër penale gjendet në duart e drejtësisë.  

 

Tashmë është e njohur zgjedhja e legjislatorit për përjashtimin nga ndëshkimi penal i 

autorit që ka vepruar në mënyrë antisociale për shkak të një çrregullimi mendor. 

Origjina e këtij qëndrimi është e largët dhe i ka fillesat në doktrinën filozofike dhe 

fetare të vullnetit të lirë, duke u bazuar në faktin se subjekti i sëmurë mendor është i 

pafajshëm për veprën e kryer, pasi psikika e sëmurë është përgjegjëse për të. 

 

Kodi ynë Penal në përputhje me këtë ideologji, konsideron të ndëshkueshëm vetëm 

ato subjekte të cilët kanë zgjedhur të kenë sjellje kriminale në mënyrë të lirë dhe duke 

qenë të vetëdijshëm për veprimet e tyre.  

 

Në të drejtën penale përcaktohet si përgjegjshmëri, ekzistenca e kushteve të 

mjaftueshme për t’i atribuar një subjekti një vepër penale dhe për të marrë në 

konsideratë pasojat ligjore. Askush nuk mund të merret në përgjegjësi penale në qoftë 

se në kohën e kryerjes së veprës nuk ishte në gjendje të kuptonte dhe të kontrollonte 

veprimet e tij ose të dëshironte ardhjen e pasojave, por paaftësia nuk përjashton 

përgjegjësinë kur ajo është pasojë e veprimeve me faj të subjektit (për shembull 

dehja). 

 

Sot diskutohet shumë nga ana e juristëve, por edhe e psikiatërve forense lidhur me 

normativën e papërgjegjshmërisë në momentin e kryerjes së veprës penale, dhe jo 

vetëm. Këto diskutime i referohen faktit se papërgjegjshmëria, përveç se në momentin 

e kryerjes së veprës penale, mund të haset edhe gjatë gjykimit, duke e bërë personin të 

paaftë për t’iu nënshtruar procesit, apo edhe gjatë ekzekutimit të dënimit.  

 

Koncepti i papërgjegjshmërisë, në kohët e sotme, kur ai ka humbur lidhjen që ka 

pasur në të shkuarën me termin `i sëmurë mendor`, është zbehur dhe është bërë i 

papërcaktuar, duke humbur çdo vlerë që ka pasur për psikiatrinë në të kaluarën. 

 

E drejta penale e bazon papërgjegjshmërinë në dy kritere, kriterin mjekësor dhe 

kriterin juridik. Kjo ndarje na shërben për të kuptuar sa më drejtë konceptin dhe për të 

bërë një përcaktim të saktë të rasteve që hasen në praktikë. Konkretisht Kodi ynë 

Penal nuk jep një ndarje të dy kritereve, ai thjesht përkufizon papërgjegjshmërinë si 

pasojë e një turbullimi psikik ose neuropsikik. 
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Gjithmonë ka pasur debate mbi rëndësinë e njërit kriter ndaj tjetrit. Në praktikën 

gjyqësore të vendeve të huaja, nuk mungojnë vendimet që i referohen kriterit 

mjekësor duke e konsideruar të mjaftueshëm për përcaktimin e papërgjegjshmërisë.  

 

Orientimit të jurisprudencës së themeluar mbi kriterin mjekësor i kundërvihet ai i 

themeluar mbi kriterin juridik. Në të mund të përfshihen ato gjykime që afirmojnë 

nevojën për një vlerësim realist të çrregullimit mendor, dhe që refuzojnë referenca 

dhe klasifikime shkencore të përcaktuara në mënyrë abstrakte. 

