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Komiteti Ekzekutiv i FFK-së, në bazë të nenit 33 p.3 nën a) të Statutit të FFK-së, në 
mbledhjen e vet të mbajtur me datën 27 Korrik 2022, aprovoi këtë: 

 

PROTOKOLI I VAR-it 
 

 

1–Protokoli - Parimet, praktikat, dhe procedurat  

 

Protokoli VAR, për aq sa është e mundur, përputhet me parimet dhe filozofinë e 

Rregullave të Lojës. 

 

Përdorimi i Video Asistent Referee (VAR) lejohet vetëm nëse organizatori i ndeshjes / 

kompeticionit ka plotësuar të gjithë protokollin dhe kërkesat e zbatimit të VAR (siç 

përcaktohet në Manualin VAR) dhe ka marrë leje me shkrim nga 'FAB dhe FIFA. 

PARIMET 

 
Përdorimi i  VAR-it në ndeshjet e futbollit bazohet në një numër parimesh, gjithë të cilat 

duhet të aplikohen në çdo ndeshje ku përdoret VAR-i 

1. Një Video Asistent Referee (VAR) është një zyrtar i ndeshjes, me qasje të pavarur 

në filmimet e ndeshjeve, i cili mund të ndihmojë gjyqtarin vetëm në rast të një 'gabimi 

të qartë dhe të dukshëm' ose 'incident të rëndë të humbur' në lidhje me: 

a. Gol/Jo Gol 

b. Penallti/Jo penallti 

c. Karton i kuq direkt (jo karton i dytë i verdhë/karton i verdhë) 

d. Identitet i gabuar (kur gjyqtari ndëshkon ose përjashton lojtarin e gabuar të skuadrës 

shkelëse) 

2. Gjyqtari duhet gjithmonë të marrë një vendim, gjyqtarit nuk i lejohet mosdhënia e 

një vendimi e më pas të përdorë VAR për të marrë një vendim; një vendim për të 

lënë lojën të vazhdojë pas një shkelje të mundshme mund të rishikohet. 

 

3. Vendimi i parë i dhënë nga gjyqtari nuk do të ndryshohet vetëm nëse rishikimi në 

video tregon qartësisht qe ishte një "gabim i qartë dhe i dukshëm".  

 

4. Vetëm gjyqtari mund të iniciojë një "rishikim"; VAR-i (ose zyrtarët e tjerë të ndeshjes 

mund vetëm të rekomandojnë një rishikim te gjyqtari. 
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5. Vendimi final merret gjithmonë nga gjyqtari, qoftë i bazuar ne informacionin e dhënë 

nga VAR ose pasi gjyqtari ka kryer një "Rishikim ne fushë"(OFR). 

 

6. Nuk ka një afat kohor për procesin e rishikimit pasi saktësia është më e rëndësishme 

se shpejtësia. 

 

7. Lojtarët dhe zyrtarët e skuadrës nuk duhet të rrethojnë gjyqtarin ose të përpiqen të 

ndikojnë nëse rishikohet një vendim, gjatë procesit të rishikimit ose vendimit 

përfundimtar. 

 

8. Gjyqtari duhet të mbetet 'i dukshëm' gjatë procesit të rishikimit për të siguruar 

transparencë. 

 

9. Nëse loja vazhdon pas një incidenti i cili pastaj rishikohet, çdo veprim disiplinor i 

marrë/nevojshëm gjatë periudhës pas incidentit nuk anulohet, edhe nëse vendimi 

origjinal ndryshohet (përveç një ndëshkimi KV/ përjashtimi KK për ndalimin e një 

sulmi premtues ose DOGSO). 

 

10. Nëse loja ka ndaluar dhe ka rifilluar, gjyqtari nuk mund të ndërmarrë një "rishikim" 

përveç rastit të një identiteti të gabuar ose për një shkelje të mundshme për përjashtim 

në lidhje me sjellje të dhunshme, pështymje, kafshime, ose gjeste jashtëzakonisht 

ofenduese dhe / ose abuzuese. 

 

11. Kohëzgjatja e lojës para dhe pas një incidenti që mund të rishikohet është përcaktuar 

nga Rregullat e Lojës dhe protokolli VAR. 

