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ABSTRAKT 

Me anë të këtij punimi pretendoj të theksoj rolin e institutit të rehabilitimit, vendin e tij në 

kodin penal, përfituesit  dhe mënyrën e rikthimit të të drejtave në një vështrim krahasues me 

kodet penale të rajonit. Se çka në të vërtetë  është rehabilitimi, mundësitë,  amnistinë që njëfarë 

mënyre u fal shteti me anë të dispozitave ligjore për personat që e arsyetojnë këtë me sjelljen e 

tyre pas mbajtjes së dënimit dhe kalimit të periudhës së paraparë ligjore, mënyra e rikthimit të 

të drejtave që u janë mohuar  për shkak të rënies ndesh me ligjin do të jetë temë kyçe e këtij 

punimi. Me anë të këtij punimi kam pretenduar që në  njëfarë mënyrë ti bëj apel shtetit që të 

përcaktojë organin publik kompetent për çështje gjyqësore që do të merrej me rehabilitimin 

ligjor sipas detyrës zyrtare që në një mënyrë do të shkarkonte edhe gjykatat nga një punë e 

panevojshme si dhe në një masë të madhe do të arrinte të rikthente besimin e qytetarëve tek 

organet e drejtësisë. 

                                   

Fjalët kyçe: Rehabilitimi, organi publik kompetent për çështje gjyqësore, gjykata, rehabilitimi 

ligjor, rehabilitimi gjyqësor, shlyreja nga evidenca e të dënuarve, kërkesa.                               

 

Hyrje 

Instituti i rehabilitimit të personave të dënuar bie në radhën e instituteve që shkenca juridike 

penale nuk i ka kushtuar vëmendje të merituar, pavarësisht se me aprovimin  apo refuzimin e 

kërkesës së personit të dënuar preken të drejtat e gjithë atyre që në ndonjë periudhë kanë qenë 

të përfshirë si të pandehur në ndonjë çështje gjyqësore që ka përfunduar me sanksion penal. 

Gjithashtu, nga mosnjohja e kësaj të drejte sipas detyrës zyrtare u kufizon të drejta të caktuara 

në themelimin e marrëdhënies së punës apo ushtrimin e ndonjë veprimtarie të caktuar. Nuk ka 

dyshim se ky institut ka të bëjë me dimensione të rëndësishme penale juridike, për çka 

ndonjëherë edhe keqkuptohet nga faktorët relevant të drejtësisë. Prandaj, mund të thuhet që ky 

institut margjinalizohet në pikëpamje shkencore dhe funksionale dhe rëndësia e vetme e tij 
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trajtohet vetëm në pikëpamje  praktike. Ky institut trajtohet vetëm në pikëpamje deskriptive pa 

ndonjë pretendim për kuptimin e tij juridik dhe funksional. 

Qëllimi i këtij punimi është të shihet efekti i këtij instituti përkundër vështirësive që e përcjellin, 

si dhe zhvillimit të tij në drejtim të preventivës  që ka arritur sepse me kërkesën e personit të 

dënuar ka  mundësi edhe të krahasohet e kaluara  dhe ndikimi pozitiv  apo negativ i  dënimit 

dhe në përgjithësi  realizimi i qëllimit të ligjvënësit me dënimin e shqiptuar, si masë e 

mjaftueshme për parandalimin e kriminalitetit  dhe risocializimit të dënuarve.   

 

Qëllimi i punimit 

Në ketë punim do të analizohet instituti i rehabilitimit gjyqësor dhe ligjor sipas Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës, dispozitave ligjore të parapara lidhur me këtë institut e po ashtu edhe 

zbulimi i të dhënave nga dosja penale që në njëfarë mënyre prek edhe në privatësinë e 

personave- e drejtë kjo e përcaktuar me Konventën Ndërkombëtarë për të drejtat dhe liritë e 

njeriut e zbatuar drejtpërdrejtë në Kodin Penal të Republikës së Kosovës. Gjithashtu për 

mënyrën e përfitimit të kësaj të drejte, arsyeshmëria  me ç rast vëmendja do të përqendrohet në 

shqyrtimin e kërkesës së personit të dënuar. Analiza ka të bëjë me natyrën juridike të 

rehabilitimit  gjyqësor si institut penal  e cila duhet të trajtohet si e drejtë e personit të dënuar 

apo vetëm si mundësi që paraqet legjislacionit pozitiv në Kosovë. Në pikëpamje të organit që 

vendos për rehabilitim në shkallë të parë e deri tek përsëritja e kërkesës për realizimin e kësaj 

të drejte.   

Pastaj përparësitë e sistemeve juridike të rajonit  mënyra e rregullimit të këtij instituti, dhe 

trajtimit si të drejtë të personit të dënuar nga gjykata.  

Pavarësisht se legjislacioni ynë nuk e shuan të drejtën për aplikim  pas refuzimit të kërkesës, 

mënyra e aplikimit për realizimin e kësaj të drejte dhe humbja e kësaj të drejte nga paraqitja e 

hershme apo para afatit të paraparë ligjor  për një periudhë dy vjeçare  tek personat e dënuar 

krijon përshtypje për vendosje arbitrare, mosbesim të kësaj pjese  të popullatës që ka vuajtur 

një dënim dhe “shpërblimin” ligjor për mos shmangie nga ekzekutimi i dënimit.  

 

1. Nocioni dhe llojet e rehabilitimit 

Çdo shtet pavarësisht se çfarë rregullimi shtetëror ka apo në cilin sistem është përcaktuar  në 

rendin e vet ligjor doemos  ka   paraparë  përpos mbrojtjes së sovranitetit të tij edhe  mbrojtjen 

e qytetarëve si detyrë gjenerale. Në  këmbim të mbrojtjes  dhe sigurisë që shteti ofron, nga 

qytetarët kërkohet sjellje konform rregullave të parapara  ligjore, në kuadër të të cilave hyn 

edhe përmbajtja nga kryerja e veprave penale, nga sjelljet dhe veprimet që do të  përbënin vepër 

penale, njëkohësisht duke paraparë dhe sanksionin  penal.  

Republika e Kosovës në Kushtetutën e saj parasheh respektimin e lirive dhe të drejtave të 

qytetarëve brenda territorit të saj, të të gjithë shtetasve që përkohësisht janë jashtë territorit të 

saj për arsye pune apo me vendqëndrim të përkohshëm, si dhe të gjithë atyre që për arsye të 
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ndryshme janë brenda territorit të saj15.  Ky autoritet bazohet në parimet e barazisë para ligjit  

të të  gjithë individëve dhe respektimin e plotë të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut..16, 

por siç e theksuam edhe më lartë mos respektimi i këtyre të drejtave dhe lirive të parapara me 

kushtetutë dhe ligje relevante përbën përjashtim nga rregullat që duhet sanksionuar. 

Sanksionet penale janë shprehimisht të parapara me ligj dhe askush nuk mund të shpallet fajtorë 

për një vepër penale e cila në kohën e kryerjes së saj nuk ka qenë e paraparë si vepër penale 

njëkohësisht duke ndaluar edhe veprimin retroaktiv të ligjit përveç nëse i njëjti është në favor 

të të pandehurit-akuzuarit. 

Po thuajse i gjithë qëllimi i sanksioneve penale është preventiva gjenerale – parandalimi i 

veprave penale dhe kryerësve potencial nga veprimet e kundërligjshme. Ndërsa, qëllimi 

kryesor  risocializimi dhe riedukimi i tyre në mënyrë  që ti kthehen shoqërisë si kontribues me 

sjellje të mira dhe në harmoni me të drejtën pozitive. Etiketimi i pafund i këtij numri të njerëzve 

dhe privimi i tyre i përhershëm nga të drejtat kushtetuese nuk i shërben qëllimit të   sanksionit 

penal.  

Siç e theksuam qëllimi i ligjvënësit nuk është vetëm përgjegjësia e kryerësve të veprave penale 

për një të keqe të shkaktuar dhe dënimi i tyre, por preventiva gjenerale është arritja e  qëllimit 

të paraparë ligjor – riedukimi dhe risocializimin  në kuadër të të cilit mund të sistemohet edhe 

instituti i rehabilitimit ligjor. Kjo pasi një individ i cili në një periudhë të caktuar të jetës me 

dashje apo nga pakujdesia ka shkelur ligjin nuk do të ishte e drejtë dhe njerëzore që tërë jetën 

të vuajë pasojat e një vepre penale, (duke  përjashtuar veprat e  rënda penale dhe ato të 

ndëshkuara ndërkombëtarisht), prandaj instituti i rehabilitimit ligjor është një lloj satisfaksioni 

të themi që ligjvënësi ka paraparë për ish të dënuarin i cili me sjelljet e tij pas ekzekutimit 

arsyeton të njëjtën. 