 

Ai që drejton gjithë procesin e vlerësimit të gjendjes psikike të subjektit që ka kryer 

një vepër penale, është pikërisht gjyqtari. Kriteri mjekësor i papërgjegjshmërisë është 

i rëndësishëm për vlerësimin e gjendjes mendore të personit në momentin e kryerjes 

së vepres penale, duke përcaktuar ekzistencën e turbullimit psikik ose neuropsikik dhe 

shkallën e prishjes së ekuilibrit mendor, por jo të aftësisë për të kuptuar. Nga ana 

tjetër, kriteri juridik nënkupton disiplinimin me ligj të kriterit mjekësor për 

konstatimin e papërgjegjshmërisë. 

 

Padyshim që konstatimi i një personi si të papërgjegjshëm për veprën e kryer bëhet 

nga mjeku psikiatër forense, por ky i fundit thjesht e konstaton sëmundjen mendore 

dhe nuk merr vendim lidhur me të qenin fajtor ose jo të personit që i nënshtrohet 

ekspertimit. Vlerësimi që bëhet gjatë procesit është tërësisht kompetencë e gjykatës. 

 

Gjyqtari duhet të kthehet në kohën kur është kryer vepra penale dhe, nëse ka ekzistuar 

çrregullimi mendor, ai duhet të vendosë nëse ky çrregullim ka ndikuar në uljen apo 

prishjen tërësisht të ekuilibrit mendor. 

 

Ky vlerësim i papërgjegjshmërisë përbën një nga aspektet më problematikë me të cilat 

përballet gjyqtari në tentativën për të mos dënuar personin që nuk meriton të 

ndëshkohet për shkak se është në një gjendje të tillë mendore. 

 

Në përballjen me këtë vështirësi gjyqtari nuk bazohet vetëm në nocionet juridike, por 

mund të kërkojë ndihmën e një eksperti psikiatër, i cili do të kryejë konstatimin 

përkatës të gjendjes mendore, me qëllimin për t’i paraqitur gjykatës jo vetëm një 

mendim për gjendjen psikike, por edhe duke i vënë në dispozicion mjetet për të 

kuptuar konkluzionet në të cilat ka arritur eksperti. 

 

Është pikërisht ekspertimi elementi i domosdoshëm prej të cilit gjyqtari nuk mund të 

heqë dorë për të përmbushur detyrën dhe për të marrë një vendim. Eksperti psikiatër, 

sikurse është trajtuar edhe më parë, në shumicën e rasteve kryen një rol relativisht të 

vogël në procesin e gjykimit krahasuar me rolin e vërtetë që ka si mjek psikiatër. Ai 

duhet t’i përgjigjet pyetjeve të gjyqtarit që natyrisht kanë karakter juridik dhe i 

referohen koncepteve të zhvilluara për të përmbushur nevojat e të drejtës. Nuk i 

përket psikiatrit të vendosë përgjegjshmërinë në kuadrin e përgjegjësisë penale ose të 

aftësisë për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave. Ky është 

momenti më i debatueshëm në doktrinë për sa i përket prevalencës së kriterit 

mjekësor ndaj atij juridik.  
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Personalisht jam i mendimit se edhe pse roli i ekspertit është i domosdoshëm, vendimi 

nuk varet prej thënieve të tij, por prej bindjes së gjykatës. Gjithë procesi, që prej 

thirrjes së ekspertit deri në përfundim të aktit të ekspertimit, përfshirë betimin, pyetjet 

dhe përpilimin e aktit, ka vetëm karakter juridik. Momenti i ekspertimit përbën një 

pjesë të vogël të procesit gjyqësor, pasi mendimet e ekspertit janë thjesht orientuese 

për gjykatën, duke qenë se në përfundim të procedimit vendimin e merr kjo e fundit. 

Megjithatë, roli i ekspertit është i domosdoshëm në procedimin penal, duke pasur 

pasur parasysh natyrën delikate të rasteve dhe zgjidhjen e drejtë të çështjes. 