 

12. Duke qenë se VAR automatikisht do të  i kontrollojë çdo situatë / vendim, nuk ka 

nevojë për trajnerët apo lojtarët për të kërkuar një 'rishikim'. 

 

 

VENDIMET/INCIDENTET E RISHIKUESHME 

 

Gjyqtari mund të marrë ndihmë nga VAR vetëm në lidhje me katër kategori të 

vendimeve / incidenteve lojë-ndryshuese. Në të gjitha këto situata, VAR përdoret vetëm 

pasi gjyqtari ka dhënë një vendim (të parë / origjinal) (duke përfshirë lejimin e lojës), ose 

nëse një incident serioz humbet/nuk shihet nga zyrtarët e ndeshjes.  

 

Vendimi origjinal i gjyqtarit nuk do të ndryshohet nëse nuk ka pasur një 'gabim të qartë 

dhe të dukshëm (kjo përfshin çdo vendim të dhënë nga gjyqtari në bazë të informacionit 

nga një zyrtar tjetër i ndeshjes, p.sh. pozicioni jashtë loje). 
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Kategoritë e vendimit/incidenteve që mund të rishikohen në rast të një 'gabimi të qartë dhe 

të dukshëm ose 'incidenteve të rënda të humbura' janë: 

a. Gol/Jo Gol 

Një shkelje ne fazën sulmuese nga skuadra qe shënon golin duke përfshirë - shkelje nga 

skuadra sulmuese gjatë ndërtimit të aksionit dhe shënimit të një goli(prekje me dorë, 

faull, etj..) 

- pozicion jashtë loje: pozicioni dhe shkelja, 

- topi jashtë loje para se të shënohej goli –vendimet gol/jo gol. 

 

b. Penallti/Jo Penallti 

- penallti e akorduar gabimisht, 

- shkelje për penallti të pa dhënë, 

- vendndodhja e shkeljes (brenda ose jashtë zonës se penalltisë), 

- shkelje nga skuadra sulmuese gjatë ndërtimit të aksionit qe çoi te rasti i penalltisë, 

- topi jashtë loje para se të ndodhte shkelja, 

- shkelje nga portieri dhe/ose goditësi gjatë gjuajtjes se penalltisë, 

- shkelje nga një sulmues ose mbrojtës që përfshihet në lojë pasi topi rikthehet nga 

shtyllat pingule dhe horizontale ose portieri. 

 

c. Karton i kuq direkt(Jo karton i dytë i verdhë/ndëshkim kv) –DOGSO (veçanërisht 

pozicioni i shkeljes dhe i lojtareve të tjerë), 

- faull i rendë (ose ndërhyrje mos kokëçaresë), 

- sjellje e dhunshme, pështyrje ose kafshim drejt një personi tjetër -përdorimi 

i gjuhës Ose gjesteve fyese dhe abuzuese. 

 

d. ldentitet i gabuar(karton i verdhë ose i kuq) 

 

Nëse gjyqtari ndëshkon një shkelje dhe me pas jep një KV ose KK lojtarit të gabuar të 

skuadrës shkelëse, identiteti i shkelësit mund të rishikohet; shkelja nuk mund të 

rishikohet vetëm nëse është një rast goli, incident penalltie, ose karton i kuq direkt. 

 

PRAKTIKAT 

Përdorimi i VAR-it, gjatë një ndeshje përfshin marrëveshjet praktike në vijim: 

- VAR-i shikon ndeshjen ne Dhomën e operimit me videon (Video Operation 

Room) i ndihmuar nga një asistent VAR(AVAR) dhe një operator 

përsëritjeje (Replay Operator); 
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- Në varësi të numrit të këndeve të kamerave (dhe konsiderata të tjera) mund të janë 

me shume se një AVAR dhe FRO; 

 

- Vetëm personat e autorizuar mund të hyjnë në dhomën e operimit me video ose të 

komunikojnë me VAR/AVAR/RO gjatë ndeshjes; 

 

- VAR-i ka qasje të pavarur dhe kontroll të përsëritjeve të pamjeve televizive të 

transmetuara; 