Me rehabilitim në kuptim të gjerë nënkuptohet  rivendosja e të drejtave  të mëparshme  të 

personit të dënuar, pasi të jenë plotësuar kushtet e përcaktuara me ligj, përveç atyre të drejtave  

që mund të jenë të kufizuara me ligje të posaçme17. Sipas këtij përkufizimi, personit të dënuar 

i kthehen disa të drejta që ligjërisht i janë kufizuar për shkak të kryerjes së veprës penale të 

caktuar, pra “instituti i rehabilitimit  është në fakt një lloj fiksioni mbi jo ndëshkueshmërinë”18. 

 

1.1. Llojet e rehabilitimit sipas KPRK-së 

Rehabilitimi si institut ligjor  dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale sipas Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës, janë paraparë në nenin 102 deri në nenin 105 , ku në mënyrë të detajuar 

është pretenduar të rregullohet ky institut. 

                                                           
15 ‘’....ushtron autoritetin e saj  bazuar në respektimin etë drejtave  dhe lirive  të qytetarëve  të vet dhe gjithë 

individëve brenda kufijve të saj”. 

Kushtetuta e Republikës  së Kosovës , neni 2. 
16 Kushtetuta e Republikës së Kosovës.,neni 3, par.2 
17 Elezi,I.,Kaqupi,S.,Haxhia,M.,Komentar i Kodit  Penal të Republikës së Shqipërisë,Tiranë,2009,fq.293-294 
18 Salihu,I., E drejta penale , pjesa e përgjithshme.Prishtinë 2005, fq.552 
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Sipas KPRK-së pozita juridike e personave të dënuar  pas mbajtjes së dënimit, lirimit ose 

parashkrimit duhet të ndryshohet dhe atyre t’u kthehen ato të drejta që u janë kufizuar për shkak 

të dënimit për vepër penale  përkatësisht pas “ mbajtjes së dënimit me burgim, faljes ose 

parashkrimit të dënimit, personit që ka bërë dëmshpërblimin...” 19 , duke paraparë edhe 

kohëzgjatjen e kufizimeve sipas llojit të dënimit të shqiptuar. Kjo dispozite ligjore20 lë të  

kuptojmë se të drejtat që i janë kufizuar personit të dënuar i kthehen vetëm pasi i njëjti të ketë 

mbajtur dënimin e shqiptuar, qoftë vërejtje gjyqësore, gjobë, dënim me kusht ,apo dënim me 

burg, të  jetë liruar nga dënimi apo vepra penale për të cilën i njëjti është ndjekur për shkak të 

rrethanave të ndryshme është parashkruar, amnistuar apo falur, e që  ndaj të njëjtit për atë vepër 

nuk ka mundësi më të ndërmerret një ndjekje penale apo ekzekutim i dënimit.”Rehabilitimi  

shpreh qëndrimin e shoqërisë e cila niset nga koncepti se njerëzit e dënuar mund të korrigjohen 

e nuk mund të mbeten gjithmonë në statusin e të dënuarit, prandaj atat mund të gëzojnë të 

drejta të njëjta me shtetasit tjerë”21 

Sipas KPRK-së janë paraparë dy lloje të rehabilitimit të personave të dënuar: 

    

Rehabilitimi ligjor22 

Rehabilitimi gjyqësor23 

 

1.1.1. Rehabilitimi ligjor 

“Me rehabilitim ligjor dënimi shlyhet nga evidenca e personit të dënuar për herë të parë...”24 

pas skadimit të periudhave kohore të parapara konform ligjit nëse personi i dënuar brenda asaj 

periudhe kohore të përcaktuar me ligj  nuk kryen ndonjë vepër të re penale.   

Sipas kësaj disozite  ligjore personi i dënuar përfiton nga kjo e drejtë  në atë mënyrë që  dënimi 

shlyhet nga evidenca penale  dhe ai person më nuk konsiderohet i dënuar25 e me këtë i kthehen 

edhe ato të drejta  që i janë kufizuar, nëse janë përmbushur afatet e përcaktuara ligjore të 

parapara sipas lartësisë së dënimit të shqiptuar, që do të thotë  se organi publik kompetent për 

çështje gjyqësore sipas detyrës zyrtare merr aktvendim për shlyerjen e dënimit nga evidenca 

penale26. 

Nga instituti i rehabilitimit nuk mund të përfitojnë të gjithë personat e dënuar, prandaj  Kodi 

Penal parasheh kufizime përfitimi nga kjo e drejtë. Kufizimi i parë u referohet të dënuarve me 

                                                           
19 Kodi Penal i Republikës së Kosovës( në vazhdim të këtij punimi do të shënohet KPRK), neni 102, par.1. 
20  “pas mbajtjes së dënimit me burgim, faljes, ose parashkrimit të dënimit,personi i dënuar i cili ka bërë 

dëmshpërblimin i gëzon të drejtat e përcaktuara me Kushtetutë dhe me ligj, përveç  nëse parashihet ndryshe në 

këtë kod , e që gjithashtu ky nen zbatohet edhe për personin që është liruar me kusht., neni 102 par.1 e 2 i KPRK-

së 
21 Elezi,I.,Kaqupi,S.,Haxhia,M.,Komentar i Kodit  Penal të Republikës së Shqipërisë,Tiranë,2009,fq.294 
22  Neni 103 i KPRK-së 
23  neni 104 i KPRK-së 
24 Neni 103 i KPRK-së 
25 Salihu.,I. E drejta penale pjesa e përgjithshme. Prishtinë, 2005, fq.554 
26 Neni 520 par.1  i Kodit të procedurës penale( në vazhdim KPPRK) 
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mbi pesëmbëdhjetë vjet burgim 27 , personave të dënuar me burgim të përjetshëm, gjatë 

kohëzgjatjes së dënimeve plotësuese dhe masave të trajtimit të detyrueshëm28. 

Nisur nga kjo organi publik kompetent për çështje gjyqësore  për dënimet e shqiptuara jashtë 

kësaj sfere sipas detyrës zyrtare merr aktvendim 29  që dënimi të shlyhet nga evidenca e 

personave të dënuar,  një vit  nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit në rastin e vërejtjes 

gjyqësore30 që do të thotë se personit që i është shqiptuar me aktgjykim të formës së prerë 

vërejtje gjyqësore, i njëjti do të shlyhet nga evidenca dhe nuk do të konsiderohet i dënuar nëse 

ka kaluar afati kohor një vjeçar nëse gjatë kësaj periudhe kohore nuk ka kryer ndonjë vepër 

tjetër penale. 

I dënuari që është shpallur fajtorë dhe i është shqiptuar dënim me kusht, do të shlyhet nga 

evidenca e personave të dënuar një vit pas periudhës së verifikimit. Periudha e shlyrejes së 

dënimit është një vit  nga dita e mbajtjes së dënimit, parashkrimit ose përfundimit me falje ose 

me ndryshim të ligjit  edhe në rast të dënimit me gjysmëliri. 

Në rastet kur kryerësit të veprës penale i është shqiptuar dënim me burgim deri në një vit, dënim 

me gjobë ose dënim plotësues, dënimi do të shlyhet nga evidenca e të dënuarve nëse kanë 

kaluar tre vjet nga dita e mbajtjes së dënimit, ka shlyer obligimin lidhur me pagesën e gjobës31 

apo ka përfunduar periudha e kufizimit të ndonjë të drejte të shqiptuar me dënim plotësues.  Në 

mënyrë të njëjtë do të veprohet edhe kur të dënuarit i është shqiptuar dënim me gjobë dhe për 

arsye të ndryshme nuk ka arritur atë dënim  ta pagujë prandaj i është shëndrruar në dënim me 

burg. Në këto raste dënimi mund të shlyhet nga evidenca kur të ketë kaluar periudha e paraparë 

ligjore për shlyerje nga dita kur i njëjti e ka vuajtur dënimin me burg. Kur të dënuarit i është 

shqiptuar dënim me burgim nga një deri në tri vite, periudha e rehabilitimit ligjor dhe heqja e 

kufizimit të të drejtave  si pasojë e dënimit arrihet  pesë vjet nga dita e mbajtjes së dënimit, tetë 

vite nga dita e mbajtjes së dënimit  në rastin e shqiptimit të dënimit prej tre deri në pesë vite 

burgim, dhjetë vite kur i është shqiptuar dënim me burgim prej pesë deri në dhjetë vite dhe 

pesëmbëdhjetë vite  nga dita e mbajtjes së dënimit  prej dhjetë deri në pesëmbëdhjetë vite 

burgim32. Pra, nga dispozita ligjore vërejmë se periudha kohore e mundësisë së shlyerjes nga 

evidenca varet nga kohëzgjatja e dënimit  që përkon edhe me rrezikshmërinë shoqërore të 

veprës së kryer penale. 