 

Është i paimagjinueshëm fakti se gjykata mund të përjashtojë nga përgjegjësia penale 

një subjekt, autor të një vepre penale vetëm mbi bazën e vlerësimeve të një eksperti që 

përveç se janë subjektive, mbështeten në një shkencë që në asnjë moment nuk mund 

të japë siguri absolute. Akoma më i papranueshëm do të ishte dënimi i një subjekti i 

konsideruar tërësisht i përgjegjshëm, duke u bazuar në të njëjtat supozime. 

 

Thelbi i papërgjegjshmërisë, që në vetvete përbën edhe epërsinë e kriterit juridik ndaj 

atij mjekësor, është humbja e aftësisë në momentin e kryerjes së veprës penale. Ky 

përbën momentin më delikat të gjithë procesit, pasi humbja e aftësisë nuk ka lidhje të 

drejtpërdrejtë më çrregullimin psikik; personi mund të vuajë nga një turbullim psikik, 

por aftësia e tij e të kuptuarit të jetë e paprekur.  

 

Organet e drejtësisë, si dhe mjekët psikiatër, shpesh herë nuk mund të arrijnë në 

konkluzione të sakta për atë që përfaqëson papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes 

mendore. E vetmja rrethanë që ndihmon në zbardhjen e të vërtetës ka të bëjë me 

provat e tjera, të cilat mund të hedhin dritë në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi pasjen ose 

jo të aftësisë në momentin e kryerjes së veprës penale. Në mungesë së tyre ligjërisht 

jemi të detyruar të pranojmë a priori aktin e ekspertimit, si provë të vetme.  

 

Megjithatë kriteri juridik shtrihet më gjerë se kaq, ai nuk duhet të vërehet vetëm në 

humbjen e aftësisë në momentin e kryerjes së veprës penale, por gjatë gjithë gjykimit, 

duke mos lënë mënjanë trajtimin përfundimtar që do t’i bëhet kategorisë në fjalë. 

Edhe pse trajtimet në vetvete bazohen kryesisht në sugjerimet e ekspertit, në 

përfundim edhe për to vendos gjykata, duke iu referuar rrezikshmërisë së veprës dhe 

të autorit, si dhe mundësisë për recidivizëm. 

 

Qëllimi nuk është të vendosen në diskutim aftësitë e ekspertit për të përpiluar aktin 

ose konsulenca që do të japë ai për gjykatën, por as aftësitë vleresuese të vetë 

gjyqtarit. 

 

Megjithatë ekziston bindja se nuk gjendet një kompromis ndërmjet natyrës së 

shkencave forense, të cilat merren me entitete metafizike pothuajse të panjohura siç 

është truri, dhe natyrës së të drejtës, që e detyron atë të gjejë pika fikse. 

 

Një shpresë në këtë panoramë na paraqet hyrja e njohurive neuro-shkencore dhe bio-

gjenetike, të cilat aktualisht përbëjnë një nga momentet vendimtare të aktit të 

ekspertimit. Rezultatet e përfituara nga eksperti falë përdorimit të instrumentave 

modernë, edhe pse nuk përbëjnë fjalën e fundit për të vendosur mbi aftësinë e 
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subjektit për t’u vetëkontrolluar, paraqiten si një mbështetje për gjyqtarin për dhënien 

e vendimit, si parametra më objektivë dhe shkencorë. 

 

Në përfundim mund të themi se kriteri mjekësor nuk mund të ketë epërsi ndaj kriterit 

juridik, duke pasur parasysh se kriteri mjekësor në vetvete është ekspertimi psikiatrik, 

i cili në të njëjtëm kohë përbën provë në proces. Në këtë këndvështrim, në qoftë se do 

të flitej për epërsi të kriterit mjekësor ndaj atij juridik, do të cënohej parimi i 

ligjshmërisë, pasi kriteri mjekësor, pra akti i ekspertimit do të merrte vlerë të 

paracaktuar.  

