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1

Direktiva (BE) 2016/800 e Parlamentit të Këshillit Evropian, e dates 11 Majit 2016 mbi masat proceduriale për fëmijët e
akuzuar apo të dyshuar në procedime penale. OJ L 132, 21.5.2016, f. 1–20.
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Hyrje
Qëllimi i intervistës hetimore është të marrë nga një fëmijë i dyshuar për kryerjen e një vepre
penale, informacion të vlefshëm në një mënyrë sensitive ndaj aspektit zhvillimor, pa
paragjykime dhe në kërkim të së vërtetës, çka do të lejojë avokatin të krijojë një panoramë të
saktë të rastit në fjalë dhe do të vendosë një marrëdhënie pozitive me fëmijën. Intervista
kontribuon po ashtu në një proces të drejtë vendimmarrës në drejtësinë penale dhe në sistemin
e mbrojtjes së fëmijës. Intervista me një fëmijë të dyshuar është pjesë e procesit hetimor që
mund të përfshijë marrjen e provave fizike, biseda me persona të tjerë, dhe teknika të tjera për
zbulimin e fakteve. Prandaj, avokatët mbrojtës duhet të fokusohen në çështje që mund të çojnë
në prova të tjera duke patur parasysh se intervista është vetëm një pjesë e një procesi më të
gjerë hetimor2.

Përdorimi i protokollit
Ky protokoll pune prezanton një strukturë intervistimi për avokatët mbrojtës që zhvillojnë
intervista ligjore me fëmijët. Ky protokoll mund të përdoret gjithashtu nga punonjës për
mbrojtjen e fëmijëve, psikologët ligjorë apo intervistues të tjerë të specializuar për fëmijët. Ai
ofron një qasje të bazuar në prova shkencore që e lejon intervistuesin të përshtasë teknikat e
sugjeruara në praktikën e tyre të përditshme. Ky protokoll synon të marrë informacion të saktë
e të vlefshëm nga fëmijët. Ai është strukturuar në faza, por intervistuesi mund të jetë fleksibël
në përdorimin e rradhës së tyre. Protokolli fillon me përkufizimet e termave kyçe, vijon me

2

Newling, Ch., et al. (2015). Intervistimi Mjekoligjor I fëmijës: Best Practices. Juvenile Justice Bulletin. Office of
Juvenile Justice and Delinquency Prevention
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përgatitjen për intervistën dhe ambjentin ku ajo zhvillohet, më tej pasohet nga vendosja e
rregullave, shprehja e narrativës dhe ndërtimi i marrëdhënies. Është e rëndësishme të kujtojmë
se nuk ka një intervistë perfekte dhe ka më shumë se një mënyrë për të intervistuar fëmijët.

Përkufizime
Pyetje të hapura. Pyetje të gjera që e ftojnë fëmijën të flasë. Këto pyetje synojnë të rrisin
saktësinë e përgjigjeve pa e sugjestionuar fëmijën. Ato e ftojnë fëmijën të flasë lirisht rreth një
eventi pa u ndërprerë nga avokati3.
Shembuj
 Ti the se nuk doje të shkoje atje, por shokët e tu të bindën. Më trego më shumë për
këtë…..
 Më trego gjithçka rreth ditës tënde në punë
 Më trego gjithçka për ngjarjen … nga fillimi në fund…
Pyetje të fokusuara. Këto janë pyetje që fokusohen në një person apo rrethanë të veçantë. Ato
nisin shpesh me “kush” “çfarë” ose “ku”. Këto lloj pyetjesh zakonisht synojnë të marrin
përgjigje të shkurtra, por me informacion të rëndësishëm. Ato duhet të përdoren me kujdes për
t’u zhvendosur në një temë të re. Ato nuk duhet të përmbajnë informacion që nuk është
përmendur më parë nga fëmija, pasi kështu do të rrezikonin të shndërrohen në pyetje sugjestive.
Shembull
 Ku ishe ti kur Beni hyri në shtëpi?
 Kush ishte personi i parë që ti pe atje?

