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MATJA E DËNIMIT, ZBATIMI DHE QËLLIMI I TIJ

1. MATJA E DËNIMIT

Me matjen e dënimit kuptojmë caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit
për kryerësin e veprës penale, në mënyrë që ti caktohet ai lloj dhe masë e
dënimit i cili do ti përgjigjet peshës së veprës së kryer penale dhe 
rrezikshmërisë shoqërore të kryesit dhe me të cilën më së miri do të arrihej
qëllimi i dënimit.

Kodi Penal i Kosovës për çdo vepër penale të veçantë parashikon lartësinë
e dënimit, pra kufirin me të lartë dhe më të ulët të llojit të dënimit që mund
të jepet ndaj kryerësit të veprës penale. Për përcaktimin e lartësisë së
dënimit ligjvënësi niset nga rrezikshmëria shoqërore që paraqet vepra 
penale konkrete, për të parandaluar kryerësin nga kryerja e veprave penale
në të ardhmen, të bëjë rehabilitimin e tij dhe të përmbajë personat tjerë nga
kryerja e veprave penale.

Neni 64 i KPK-së i njeh të drejtën gjykatës që me rastin e caktimit të
dënimit të marrë parasysh qëllimin e dënimit, të gjitha rrethanat të cilat
ndikojnë në zbutjen apo rëndimin e dënimit (rrethanat lehtësuese dhe 
rënduese), sidomos shkallën e përgjegjësisë penale, motivet nga të cilat
është kryer vepra, intensitetin e rrezikimit apo të dëmtimit të vlerës së mbrojtur,
rrethanat në të cilat është kryer vepra, sjelljen e mëparshme të kryesit, 
pranimin e fajësisë, rrethanat  personale të kryesit dhe sjelljet e tij pas 
kryerjes së veprës penale.
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Ligjvënësi përveç dënimit me burg e dënimit me burgim afatgjatë, ka
parashikuar edhe mundësin e shqiptimit të dënimit me gjobë, në këtë rrastë
gjykata për shqiptimin e këtij lloji të dënimit duhet të merr parasysh 
gjendjen pasurore të kryerësit dhe posaçërisht shumën e të ardhurave 
personale dhe të ardhurat tjera të tij, pasurinë dhe detyrimet e tij.

Kodi penal për vepra penale të njëjta parashikon edhe dënime alternative,
midis të cilave gjykata ka mundësi të zgjedhjes për ti zbatuar ndaj një 
personi të caktuar, por për të cilat paraprakisht duhet të plotësohen kushtet
ligjore të parashikuara me ligj. Gjithashtu kodi i njeh të drejtën gjykatës që
ndaj kryerësve të veprave penale të caktoj edhe dënimet plotësuese. Për 
caktimin e dënimit karakteristike janë dobishmëria shoqërore e dënimit dhe
individualizimi60 i tij.

Dobishmëria shoqërore e dënimit ka të bëjë me efektin e dënimit në rastin
konkret, nëse lloji i dënimit të dhënë është më i përshtatshmi për rastin
konkret. Dobishmëria kërkon individualizim të drejtë të dënimit që gjykata
do të caktojë për të pandehurin, me anën e të cilit 61 arrihen qëllimet e
dënimit. Dënimi i përshtatshëm jo vetëm që parandalon veprimtarinë e
mëtejshme kriminale të kryerësit të veprës penale, por i shtrin efektet edhe
më gjerë në pjesët e tjera të shoqërisë, çka do të thotë se i përmban personat
tjerë nga kryerja e veprave penale.

Individualizimi i dënimit është zbatimi i dënimit në bazë të dispozitave që
parashikohen për veprën penale, brenda kufijve të parashikuara në ligj dhe
në përshtatje me karakterin dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të
veprës penale dhe të autorit-kryerësit të saj, shkallën e fajësisë duke pasur
parasysh rrethanat rënduese dhe lehtësuese të cilat në mënyrë më efikase do
të ndikonin në riedukimin e kryerësit të veprës penale, çka do të thotë 
përshtatja e dënimit veprës penale dhe kryerësit të saj. Kërkesë themelore
për individualizimin e dënimit është respektimi i parimit të ligjshmërisë,
që do të thotë se gjykata ka detyrim që në caktimin e dënimit të ketë
parasysh dispozitat e pjesës së përgjithshme dhe pjesës së posaçme të KPK-së,
duke u bazuar në parimin nullum crimen sine lege që do të thotë se një
vepër nuk mund të konsiderohet vepër penale nëse më parë nuk është paraparë
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me ligj, si dhe në sintagmën nulla poena sine lege që do të thotë se nuk
mund të shqiptohet dënim nëse më parë nuk është paraparë me ligj. 

Në nenin 65 të KP-së në paragrafin 1 thuhet shprehimisht se kryerësit të
veprës penale i shqiptohet dënimi i paraparë për veprën e kryer penale,
ndërsa dënimi më i butë ose më i rëndë mund të shqiptohet vetëm në pajtim
me kushtet e parapara me kod që do të thotë se sipas këtij paragrafi parimi
i ligjshmërisë nulla poena sine lege konsiston edhe në ndalesën e shqiptimit
të dënimit më të butë apo më të rëndë, përpos nëse kjo mundësi parashihet
me kodin penal.