 

Në veçanti jemi të prirur t’i kushtojmë vëmendje rrezikshmërisë shoqërore të këtyre 

subjekteve dhe jo çfarë ata përfaqësojnë me të vërtetë. Në qoftë se i referohemi 

statistikave historike, numri i të sëmurëve mendorë që kryejnë vepra penale është 

jashtëzakonisht i ulët krahasuar me personat e shëndetshëm mendërisht që kryejnë 

vepra penale. Në mënyrë të përmbledhur, rrezikshmëria shoqërore e këtyre subjekteve 

është po e njëjtë, mbase edhe më e vogël krahasuar me subjektet e përgjegjshëm, të 

dënuar ose ish të dënuar. 

 

Kuptimi i papërgjegjshmërisë e ka humbur lidhjen me sëmundjen sepse që një 

person të konsiderohet i papërgjegjshëm atij thjesht duhet t’i mungojë aftësia. 

Kjo aftësi mungon në një gjendje të tillë që quhet gjendje morboze ose 

krepuskolare. Sipas doktrinës kjo gjendje mund të shkaktohet nga çdo dukuri që 

ndodh në botën e jashtme ose jo dhe që materializohet në psikikën e njeriut, por 

ka mendime se kjo gjendje mund të shkaktohet edhe nga patologji fizike përveç 

atyre psikike. Gjithashtu gjendja morboze mund të shkaktohet edhe nga 

përdorimi i tepruar i narkotikëve ose pijeve alkoolike, apo edhe nga një 

çrregullim shpirtëror në të cilin subjekti gjendet prej kohësh ose aty për aty, pra 

në çast.  

 

Megjithatë, përveç gjendjes morboze, ku personit i mungon dukshëm aftësia pasi 

nuk orientohet dot as në kohë dhe as në hapësirë, ka dhe momente të tjera ku një 

subjekt, edhe pse në dukje i shëndetshëm mendërisht, me aftësi për t’u 

orientuar, kryen një vepër penale dhe është i papërgjegjshëm, siç ndodh në 

rastin e personave që vuajnë nga haluçinacionet. Evidentimi i gjendjes morboze 

ose krepuskolare e bën më të thjeshtë në praktikë përcaktimin e humbjes së 

aftësisë. 
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Rekomandime 

 

Problematika e analizuar deri tani ka të bëjë me krizën e identitetit që po kalon 

nocioni i papërgjegjshmërisë. Për këtë është e arsyeshme t’i referohemi perspektivave 

për reformimin e Kodit Penal.  

 

 

 Me qëllim që koncepti i papërgjegjshmërisë të jetë më i plotë, Kodi Penal i 

Republikës së Shqipërisë ka nevojë për shtimin e një neni përpara nenit 17, i cili të 

parashikojë aftësinë për të kuptuar veprimet dhe mosveprimet dhe për të dëshiruar 

ardhjen e pasojave. Po ashtu jam i mendimit që dispozita nuk duhet të jetë 

shteruese, por duhet të përfshijë çdo gjendje tjetër mendore që ndikon në aftësinë 

për të kuptuar, që mund të ndikojnë në mënyrë të rrufeshme në përjashtimin e 

aftësisë së subjektit për të kuptuar. Ky nen do të sillte lehtësi në zbatimin në 

praktikë të nenit 17, pra të papërgjegjshmërisë, duke bërë që organet e drejtësisë të 

kishin më të qartë referimin në kriterin juridik, meqënëse aftësia për të kuptuar 

përbën bazën e konceptit të papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore. 

Aftësia për të kuptuar veprimet dhe mosveprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e 

pasojave është një nen më vete në shumicën e kodeve penale të vendeve të tjera. 

 

 

 Nga ekzaminimi i konceptit të papërgjegjshmërisë rezulton i tejkaluar koncepti i 

sëmundjes mendore, e cila nuk konsiderohet më si kusht kryesor për humbjen 

tërësisht ose uljen pjesërisht të ekuilibrit mendor. Aktualisht përkrah 

çrregullimeve mendore parashikohen edhe anomali të tjera psikike, të cilat kanë 

filluar të përfshihen në listën e nozografisë. 