3

Harborview Center for Sexual Assault & Traumatic Stress and WA State Criminal Justice Training Commission
(2009). Child Interview Guide.
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Pyetje të mbyllura. Këto pyetje mund të përdoren nëse fëmija nuk po i përgjigjet mirë pyetjeve
të hapura. Ato ndihmojnë të nxisin kujtesën e fëmijës, por duhet të hartohen me kujdes për të
minimizuar dhënien e një informacioni të ri në pyetje.
Pyetjet me shumë zgjedhje duhet të përmbajnë një mundësi të hapur për të mos u kufizuar tek
mundësitë e sugjeruara (ose dikush tjetër).
Këto pyetje mund të nxisin kujtesën por rrezikojnë të jenë sugjestionuese. Prandaj, ato duhet
të pasohen nga fjali të hapura për të dhënë më shumë informacion nga “informacionet e
rikujtuara”4.
Shembull
 A ishte Fatjoni në shtëpi, në kopësht apo diku tjetër?
Pyetje të “kombinuara”. Këto janë pyetje narrative që lidhen me pyetje të mëparshme direkte
ose të mbyllura5.
Shembuj
 Pyetje e fokusuar: ku ishe ti për momentin?
 Përgjigja e fëmijës: brenda apartamentit
 Pyetje vijuese të “kombinuara” Pyetjet e kombinuara dhe të hapura ndjekin: më thuaj
çfarë ndodhi kur ishe atje...
Pyetje e llojit pohues. Këto janë pohime të vijuara nga pyetje të shkurtra që e bëjnë fëmijën të
bjerë dakort. Këto pyetje janë shumë sugjestionuese dhe duhet të shmangen gjatë intervistës
me një fëmijë.
Shembull
 Kështu ti more xhaketën dhe ike apo jo?

4
5

Center for Sexual Assault & Traumatic Stress. (2009)
Center for Sexual Assault & Traumatic Stress. (2009)
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Pyetje detyruese. Këto janë pyetje që e bëjnë fëmijën të bashkëpunojë me intervistuesin ose
të ofrojë informacionin që intervistuesi do. Këto lloje teknikash nuk duhet të përdoren gjatë
intervistës me fëmijën6.
Shembull
 Ne mund të bëjmë një pushim pasi ti t’i përgjigjesh pyetjeve të mia.
 Ti e pe telefonin atje? Ti mund ta marrësh pasi të kemi mbaruar.
Pyetje të fragmentarizimit të kohës. Këto janë pyetje që copëzojnë kohën në segmente më të
shkurtra kohore dhe kërkojnë informacion shtesë. Ky lloj i pyetjeve është shumë efiçient për
të gjeneruar detaje të mëtejshme lidhur me një ngjarje gjatë intervistës me një fëmijë.
Shembull
 Ti më the se ti hyre në një market me miqtë e tu. Më trego gjithçka që ndodhi pasi miqtë
e tu hapën detën e marketit e derisa ju të gjithë u larguat.
Pyetje të fokusuara tek shqisat. Këto janë pyetje që fokusohen tek shqisat njerëzore si
shikimi, dëgjimi, nuhatja dhe shija. Këto lloje pyetjesh janë shumë efiçiente për të marrë më
shumë detaje të besueshme lidhur me një moment të veçantë7.
Shembull
 Mendo rreth zërave dhe më thuaj gjithçka që dëgjove.
 Mendo rreth pamjes së tij dhe më trego gjithçka që pe

Fazat e procesit të intervistës
Përgatitja për intervistë

6

State of Michigan Governor’s task force on child abuse and neglect and department of health and human
services. (2017). Forensic Intervewing Protocol. Retrieved from www.michigan.gov/MDHHS
7
Center for Sexual Assault & Traumatic Stress. (2009)

8

Para se të fillojë intervista, avokati duhet të ndërmarrë disa hapa për të hartuar një model të
përshtatshëm intervistë me fëmijën. Le t’i sjellim me rradhë këto hapa.

Historiku i fëmijës
Mbledhja e informacionit rreth historikut të fëmijës është një mënyrë shumë e mirë për
vendosjen e një marrëdhënieje pozitive dhe bashkëpunuese me të8. Çështjet ku avokati duhet
të fokusohet gjatë intervistës janë si më poshtë:
 Emri, seksi, mosha e fëmijës dhe të dhëna të tjera zhvillimore e kulturore.
 Hobitë e fëmijës që mund të ndihmojë në vendosjen e raportit me fëmijën.
 Përbërja familjare.
 Emrat e anëtarëve të familjes dhe shokëve të ngushtë.
 Kushte mjekësore të rëndësishme (probleme të shëndetit fizik ose mendor).
 Natyra e akuzave dhe rrethanave të rëndësishme
 Keqkuptime të mundshme rreth ngjarjes
 Motive të mundshme për akuza false (psh. armiqësi në familje apo lagje që paraprijnë
dyshimet për sjellje të papërshtatshme).