Gjithashtu parimi i ligjshmërisë së shqiptimit të dënimit respektivisht 
caktimit të lartësisë së dënimit për shkak të specifikave të veta është 
rregulluar në mënyrë të posaçme sa i përket ndihmës në kryerjen e veprës
penale, bashkimit kriminal, tentativës, për të cilat dënimi i shqiptuar nuk
duhet të jetë më i lartë se tri të katërtat e maksimumit të dënimit të paraparë
për atë vepër penale.

Është e domosdoshme që për caktimin e dënimit nga gjykata të ekzistojë
vepra penale. Pra që në veprimet e kryera nga personi të ekzistojnë 
elementet e figurës së veprës penale, që do të thotë caktimi i dënimit ndaj
një personi në veprën e të cilit nuk përbëhen elementet objektive dhe 
subjektive që sipas ligjit formojnë figurën e veprës penale të caktuar është
shkelje e ligjit dhe njëherit edhe shkelje e të drejtave të personit të akuzuar
të cilat të drejta62 janë të garantuara edhe me Konventat Evropiane.

Gjykata për caktimin e dënimit duhet të ketë parasysh kundërligjshmërinë
e veprës konkrete po ashtu edhe rrezikshmërinë shoqërore të veprës. Pra
vepra për të qenë e dënueshme duhet të formohen apo ekzistojnë elementet
e një figure të veprës penale të përcaktuara me ligj mirëpo kemi raste kur
ekzistojnë elementet e  figurës së veprës penale të përcaktuar me ligj, por
për shkak të rëndësisë së vogël të saj, rrezikshmëria e sajë nuk është e
rëndësishme për shkak të natyrës ose peshës së veprës, mungesës së paso-
jave të dëmshme të parëndësishme, rrethanave në të cilat është kryer vepra,
shkallës së ulët të përgjegjësisë penale të kryerësit të veprës penale ose 
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për shkak të rrethanave personale të kryerësit, në rastin konkret edhe pse
përmbajnë tiparet e veprës penale të përcaktuara me ligj, një vepër e tillë
nuk është vepër penale.

Ka edhe raste kur personat që kryejnë vepra penale, në kushtet e parapara
me ligj, e konkretisht veprimet e personave të cilët kryejnë vepra penale
nga dispozitat ligjore sikurse rastet e mbrojtjes së nevojshme - neni 8,
nevoja ekstreme - neni 9, personat e papërgjegjshëm63 neni 11, do të 
konsiderohen se nuk kanë kryer vepër penale gjegjësisht veprimet e tyre
nuk përbëjnë vepër penale.

Në individualizimin e dënimit rëndësi ka parandalimi i posaçëm dhe paran-
dalimi i përgjithshëm si qëllim i dënimit. Masa e dënimit e caktuar nga
gjykata duhet të ketë aftësinë të rehabilitoj64 dhe të parandaloj kryerësin nga
kryerja e veprave penale në të ardhmen, në të njëjtën kohë për të ndikuar
edhe ndaj personave të tjerë nga kryerja e veprave penale.

Përparësi në individualizimin e dënimit ka rrezikshmëria shoqërore e veprës
e cila përcaktohet nga objekti, e që ka të bëjë me marrëdhëniet shoqërore
të prekura prej saj, si dhe shkalla e asaj rrezikshmërie shoqërore e veprës
penale konkrete. Çmuarja e këtyre rrethanave të ndodhura, gjatë ose pas
kryerjes së veprës penale, mund të tregojnë një rrezikshmëri më të madhe
ose më të vogël të sajë. Për të çmuar shkallën rrezikshmërisë shoqërore të
veprës penale konkrete duhen marrë parasysh edhe pasojat e veprës shoqër-
isht të rrezikshme. Dëmi i shkaktuar nga vepra penale ndikon mbi shkallën
e rrezikshmërisë shoqërore të veprës dhe si rrjedhim edhe ne masën e
dënimit. 

Në veprat penale formale ku pasoja nuk është e nevojshme për ta quajtur
veprën penale të kryer, merret parasysh rëndësia e dëmit të ardhur, përpjesë-
timet e dëmit që mund të vinin si dhe mundësia më e madhe ose më e vogël
e ardhjes së pasojave. Për përcaktimin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës
p.sh. kur vepra ka mbetur në fazën e përgatitjes dhe tentativës, ose kur vepra
penale është kryer në bashkëpunim, gjykata duhet të marrë në konsideratë
shkallën e përgatitjes së veprës, afërsinë e ardhjes së pasojave dhe shkaqet
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për të cilat vepra nuk u krye. Sa më e madhe shkalla e përgatitjes aq më e
madhe edhe shkalla e rrezikshmërisë shoqërore të veprës dhe personit.

Tek bashkëpunimi duhet parë roli i secilit në veprën penale. Bashkëpunimi
i dy ose më shumë personave mund të paraqitet si element i domosdoshëm,
si element cilësues ose si rrethanë rënduese. Kemi elemente cilësues të
veprës penale, për veprat për të cilat elementi i bashkëpunimit parashikohet
shprehimisht në dispozitën përkatëse. Nëse elementi bashkëpunim do të
shprehet në vetë dispozitën në këtë rast do kemi të bëjmë me rrethanë cilë-
suese – formë e kualifikuar p.sh neni 193 par.3 nën par 5, neni 195 par.3
nënpar. 5 të KPK-së etj. 

Ndërsa do ta kemi si rrethanë rënduese kur ky element bashkëpunimi nuk
përmendet në dispozitën përkatëse, por nëse vepra është kryer në
bashkëpunim, personi do të cilësohet sipas veprës konkrete ne lidhje me
nenin 23 të KP-së- si bashkëkryerës.