Rehabilitimi ligjor nuk e eliminon ekzekutimin e dënimit plotësues. Përkatësisht nëse  të 

dënuarit krahas dënimit kryesor i është shqiptuar edhe dënimi plotësues  me kufizime  

për  kohë të caktuar, në këso raste me anë të rehabilitimit nuk ndalet ekzekutimi i dënimit 

plotësues. Ky dënim do të shlyhet pasi të ketë kaluar periudha e verifikimit sipas 

kohëzgjatjes së dënimit plotësues. Në rastet kur të njëjtit person i janë shqiptuar shumë 

dënime, mund të shlyhen dënimet vetëm në të njëjtën kohë, dhe atë nëse janë plotësuar 

                                                           
27 Salihu,I.,.E drejta Penale, pjesa e posaqme,Prishtinë 2005, fq.554 
28 Neni 103, par.3 dhe 4 
29 Neni 520 i KPPRK-së 
30 Neni 103 par.2 pika 2.1 i KPRK-së 
31 Kur të dënuarit i është shqiptuar dënim me gjobë dhe me qëllim të mos dëmtimit të madh të ekonomisë familjare 

i njëjti ka kërkuar që ti mundësohet pagesa në këste , i dënimi do të shlyhet nga evidenca e personave të dënuar 

tre vite pasi i dënuari ka paguar këstin e fundit të dënimit me gjobë. 
32 Neni 103 par.2 pika 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, dhe 2.7 të KPRK-së 
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kushtet për shlyerjen e secilit prej tyre. Me njohjen e rehabilitimit nuk mohohen apo nuk 

kufizohen të drejtat e personave të tretë që mbështeten në dënim.33 

Vlen të theksohet se ligji ka paraparë edhe përgjegjësinë penale të personave juridik, fillimin 

dhe pushimin e pasojave juridike për të njëjtit duke paraparë edhe afatin ligjor lidhur me 

rifitimin e këtyre të drejtave të  kufizuara si pasojë e veprës penale të cilat “nuk mund të jenë 

më të gjata se periudha pesë vjeçare nga dita kur aktgjykimi ka marrë formën e prerë”34. 

Për rikthimin e të drejtave të kufizuara si pasojë e veprës penale për personat juridikë sipas 

afatit të paraparë ligjorë, procedura vihet në lëvizje me kërkesë të personit juridik, dhe për këtë 

vendosë gjykata duke marrë parasysh sjelljen e personit juridik, kompensimin e dëmit të 

shkaktuar me vepër penale, pagimin e gjobës dhe kthimin e përfitimit pasuror të fituar si pasojë 

e veprës penale duke vlerësuar edhe rrethana të tjera që arsyetojnë rikthimin e këtyre të drejtave 

dhe pushimin e pasojave juridike të dënimit35 

 

 1.1.2. Organi publik kompetent për rehabilitimin ligjor në Kosovë 

Kjo në radhë të parë varet prej asaj se kush mban evidencën e dënimeve. Është pyetje e shpeshtë 

në Kosovë, por së cilës nuk i është dhënë përgjigje në asnjë shkrim të deritanishëm. Kjo do të 

thotë se askush nuk është marrë seriozisht me ketë rrethanë deri tani. Vështirësitë krijohen nga 

vetë shprehja e përdorur në nenin 520 par.1  të KPPRK-së, ku thuhet “…organi publik 

kompetent për çështje gjyqësore…”bënë shlyerjen e dënimit sipas detyrës zyrtare pas kalimit 

të afatit të përcaktuar me ligj nën kushte të caktuara. Se nuk është në pyetje organi gjyqësor 

por organi administrativ që do të bëjë shlyerjen e dënimit sipas detyrës zyrtare konfirmohet 

nga emërtimi i nenit 421  i  KPPRK-së pasi sipas kësaj dispozite “Procedura për shlyerjen e 

dënimit në rastet kur organi administrativ nuk vepron”. Për më tepër teksti në gjuhën serbe te 

neni 520 par.1 flet për organin publik në çështje të judikaturës, sikurse edhe teksti në gjuhën 

angleze. Sidoqoftë të gjithë qytetarët e Kosovës e dinë se Certifikatë të jo dënueshmërisë 

nxjerrin nga policia e cila edhe pse mban evidencën e dënimeve në Kosovë, deri më tani 

asnjëherë nuk ka nxjerrë vendime sipas detyrës zyrtare, prandaj qytetaret çdo herë janë të 

detyruar për një dokument të tillë t’i drejtohen Gjykatës. 

Bindja se nuk është në pyetje organi gjyqësor që vepron sipas detyrës zyrtare, forcohet edhe  

nga praktika dhe legjislacioni i vendeve tjera. Bie fjala Ligji i Procedures Penale të Republikës 

Federale të Gjermanisë, përcakton Regjistrin e Përbashkët mbi Veprimet e Prokurorive, të cilin 

e udhëheq Drejtoria Federative për judikaturë.36 Më qartë në ketë drejtim është legjislacioni 

kroat i cili edhe është harmonizuar me legjislacionin e Unionit Evropian që përveç Ligjit të 

Procedures Penale ka marrë edhe një ligj specifik Ligjin për Pasojat Juridike të Gjykimeve, 

evidencës së dënimeve dhe rehabilitimit.  Në nenin 3  të këtij ligji përcakton se evidencën e 

dënimeve do të mbaj dhe udhëheq Ministria kompetente për Judikaturë, ndërkaq me nenin 7 

                                                           
33 Komentar i Kodit te Perkohshem Penal te Kosoves,Prishtine, 2012.,fq.190 
34 Neni 16 par.2 i Ligjit për Përgjegjësinë Penale të Personave Juridikë 
35 Neni  16 par.2 dhe 4 iLligjit për Përgjegjësinë Penale të Personave Juridikë 
36 Ligji i procedurës penale i Republikës Federale Gjermane, neni 492/1, botim në gjuhën boshnjake, në Sarajevë 

2011, fq.196. 
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theksohet  se aktgjykimet e plotfuqishme do t’u dërgohen nga Gjykatat, shënimet për mbajtjen 

e burgimit nga burgjet, nga shërbimet e veqanta për ekzekutimin e punës në dobi të 

përgjithshme dhe gjithashtu nga Gjykatat për datën e pagesës së gjobës37. 

Nuk ka dyshim se ligjdhënësi (KPPRK) ka menduar për organin administrativ që merret me 

çëshje të judikatures e cila si shprehje përfshin Ministrinë e Drejtësisë në Kosovë. Megjithëse, 

nuk ka përfunduar, kompletuar legjislacionin duke obliguar Gjykatat që aktgjykimet e 

plotfuqishme t’i dërgohen kësaj ministrie, ndërsa burgjet të informojnë për dënimet e 

ekzekutuara, lirimet me kusht, Shërbimin Sprovues të Kosovës për përfundimin e dënimeve 

me kusht dhe  punës në dobi të përgjithshme,  në mënyrë që të mbajë regjistër të përgjithshëm 

për dënimet dhe të jetë në gjendje që sipas detyrës zyrtare të bëjë shlyerjen e dënimeve. Në 

këtë mënyrë qytetaret nuk do të ishin përballë me procedura të panevojshme para Gjykatës.  

Duhet theksuar se kjo çështje është e rregulluar në mënyrë strikte edhe në vendet e regjionit, 

Mali i Zi, Serbi, Bosnje e Hercegovinë etj.  Prandaj, mbetet detyrë e legjislativit të Kosovës që 

të qartësojë ketë çështje me normë ligjore në mënyrë që qytetaret të kenë qasje më të lehtë në 

liritë dhe të drejtat e garantuara me Kushtetutë, pasi sigurimi me vështirësi i këtyre të dhënave 

është pengesë e punësimit të tyre, apo edhe arritjes së të drejtave tjera. 