Krijimi i ambjentit
Avokati duhet të rregullojë karriget dhe pajisjet regjistruese para se fëmija të futet në dhomën
e intervistimit. Sigurohuni që fëmija nuk ka nevojë të përdorë tualetin ose nuk është i uritur
para se të fillojë intervistën.
Prezantoni veten dhe filloni të ndërtoni marrëdhënien me fëmijën

8

Pennsylvania’s Juvenile Justice System Enhancement Strategy (JJSES). (2015). Motivational Interviewing :
Implementation and Practice Manual.
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Qëllimi i prezantimit është të familjarizojë fëmijën me intervistën, po ashtu të përshtasë një ton
të qetë e të durueshëm zëri që do të përdoret gjatë bisedës. Mbani parasysh se fëmija mund të
mos jetë informuar siç duhet rreth rrethanave të intervistës me avokatin. Prandaj, ai/ajo mund
të jetë konfuz rreth intervistës ose i/e shqetësuar për situatën e tij/saj.
Kur fëmija është ulur, avokati fillon të prezantojë veten dhe i jep fëmijës një shpjegim të
shkurtër rreth intervistës9.
 Përshëndetje, emri im është Arben. Unë jam avokati yt mbrojtës, dhe puna ime është të
të asistoj gjatë procedimit dhe të mbroj interesat e tua.
Nganjëherë fëmijët, sidomos ata që përballen për herë të parë me procedurat ligjore, mund të
jenë konfuz lidhur se me kë ata po flasin, kështu që shpjegojini më shumë rreth punës tuaj dhe
rolit tuaj në proces.
Shembull
 A e di se çfarë është një avokat mbrojtës? Në punën time, unë flas me fëmijët që
përfshihen në procedime penale. Unë qëndroj me ta gjatë procedimeve, i ofroj atyre
informacionin që i nevojitet, i këshilloj ata kur është e nevojshme dhe i përfaqësoj ata
në gjyq. Sot do të doja të flisja me ty.
Nëse intervista do të regjistrohet, ju duhet t’i tregoni fëmijës pajisjen regjistruese dhe t’i
shpjegoni atij/asaj qëllimin e takimit.
 Siç e shikon, mbi tryezë ka një regjistrues. Unë do ta regjistroj bisedën, sepse nuk dua
të harroj asgjë nga ato që më thua.

Vendosja e rregullave

9

Criminal Justice System. (2007). Planing and Conducting Interview with Children in Achiving Best Evidence in
Criminal Procedings: Guidanve on Interviewing victims and witnesses, and using special measures.
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Udhëzimet ose rregullat bazë janë shumë të rëndësishme për të shpjeguar se çfarë pritet nga
fëmija gjatë intervistës. Përndryshe, ata fëmijë që janë të predispozuar të marrin aprovimin e
të rriturve, mund të supozojnë se avokati mund ta dijë se çfarë ka ndodhur ose mendojnë se
duhet të kenë një përgjigje për çdo pyetje.
Rregullat duhet t’i prezantohen fëmijës në një gjuhë të kuptueshme dhe me rradhë. Jini të
ngadaltë dhe të qartë teksa shpjegoni rregullat. Nëse fëmija shfaq probleme zhvillimore ose
është nga një vend tjetër apo një kontekst tjetër kulturor, praktikojini rregullat me ta për t’i
demonstruar se ju i zbatoni ato10.


Mungesa e njohurisë së avokatit. Shpjegojini fëmijës se ju nuk ishit prezent në
momentin e ngjarjes në të cilën ai/ajo është përfshirë, kështu që ju nuk e dini se çfarë
ka ndodhur. Prandaj, ju keni nevojë të merrni të gjithë informacionin e nevojshëm nga
fëmija.

 Unë nuk e di çfarë ka ndodhur, pasi nuk isha atje. Kështu që, unë kam nevojë që të më
thuash çdo gjë që di..


Lejimi për të korrigjuar avokatin gjatë intervistës. Shpjegoi fëmijës se ai/ajo mund
t’ju korrigjojë nëse bëni gabime gjatë intervistës. Sigurohuni që fëmija e kupton këtë
dhe dëshiron të bëjë kështu.

 “Nëse unë them diçka gabim ose bëj një gabim kur flasim, të lutem me thuaj”.


Është e pranueshem të thuash, “Nuk e di”. Inkurajojeni fëmijën të pranojë mungesën
e informacionit lidhur me pyetjet tuaja. I thoni atij/asaj se është shumë më mirë të thotë
“nuk e di” sesa të krijojë përgjigjet.

 Nëse unë bëj një pyetje të cilës nuk i di përgjigjen, thjesht thuaj “nuk e di”. Të lutem
mos u përpiqni të hamendësosh përgjigjen”.

10

Cleary, H,M.M., (2014). Police Interviewing and Interrogation of Juvenile Suspects : A Descriptive Examination
of Actual Cases. Law and Human Behavior. 38. 3, 271–282. DOI : 10.1037/lhb0000070
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Është e pranueshme të thuash “Nuk e kuptoj”. Inkurajojeni fëmijën të tregojë kur
ai/ajo nuk e kupton pyetjen. I thoni fëmijës se është normale të thotë se ai/ajo nuk e
kupton çfarë po thoni. Nganjëherë, është më mirë të verifikoni predispozitën e fëmijës
për të bërë këtë gjë, duke i drejtuar një pyetje që me shumë gjasë ai/ajo nuk e kupton.