 

Për këtë arsye është i domosdoshëm ndryshimi i formulimit të nenit 17 të Kodit 

Penal, në të cilin të mos parashikohet vetëm çrregullimi mendor i lidhur 

drejtpërdrejt me sëmundjen psikike, por çdo faktor i jashtëm, i cili ndikon në 

aftësinë për të kuptuar. Për të pasur një nen gjithëpërfshirës mendoj se është e 

domosdoshme që nga formulimi i nenit 17 të Kodit Penal të hiqen çrregullimet 

psikike dhe neuropsikike, duke qenë se këto kufizojnë sferën e interpretimit të 

humbjes së aftësisë vetëm brenda fushës së çrregullimeve mendore, pa pranuar 

përfshirjen e gjendjeve të tjera, jo domosdoshmërisht sëmundje, por që ndikojnë 

drejtpërdrejtë në aftësinë për të kuptuar.  

 

Gjithashtu aktualisht në konceptin e papërgjegjshmërisë, përveç sëmundjeve 

psikike klasifikohen edhe sëmundjet fizike (të tilla si tumoret) që dukshëm 

ndikojnë në aftësinë intelektuale dhe volitive të personit.   

 

Për mendimin tim një formulim më i drejtë i nenit do të ishte: 

 

“Nuk ka përgjegjësi penale personi që në kohën e kryerjes së veprës ishte në një 

gjendje të tillë mendore, që përjashtonte aftësinë për të kuptuar veprimet dhe 

mosveprimet e tij dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave.” 
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 Pranohet ende ekzistenca e gjysmëpërgjegjshmërisë ose ulja pjesërisht e ekuilibrit 

mendor, edhe pse nga një këndvështrim shkencor i psikiatërve forensë, ulja 

pjesërisht e ekuilibrit mendor mund të përdoret për të zëvendësuar prishjen 

tërësisht të ekuilibrit mendor, në përputhje me parimin se askush nuk është 

plotësisht i paaftë mendërisht, as psikotikët. 

 

Lidhur me sa më sipër, me ndryshimin e paragrafit të parë të nenit 17 lind 

domosdoshmëria e ndryshimit edhe e paragrafit të dytë, pra të uljes së ekulibrit 

mendor ose ndyshe të gjysmëpërgjegjshmërisë. Koncepti i 

gjysmëpërgjegjshmërisë është pothuajse i njëjtë me atë të papërgjegjshmërisë. Në 

subjektet gjysmë të përgjegjshëm thelbi qëndron në prekjen e aftësisë pa e cënuar 

atë tërësisht. Në këtë paragraf të dytë të nenit aftësia për të kuptuar përbën 

elementin kryesor dhe njëkohësisht kriterin juridik. Sikurse edhe paragrafi i parë, 

edhe ky është mjaft i kufizuar për sa i përket interpretimit. Për uljen e ekuilibrit 

mendor kërkohen vetëm çrregullimet mendore dhe Kodi Penal nuk lë asnjë 

hapësirë për t’u bazuar në faktorë të ndryshëm, të cilët do të cënonin në mënyrë të 

pjesshme aftësinë për të kuptuar. Siç e kemi trajtuar edhe më parë, koncepti i 

papërgjegjshmërisë ka humbur lidhjen e drejtëprdrejtë me çrregullimet mendore e 

në këtë frymë, këtë lidhje e ka humbur edhe gjysmëpërgjegjshmëria, pra ulja e 

ekuilibrit mendor. Për të pranuar në uljen e ekuilibrit mendor këto faktorë të tjerë, 

jo të natyrës patologjike, mendoj se formulimi më i drejtë i paragrafit të dytë të 

nenit 17 do të ishte: 

 

“Personi që në kohën e kryerjes së veprës penale ishte në një gjendje të tillë 

mendore, që ka ulur aftësinë për të kuptuar veprimet dhe mosveprimet e tij dhe 

për të dëshiruar ardhjen e pasojave, është i përgjegjshëm, por kjo rrethanë 

mbahet parasysh nga gjykata në caktimin e masës dhe llojit të dënimit.” 