 

 

1.2. Rehabilitimi gjyqësorë 

 

Rehabilitimi gjyqësor është plotësim i atij ligjor38 dhe vihet në lëvizje me kërkesën e personit 

të dënuar për të cilën vendoset po ashtu me aktvendim sikurse tek rehabilitimi ligjor me 

dallimin se sipas kësaj kërkese vendos gjykata e jo organi publik kompetent.   

Për rehabilitim gjyqësor mjafton që të ketë kaluar gjysma e afatit të paraparë ligjor për shlyerje 

nga evidenca e të dënuarëve sipas nenit 103 par.2 dhe personi i dënuar gjatë kësaj periudhe 

kohore të mos ketë kryer vepër të re penale39,. Karakteristikë e rehabilitimit gjyqësor është se 

gjykata nuk është e obliguar që të vendosë sipas detyrës zyrtare për shlyerje nga evidenca e të 

dënuarve në momentin kur kalon gjysma e afatit e paraparë ligjor për shlyerje siç ishte e 

paraparë tek rehabilitimi ligjor. Në këtë procedurë kërkesa e të dënuarit është e domosdoshme.  

Një kërkesë e tillë është e domosdoshme edhe kur i dënuari plotëson afatin ligjor për shlyerje 

nga evidenca dhe organi publik kompetent për çështje gjyqësore40 nuk  ka marrë vendim, ngase 

procedura për njohjen e kësaj të drejte para gjykatës mund të fillohet vetëm në bazë të kërkesës 

së personit të dënuar, mbrojtësit të tij apo personit të autorizuar nga i njëjti.  

                                                           
37 Zakon o pravnim posledicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, NN 143/12, 7 dhjetor 2012.Zagreb. 
38Elezi,I.,Kaqupi,S.,Haxhia,M.,Komentar i Kodit  Penal të Republikës së Shqipërisë,Tiranë,2009,fq.295 
39 Neni 104 i KPRK-së 
40 Organi publik kompetent për çështje gjyqësore, nuk është i përcaktuar shprehimisht me kodin e procedurës 

penale , realisht një gjë e tillë do të duhej të jetë kompetencë e policisë e cila merret me evidentimin e të dyshuarve 

për vepra penale dhe do të duhej të rregullohej  çartë. Në periudhën e pasluftës asnjëherë  organi publik kompetent 

për çështje gjyqësore nuk ka marrë ndonjë aktvendim lidhur me shlyrje nga evidenca penale të personave të dënuar 

sipas detyrës zyrtare, që jo vetëm bën shkelje të të drejtës së personave të dënuar por edhe ngarkohet gjykata me 

veprime të panevojshme, me një detyrë që dikush tjetër sipas detyrës zyrtare do ta kishte kryer me të arritur afati. 
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Sipas kësaj dispozite, gjykata merr aktvendim për shlyerje nga evidenca  e të dënuarëve në 

seancë kolegji pas paraqitjes së kërkesës së të dënuarit me kalimin e gjysmës së afatit të 

paraparë  ligjor nga neni 103 i KPRK-së.  Gjykata nuk është e obliguar ta aprovoj kërkesën e 

të dënuarit, por kjo heqje e kufizimeve është  një alternativë që mund të njihet, që do të thotë  

është në kompetencë të gjykatës pas vlerësimit të natyrës së veprës penale dhe rrethanave të 

tjera që janë të rëndësishme për përshtatshmërinë e shlyerjes së dënimit nga evidenca,  të 

vendosë se a do ta aprovojë apo refuzojë një kërkesë të tillë të personit të dënuar. 

Edhe për rehabilitimin gjyqësorë vlejnë dispozitat ligjore të nenit 103 par.1 e 2 të KPRK-së. 

Në Ligjin për përgjegjësinë e personave juridikë për vepra penale  është rregulluar edhe 

pushimi i pasojave juridike që ka të bëjë me rikthimin e të drejtave të kufizuara si pasojë e 

veprës penale e cila vihet në lëvizje me lutjen e personit juridik për të cilën vendos gjykata 

“pasi të   kenë kaluar tre (3) vjet nga dita e dënimit të ekzekutuar apo të parashkruar....41”,  e 

cila lutje nuk është e domosdoshme të aprovohet nga gjykata por kjo është një alternativë që e 

parasheh ky ligj pasi personi juridik kërkesën e tij ta ketë arsyetuar me sjelljen e tij, të ketë 

përmbushur obligimet e caktuara nga sanksioni penal, të ketë kompensuar dhe kthyer përfitimin 

nga vepra penale.  

 

2. Përmbajtja dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale 

Dosja penale e një personi përfshin të dhënat personale për kryerësin e veprës penale, të dhënat 

mbi dënimin, vërejtjen gjyqësore, masën e trajtimit të detyrueshëm ose lirimin e kryerësit  nga 

dënimi i shqiptuar, ndryshimet në të dhënat mbi dënimet që janë futur në dosjen penale, të 

dhënat mbi dënimet e mbajtura si dhe mbi shlyerjen e dënimeve të gabueshme42. Kjo dosje 

penale është konfidenciale dhe në të mund të kenë qasje vetëm organi i cili mban atë dhe e 

njëjta  mund t’u komunikohet apo t’u bëhet e ditur vetëm gjykatës, prokurorisë dhe policisë, 

organeve përgjegjëse për ekzekutimin e sanksioneve penale, organeve  kompetente që marrin 

pjesë në procedurën e dhënies së faljes  apo shlyerjes nga evidenca dhe atë vetëm për dënimet 

të cilat nuk janë shlyer. Policisë, prokurorisë dhe gjykatës mund tu zbulohen këto të dhëna kur 

ndaj personit i cili është shlyer nga evidenca është duke u zhvilluar procedurë penale, mirëpo 

personit të dënuar me kërkesën e tij  mund ti jepen këto të dhëna nëse i nevojiten përveç në 

raste të caktuara të parapara me ligj43.  

Shikuar nga kjo dispozitë del se organet që mund të njoftohen për dosje penale të një personi 

të dënuar janë vetëm policia, prokuroria dhe gjykata. Rrjedhimisht organet tjera nuk do të duhej 

të informoheshin përveç në bazë të kërkesës së arsyetuar mund tu zbulohen  organeve publike 

nëse dënimet plotësuese  ose masat e trajtimit të detyrueshëm janë ende në fuqi në kohën e 

paraqitjes së kërkesës. 

Praktika në vendin tonë duket sikur tregon të kundërtën  lidhur me zbulimin e të dhënave nga 

dosja penale. P.sh. kur një person aplikon për një vend pune, vizë udhëtimi apo diçka të 

                                                           
41 Neni 16  par.3, i ligjit për përgjegjësinë e personave juridikë të shkaktuar me vepër penale 
42 Neni 105 i KPRK-së 
43 Neni  105 par.1,2,3,4,5 i KPRK-së 
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ngjashme kërkohet nga i njëjti që të paraqesë një dokument se nuk është nën hetime  dhe nuk 

ka precedent gjyqësor për ndonjë vepër penale44. Në këto raste konsideroj se në mënyrë direkte 

shkelet parimi i prezumimit të pafajësisë sepse nëse ndaj të njëjtit është duke u zhvilluar ndonjë 

procedurë penale i refuzohet kërkesa duke shkelur parimin se “ askush nuk mund të 

konsiderohet fajtorë përderisa me aktgjykim të formës së prerë vërtetohet fajësia ”. Në shumë 

raste në mënyrë që organet të mos akuzohen për shkelje të të drejtave,  nga qytetarët që kanë 

pasur ndonjë interes që tu njihet ndonjë e drejtë,  për udhëtim biznesi, bashkim familjarë, vend 

pune apo të ngjashme nga të njëjtit është kërkuar nënshkrimi i një dokumenti me të cilin  

pajtoheshin që ato organe të kenë të drejtë të kërkojnë dëshmi për dosje penale nga policia, 

prokuroria dhe gjykata. Në një mënyrë qytetarët e interesuar kanë rënë para një zgjedhje të 

domosdoshme sepse nëse nuk do të nënshkruanin automatikisht do të eliminoheshin nga 

konkurrenca edhe pse siguria e shtetit apo qytetarëve nuk vihej në dyshim nga një kërkesë e 

tillë siç parashihet me ligj.  