Shtytësi ka përgjegjësi penale njësoj si kryerësi i veprës penale, të cilit
mund ti shqiptohet dënim sikurse ai vetë të kishte kryer vepër penale, edhe
ndihmësi ka përgjegjësi penale mirëpo kryerësve të tillë të veprave penale
u shqiptohet dënim më i butë, gjegjësisht sipas KP-së nuk mund të jetë më
i lartë se tri të katërtat e maksimumit të dënimit të paraparë për vepër 
penale.

Siç e dimë qëllim i dënimit është edhe parandalimi i personit që ka kryer
një vepër penale nga kryerja e mëtejshme e veprave tjera penale. Për këtë
është e rëndësishme që dënimi ti përshtatet personalitetit të fajtorit. Vepra
penale konkrete e kryer nga fajtori nxjerr në pah në një farë mënyre 
rrezikshmërinë shoqërore të tij, por gjykata duhet të marrë parasysh edhe
rrethana tjera që mund të jenë si mosha e të pandehurit, zhvillimi i tij mendor, 
intelektual e arsimor, gatishmëria për të mënjanuar-ndrequr pasojat, shkalla
e pendesës që tregon për veprën e kryer,etj.

Vendi dhe koha e kryerjes së veprës penale, motivi, mënyra, objekti apo
vlera juridike ndaj të cilit është drejtuar veprimi i kryerjes influencojnë
gjithashtu në shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të krimit - veprës. Rrethi,
zona ose qendra e veçantë ku është kryer vepra penale po ashtu kanë rëndësi
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për rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale. Gjendja e kriminalitetit në
një rreth ose një zonë të caktuar, përhapja më e madhe ose më e vogël e një
kategorie veprash penale, si dhe koha, gjendje lufte, gjendje e jashtëzakon-
shme etj., tregojnë për shkallën e rrezikshmërisë së veprës penale.

Gjykata deri në dhënien e vendimit për caktimin e dënimit duhet të marrë
parasysh edhe qëndrimin e kryerësit të veprës penale, veprimet e tija për të
riparuar pasojat, zhvillimin mendor dhe intelektual të tij etj.

Në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata duhet të ketë parasysh
edhe anën subjektive, faji, motivet, qëllimet. Gjithashtu gjykata ka parasysh
edhe mënyrën se si reagon personi ndaj dënimit, ose ndikimin që mund të
ketë dënimi mbi te. Mosha, profesioni, qenia përsëritës-recidivist bëjnë që
personi i dënuar ta ndjejë më pak ose më shumë dënimin që i jepet nga
gjykata.

1.1.  Rrethanat rënduese dhe lehtësuese

Këto rrethana janë faktorë të ndryshëm objektiv dhe subjektiv, që tregojnë
për një shkallë rrezikshmërie më të lartë ose më të ulët të veprës dhe të 
kryerësit të cilat ndikojnë në masën e dënimit.

Rrethanat rënduese dëshmojnë për një shkallë më të lartë të rrezikshmërisë
shoqërore të veprës penale të kryer ose të kryerësit, ndërsa rrethanat 
lehtësuese dëshmojnë për një shkallë rrezikshmërie shoqërore më të ulët të
krimit, veprës penale dhe të kryerësit. Këto rrethana ndikojnë në caktimin
e lartësisë së dënimit si për dënim më të rëndë ashtu edhe për dënim më të
lehtë ndaj kryerësit të veprës penale. Në përgjithësi për çdo rast konkret
sikurse rrethanat rënduese po ashtu dhe ato lehtësuese gjykata duhet ti
çmojë në tërësi, të përcaktojë rëndësinë dhe influencën e tyre në 
rrezikshmërinë e veprës penale dhe të kryerësit dhe pastaj të caktojë 
përfundimisht llojin dhe lartësinë e dënimit.

Ligjvënësi përveç rrethanave lehtësuese të parapara në nenin 64 të KP-së,
gjykatës i lejon mundësinë që të marrë në konsideratë edhe rrethana  tjera
veçanërisht lehtësuese duke ndikuar kështu në zbutjen e masës së dënimit,
e që janë mosha, gjendja shëndetësore, fatkeqësitë familjare,etj, që tregojnë
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për një rrezikshmëri më të ulët të veprës dhe të kryerësit, të cilat edhe
gjykata duhet ti ketë parasysh me rastin e caktimit të masës së dënimit ndaj
kryerësit të veprës penale brenda kufijve të përcaktuar me ligj.

1.2 Shkalla e përgjegjësisë penale

Është rrethanë e cila varet nga shkalla e dy komponentëve kryesorë, një
nga shkalla e përgjegjshmërisë, dhe dy nga shkalla e fajësisë. Përgjegjshmëria
si gjendje psikike nënkupton shkallë të ndryshme të aftësisë intelektuale, e
cila mund të jetë e plotë, me aftësi të zvogëluar mendore dhe me paaftësi
mendore, të cilat rrethana tregojnë se kryerësi i veprës penale ka qenë plotësisht
apo pjesërisht i përgjegjshëm, se a e ka kryer veprën penale me dashje 
direkte apo eventuale, nga pakujdesia me vetëdije apo pavetëdije.