 

 

 Dehja dhe përdorimi i narkotikëve, në doktrinën e të drejtës penale njihen si 

momente që prishin tërësisht aftësinë e të kuptuarit ose e ulin atë pjesërisht. Kodi 

ynë Penal i parashikon dehjen dhe përdorimin e narkotikëve si rrethana lehtësuese 

dhe jo si shkak për përjashtimin nga përgjegjësia penale, ndërkohë që kodet 

penale të vendeve të tjera i njohin këto rrethana si kushte për përjashtimin nga 

përgjegjësia dhe shpesh herë i barazojnë ato me çrregullimin mendor. Parashikimi 

i dehjes patologjike përbën një dispozitë të veçantë edhe në kodet penale 

Europiane, prandaj besoj se ka ardhur momenti që edhe neni 18 i Kodit tonë Penal 

t’i nënshtrohet një ndryshimi. Ai duhet të lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me 

aftësinë për të kuptuar, të parashikojë llojet e dehjes dhe të përjashtojë nga 

përgjegjësia penale personat që kryejnë veprën penale në kushtet e dehjes 

patologjike. Lidhur me këtë në Kodin Penal duhet një përkufizim i detajuar i 

dehjes patologjike. Aktualisht ligji jonë penal nuk e njeh këtë lloj rrethane duke 

sjellë konfuzion midis ekspertëve dhe gjykatave. Në rast se do të parashikohej 

dispozita e aftësisë për të kuptuar, do ta kishim më të thjeshtë të bënim 

përkufizimin e dehjes patologjike dhe interpretimin më të thjeshtë të ligjit në 

praktikë.  
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 Nenet 290 dhe 328 të Kodit të Procedurës Penale janë nene të pazbatueshëm. Ato 

kanë nevojë për një ndërhyrje emergjente duke përjashtuar nga neni i mosfillimit 

dhe pushimit të procedimit subjektin e papërgjegjshëm për shkak të gjendjes 

mendore, pasi këto dy nene janë në kontradiktë të thellë me nenin 17 të Kodit 

Penal, vërtetimin e papërgjegjshmërisë në kohën e kryerjes së veprës dhe nenin 46 

të Kodit Penal, të vendosjes së masave mjekësore për personat e papërgjegjshëm 

që është provuar se kanë kryer një vepër penale. Neni i mosfillimit dhe pushimit të 

gjykimit e fusin praktikën gjyqësore në një rreth vicioz, duke sjellë probleme në 

zbatimin e tyre në kuptim të vendimit të pushimit sipas nenit 387, po ashtu dhe në 

kuptim të neneve 388 e 390 të K. Pr. Penale, përkatësisht mbi vendimin e 

pafajësisë dhe të dënimit.  

 

 

 Mënyra se si zhvillohet sot ekspertimi dhe konkluzionet e ekspertit vënë në 

pikëpyetje procesin juridik në kuptimin e mirëfilltë të fjalës. Ekspertit nuk mund 

t’i drejtohet më pyetja: A e kupton i pandehuri se ka kryer një vepër penale? 

Eksperti nuk është jurist dhe nuk e njeh përkufizimin e veprës penale, ai duhet t’i 

japë përgjigje pyetjes brenda kornizës së tij profesionale: A vuante nga një 

çrregullim apo jo dhe në çfarë mase ishte ky çrregullim? Se sa çrregullimi ka 

ndikuar në aftësinë e tij për të kuptuar është një pyetje që e ka për detyrë gjykata 

t’i përgjigjet dhe jo akti i ekspertimi. Nëse akti i ekspertimit do të vazhdojë të 

përpilohet në mënyrën që përpilohet sot, në thelb ai që e merr vendimin 

përfundimtar është eksperti dhe jo gjykata.    