Ndërsa, kur është fjala për evidencën penale të personave juridikë  duhet theksuar  se Personat 

juridik mund të përgjigjen sipas ligjit për përgjegjësinë e personave juridikë për  vepra penale, 

dhe dispozitat e Kodit Penal të Kosovës dhe të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës  zbatohen 

përshtatshmërisht nëse ky ligj nuk ka paraparë ndryshe45, nëse janë plotësuar kushtet për 

përgjegjësinë e personit juridik të paraparë me këtë ligj46  dhe ndaj të njëjtëve sanksionet penale 

që mund të shqiptohen janë dënimet, dënimet me kusht dhe  masat e sigurisë ndërsa dënimet 

që mund të shqiptohen janë dënime me gjobë dhe pushimi i personit juridik47. Për më tepër 

edhe ndaj personave juridikë që u është shqiptuar ndonjë nga sanksionet penale të parapara sips 

ligjit për përgjegjësinë penale të personit juridik mbahet evidencë penale  të ciën evidencë e 

mban gjykata e shkallës së parë në territorin e së cilës gjendet selia e personit juridik, e 

përfaqësuesit apo e degës së personit juridik të huaj48 e cila përmban  të gjitha të dhënat për 

personin juridik si dhe të dhënat për veprën penale të kryer, gjithashtu  edhe mbi sanksionet e 

mundshme penale që i janë shqiptuar, të dhënat mbi personin përgjegjës  i cili ka kryer veprën 

penale për të cilën është dënuar personi juridik, të dhënat mbi ekzekutimin e dënimit apo edhe 

anulimin e evidencës së dënimit të gabuar.49 

Të dhënat lidhur me evidencën penale të personave juridik mund  të jepen vetëm  me kërkesë  

të organeve shtetërore me interes  të arsyeshëm dhe të bazuar në ligj dhe nëse  sanksioni apo 

masa e sigurisë do të zgjasin gjithnjë. Me këto të dhëna mund të informohen edhe gjykata, 

prokuroria dhe  policia  por vetëm lidhur me procedurën penale që zhvillohet kundër personit 

juridik i cili më parë ka qenë i dënuar, organit që merret me ekzekutimin e sanksioneve penale 

apo faljes. 

                                                           
44Aq larg është shkuar në këto raste sa që edhe për aplikim për pasaportë është kërkuar dëshmi nga gjykata për 

precedent penal, bile edhe për pajisje me patent shofer është kërkuar një dëshmi e tillë për një periudhe më tepër 

se dhjetë vjeçare  çka përpos dëmeve materiale që u janë shkaktuar qytetarëve u është shkaktuar edhe ndërhyrje 

në të drejtat e tyre të garantuara  
45 Ligji për Përgjegjësinë e Personave Juridikë për  Vepra Penale, 04/L-030, Prishtinë 2011  
46 Neni 3 par .2 Ligji o4/L-030. Ligji për Përgjegjësinë  e Personave Juridikë për Vepra Penale. 31 gusht 2011 
47 Neni 8 par.1 e 2  i ligjit për përgjegjësinë e personave juridik 
48 Neni 15 i LPPPJK 
49 Interpretimi i  evidencës penale të personit juridik është bërë duke u bazuar në dispozitat ligjore të Ligjit për 

Përgjegjësinë  e Personave Juridikë për Vepra Penale, neni 15  par.1,2,3,4,5,6 
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3. Legjislacioni dhe praktika për vendosje lidhur me kërkesën për shlyerje nga evidenca e 

personave të dënuar në Kosovë dhe në ligjet e rajonit  

3.1.  Rehabilitimi , legjislacioni dhe praktika në Kosovë 

Instituti i rehabilitimit sipas KPRK-së është paraparë në nenin 102 dhe nenin 103 i cili parasheh 

se kur mund të bëhet rehabilitimi sipas ligjit, konkretisht sipas kësaj dispozite “Me rehabilitim 

ligjor dënimi shlyhet nga evidenca e personit të dënuar për herë të parë, siç parashihet në 

paragrafin 2 të këtij neni  dhe personi i tillë nuk konsiderohet i dënuar. Kjo dispozitë ligjore 

është mjaft konfuze dhe në praktikën gjyqësore ka shkaktuar mjaft dilema se kur personit të 

personit të dënuar do të duhej t’i njihej kjo e drejtë  dhe sa herë ka  mundësi t’i njihet kjo e 

drejtë’. 

Sipas versionit të parë kjo e drejtë mund t’i njihet personit të dënuar vetëm njëherë dhe atë nga 

organi publik kompetent në çështje gjyqësore duke pasur parasysh periudhën e caktuar kohore, 

mundësinë e ndërmarrjes së kërkimeve për arsyeshmërinë e shlyerjes nga evidenca. Kur i 

dënuari për herë të dytë gjendet në një situatë të tillë atëherë organi publik kompetent në çështje 

gjyqësore nuk do të ketë obligim sipas detyrës zyrtare t’ia njohë këtë të drejtë pasi i dënuari 

nuk e arsyeton një gjë të tillë, ai përsëri ka rënë ndesh me ligjin prandaj në këto raste konsideroj 

se gjykata ka mundësi të ndërmerr veprime të caktuara për aprovimin apo refuzimin e kërkesës 

së të dënuarit.  

Sipas versionit të dytë“me rehabilitim ligjor dënimi shlyhet nga evidenca e personit të dënuar 

për herë të parë..” nënkupton se  personi i dënuar vetëm njëherë mund të shlyhet nga evidenca 

e të dënuarve çka mendoj se është një shkelje e drejtpërdrejtë që i bëhet këtyre personave pasi 

që të njëjtit nëse kanë kryer vepër penale nuk do të thotë se janë zhveshur nga dinjiteti njerëzor 

pasi nuk është e drejtë dhe humane  që i dënuari vetëm një herë ti jepet mundësia për paraqitje 

të kërkesës për shlyerje nga evidenca. 

Në këto raste shtrohet dilema si do të veprohet tek ata të dënuar që në kohën e kryerjes së 

veprës apo veprave penale kanë qenë të rinj dhe tek të rinjtë  faza e kalimit nga mituria50 në 

persona të rritur shpesh është e prirur edhe të përcillet me devijime nga rregullat e sjelljes 

normale . Këta të rinj bien ndesh me ligjin pasi kryejnë vepra të ndryshme penale që me kalimin 

e kohës tek shumë të rinj e sidomos kur u ofrohet një kujdes më i posaçëm nga familja dhe 

shoqëria të njëjtit arrijnë të integrohen dhe t’i kthehen jetës së rregullt dhe kontribuojnë si 

njerëz të dobishëm. 

Si do të duhej të veprohej duke mos rënë ndesh me dispozitën ligjore dhe me të drejtat e 

garantuara të njeriut –ofrimin e një gjykimi të drejtë dhe në një kohë të arsyeshme51. Ish të 

dënuarit  a do të duhet tërë jetën të vuajnë pasojat e gabimeve të tyre në rini, e sidomos në rastet 

kur ata shihet haptazi se janë integruar në shoqëri, kanë një familje stabile, kanë kryer 

shkollimin dhe dëshirojnë një punë të mirë e që në këto raste atyre në evidencë akoma u figuron 

                                                           
50 Në këtë rast nuk bëhet fjalë për të mitur por për ata të rinjë që e kanë kaluar këtë fazë që është e prirur të sjell 

devijime. 
51 Dështimi i organeve gjyqësore në ofrimin e një gjykimi të drejtë dhe në një kohë të arsyeshme përbën shkelje 

të nenit 6 të Konventës evropiane për të drejta të njeriut , për më tepër edhe mos ofrimi i mundësisë për  njohjen 

e një të drejte që ligji ia ka njohur në kohën e kryerjes së veprës penale do të përbënte shkelje të këtij parimi. 
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se kanë qenë të dënuar dhe shpeshherë në praktikë u sjell telashe në themelimin e marrëdhënies 

së punës!!. Edhe pse pasojat juridike të dënimit përfundojnë në rastet e mbajtjes së dënimit me 

burgim, faljes ose parashkrimit të dënimit, personit i cili ka bërë dëmshpërblimin52(nëse me 

ligj nuk parashihet ndryshe) kanë mundësi të pajisen me një certifikatë të pastër për të kaluarën 

kriminale nga të cilët e njëjta dëshmi kërkohet edhe nga evidenca e policisë. Në këto raste nga 

policia kërkohet vendimi për shlyerje i gjykatës në mënyrë që ti shlyej nga evidenca e tyre. Në 

këtë rast personave të dënuar u lindin problemet sepse nëse ka pasur më tepër se një vepër 

penale atëherë të njëjtëve vetëm njëra do tu shlyhej ndërsa për vepra të tjera do ti refuzohej 

kërkesa. 