 

- VAR-i është i lidhur me sistemin e komunikimit që përdoret nga zyrtarët e ndeshjes 

dhe mund të dëgjojë gjithçka që ata thonë; 

 

- VAR mund t'i flasë gjyqtarit vetëm duke shtypur një buton (për të mos 

shpërqendruar gjyqtarin nga bisedat në VOR); 

 

- Nëse VAR është i zënë me një  'kontroll' ose një 'rishikim', AVAR mund të flasë 

me gjyqtarin veçanërisht nëse Ioja duhet të ndalet ose të sigurohet që loja të mos 

rifilloj; 

 

- Nëse gjyqtari vendos të shikojë pamjet filmike, VAR do të zgjedhë 

këndin/shpejtësinë më të mire; Gjyqtari mund të kërkojë kënde/shpejtësi të tjera. 

 

PROCEDURAT 

Vendimi fillestar 

- Gjyqtari dhe zyrtarët e tjerë të ndeshjes duhet gjithmonë të marrin një vendim 

fillestar (duke përfshirë çdo veprim disiplinor) sikur të mos ketë VAR (përveç 

një incidenti të 'humbur'), 

 

- Gjyqtari dhe zyrtarët e tjerë të ndeshjes detyrimisht duhet të marrin një 

vendim,(për çdo rast) pasi mos marrja e një vendimi do të çojë në paraqitje të dobët 

/ të pavendosur', shumë 'rishikime' dhe probleme të rëndësishme nëse ka një 

dështim të teknologjisë, 

 

- Gjyqtari është i vetmi person që mund të marrë vendimin përfundimtar; VAR ka 

të njëjtin status si zyrtarët e tjerë të ndeshjes dhe vetëm mund të ndihmojë 

Gjyqtarin. -Vonesa e flamurit / bilbilit për një shkelje është e lejueshme vetëm në 
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një situatë shumë të qartë sulmuese kur një lojtar është gati të shënojë një gol apo 

të ketë një veprim të qartë në/drejt zonës së kundërshtarit, 

 

- Nëse asistenti i gjyqtarit vonon ngritjen e flamurit për një shkelje, ai duhet të ngrejë 

flamurin nëse shënohet gol, akordohet një penallti/goditje këndi, goditje e lirë ose 

rivënie anësore për ekipin sulmues, dhe ky vendim do jetë baza për çdo 

kontroll/rishikim, 

 

- VAR automatikisht ”kontrollon” filmimet e kamerave televizive për çdo rast 

të mundshëm goli, ose goli të qenë, vendimet/incidentet për penallti ose karton 

të kuq, ose një situate identiteti të gabuar duke përdorur kënde dhe shpejtësi të 

ndryshme të kamerave, 

 

- VAR mund 'të kontrollojë' pamjet në shpejtësi normale dhe/ose në lëvizje të 

ngadalësuara, por në përgjithësi, lëvizjet e ngadalësuara duhet të përdoren vetëm 

për fakte, p.sh. pozicioni i faullit / lojtarit, vendi i kontaktit gjatë dyluftimeve dhe 

prekja me dorë, topi jashtë lojës (duke përfshirë gol/jo gol); shpejtësia normale 

duhet të përdoret për 'intensitetin' për një faull ose për të vendosur nëse një prekje 

me dore është e qëllimshme, 

 

- Nëse kontrolli nuk tregon një 'gabim të qartë dhe të dukshëm' ose 'incident të rëndë 

të humbur', zakonisht nuk ka nevojë që VAR të komunikojë me gjyqtarin - ky është 

një 'kontroll i heshtur'; megjithatë, ndonjëherë ai ndihmon gjyqtarin/ asistentin e 

gjyqtarit për të menaxhuar lojtarët/ndeshjen nëse VAR konfirmon se nuk ka 

ndodhur asnjë gabim "i qartë dhe i dukshëm” ose "incident rëndë i humbur”, 

 