 

 

 Një problem që haset shpesh në praktikë lidhet me nenin 48 (b) të Kodit Penal, atë 

të tronditjes së fortë psikike të çastit. Kjo rrethanë njihet nga kodet e tjera si 

gjendje emotive ose pasionale. Vështirësia në zbatimin në praktikë të këtij neni 

qëndron në mungesën e praktikës gjyqësore të unifikuar për sa i përket konstatimit 

të tronditjes së fortë psikike. Gjykata të ndryshme veprojnë në mënyra të 

ndryshme, disa prej tyre mjaftohen vetëm me rrethanat e faktit për të vlerësuar 

nëse vepra penale është kryer në kushtet e tronditjes së fortë psikike, kryesisht 

vrasjet dhe plagosjet, ndërsa gjykata të tjera kërkojnë ndihmën e ekspertit. Sa më 

sipër rekomandoj pjesëmarrjen e ekspertit në evidentimin e tronditjes së fortë 

psikike për të mos i lënë shkak diskutimeve dhe qëndrimeve të ndryshme. 

 

 

 Nga studimi i praktikës gjyqësore vihet re se neni 478 i K. Pr. Penale për lirimin e 

të burgosurit është përdorur nga të dënuar të ndryshëm me qëllim rifitimin e lirisë. 

Këta të dënuar janë paraqitur si persona tek të cilët janë shfaqur çrregullime 

mendore gjatë vuajtjes së dënimit, që kanë ndërmarrë veprime vetëvrasëse, duke 

qenë në rrezik të vazhdueshëm për jetën. Shpesh herë gjykatat i kanë pranuar 

kërkesat për lirimin nga burgimi në interpretim të gabuar të ligjit procedurial 

penal. Edhe në këtë pikë mendoj se nevojitet një unifikim i praktikës gjyqësore, 

duke vënë theksin tek fakti se subjektet të cilat legjitimohen për të kërkuar lirimin 

janë ato të cilëve ju rrezikohet jeta drejtpërdrejtë nga një sëmundje e mirëfilltë e 

pashërueshme dhe jo nga veprimet e tyre. Personat tek të cilët është shfaqur një 
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çrregullim mendor gjatë vuajtes së dënimit mund të vendosen në mjekim të 

detyruar në një institucion mjekësor dhe të qëndrojnë aty deri sa kjo masë të 

revokohet ose të ndryshohet me masë më të lehtë kur te personi është zhdukur 

rrezikshmëria shoqërore. 

 

 

 Akti i ekspertimit është i njëjtë si gjithë provat e tjera në proces. Ai nuk mund të 

marrë vlerë të paracaktuar, pasi kjo do të kompromentonte procesin duke cënuar 

gjithë garancitë kushtetuese për një proces të rregullt ligjor. Megjithatë akti i 

ekspertimit mund të shikohet me përparësi nga gjykata vetëm në ato raste kur ai 

përbën provë të vetme në gjykim dhe është e vetmja rrethanë që mund të hedhë 

dritë mbi të vërtetën.  

 

 

 Sistemi penitenciar Shqiptar ka nevojë për një reformë të thellë dhe ristrukturim të 

institucioneve që strehojnë subjektet e papërgjegjshëm. Aktualisht në Shqipëri nuk 

ka asnjë institucion të tipit spital psikiatrik gjyqësor, duke lënë trajtimin e kësaj 

kategorie në spitalin e burgut ose në spitalin e Krujës, duke u bazuar tek 

rrezikshmëria shoqërore. Këto dy institucione janë të konceptuara si institucione 

të vuajtjes së dënimit dhe strehimi në to i këtyre subjekteve përbën një shkelje 

tjetër kushtetuese. Këta subjekte nuk konsiderohen të dënuar dhe në kushtet e 

pamundësië së shtetit për t’i siguruar shërbim në mbështetje ligjit, atyre i lind e 

drejta e kërkesës për trajtim ambulator. Kjo nuk mund të ndodhë, pasi shumë prej 

tyre kanë kryer vepra penale jashtëzakonisht të rënda si ato kundër jetës, shëndetit 

ose lirisë seksuale. 