Pikërisht këtu vihet në pyetje edhe shkelja e parimit të ofrimit të një gjykimi të drejtë,  dhe në 

një afat të arsyeshëm kohor,  të paraparë edhe me konventën evropiane për të drejtat e njeriut,  

pasi siç e theksuam edhe më lartë për rehabilitimin ligjor organi publik kompetent në çështje 

gjyqësore është i obliguar të kujdeset sipas detyrës zyrtare. Kjo në praktikë nuk ndodh, qoftë 

nga neglizhenca e administratës për tu përkujdesur që ti njoftojnë organin publik kompetent në 

çështje gjyqësore, apo mos mbajtja me rregull e kësaj evidence se kur arrin afati ligjor për 

shlyerje nga evidenca, apo edhe mos përcaktimi i saktë se kujt duhet ti paraqiten këto të dhëna 

dhe obligimi për paraqitjen e tyre.  Me këtë institut nuk merren fare sipas detyrës zyrtare dhe 

me apo pa vetëdije e shkelin të drejtën e të dënuarëve, dhe në rastet kur paraqitet kërkesa dhe 

vihet në lëvizje procedura vërehet se dënimi veq është dashur të shlyhet për njërën vepër,  që 

nuk do të binte në kundërshtim me dispozitën e tanishme ligjore, ngase si i tillë nuk do të 

figuronte më dhe nuk do të ishte shtruar dilema se si do të veprohej për veprën që tani ka arritur 

afatin për rehabilitim. 

Kur jemi te rikthimi i të drejtave të kufizuara si pasojë e veprës penale për persona juridikë, në 

mënyrë të detajuar është paraparë se ndaj kujt vlen ky ligj53, kush nuk mund të jetë përgjegjës 

si person juridik (por vetëm personi përgjegjës i personit juridik)54 dhe kujt mund ti drejtohen 

personat juridikë, pa paraparë kufizime se sa herë mund të paraqitet një kërkesë e tillë dhe 

përderisa nuk parashihet se sa herë mund të paraqitet, nënkupton prezumimin në favor të 

personit juridik se mund të paraqitet sa herë që paraqitet e nevojshme konform periudhave të  

parapara kohore të përcaktuar me këtë ligj. Për më tepër ky ligj shprehimisht parasheh se 

gjykata është organi i autorizuar për pushimin e pasojave juridike si pasojë e ekzekutimit të 

dënimit me lutjen e personit juridik. 

 

 

 

                                                           
52 Neni 102 par 1 e 2 i KPRK-së. 
53 Ligji për përgjegjësinë e personit juridik për vepër penale vlen për  persona juridik të vendit dhe të huaj  për 

vepër penale të kryer në territorin e Republikës së Kosovës, për persona juridik të huaj  përgjegjës për vepër penale 

të kryer jashtë shtetit në dëm të Republikës së Kosovës, shtetasit të saj apo të personit juridik të vendit, personit 

juridik të vendit (vendor) i cili është përgjegjës për veprën e kryer penale jashtë vendit. Neni  4 , par,1 pika 1.1, 

1.2, 1.3 dhe 1.4 i  Ligjit për përgjegjësinë e personave juridikë për vepër penale 
54 Neni 3dhe 4 i Ligjit për përgjegjësinë e personave juridikë për vepër penale 
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3.2.Vendosja lidhur me kërkesën për shlyerje nga evidenca e personave të dënuar  

Siç e theksuam edhe më lartë,  kur kemi të bëjmë me rehabilitim ligjor organi publik kompetent 

në çështje gjyqësore55 merr aktvendim për shlyerje nga evidenca pasi të ketë bërë gjurmime të 

nevojshme  nëse ndaj atij personi është duke u zhvilluar ndonjë procedurë për vepër të re penale 

para se të ketë kaluar afati i paraparë për shlyerje. 

Nëse një gjë e tillë nuk është bërë sipas detyrës zyrtare nga organi publik kompetent për çështje 

gjyqësore, atëherë personi i dënuar mund të kërkojë që të konstatohet shlyerja e dënimit  brenda 

30 ditëve  dhe të merret aktvendim për shlyerje të dënimit nga evidenca në bazë të ligjit. Në 

qoftë se edhe pas kësaj nuk është vepruar atëherë personi i dënuar mund të kërkojë nga gjykata 

që ka gjykuar në shkallë të parë të merr aktvendim për shlyerje nga evidenca. Që do të thotë se 

pas  dështimit të organit publik kompetent për marrje të një vendimi sipas detyrës zyrtare  dhe 

mos përgjigjes lidhur  në vendosje në afatin 30 ditor pas paraqitjes së kërkesës së të dënuarit, 

organi publik kompetent e humb të drejtën për  refuzimin e kërkesës së personit të dënuar por 

ai është i obliguar që sipas detyrës zyrtare të konstatojë shlyerjen. Vetëm nëse janë shterrur 

këto  mundësi dhe afate të parapara ligjore  ndërsa ky organ nuk ka marrë ndonjë aktvendim, 

atëherë personi i dënuar fiton të drejtën që ti drejtohet gjykatës.  

 

4. Kompetenca dhe kriteret për vendosje lidhur me kërkesën e të dënuarit për shlyrje nga 

evidenca sipas KPRK-së 

Kur kemi të bëjmë me rehabilitim gjyqësor por edhe me atë ligjor, nëse organi publik 

kompetent për çështje gjyqësore nuk ka marrë aktvendim për vendosje lidhur me kërkesën e të 

dënuarit, procedura për vendosje para gjykatës lidhur me shlyerjen nga evidenca  e të dënuarve 

vihet në lëvizje me kërkesë të personit të dënuar56 i cili i drejtohet gjykatës  që ka vendosur në 

shkallë të parë, që t’ia njohë këtë të drejtë, duke i paraqitur edhe dëshmitë mbi arsyeshmërinë 

e kërkesës të cilat  edhe nëse mungojnë gjykata do ti kërkojë sipas detyrës zyrtare nga organet 

përgjegjëse për mbajtjen e evidencës – policia, prokuroria, gjykatat dhe organi kompetent për 

ekzekutimin e sanksioneve penale.  Pas pranimit të kërkesës,  gjyqtarit të cilit i është caktuar 

çështja (gjyqtari raportues),  së pari verifikon afatin e përcaktuar ligjor, kërkesa e paraqitur nëse 

është konform kritereve të parapara sipas nenit 104 lidhur me nenin 103 par.2 të KPRK-së dhe 

e njëjta nëse është paraqitur nga personi i autorizuar.  

Kriteret e domosdoshme për vendosje lidhur me kërkesën e personit të dënuar janë: 

- Të jetë paraqitur nga personi i autorizuar sipas ligjit; 

- Të ketë kaluar gjysma e aftit të paraparë për rehabilitim ligjor; 

- I dënuari të mos ketë kryer vepër tjetër penale në afatin e paraparë 

ligjor për rehabilitim; 

                                                           
55 Konsiderojmë se organi publik kompetent në qështje gjyqësore është Ministria e drejtësisë në këtë rast,  pasi  

Shërbimi korrektues i Kosovës si organ kompetent për ekzekutimin e vendimit është i obliguar ta njoftojë 

ministrinë e drejtësisë për çdo dënim të ekzekutuar dhe mban evidencë për to. 
56 Neni 523 par.1  i KPPRK-së 
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- Të ketë arsyetuar aprovimin e kërkesës me sjelljet e tij pas vërejtjes 

gjyqësore,  dënimit me gjobë, dënimit me kusht apo dënimit me 

burgim dhe 

- Të kenë kaluar jo më pak se dy vite nga koha kur i është refuzuar 

kërkesa për shlyerje nga  evidenca e të dënuarve. 

 

Kërkesa është formale dhe e njëjta duhet të përmbajë elementet qenësore të çdo parashtrese që 

mund ti paraqitet gjykatës- emrin e gjykatës që i drejtohet, aktgjykimin-aktgjykimet për të cilat 

kërkohet shlyrja, dëshminë nga qendra korrektuese mbi mbajtjen e dënimit apo lirimit të 

parakohshëm, dëshminë mbi pagesën e gjobës nëse i është shqiptuar dënim me gjobë, dëshmi 

mbi pagesën e shpenzimeve procedurale të shkaktuara në procedurën penale të zhvilluar ndaj 

tij dhe dëshminë për dëmshpërblimin e të dëmtuarit nëse me aktgjykim i është caktuar një 

obligim i tillë.  

Nëse kriteret e parapara janë plotësuar, pavarësisht nëse kërkuesi i ka dorëzuar të gjitha 

dokumentet e nevojshme, gjyqtari vërteton pohimet e paraqitura në kërkesë, dhe  mbledh prova 

që do të shërbenin në marrjen e aktvendimit57. 