- Nëse rifillimi i lojës duhet të shtyhet për një kontroll, gjyqtari do të sinjalizojë 

këtë duke mbajtur gishtin tek kufja dhe duke zgjatur dorën/ krahun tjetër; ky 

sinjal duhet të mbahet derisa "kontrolli” të jetë i plotë pasi njofton se gjyqtari 

merr informacion (i cili mund të jetë nga VAR ose një tjetër zyrtar i ndeshjes) 

 

- Nëse 'kontrolli' tregon një gabim të mundshëm 'të qartë dhe të dukshëm' ose 

'incident të rëndë të humbur', VAR do ta komunikojë këtë informacion (por jo 

vendimin që duhet marrë) gjyqtarit i cili pastaj do të vendosë nëse do të fillojë 

një 'rishikim'  

 

RISHIKIM 

Gjyqtari mund të fillojë një 'rishikim' për një 'gabim të qartë dhe të dukshëm' ose 

'incident të rëndë të humbur' kur: 
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- VAR (ose një tjetër zyrtar i ndeshjes) rekomandon një 'rishikim', 

 

- Gjyqtari dyshon se diçka serioze është "humbur", 

 

- Nëse loja ka ndaluar tashmë, gjyqtari vonon rifillimin, 

 

- Nëse loja nuk është ndalur ende, gjyqtari ndalon lojën kur topi ndodhet në 

një zonë / situatë neutrale (zakonisht kur asnjë ekip nuk është në një lëvizje 

sulmuese), 

 

- Në të dyja situatat, gjyqtari duhet të tregojë se një 'rishikim' do të bëhet duke 

treguar qartë 'shenjën e TV' (shenjë e një ekrani televiziv), 

 

- VAR i përshkruan gjyqtarit se çfarë mund të shihet në përsëritjen televizive, por 

jo vendimin për t'u marrë, dhe gjyqtari pastaj: 

 

- Merr një vendim përfundimtar të bazuar në perceptimin e gjyqtarit dhe të 

informacionit nga VAR, dhe, aty ku është e përshtatshme, informacion nga 

zyrtarë të tjerë të ndeshjes, 

 

- Shkon në zonën e rishikimit të gjyqtarit (On Field Review) për të parë pamjet -

para se të marrë një vendim përfundimtar, 

 

- Zyrtarët e tjerë të ndeshjes nuk do të shqyrtojnë pamjet përveç nëse, në rrethana të 

jashtëzakonshme, kërkohet nga gjyqtari, 

 

- Në fund të të dy proceseve të rishikimit, gjyqtari duhet të tregojë sërish 'sinjalin 

televiziv', të ndjekur menjëherë nga vendimi përfundimtar, 

 

- Për vendimet faktike p.sh. pozicioni i një faulli ose lojtari (offside), vendi i 

kontaktit (prekje me dore / faulli), vendndodhja (brenda ose jashtë zonës së 

penalltisë), topi jashtë lojës etj..., një rishikim vetëm nga VAR zakonisht është i 

përshtatshëm, por një rishikim në fushë (OFR) mund të përdoret për një vendim 

faktik nëse ai do të ndihmojë në menaxhimin e lojtarëve / ndeshjes ose për të 

'shitur' vendimin (p.sh. një vendim decidiv në fund të ndeshjes), 
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- Për vendimet subjektive, p.sh. intensiteti i një ndërhyrjeje të gabuar, kriteret e 

prekjes me dorë (pozicioni, qëllimi etj.) një "rishikim në fushë" (OFR) shpesh 

është i përshtatshëm, 

 

- Gjyqtari mund të kërkojë kënde të ndryshme kamera, shpejtësi te ndryshme 

përsëritjesh, por, në përgjithësi, pamjet e ngadalësuara duhet të përdoren 

vetëm për faktet, p.sh. pozicioni i faulli / lojtarit, vendi i kontaktit për 

ndërhyrjet fizike dhe prekjet me dorë, topi jashtë lojës (duke përfshirë gol 

/jo gol); shpejtësia normale duhet të përdoret për 'intensitetin' e një ndërhyrje 

Ose për të vendosur nëse një prekje me dorë është e qëllimshme, 

 