Aftësia e zvogëluar gjithashtu e zvogëlon edhe shkallën e përgjegjësisë 
penale, të cilën edhe gjykata do ta merë si rrethanë lehtësuese me kusht që
kryerësi të mos ketë sjellë veten vetë në atë gjendje.

1.3 Karakteristikat personale të kryerësit

Janë rrethana që ndikojnë në përcaktimin e gjykatës se a do të shqiptojë
dënim, e këto janë gjendja shëndetësore e kryerësit, gjendja statusore-
familjare, mosha dhe gjendja shëndetësore, punësimi, profesioni etj.

1.4 Motivet nga të cilat është kryer vepra penale

Janë shkaqet psikike të cilat e kanë shtytur personin të kryej vepër penale,
ato në asnjë mënyrë nuk e arsyetojnë kryerjen e veprës penale, ato në të
vërtetë në një mënyrë tregojnë arsyet e kryerjes së veprës dhe për këtë kanë
karakter të veçantë me rastin e matjes së dënimit.

Motivet janë kategori etike dhe për nga karakteri i tyre mund të jenë pozi-
tive dhe negative, gjegjësisht egoiste dhe altruiste dhe në këtë kuptim  mund
të merren si rrethana lehtësuese ose rënduese. Nëse një vepër është kryer
nga motivet egoiste, zilisë, urrejtjes, shpirtligësisë ose hakmarrjes, fitimi i
dobisë pasurore, urrejtja racore dhe fetare atëherë këto motive paraqesin
rrethana rënduese, nëse në ligj nuk përmenden si elemente të figurës penale
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përkatëse, si p.sh. Vrasja e rëndë neni 147 i KPK-së, ndërsa dhembshuria,
dashuria, nderi ose ndjenja e obligimit etj, nëse p.sh. vepra kryhet për të
ushqyer familjen, atëherë ato mund të merren si rrethana lehtësuese.

Kryerja e veprës penale kundër personave që për shkak të gjendjes së tyre,
moshës së vjetër, çrregullimit fizik a mendorë, paaftësisë ose shtatzënisë
nuk mund të mbrohen nga veprimet kriminale dëshmojnë për një rrezikshmëri
të madhe të kryesit të veprës penale. Për zbatimin e kësaj rrethane rënduese
duhet që autori i veprës penale të ketë pasur dijeni për gjendjen e posaçme
të viktimës.

Në dispozitat e pjesës së posaçme kjo rrethanë parashikohet si element i
veçante i veprës penale p.sh neni 193 - dhunimi, neni 195 - sulm seksual etj.
Në këtë rast personi do të dënohet me atë lartësi dënimi që e parashikon 
dispozita konkrete dhe nuk do të merret parasysh kjo rrethanë rënduese.

1.5 Intensiteti i rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur

Është rrethanë objektive nga e cila varet ajo se sa kjo e mirë është dëmtuar
ose kërcënohet për dëmtim, gjithmonë duke pasur parasysh në natyrën e
veprës, se për çka është fjala, për veprat kundër pasurisë, jetës dhe trupit,
veprave kundër sigurisë së trafikut publik, tentativës apo veprës së kryer 
penale, për çka edhe me këtë rast duhet vlerësuar mënyrën dhe mjetet e
kryerjes së veprës penale, ku më së shumti duhet dhënë rëndësi dëmit të
shkaktuar me vepër penale.

1.6 Rrethanat në të cilat është kryer vepra

Janë rrethana të cilat mund të jenë të natyrës objektive dhe subjektive të
cilat i referohen veprës penale dhe kryerësit të sajë si janë koha, mjetet,
mënyra dhe vendi i kryerjes së veprës penale, raportet mes kryerësit dhe
viktimës si dhe gjendjes psikike mes tyre.  

1.7 Sjellja e mëparshme e kryerësit

Janë rrethana të rëndësishme  për çmuarjen e personalitetit të kryerësit dhe
rrezikshmërisë shoqërore të tij, sjelljet e tija në harmoni me normat pozitive
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para kryerjes së veprës penale, a ka pasur sjellje korrekte në rrethin dhe
ambientin ku jeton, recidivizmi, sjelljet jo të mira në rrethin ku jeton, 
bredhja, bixhozi etj, për të cilat rrethana gjykata në bazë të vlerësimit të
sajë duhet të vijë deri te kuptimi se  vepra e kryer a është pasojë e sjelljeve
jo të rregullta të kryerësit apo si pasojë e rrethanave të padëshiruara të 
rastësishme të cilat kanë ndikuar në kryerjen e veprës, e të cilat do të merren
si rrethana lehtësuese apo rënduese.

1.8 Pranimi i fajit

Me këtë kryerësi i veprës penale tregon se është penduar dhe se premton se
në të ardhmen nuk do të kryej vepër penale që do të konsiderohen si
rrethanë lehtësuese, ndërsa mos pranimi i fajit tregon se kryerësi nuk e ka
kuptuar apo nuk dëshiron të kuptoj se ka kryer vepër të dëmshme e cila me
ligj është e paraparë si vepër penale dhe njëherit jep indikacione se ai mund
të përsërisë veprën e njëjtë apo edhe të kryejë vepra tjera penale, rrethanë
e cila nga gjykata do të merret si rrethanë rënduese.