 Nëse unë të bëj një pyetje që ju nuk e kuptoni, të lutem më thoni “unë nuk e kuptoj”,
kështu që unë do ta shpjegoj me fjalë të tjera”.


Është e pranueshme të thuash “Nuk më kujtohet”. Inkurajojeni fëmijën të pranojë
çdo humbje kujtese.
“Nëse nuk ju kujtohen detaje rreth një ngjarjeje për të cilën po flasim, thjesht thuajeni”.



Shpjegoni pyetjet e përsëritura. Shpjegojini fëmijës në një mënyrë të kuptueshme se
pse ju mund të bëni të njëjtën pyetje me shumë se një herë gjatë intervistës.
“Nëse unë ju bëj të njëjtën pyetje më shumë se një herë, kjo nuk nënkupton se përgjigjja
jote ishte e gabuar, apo se unë nuk jam i kënaqur me të. Unë mund të kem harruar
përgjigjen apo nuk kam mbajtur shënime siç duhet. Nëse përgjigja jote e parë ishte e
drejtë, thjesht ma thuaj edhe një here tjetër”.



Lejimi për të mos ju përgjigjur pyetjes. Nëse fëmija shfaqet i shqetësuar apo refuzues
për t’iu përgjigjur pyetjes, ju duhet ta lejoni atë të mos i përgjigjet një pyetjeje
shqetësuese për të në atë moment.
“Nëse unë të bëj një pyetje dhe ti nuk e ndjen se mund të përgjigjesh tani, më thuaj unë nuk dua të flas për këtë gjë tani”.



Udhëzime motivuese. Këto janë pohime që theksojnë rëndësinë e inkurajimit të
fëmijës për të folur.
Ato për të cilat do të flasim sot janë shumë të rëndësishme:

1. Kështu që të lutem mundohu të më thuash gjithçka që ti kujton rreth ngjarjes për të
cilën ne po flasim.
12

2. Të lutem bëj më të mirën tënde.
3. Është thelbësore të më bësh me dije gjithçka që ti mban mend rreth asaj që ndodhi.

 Premtimi për të thënë të vërtetën. Evidencat sugjeronj se nëse fëmija premton të thotë
të vërtetën, ai/ajo ka më pak gjasë të gënjejë. Sidoqoftë, duhet theksuar se kjo nuk
garanton se fëmija gjithmonë do të thotë të vërtetën. Duke mbajtur në konsideratë këtë
fakt, informojeni fëmijën se është e rëndësishme të thuhet e vërteta dhe të mos fshihen
informacione të rëndësishme11.

Ndërtimi i marrëdhënies dhe rrfimi I lirë
Vendosja e një marrëdhënieje pozitive dhe bashkëpunuese me fëmijën është një proces i
vazhdueshëm, por ai fillon me prezantimin fillestar. Prandaj, që në kontaktin e parë me
fëmijën, ju duhet të përpiqeni të jeni miqësor, i relaksuar dhe i interesuar. Kjo qasje do t’ju
ndihmojë të angazhoheni me fëmijën. Kini parasysh se qëllimet e procesit të vendosjes së
marrëdhënies janë:


Të bëni fëmijën të ndjehet komod në zyrën e avokatit ose në dhomën e intervistimit.



Të krijoni një panoramë të qartë rreth aftësisë së fëmijës për të kuptuar dhe për të folur.



T’i jepni fëmijës në mënyrë të qartë mesazhin se intervista zhvillohet që ai/ajo të
bisedojë.

Gjatë fazës së hershme të vendosjes së marrëdhënies, ju mund të inkurajoni fëmijën të flasë
për çështje të përgjithshme. Buzëqeshja, përkulja drejt fëmijës dhe përdorimi i emrit të fëmijës
gjatë bisedës, ndihmon në krijimin e një atmosfere mbështetëse që e bën atë të ndjehet më I
cliruar.

11

Center for Sexual Assault & Traumatic Stress. (2009)
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Të folurit rrëfyes është një komponent thelbësor i intervistës. Gjatë kësaj faze, intervistuesi
(avokati) mund të bëjë pyetje të hapura për të ftuar fëmijën të japë një rrëfim të lirë. Kjo është
gjithashtu një metodë e mirë për të angazhuar fëmijën, për të filluar vendosjen e një
marrëdhënieje pozitive me të, për të kuptuar aftësinë e fëmijës për tu shprehuer dhe për të
kuptuar gjuhën e avokatit. Prandaj, në këtë fazë të intervistës mbani parasysh sugjerimet e
mëposhtme 12.
Ftoni fëmijën të rrëfejë në mënyrë të lirë rreth temave neutrale duke përdorur pyetjet e hapura.
Atëherë, përdorini këto pyetje për të ftuar fëmijën të ndajë më shumë detaje.
 Më trego për gjërat që do të doje të bëjë me shokët e tu
 Më trego më shumë
Më tej, kërkojini fëmijës t’ju tregojë rreth një ngjarjeje specifike. Kjo i jep më shumë mundësi
fëmijës të përpunojë rrëfimin e tij/saj e po ashtu të demonstrojë aftësinë e tij/saj për të kujtuar
ngjarje dhe për t’i shprehur ato në mënyrë të qartë.