Kërkesa e paraqitur nga ana e personit të paautorizuar do të hidhet si e palejuar ndërsa personi 

i dënuar nuk e humb të drejtën që të paraqesë kërkesë58  

Për kërkesën e personit të dënuar me propozim të arsyetuar të gjyqtarit  pas kryerjes së 

gjurmimeve të nevojshme  vendos  kolegji i gjykatës e cila ka marr aktgjykimin në shkallë të 

parë. Nëse i dënuari plotëson këto kritere atëherë gjykata merr aktvendim me të cilën aprovohet 

kërkesa e të dënuarit dhe urdhërohen organet në të cilat i njëjti është i evidentuar për veprën 

penale që është kërkuar të shlyhet, ta shlyejnë nga evidenca e personave të dënuar.  

Në rastet kur i dënuari nuk i plotëson kriteret e parapara ligjore dhe me sjelljen e tij  nuk e ka 

arsyetuar shlyerjen e dënimit e njëjta me aktvendim i refuzohet dhe një kërkesë të tillë i dënuari 

mund ta përsërisë vetëm pasi të kenë kaluar dy vite nga dita kur aktvendimi për refuzimin e 

kërkesës së tij ka marrë formën e prerë59 në të cilën ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit60.  

 

 

 

                                                           
57 Kërkohet nga policia nëse paraqitësi i kërkesës është i dyshuar për ndonjë vepër penale për të cilën është i 

evidentuar në këtë organ, kërkon që të dhënat e siguruara nga policia  të vërtetohen edhe në prokurorinë e shtetit 

nga të cilët edhe kërkon mendim lidhur me vendosjen për kërkesë( edhe pse  nuk është e lidhur me mendimin e 

tyre), edhe pse sipas ligjit ( neni 524 par.4 ) mund të kërkojë rapor për sjelljet e të dënuarit edhe nga institucioni 

ku ka mbajtur dënimin një gjë të tillë pothuajse asnjëherë nuk praktikohet. 
58 Në këto raste personi i dënuar nuk është i lidhur me afatin dy vjeçar sikurse kur refuzohet kërkesa e të dënuarit 

si e pabazuar. 
59 Neni 523 par.6 i KPPRK-së 
60 Gjykata e Apelit ka të drejtën të vërtetojë aktvendimin e Gjykatës Themelore, ta ndryshojë apo edhe ta kthejë 

në rivendosje. 
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4.1. Kompetenca dhe kriteret për vendosje lidhur me kërkesën për shlyerje nga evidenca 

penale sipas ligjeve të rajonit 

Pothuajse të gjitha shtetet që në sistemet e tyre pretendojnë demokracinë institutin e 

rehabilitimit e kanë pjesë të pashmangshme të tyre si një e drejtë humane që pretendohet tu 

njihet të dënuarve të risocializuar. Me këtë institut të dënuarit pas mbajtjes së sanksionit penal 

ligji i mundëson shlyerjen nga evidenca e të dënuarve me qëllim që i njëjti të fitojë të gjitha të 

drejtat po sikurse personat e padënuar ndonjëherë, duke e paraparë edhe procedurën e shlyerjes 

dhe kompetencën.  

Siç e theksuam më lartë se KPRK,  njeh  të drejtën e rehabilitimit ligjor dhe gjyqësor duke i 

paraparë edhe kriteret dhe kompetencat e vendosjes.   

Kodi Penal i Kroacisë, institutin e rehabilitimit e ka paraparë në nenin 85, duke njohur  mënyrën 

ligjore dhe gjyqësore të rehabilitimit. Sipas këtij ligji, rehabilitimin ligjor e përfundon  organi 

kompetent61 (Ministria e Punëve të Brendshme) posa të arrijë afati i paraparë dhe nuk paraqet 

ndonjë problem, pasi evidenca penale mbahet në mënyrë elektronike dhe i dënuari do të 

përfitojë nga kjo e drejtë posa të ketë arritur afati ligjor pas gjurmimeve të nevojshme, ndërsa 

rehabilitimin gjyqësor e kryen gjykata me kërkesë të personit të dënuar.  

Edhe sipas Ligjit Penal të Malit të Zi procedura lidhur me rehabilitimin është e rregulluar qartë 

dhe për të dënuarin nuk paraqet problem për përfitimin nga kjo e drejtë pasi e njëjta kryhet në 

mënyrë automatike posa të përmbushet afati i paraparë ligjor  dhe pas gjurmimeve të nevojshme 

mbi sjelljet e kryerësit pas mbajtjes së dënimit, ndërsa për rehabilitimin gjyqësor edhe sipas 

këtij ligji vendos gjykata nëse i dënuari me sjelljet e tij pas mbajtjes së dënimit arsyeton 

shlyerjen nga evidenca. Në mënyrë të ngjashme vendoset edhe në Ligjin Penal të Bosnjës dhe 

Hercegovinës duke paraparë edhe llojet e rehabilitimit dhe mundësitë e përfitimit nga ky 

institut.  

Sipas Ligjit Penal Italian, vendimin për rehabilitim e merr gjykata e cila ka shqiptuar dënimin 

por procedura vihet në lëvizje me kërkesën e të dënuarit i cili me rastin e paraqitjes së kërkesës 

duhet ti paraqesë gjykatës dëshminë për vendbanimin apo vendqëndrimin e tij, se ka mbajtur 

dënimin apo ka paguar gjobën, ka pagur shpenzimet e procedurës së zhvilluar ndaj tij, ka 

kompensuar viktimën apo dëshmi se e njëjta nuk i pretendon dëmshpërblim, do të preferohej 

që në kërkesë të paraqitej edhe arsyeja e kërkesës. Gjykata pas disa muajsh do të vendosë lidhur 

me kërkesën, cakton takim me paraqitësin e kërkesës  në të cilin është e nevojshme asistenca e 

një mbrojtësi të besuar të tij apo të atij të caktuar nga gjykata në të cilin takim do ti komunikojë 

vendimin për  miratimin apo refuzimin e kërkesës. Nëse gjykata vendos për rehabilitimin në 

favor të kërkuesit, të njëjtin do ta shlyejë nga arkivi telematik i Gjykatës  i cili mund të hiqet 

nëse qytetari në afat prej shtatë vitesh kryen vepër tjetër penale të dënueshme me  të paktën dy 

vite burgim62. 

                                                           
61 Bačič,F.,Pavlovic,Š.,Komentar Kaznenog Zakona,Zagreb, 2004,fq.402 
62  Av.mascia salvatore., Rehabilitimi penal-si pastrohet dosja penale. Publikuar ne 20 dhjetor 2010 ne 

www.shqiptariiitalise.com 
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Sipas LPJ-së shlyerja nga evidenca e personave të dënuar prej një vit burgim dhe me dënime 

më të larta ishte kompetencë ekskluzive e gjykatës63  e cila vendoste vetëm në bazë të kërkesës 

së të dënuarit, për të cilën gjyqtari raportues kryente gjurmimet e nevojshme për sjelljet e të 

dënuarit dhe arsyeshmërinë e shlyerjes nga evidenca64. Për shlyerje nga evidenca vendoste 

kolegji i gjykatës . 

Edhe me Ligjin Penal të Kosovës ishte paraparë rehabilitimi ligjor dhe gjyqësor i cili mund të 

bëhej në rrugë administrative dhe  rrugë gjyqësore65. Për shlyerjen nga evidenca penale në 

rrugë administrative sipas detyrës zyrtare vendos organi i punëve të brendshme, ndërsa për 

rehabilitimin gjyqësor vendos gjykata me kërkesë të personit të dënuar. 

Me Kodin e Përkohshëm Penal të Kosovës rehabilitimi është paraparë në nenin 86 par.2  e që 

njihte edhe rehabilitimin ligjor dhe gjyqësor  duke paraparë edhe peridhat kohore pas të cilave 

mund të shlyhej dënimi nga evidenca e të dënuarve  sipas detyrës zyrtare dhe me kërkesë të të 

dënuarit me disa kufizime, që i referohen dënimit me më tepër se 15 vjet burgim dhe dënimit 

me burgim afatgjatë66. 

 

5. Vështrim krahasues i institutit të rehabilitimit me ligjet e rajonit  

Instituti i rehabilitimit është i kohës relativisht të re, për herë të parë është paraqitur në Francë 

pas ngadhënjimit të Revolucionit Francez67, prej kur edhe pothuajse është bërë pjesë përbërëse 

e të gjitha kodeve penale të të gjitha shteteve demokratike, në shërbim të risocializimit të 

personave të dënuar.   