1.9  Rrethanat personale të kryerësit dhe sjelljet e tija pas kryerjes së 
veprës penale

Janë rrethana të cilat tregojnë qëndrimin e kryerësit ndaj veprës së kryer si
dhe sjelljet e tij pas kryerjes së veprës e po ashtu edhe pas kalimit të një
kohe, qëndrimi i tij ndaj të dëmtuarit si dhe dëmit të shkaktuar,(dhënia e
ndihmës të dëmtuarit dhe familjes së tij, riparimi apo kompensimi i dëmit
të shkaktuar), si dhe qëndrimi i tij gjatë procedurës penale, e prej të cilave
varet caktimi i lartësisë dhe llojit të dënimit.

1.10 Kryerja e veprës penale në bashkëpunim

Ligji në këto raste bën fjalë për veprat penale që kryhen nga dy ose më
shumë persona në marrëveshje mes tyre. Kjo konsiderohet si rrethane 
rënduese për arsye se bashkëpunim i shumë personave në kryerjen e veprës
penale lehtëson kryerjen e saj. Kjo rrethanë nuk mund të merret si rënduese
në caktimin e lartësisë  së dënimit kur kryerja e veprave në bashkëpunim
është element kualifikues sipas dispozitës konkrete, p.sh neni 274 i KP-së
Krimi i organizuar, që janë forma të posaçme të bashkëpunimit.
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1.11  Paraqitja vullnetare në organet kompetente pas kryerjes së veprës 
penale

Kjo rrethanë lehtësuese aplikohet kur kryerësi i veprës penale kallëzon
veprën penale para se të jetë zbuluar autori i kryerjes së tij. Përveç kësaj 
personi duhet të tregohet i sinqertë në shpjegimin e rrethanave të kryerjes
së veprës penale. Pranimi i kryerjes së veprës penale pas zbulimit të tij ose
pasi është thirrur nga organet kompetente nuk e justifikon zbatimin e kësaj
rrethane.

1.12 Kur kryerësi i veprës penale tregon pendim të thellë

Kjo ka të bëjë me sjelljen e personit pas kryerjes së veprës penale, që do të
thotë jo vetëm pranimi i plotë i veprës penale, por edhe shpjegimi i
rrethanave, motiveve, qëllimeve, tregimi i bashkëpunëtorëve, kërkim falja
publike etj.

1.13 Normalizimi i marrëdhënieve 

Mes të dëmtuarit dhe kryerësit të veprës penale merret si rrethanë lehtësuese
nga gjykata. Pra kur janë pajtuar me njeri tjetrin dhe mes tyre janë vendosur
marrëdhënie normale.

Kodi Penal i Kosovës parasheh rrethana lehtësuese edhe për rastet kur
kemi të bëjmë me vepra penale të kryera nga paaftësia mendore dhe 
aftësia e zvogëluar mendore të cilat vepra edhe janë të cilësuara si të tilla. 

Kur personi e kryen veprën penale sipas një urdhri të eprorit të tij - do
të merret parasysh nga gjykata për caktimin e masës së dënimit neni 10
nënpar.1,2 e 3 të KP-së, pra në këto raste gjykata duhet të ketë parasysh si
rrethanë lehtësuese.

Karakteristikë e Kodit Penal të Kosovës është se parasheh edhe rastet e
rënda të veprës penale e ato janë atëherë kur ato kryhen nga personat zyrtarë
si dhe rastet kur kemi të bëjmë me rastet kur vepra penale është kryer duke
përfituar nga marrëdhëniet familjare, të cilat janë edhe elemente kualifikues
të veprës penale.
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1.14   Rrethanat tjera të cilat kanë të bëjnë me karakterin e kryerësit   
të veprës penale

Sipas kësaj kategorie të rrethanave ligji e obligon gjykatën që me rastin e
matjes së dënimit të merr në dijeni dhe të vlerësoj edhe të gjitha rrethanat
tjera të cilat kanë të bëjnë me karakterin e kryerësit të veprës, të cilat natyrisht
nuk mund të ndërlidhen me rrethanat e lartcekura. Me këtë ligji në të vërtetë
veçanërisht thekson rëndësinë e rrethanave subjektive, megjithatë nuk duhet
të anashkalohet mundësia që ato mund të jenë edhe ndonjë nga rrethanat
tjera për të cilat gjykata mendon se janë të rëndësishme me rastin e matjes
së dënimit. Në të vërtetë në bazë të kësaj edhe ranglista e këtyre rrethanave
bëhet mjaft e gjerë, gjë që varet nga secili rast konkret në vete, p.sh. gjykatat
tona shpesh si rrethanë rënduese marrin faktin se disa vepra penale janë në
rritje e sipër siç janë veprat penale të mbajtjes në pronësi, kontroll, posedim
ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve, kontrabandimi me migrantë,
trafikimi me njerëz, blerja posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar
e narkotikëve të rrezikshëm dhe e substancave psikotropike, ose si rrethanë
lehtësuese marrin faktin se ka kaluar një kohë e gjatë nga koha e kryerjes
së veprës penale, me një përjashtim se nëse për këtë vet kryerësi të mos
ketë kontribuar, atëherë kjo nuk mund të merret si rrethanë lehtësuese.