Rrëfimi i një ngjarjeje specifike
Ftojeni fëmijën të flasë rreth një ngjarjeje pozitive apo neutrale të përjetuar së fundmi si psh.
një ditëlindje, një pushim me familjen ose miqtë. Filloni me pyetje të hapura duke lejuar
fëmijën të flasë lirisht. Kërkojini fëmijës të tregojë gjithçka rreth ngjarjes. Kur ju vini re se
ai/ajo po e përfundon rrëfimin, kërkojini atij/asaj të detajojë pjesë të ndryshme të historisë duke
përdorur fragmentarizimin e kohës dhe/ose pyetjet e fokusuara tek aspekti sensorial13. Modeli
i mëposhtëm i pyetjeve mund të jetë shumë i dobishëm në këtë aspekt:
Fto/ detajo

12

Huang, C., Bull, R., and Dror, I. (2020). 'Applying hierarchy of expert performance (HEP) to investigative
interview evaluation : strengths, challenges and future directions'. Psychiatry, Psychology and Law, pp. 1-39
13

Robins, S. P. (2018). Forensic Interviewing, in Maschi, T & Leibowitz, G. Forensic Social Work: Psychosocial and Legal Issues
Across Diverse Populations and Settings (2nd ed., pp 333-342), Springer Publishing Company LLC
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 Javën e kaluar ti ishte në një festë ditëlindjeje. Më trego si kalove.
 Ti më the se javën e kaluar luajte basketboll me shokët e tu. Më trego gjithçka se çfarë
ndodhi në atë lojë.
 Dhe çfarë bëre?
 Të lutem më trego më shumë.
Fokusohu – Fragmentarizimi i kohës. Këto pyetje përdoren për të marrë më shumë detaje.
 Mendo më shumë rreth ditës së festës së ditëlindjes dhe më trego se çfarë ndodhi atë
ditë që nga mëngjesi (jepni disa detaje rreth ngjarjes që fëmija ka përmendur më parë).
Fokusohu – në segmente kohe. Përdor këtë pyetje si më poshtë për të marrë më shumë
informacion.
 Çfarë ndodhi më pas?
 Çfarë ndodhi para kësaj?
Fokusohu- Përdorni pyetjet e fokusuara në aspektin shqisor për të marrë më shumë detaje.
 Mendo për atë që pe në atë moment. Më trego çdo gjë që mban mend.
 Të lutem përpiqu të kujtosh gjithçka që dëgjove në atë moment.
Nëse nuk jeni të suksesshëm në arritjen e marrjes së informacionit nga fëmija, sa i përket asaj
çka bërë ai/ajo së fundmi, atëherë bëj pyetje për të djeshmen. Nganjëherë, të pyesësh fëmijën
se çfarë ka bërë “sot” mund të funksionojë më mirë. Sidoqoftë, ju duhet të filloni me pyetje të
hapura dhe atëherë vijoni me detajimin, fragmentarizimin e kohës, si dhe pyetje të fokusuara
në aspektin sensioral siç rekomandohet më lart14.