Sipas ligjit penal të RSFJ-së, rehabilitimi dhe shlyerja nga evidenca ex lege ishte paraparë për 

të dënuarit që është dhënë qortimi gjyqësor, janë liruar nga dënimi, dënimin me kusht, dënim 

me gjobë dhe të njëjtit në periudhën brenda një viti kur aktgjykimi të ketë marrë formën e prerë  

nuk kanë ndonjë vepër tjetër penale68. Për të dënuarit që u është shqiptuar dënim me burg deri 

në një vit burgim dhe me burg për të mitur dënimi shlyhet nga evidenca kur të kenë kaluar pesë 

vjet nga dënimi i vuajtur, i parashkruar ose i falur dhe të njëjtit nuk kanë kryer ndonjë vepër 

tjetër penale. Vlen të theksohet se sipas këtij ligji (n. 93 par.7 ) nëse brenda periudhës kohore 

të përcaktuar për shlyerje nga evidenca, të dënuarit i shqiptohet edhe një dënim me burg me 

mbi tri vjet, nuk do të fshihet as dënimi i mëparshëm as dënimi i mëvonshëm, përderisa për 

disa dënime të të njëjtit person mund të fshihen vetëm njëkohësisht nëse për secilën nga këto 

përmbushen kriteret e parapara ligjore69. 

Kodi i Përkohshëm penal i Kosovës institutin e rehabilitimit e parasheh në nenin 86 sipas të 

cilit personi i dënuar pas mbajtjes së dënimit, amnistimit apo faljes  i fiton të gjitha të drejtat 

                                                           
63 Neni 93 par.5 i Ligjit Penal të Jugosllavisë,v.1977 
64 Ligji mbi procedurën penale të RSFJ-së, neni 513, viti 1986 
65 Doracak për përgatitjen e provimit të jurisprudencës. Instituti i Kosovës për Integrime Euro Atlantike.Prishtinë 

2001, fq.173-174 
66 Po aty., fq.145-146 
67 Salihi,I.,E drejta Penale, pjesa e përgjithshme, Prishtinë 2005, fq.552 
68 Neni 93  i Ligjit Penal të Jugosllavisë par.1,2,3,4, viti 1977 
69 Neni 93 par.7 dhe 8 tëRSFJ-së, viti 1977 
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që i ka pasur para kryerjes së veprës penale dhe i njëjti do të konsiderohet i padënuar nëse i 

plotëson kriteret e parapara ligjore dhe me sjelljen e tij e arsyeton shlyerjen70 

Kodi Penal i Shqipërisë institutin e rehabilitimit e ka paraparë në nenin 69 sipas së cilës 

dispozitë  të padënuar quhen personat: 

 

a. ata që janë dënuar me burgim për një kohë  nga gjashtë muaj ose me çdo dënim tjetër 

më të lehtë dhe që gjatë dy vjetëve nga dita e vuajtjes së dënimit nuk kanë kryer vepër 

tjetër penale,  

b. ata që janë dënuar e burgim për një kohë nga gjashtë muaj gjer në pesë vjet dhe që gjatë 

pesë vjetëve nga dita e vuajtjes së dënimit nuk kanë kryer vepër tjetër penale,  

c. ata që janë dënuar me burgim për një kohë nga pesë  gjer në dhjetë vjet dhe që gjatë 

shtatë vjetëve nga dita e vuajrjes së dënimit nuk kanë kryer vepër tjetër penale,  

d. ata që janë dënuar me burgim për një kohë  nga dhjetë gjer n’ njëzet e pesë vjet dhe që 

gjatë dhjetë  vjetëve nga dita e vuajtjes së dënimit nuk kanë kryer vepër tjetër penale71.  

Edhe KPSH parasheh rehabilitimin gjyqësor dhe ligjor. Rehabilitimi gjyqësor bëhet me vendim 

të gjykatës pasi të jetë bindur gjykata me prova të mjaftueshme se personi gjatë afatit të provës 

është përmirësuar,  ndërsa për rehabilitim ligjor, për tu quajtur personi i padënuar mjafton të 

ketë kaluar afati i përcaktuar sipas ligjit,  pa pasur nevojë për ndonjë vendim të posaqëm të 

gjykatës72. 

Sipas Ligjit Penal Italian të drejtën për rehabilitim mund ta kërkojë çdo i dënuar personalisht 

apo përmes mbrojtësit të tij nëse janë plotësuar kushtet e parapara sipas ligjit që rezultojnë të 

jenë më të favorshme se në KPRK lidhur me dënimet më të ulëta pasi  sipas tij mund të kërkohet 

shlyerja nga evidenca nëse kanë kaluar tre vjet nga vendimi përfundimtarë i cili nuk ka mundësi 

të apelohet, ndërsa për ata që janë dënuar për vepra të rënda penale apo janë dënuar disa herë 

për vepra të ndryshme penale kërkesa mund të paraqitet vetëm pasi të kenë kaluar 8 ose 10 vjet 

sipas rasteve të përcaktuara me ligj, nuk duhet të ketë kryer më vepra penale, të ketë 

kompensuar të dëmtuarin, të ketë paguar shpenzimet e procedurës penale të zhvilluar ndaj tij 

dhe nuk duhet ti jetë nënshtruar masave të sigurisë73.  

 

6. Përfundime 

Instituti i rehabilitimit konsiderohet një mundësi humane që u jepet personave të dënuar të cilët 

pas kryerjes së një vepre penale dhe periudhës së paraparë verifikuese nuk kanë kryer ndonjë 

vepër të re penale. Kjo është një mundësi e dytë që ligjvënësi u ofron në disponim personave 

të dënuar që ti kontribuojnë në radhë të parë përmirësimit të vetvetes e me këtë ti kontribuojnë 

edhe familjes, rrethit dhe shoqërisë. Me analizimin e këtij instituti është përpjekur të sqarohen 

                                                           
70 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës, neni 86, Prishtinë 2004 
71 Neni 69 i Kodit Penal të Shqipërisë  
72Elezi,I.,Kaqupi,S.,Haxhia,M.,Komentar i Kodit  Penal të Republikës së Shqipërisë,Tiranë,2009,fq.295  
73  Av.mascia salvatore., Rehabilitimi penal-si pastrohet dosja penale. Publikuar ne 20 dhjetor 2010 në 

www.shqiptariiitalise.com, 
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disa dilema që paraqiten në praktikë dhe të jepen sugjerime lidhur me një vendosje pa shkelur 

të drejtat e personave të dënuar dhe duke pretenduar në qëllimin e dënimit, pa pretenduar se 

është thënë gjithqka apo janë prekur të gjitha pikat e mundshme. Rekomandimet qëndrojnë 

kryesisht në interpretimin e drejtë të kësaj dispozite dhe  aplikimin e ligjit më të favorshëm. 

1. Lidhur me zbatimin e drejtë  dhe të njëjtë në tërë territorin e Republikës së Kosovës  

besoj se do të duhej të merrej një qëndrim parimor nga Gjykata Supreme e Kosovës. 

2. Nëse  sipas dispozitës ligjore të nenit 103 thuhet se personi i dënuar mund të shlyhet 

nga evidenca vetëm njëherë atëherë shumë më humane do të ishte të veprohej me 

dispozitën e paraparë në KPPRK  pasi e njëjta është më e favorshme për të dënuarin 

sepse nuk e parasheh fjalën për herë të parë për veprat penale që janë kryer gjatë kohës 

kur i njëjti ligj ka qenë në fuqi. 

3. Është nevojë urgjente përcaktimi strikt se cili është organi publik kompetent për çështje 

gjyqësore që do të merrej me rehabilitimin sipas detyrës zyrtare pasi që përveç se ish të 

dënuarve do ti njihej një e drejtë ligjore, në të njëjtën kohë do të shkarkoheshin edhe 

gjykatat nga ndërmarrja e veprimeve për njohjen e kësaj të drejte e gjithashtu do të 

kontribuohej dukshëm në kthimin e besimit të qytetarëve në organet publike. 

4. Lidhur me zbulimin e të dhënave nga dosja penale e të dënuarve mendoj se do të duhej 

të intervenohej në këtë drejtim që pas shlyerjes nga evidenca mundësitë e marrjes së të 

dhënave për dënimet e shlyera të ishin më të kufizuara pasi me këtë instituti të 

rehabilitimit e humb efektin e vet dhe qytetarët e risocializuar përsëri do të 

paragjykoheshin. 
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