1.15 Rregullat e përgjithshme të matjes së dënimit

Ligji para së gjithash parasheh rrethanat më të rëndësishme të cilat gjykata
duhet ti ketë parasysh me rastin e matjes së dënimit, ku parasë gjithash
asnjë rrethanë nuk theksohet si rrethanë lehtësuese apo rënduese. Sipas
karakterit të tyre ato janë të karakterit ambivalent, pasi që secila prej tyre
duke pasur parasysh se si janë krijuar në rrethana konkrete të caktuara,
mund të kenë karakter të rrethanave lehtësues apo rënduese. Pra nuk mund
të ndikojnë në atë që dënimi të jetë më i lartë apo më i ultë, por në kufijtë
e dënimit të paraparë për vepër penale të kryer. Në bazë të kësaj duhet të
bëjmë dallimin nga rrethanat kualifikuese dhe ato privilegjuese, të cilat
edhe e ndryshojnë kualifikimin e veprës penale në më të rëndë apo më të
lehtë, e me këtë edhe masën e dënimit.

Cilat rrethana një vepër e cilësojnë si të kualifikuar dhe të privilegjuar e
përcakton vet ligji, për çka te disa vepra penale e njëjta rrethanë mund të
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jetë si rrethanë kualifikuese, anë tjetrën rënduese ose te njëra e privilegjuar
a tek tjetra  vetëm lehtësuese. 

2. ZBUTJA E DËNIMIT

Përveç rrethanave lehtësuese që janë faktorë që e ndihmojnë gjykatën për
të kuptuar rrezikshmërinë shoqërore të ulët të personit, kryerësit të veprës
penale dhe për caktimin e një65 dënimi më të butë KP i Kosovës njeh edhe
uljen- zbutjen e dënimit nën kufijtë e parashikuar nga ligji. Neni 66 i 
KP-së i njeh të drejtën gjykatës kur e çmon se vepra penale dhe kryerësi i
saj kanë rrezikshmëri shoqërore të ulët dhe ekzistojnë disa rrethana posaçërisht
lehtësuese, ka të drejtë të caktoj një dënim nën minimumin ose një lloj 
dënimi më të butë se ai që parashikon dispozita përkatëse për atë vepër 
penale. Gjykata kur shikon ekzistencën e disa rrethanave lehtësuese mundet
që në vend të dënimit me burgim efektiv të shqiptojë dënim me kusht, në
rastet kur zbatohen dispozitat e zbutjes për veprat penale për të cilat është
paraparë dënim deri në dhjetë vjet. Përveç kësaj gjykata kur shikon 
ekzistencën e disa rrethanave lehtësuese mund të bëjë edhe zëvendësimin
e dënimit me burgim me dënim me gjobë, por vetëm nëse ekzistojnë disa
rrethana veçanërisht lehtësuese.

2.1  Lirimi nga dënimi

Gjykata përveç zbutjes së dënimit pa marr parasysh kufizimet e parapara
për zbutjen e dënimit, mund edhe ta lirojë nga dënimi kryerësin e veprës 
penale, mirëpo vetëm në rastet kur shprehimisht parashihet me ligj, e të
cilat janë të parapara me nenin 68 i KP-së, në këto raste gjykata konstaton
se është kryer vepra penale dhe kryesi i sajë është penalisht i përgjegjshëm,
por shqiptimi i dënimit nuk do të ishte i arsyeshëm për shkak të intensitetit
të vogël të veprës apo për shkaqe kriminalo-politike. Në rastet e këtilla
gjykata është e autorizuar me ligj që kryesin e tillë ta shpallë fajtorë për
veprën penale të kryer, por njëherit edhe mund ta lirojë nga dënimi   sipas
bindjes së vet të lirë. 
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Në Kodin Penal të Kosovës njihen dy grupe të rasteve kur kryerësi mund
të lirohet nga dënimi dhe atë të parapara sipas dispozitave të pjesës së
përgjithshme dhe posaçme të kodit penal.

Sipas dispozitave të pjesës së përgjithshme mundësia e lirimit është 
paraparë për veprat penale si p.sh tejkalimi i kufijve të mbrojtjes së 
nevojshme, tejkalimi i kufijve të nevojës ekstreme në rastet e tentativës së
papërshtatshme, në rastet e heqjes dorë vullnetarisht nga kryerja e veprës
penale, heqjes dorë vullnetarisht nga bashkimi kriminal, në rastet e lajthimit
juridik etj.

Ndërsa sipas dispozitave të pjesës së posaçme të kodit penal, lirimi nga
dënimi është i paraparë për rastet si p.sh kur eksperti, përkthyesi, dëshmitari
apo interpreti e revokon deklaratën e rreme para se të jetë nxjerrë vendimi
përfundimtar, nëse personi i privuar nga liria heq dorë vullnetarisht nga 
rebelimi para se të ketë përdorë dhunën apo kanosjen serioze, nëse sulmuesi
ndaj personit zyrtarë ka qenë i provokuar nga veprimi i kundërligjshëm apo
brutal.

Këto dispozita si në pjesën e përgjithshme ashtu edhe në pjesën e posaçme
të kodit penal kanë karakter fakultativ, pasi që i është lënë në kompetencë
gjykatës që të vendos nëse kryerësin e veprës do ta lirojë nga dënimi apo jo.

Kemi edhe rastet e lirimit obligativ nga dënimi i cili është i paraparë për
rastet e tentativës së dënueshme të veprës penale nëse personi i tillë 
vullnetarisht heq orë nga kryerja e veprës penale të cilën e ka filluar apo
nëse pas kryerjes së veprës së tillë penale, ai parandalon shkaktimin e 
pasojave.