Çështje të rëndësishme

14
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Para se të nisni intervistën, merrni disa minuta kohë për tu përgatitur për disa pyetje tranzitore
të bazuara në informacionin që keni mbledhur nga burime të tjera. Jini të kujdesshëm të mos
jeni sugjestionues dhe përdorni një qasje të thjeshtë.
Shkruajini pyetjet në letër në rast se ju keni nevojë t’i përdorni ato gjatë intervistës. Teksa
fëmija kalon nga një temë neutrale tek tema e veprës penale në fjalë, drejtojeni atë në një rrëfim
të lirë. Modeli i mëposhtëm i pyetjeve do të ishte një qasje e mirë në këtë aspekt.
Ndani
Kur fëmija rrëfen se diçka ka ndodhur, përpiquni të merrni një pohim të përgjithshëm rreth një
ngjarjeje dhe më pas qartësoni nëse ka ndodhur më shumë se një herë.
 Më thuaj çfarë ka ndodhur tamam ...
 A ka ndodhur kjo një herë apo më shumë se një herë...
Ftoni
Përdorni pyetje të hapura-të mbyllura për ta bërë fëmijën të rrëfejë në mënyrë të lirë rreth një
ngjarjeje.
 Më trego për këtë [ fjala e fëmijës rreth ngjarjes]
 Do të doja të kisha detaje nga fillimi e deri në fund.
 Edhe pjesë të vogla që ti mendon se nuk janë të rëndësishme, mund të jenë shumë të
dobishme për mua.
Detajo
Ndiqeni rrëfimin e fëmijës me pyetje të hapura-të mbyllura për tu përpjekur të detajoni më
shumë historinë e tij/saj. Ju duhet të përdorni këto modele pyetjesh shpesh gjatë procesit të
intervistimit dhe përgjigjet duhet të pasohen nga pyetje të fokusuara dhe direkte.
 Më thuaj çfarë ndodhi atë ditë…
 Të lutem më thuaj më shumë për këtë…
 Çfarë ndodhi më pas? ...
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 Ti përmende se shokët e tu hynë në fillim në shtëpi…. Më thuaj më shumë për këtë
moment....
Fokusohuni
Përpiquni të mblidhni më shumë detaje duke përdorur teknika të mëposhtme:
Fragmentarizimi i kohës: Përdorni pyetjet e fragmentarizuara për të marrë shumë informacion
në një periudhë të veçantë sa i përket ngjarjes së përshkruar nga fëmija.
 Mendo për atë ditë... më thuaj çfarë ndodhi që nga momenti që takove shokët e tu derisa
hapët me forcë derën e shtëpisë.
Rradha kohore: përdor pyetje që përcaktojnë rradhën kohore15.
 Çfarë ndodhi më parë….
 Çfarë ndodhi më pas...

Pyetje që lidhen me informacionin e ofruar nga fëmija gjatë intervistës
Formuloni me kujdes pyetjet në mënyrë që të merrni informacion mbi fakte me rëndësi të
papërmendura nga fëmija si psh. vendndodhja, prezenca e njerëzve të tjerë, të tjerë që kanë
dijeni mbi ngjarjen, motivimi për të mos folur për ngjarjen etj. Kur ka detaje rreth ngjarjes që
ende mungojnë, edhe pse janë ezauruar pyetjet e hapura dhe të mbyllura, bëni pyetje direkte të
kombinuara me ato të hapura dhe të mbyllura për të marrë informacione të mëtejshme. Së pari,
orjentoni vëmendjen e fëmijës në detaje që tashmë janë përmendur dhe më pas formuloni pyetje
direkte16.
 Ti the se Miri të tregoi për armën. Më thuaj nga e dinte ai që arma ishte atje.
 Ti the se nuk ishte vetëm për momentin. Kush ishte me ju? (bëni pauzë që të prisni
përgjigjen) cili është emri i tij? Çfarë ndodhi më pas?

15
16
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Qartëso dhe detajo


Ndërsa fëmija vijon të flasë, kohë pas kohe bëjini pyetje për tu qartësuar e për tu
siguruar se ju po e kuptoni drejt atë që ai /ajo po thotë.



Kërkoni më shumë detaje dhe përpiquni të bëni fëmijën të ofrojë më shumë detaje për
veprën në fjalë.



Mbani parasysh se kur ju përdorni pyetje direkte, të fokusuara apo të hapura dhe të
mbyllura, kombinojini ato me pyetje të hapurad dhe të mbyllura për të marrë më shumë
detaje.

 Ti më ke thënë shumë gjëra rreth ngjarjes që janë shumë të vlefsme për mua, por unë
jam pak konfuz. Për tu siguruar se e kam kuptuar drejt, më trego sërish se kush e fshehu
armën dhe çfarë ndodhi më pas.
Pushim (nëse nevojitet)
Bëni një pushim nëse e ndjeni që nevojitet. Shpjegojini fëmijës pse po bëni pushim dhe pyeteni
nëse ka nevojë të përdorë tualetin.
 Tani do të doja të bëjmë një pushim për të reflektuar mbi çfarë të kam pyetur deri tani
dhe për të parë nëse kam nevojë të di më shumë për ngjarjen. Ndërkohë, nëse ke nevojë
të përdorësh tualetin ose të marrësh ajër të pastër, ti mund ta bësh këtë. A do të doje
pak ujë?
Gjatë pushimit


Hidhini një sy shënimeve tuaja dhe kontrolloni nëse keni nevojë për më shumë qartësi
apo informacione shtesë.



Planifiko vazhdimin e intervistës dhe formulo pyetje të tjera.

Pas pushimit
Nise bisedën me pyetjet që ke përgatitur gjatë pushimit. Mos harro se ti duhet të përdorësh
pyetje shtesë të hapura.
18

Jam pak konfuz, më trego më shumë rreth……,
Çfarë tjetër ndodhi atje...