 

 

 Në kërkesat e palëve për ndryshimin e masës mjekësore, kryesisht nga masa më e 

rëndë, mjekim i detyruar në spital psikiatrik në mjekim të detyruar ambulator, 

gjykata nuk ka arsye përse të bazojë argumentimin për ndryshimin e masës në dy 

pika, aftësinë fizike dhe aftësinë ekonomike të familjarëve ose të personit që do të 

kujdeset për subjektin e papërgjegjshëm. Lidhur me këtë mendoj se aftësia fizike 

është mëse e mjaftueshme për shoqërimin e këtyre subjekteve në qendrat 

mjekësore për marrjen e trajtimit të caktuar. Subjektet e papërgjegjshëm ligjërisht 

trajtohen si invalid dhe mjekimi i tyre sigurohet nga institucionet mjekësore jo 

kundrejt pagesës. Për aq kohë sa vetë kujdestarët pranojnë të kujdesen për këto 

subjekte, gjykata nuk ka arsye të kërkojë si kriter aftësinë ekonomike, ndërkohë që 

kjo e fundit nuk ka një kufi të përcaktuar. 

 

 

 Jam i mendimit se ka ardhur momenti i parashikimit në Kodin Penal të një mase të 

re shtënguese, përkrah mjekimit të detyruar ambulator dhe mjekimit të detyruar në 

një institucion mjekësor, atë të kujdestarisë së tipit psiko – social. Parashikimi i 

kësaj mase do të ishte veçanërisht efikas në trajtimin e atyre subjekteve që kanë 

kryer vepër penale në kushtet e dehjes ose përdorimit të substancave narkotike dhe 

psikotrope, sikurse ka rezultuar edhe nga praktika e vendeve të tjera.  
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Aktualisht këto subjekte, pra që kanë kryer një vepër penale në kushtet e dehjes 

ose përdorimit të substancave narkotike dhe psikotrope, nuk i nënshtrohen asnjë 

lloj mase me karakter rehabilitues, por vetëm dënimit me burgim, njëlloj sikurse 

edhe subjektet e tjera. Tek këto lloj personash, mjaft vulnerabël, janë vërejtur 

shfaqje të çrregullimeve mendore gjatë kohës së ekzekutimit të dënimit, pikërisht 

nga mungesa e trajtimit të specializuar.   

 

 

 Po ashtu, përmirësim kërkon edhe neni 239 i K. Pr. Penale, në të cilin 

parashikohet masa e sigurimit shtrim i përkohshëm në spital psikiatrik. Është e 

nevojshme që në këtë nen të parashikohet shprehimisht llogaritja e kohës së 

qëndrimit shtruar në spital psikiatrik, në caktimin e dënimit, në rast se gjendja 

mendore e të pandehurit do të rikuperohet dhe ndaj tij do të jepet një vendim 

dënimi i formës së prerë. Koha e qëndrimit në spital psikiatrik duhet të llogaritet 

sipas llogaritjes së afateve të paraburgimit. Në përmirësim i tillë është i 

domosdoshëm duke qenë se edhe në masën e sigurimit shtrim i përkohshëm në 

spital psikiatrik, subjektit i privohet liria njëlloj si në masën e sigurimit arrest me 

burg ose arrest shtëpie. Po ashtu rregullimi duhet të bëhet në përputhje me nenin 

57 të Kodit Penal, ku parashikohet mënyra e llogaritjes së paraburgimit.  
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