Po ashtu sipas Kodit Penal të Kosovës janë të parapara bazat e posaçme
të lirimit nga dënimi për veprat e kryera nga pakujdesia, e të cilat janë të
parapara me nenin 69 të KPK-së. Sipas kësaj dispozite kjo vjen në shprehje
për ato vepra penale në të cilat për shkak të natyrës së tyre,  lirimi nga 
dënimi mund të shfrytëzohet paraprakisht për veprat penale të rrezikimit
të trafikut publik, në të cilat parasë gjithash dëmi i shkaktuar nga kryerësi,
reflekton pasojat ndaj të afërmit të tij, bashkëshortit ose ndaj kushëririt të
afërm.
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Arsyetimi për lirim nga dënimi në raste të tilla qëndron në atë se kryerësin
pasojat e shkaktuara aq rëndë e kanë goditur, e që sipas përmbajtjes së vetë
edhe i tejkalojnë lëshimet e tija për të cilat edhe duhet të ishte dënuar, për
çka në këtë rast arsyet e drejtësisë e po ashtu edhe arsyet gjenerale dhe ato
speciale nuk kërkojnë dënueshmëri. Këtu tragjedia personale e cila është
dënimi më i rëndë për kryerësin, shqiptimin e dënimit e bënë krejtësisht të
parëndësishëm dhe të pavlerë.

Ligji për zbatimin e këtij rregulli lidhur me lirimin nga dënimi ka paraparë
dy kushte të lidhura mes veti dhe të përcaktuara në mënyrë kumulative. I
pari qëndron në atë se vepra penale duhet të jetë kryer nga pakujdesia, e
dyta është që pasoja e veprës kryerësin aq rëndë ta ketë goditur me çka
edhe shqiptimi i dënimit në këso raste  nuk do ta kishte arsyetuar qëllimin
e dënimit. Sipas këtij rregulli ligjvënësi ka paraparë lirimin nga dënimi edhe
për rastet kur kryerësi pas kryerjes së veprës penale në tërësi apo pjesërisht
kompenson dëmin e shkaktuar. 66

Për këto raste mundësia e lirimit nga dënimi është fakultative, pasi që më
parë nga gjykata duhet të konstatohet nëse janë përmbushur të gjitha kushtet
ligjore për një gjë të tillë.

2.2 Ashpërsimi i dënimit

Gjithashtu gjykata përveç zbutjes së dënimit apo lirimit nga dënimi, ajo ka
autorizim ligjorë edhe të ashpërsimit të dënimit, e kjo ka të bëjë në rastet
kur kemi të bëjmë me recidivizëm të shumëfishtë, neni 70 i KP-së, duke
marrë parasysh faktin se dënimi i mëparshëm nuk ka ushtruar ndikim efikas
në përmirësimin e kryerësit të veprës penale. Edhe në këto raste mundësia
e ashpërsimit  të dënimit është fakultative.

2.3 Alternativat e dënimit me burg

Në KP të Kosovës ekziston një kapitull i veçantë me alternativa të cilat
jepen ndaj kryesit të veprës penale. Kjo tregon edhe një herë për karakterin
human të KP të Kosovës. Zakonisht këto alternativa të dënimit me burgim
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jepen kur nga gjykata vlerësohet se rrezikshmëria shoqërore e kryerësit dhe
e veprës penale është e vogël, si edhe kur kjo gjykatë mendon se me 
aplikimin e masave të tilla do të arrihet më së miri qëllimi i dënimit.

Alternativat e dënimit nuk janë lloje të veçanta dënimesh por janë një
mënyrë e ekzekutimit të tyre. Në këtë rast gjykata e cakton më parë masën
e dënimit ndaj autorit të veprës penale dhe nëse shikon se plotësohen
kushtet përkatëse ajo vendos për aplikimin e një prej alternativave të
dënimit.

2.3.1  Gjysmëliria

Një nga masat alternative të parashikuara në nenin 53 të KP-së është edhe
gjysmëliria.

Kjo alternativë dënimi  aplikohet ndaj kryerësve të veprave penale vetëm
në ato raste kur gjykata e ka dhenë më parë dënimin për të, i cili duhet 
patjetër të jetë dënim me burgim dhe të mos jetë më shumë se një vit. Në
këtë rast dënimi ekzekutohet ashtu që personi i dënuar detyrohet të kthehet
në burg pas kryerjes së detyrimeve jashtë burgut brenda kohës së caktuar
nga gjykata. Aplikimi i kësaj alternative të dënimit bëhet siç e thamë kur
personi është dënuar deri në një vit burgim dhe vetëm për rastet kur ai ka
detyrime lidhur me punën, arsimimin, kualifikimin ose aftësimin 
profesional, përgjegjësitë esenciale familjare apo me nevojën për trajtim
ose rehabilitim mjekësorë. Aplikimi i dënimit me burgim ndaj një personi
të tillë nuk do të kishte67 ndonjë efekt shumë të madh nëse nuk do ti jepej
mundësia e vuajtjes në gjysëmliri. Në çdo rast gjykata do të aplikojë dënim
me gjysëmliri kur ekzistojnë këto kushte, si edhe kur ajo është e bindur se
qëllimi i dënimit mund të arrihet edhe me gjysëmliri, bile mund të arrihet
edhe më mirë.