Kërko informacione të tjera që nuk janë përmendur ende
Juve do t’ju duhet të bëni pyetje të tjera vetëm nëse keni përdorur qasjen e pyetjeve të hapura
të mbyllura dhe ndërkohë mungojnë informacione të rëndësishme në pikëpamjen ligjore. Nëse
fëmija ka rrëfyer më shumë se një ngjarje, përpiquni ta orjentoni atë tek ajo më e rëndësishme
dhe lëreni të tregojë një rrëfim më të detajuar. Më tej, ju mund të përdorni pyetje të fokusuara.
 Kur më tregove për grabitjen e atij burri, ti the se Miri po mbante armën. A e qëlloi ai
personin me qytën e armës? Më trego më shumë për këtë.
Kur ju tashmë e dini përmbajtjen nga pyetjet e bëra më parë, por fëmija ende nuk e ka ndarë
këtë informacion, kërojini fëmijës shpjegime të mëtejshme. Nëse nevojiten pyetjet më direkte,
sigurohuni t’i kombinoni ato me pyetje të hapura dhe.17
 A e godite atë? Nëse fëmija jep përgjigje pohuese, atëherë vijoni:
 Më thuaj si ndodhi…

Mbyllja e intervistës
Mbyllja është një fazë e rëndësishme e procesit intervistues. Prandaj, falenderoje fëmijën për
përpjekjet e tij.
 Ju i jeni përgjigjur shumë pyetjeve për gati një orë. Faleminderit që e ndave këtë
informacion me mua.

17
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19

Pavarësisht nga rezultatet e intervistës, ju duhet t’i kërkoni fëmijës nëse ai/ajo dëshiron të thotë
diçka tjetër rreth veprës penale për të cilën akuzohet apo nëse ai/ajo dëshiron t’ju bëjë ju ndonjë
pyetje.
 A ka ndonjë gjë tjetër që ju do të donit të ndanit me mua? A ke ndonjë pyetje për mua?
Është e rëndësishme që ju të jeni të ndershëm me fëmijën, por mos i bëni premtime. Nëse
fëmija ju bën pyetje personale, ju mund t’i përgjigjeni pa ndarë informacion personal. Në këtë
fazë të intervistës, do të ishte e përshtatshme të flisni me fëmijën rreth temave neutrale në një
mënyrë të relaksuar. Ju mund t’i ktheheni sërish temave neutrale të trajtuara gjatë fazës së
ndërtimit të marrëdhënies18.

Intervista të shumëfishta
Për shumicën e fëmijëve, një intervistë gjithëpërfshirëse mund të jetë e mjaftueshme, sidomos
për ata që kanë aftësi gjuhësore të mira dhe kanë mbështetjen e një anëtari të familjes apo të
një të rrituri tjetër. Nga ana tjetër, literatura në mënyrë të qartë adreson rrezikun e mundshëm
për fëmijën nëse zhvillohen shumë intervista. Megjithatë, disa fëmijë kanë nevojë për më
shumë kohë të familjarizohen apo të ndjehen komod dhe të zhvillojnë një marrëdhënie besimi
me një avokat. Studime të fundit tregojnë se kryerja e më shumë se një seance intervistimi me
fëmijë refuzues, të vegjël apo të traumatizuar, mund të japë mundësinë për marrjen e më shumë
informacioni të saktë e të plotë. Disa intervista, por jo të përsëritshme mund të jenë shumë
efektive kur avokatët përdorin praktika të mira në intervistimin ligjor, zhvillojnë një strukturë
të përshtatur interviste në përputhje me nevojat zhvillimore, kulturore dhe emocionale të
fëmijës, si dhe përdorin me fëmijën një qasje miqësore19.
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Gehl, R., & Plecas, D. (2017). Interviewing, Questioning and Interrogation in Introduction to Criminal
Investigation : Procesess, Practices and Thinking. Justice Institute of British Columbia.
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Refuzimi i fëmijës për të folur
Avokati duhet të përdorë pyetje të hapura, të mbullura dhe jo sugjestive sa më shumë të jetë e
mundur kur prezantojnë temën e veprës penale duke formuluar një fjali të tillë si:
Për çfarë do të flisni me mua sot?
Nëse fëmija pranon të flasë rreth temës, avokati duhet të vijojë me një tjetër ftesë të hapur si:
Më thuaj gjithçka dhe mos lër asgjë pa përmendur.
Megjithatë, nëse fëmija ndjehet i stresuar ose i është thënë të mos flasë, avokati mund të ketë
nevojë të përdorë një qasje më të fokusuar. Ka një diferencë midis refuzimit real dhe atij “në
dukje”. Refuzimi real i referohet fëmijëve që janë të kujdesshëm dhe kanë mungesë vullneti
për të bashkëpunuar me avokatin gjatë intervistës, ndërsa refuzimi “në dukje” i referohet
fëmijëve që janë reflektiv dhe mendohen para se të përgjigjen. Duke pasur në konsideratë këtë
gjë, avokati duhet të lejojë heshtjen apo hezitimin pa u zhvendosur në mënyrë të shpejtë tek
pyetjet më të fokusuara. Shpesh, kur e sigurojmë fëmijën se është e rëndësishme që avokati të
dijë gjithçka që ka ndodhur, kjo mund të reduktojë hezitimin e tij/saj për të folur20.