- Për vendimet /incidentet në lidhje me golat, penallti/jo penallti dhe kartonët e kuq 

për mohimin e një mundësie të pastër shënimi goli (DOGSO), mund të jetë e 

nevojshme të rishikohet faza sulmuese e aksionit e Cila çoi direkt në 

vendimin/incidentin; kjo mund të përfshijë se si ekipi sulmues fitoi posedimin e 

topit në lojë të hapur, 

 

- Rregullat e Lojës nuk lejojnë vendimet e rifillimit (goditjet e këndit, rivënie 

anësore, etj.) të ndryshohen kur loja ka rifilluar, kështu që ato nuk mund të 

rishikohen, 

 

- Nëse loja ka ndaluar dhe rifilluar, gjyqtari mund të ndërmarrë një 'rishikim' dhe të 

marrë sanksionet e duhura disiplinore, vetëm për një rast të një identiteti të gabuar 

ose për një shkelje përjashtimi me KK, që lidhet me sjelljen e dhunshme, pështyrje, 

kafshim ose gjeste jashtëzakonisht ofenduese, fyerës dhe abuzues, 

 

- Procesi i rishikimit duhet të përfundojë në mënyrë sa më efikase, por saktësia e 

vendimit përfundimtar është më e rëndësishme se shpejtësia. Për këtë arsye, dhe 

për shkak se disa situata janë komplekse me disa vendime/incidente të 

rishikueshme, nuk ka afat kohor maksimal për procesin e rishikimit. 

 

VENDIMI PERFUNDIMTAR 

- Kur procesi i rishikimit të përfundojë, gjyqtari duhet të tregojë 'sinjalin e tv' dhe të 

komunikojë vendimin përfundimtar. 

 

- Gjyqtari do të marrë/ndryshojë/shfuqizojë çdo veprim disiplinor (kur është e 

përshtatshme) dhe të rifillojë lojën në përputhje me Rregullat e Lojës. 
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- Duke qenë se VAR automatikisht do të 'kontrollojë' çdo situatë/incident, nuk ka 

nevojë për trajnerë apo lojtarë për të kërkuar 'kontroll' ose 'rishikim'. -Lojtarët, 

zëvendësuesit dhe zyrtarët e skuadrës nuk duhet të përpiqen të ndikojnë ose të 

ndërhyjnë në procesin e rishikimit, duke përfshirë edhe kur komunikohet vendimi 

përfundimtar. 

 

- Gjatë procesit të rishikimit, lojtarët duhet të mbeten në fushën e lojës; 

zëvendësuesit dhe zyrtarët e ekipit duhet të mbeten jashtë fushës së lojës. -Një 

lojtar/ zëvendësues/lojtar i zëvendësuar që tregon në mënyrë të tepruar sinjalin e 

TV ose futet në (zonën e rishikimit të gjyqtarit)RRA do të ndëshkohet me KV. 

 

- Një zyrtar i skuadrës që tregon në mënyrë të tepruar sinjalin e TV ose futet në 

zonën e rishikimit të gjyqtarit (RRA) do të paralajmërohet zyrtarisht (dhe të 

ndëshkohet me KV kur kartonët e verdhë dhe të kuq për zyrtarët e ekipit janë në 

përdorim). 

 

- Një lojtar/zëvendësues/lojtar i zëvendësuar që hyn në dhomën e operimit video 

(VOR) do të përjashtohet me KK; një zyrtar i ekipit i cili hyn në dhomën e 

operimit video (VOR) do të largohet nga zona teknike. 

 

VLEFSHMËRIA E NDESHJES 

 
Në parim, një ndeshje nuk mund të konsiderohet e pavlefshme për shkak të: - 

mosfunksionimit të teknologjisë VAR (gjithashtu për teknologjinë vijës fatale të golit 

(GLT) 

- vendimeve të gabuara që përfshijnë VAR-in (duke qenë se VAR është një zyrtar i 

ndeshjes), 

- vendimit për të mos rishikuar një incident, 

- rishikimit të një situate/vendimi që nuk mund të rishikohet. 

 

 

 

 

 

Prishtinë, 27 Korrik 2022 

Kryetari i Komitetit Ekzekutiv të FFK-së,                 

Agim Ademi 
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