Si ndikohet ndërveprimi midis fëmijës dhe avokatit nga aspektet
zhvillimore në adoleshencë?
 Adoleshentët procesojnë pyetjet ndryshe nga të rriturit
Aftësia e fëmijëve për të kuptuar atë që të tjerët iu thonë dhe për të shprehur opinionet e tyre
përmes fjalëve përmirësohet, teksa ata rriten. Këto aftësi integrohen në qasjen e përgjithshme
të adoleshentit për të menduar në adoleshencën e mesme dhe të vonë. Gjithashtu, është e
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rëndësishme të mbajmë parasysh se shpesh adoleshentët që hyjnë në konflikt me ligjin, mund
të kenë probleme në aftësinë për të mësuar apo probleme të vëmendjes.
Implikime për intervistimin. Avokati duhet të kuptojë aftësinë e fëmijës për të përdorur gjuhën,
nivelin e fjalorit, dhe aftësinë për arsyetim abstrakt në mënyrë që të formulojë pyetjet në
mënyrën e duhur.
 Adoleshentët mendojnë kryesisht për të tashmen
Qëndrimet e adoleshentëve rreth kohës janë të ndryshme nga ato të të rriturve. Zakonisht, ata
janë më të fokusuar në pasojat afatshkurtra (si të kundërta me ato afatgjata) – si në rreziqe dhe
përfitime- të vendimeve më shumë se sa të mendojnë për pasojat e ardhshme. Adoleshentët
janë më të shqetësuar se çfarë do të ndodhë në ditën e sotme, dhe e kanë të vështirë të flasin
rreth një ngjarjeje që do të ndodhë në të ardhmen.
Implikime për intervistimin: Avokati duhet të bëjë lidhjet midis informacionit që ai/ajo po
përpiqet të marrë dhe interesave të adoleshentëve. Ai/ajo duhet të adresojë shqetësimet e
adoleshentit për të mbajtur intervistën të fokusuar.
 Egocentrizmi
Është një fakt i njohur që adoleshentët janë egocentrikë. Kjo karakteristikë e lidhur me moshën
mund t’i bëjë adoelshentët të besojnë në mënyrë të gabuar se të tjerët vazhdimisht i gjykojnë
ata. Ata janë skeptikë rreth faktit që të rriturit mund të kuptojnë eksperiencën e tyre.
Implikime për intervistimin: për një intervistë të suksesshme, aftësia e intervistuesit (avokatit)
për të ndërtuar marrëdhënie me adoleshentin në mënyrë që ai të ndiejë se mund të ketë besim
është thelbësore. Duke patur parasysh këtë gjë, duhet theksuar se faza e ndërtimit të
marrëdhënies është një komponent thelbësor i procesit të intervistimit me adoleshentët.
 Zhvillimi i identitetit
Adoleshenca është një periudhë kur individët përpiqen të krijojnë një identitet stabël, koherent
dhe gjatë këtij procesi, “provojnë” qëndrime dhe mënyra të ndryshme të sjelljes. Adoleshentët
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shpesh shohin moshatarët e tyre për të formuar identitetin e tyre dhe kanë një nevojë të
natyrshme përkatësie. Prandaj, edhe pyetjet më të pafajshme rreth miqve të adoleshentit, mund
të interpretohen si kriticizëm rreth tij/saj dhe si rezultat edhe të imazhit që adoleshenti ka për
veten. Për shembull, ata janë të prirur të jenë besnik me familjen dhe shokët dhe zemërohen
kur diçka negative nënkuptohet rreth tyre. (Edhe ata njerëz që mund t’i kenë abuzuar apo
neglizhuar ata ose njihen si abuzues me substanca apo kriminelë).
Implikime për intervistimin: Avokati duhet të jetë shumë i kujdesshëm kur formulon pyetjet
dhe duhet të përdorë një ton zëri që i përcjell adoleshentit se ai/ajo nuk po e gjykon atë, por
është vërtet i/e interesuar në atë që fëmija ka për të thënë21.
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Ky protokoll pune është hartuar në kuadër të projekti “LA CHILD” –përmirësimi i ndihmës juridike për fëmijët në konflikt me ligjin.
Protokolli u zhvillua i bazuar në nevojat e identifikuara gjatë projektit sa i përket profesionistëve ligjor që punojnë me fëmijët në
konflikt me ligjin. Ky instrument udhëzues është zhvilluar nga Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.
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