Sidoqoftë KPK parashikon edhe mundësinë e revokimit të ekzekutimit të
dënimit me burg në gjysëmliri për rastet kur personi që ka përfituar nga
gjysëmliria nuk përmbush detyrimet e caktuara me vendimin e gjykatës.
Në këtë rast personi do ta vuajë pjesën e mbetur të dënimit me burg.
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2.3.2  Dënimi me kusht

Përveç gjysmëlirisë gjykata mund të bëjë edhe kushtëzimin e ekzekutimit
të dënimit të dhënë për kryerësin nëse ai nuk kryen vepër tjetër penale gjatë
kohës së verifikimit të caktuar nga gjykata, e cila kohë nuk mund të jetë më
e shkurtër se një vit e as më e gjatë se pesë vite. Në këto raste të
parashikuara me nenin 42 të KP kemi të bëjmë me kushtëzimin e 
ekzekutimit të dënimit me burgim për një kohë të caktuar nga gjykata, me
kushtin që personi të mos kryejë një vepër penale tjetër  gjatë kohës së 
verifikimit. Vuajtja efektive e dënimit nuk është në çdo rast e domosdoshme
për realizimin e qëllimeve të dënimit, dhe pikërisht mbi këtë parim
mbështet edhe kjo alternative e dënimit. Në këtë rast gjykata e cakton 
dënimin me burgim për personin por ekzekutimi i këtij dënimi në të
ardhmen varet nga qëndrimi i kryerësit gjatë kohës së verifikimit të cilën e
cakton gjykata.

Kushtëzimi i ekzekutimit të dënimit jepet nga gjykata kur ajo e çmon se
shkalla e rrezikshmërisë shoqërore të veprës dhe e kryerësit është e tillë sa
ndaj tij nuk është i nevojshëm aplikimi i dënimit me burgim efektiv. Pra
për aplikimin e dënimit me kusht duhet parë në radhë të parë rrezikshmëria
shoqërore e kryerësit të veprës si dhe e veprës konkrete. Sa më pak të
paraqet rrezikshmëri shoqërore vepra dhe kryerësi aq më e prirur do të jetë
gjykata në aplikimin - shqiptimin e këtij lloji të dënimit alternativ. Nëse
vepra nuk do të jetë me rrezikshmëri shoqërore dhe kryerësi të ketë mbajtur
një qëndrim korrekt para gjykatës si dhe pendues, si dhe ajo - gjykata të
ketë arritur në përfundimin se me aplikimin e kushtëzimit të ekzekutimit të
dënimit do të arrihet më së miri qëllimi i dënimit, atëherë  mund të aplikohet
kushtëzimi - pezullimi i ekzekutimit të dënimit me burgim efektiv.

Kushtëzimi - pezullimi i ekzekutimit të dënimit ka të bëjë me një dënim në
vetvete dhe duhet të synojë të arrijë ato qëllime që ka dënimi me burg 
efektiv. Nëse me aplikimin e kushtëzimit të dënimit nuk arrihen qëllimet e
parandalimit të posaçëm dhe të përgjithshëm të dënimit atëherë është e
pavend që ky lloj dënimi të zbatohet ndaj të dënuarit.

Gjithashtu në aplikimin e dënimit me kusht duhet të merren parasysh edhe
rrethanat lehtësuese të kryerjes së veprës penale, p.sh rrethanat e kryerjes
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së veprës penale, qëndrimin e të dënuarit pas kryerjes së veprës, pendimin
që tregon personi, vetitë e tij personale, etj.

Në çdo rast për tu shqiptuar dënimi me kusht duhet që të plotësohen disa
kushte ligjore, me kusht që kryerësi të jetë ngarkuar për vepra penale të
dënueshme deri në pesë vjet burgim, si dhe për vepra penale të dënueshme deri
në dhjetë vjet me dënim me burg nëse zbatohen dispozitat e zbutjes së dënimit.

Sipas Kodit Penal të Kosovës gjykata mund edhe ta revokon dënimin me
kusht në çdo rast që i dënuari kryen një apo më shumë vepra penale tjera
për të cilat është shqiptuar dënimi me burgim prej së paku dy apo më shumë
vite brenda kohës së verifikimit, po ashtu dënimi me kusht mund të revokohet
edhe nëse i dënuari kryen një apo më shumë vepra penale për të cilat është
shqiptuar dënim me burgim me më pak se dy vite ose dënim me gjobë pasi
të ketë vlerësuar rrethanat të cilat u përkasin veprave penale të kryera si
dhe personit të dënuar dhe sidomos ngjashmërinë e veprave penale të kryera,
rëndësinë e tyre dhe motivet për kryerjen e veprave penale, po ashtu edhe
nëse pas shqiptimit të dënimit me kusht, me vendim të formës së prerë 
konstaton se personi i dënuar ka kryer një vepër penale tjetër para se të jetë
dënuar me kusht dhe nëse gjykata vlerëson se nuk do të kishte bazë për
shqiptimin e dënimit me kusht po të dihej për atë vepër. 

Në rastet kur vie deri te revokimi i dënimit me kusht, gjykata shqipton
dënim unik për veprën penale të kryer më parë edhe për veprën e re penale,
duke i konsideruar dënimet e revokuara me kusht si të përcaktuara.

Afati gjatë të cilit gjykata mund ta vërë në provë personin varion nga një
vit e deri në pesë vjet dhe caktohet duke marrë parasysh shkallën e 
rrezikshmërisë shoqërore të veprës konkrete penale, e cila varet nga 
rrezikshmëria e objektit të cenuar prej saj, rrezikshmëria shoqërore e 
personit, e që varet nga personaliteti i tij, nga qëndrimi që mban ndaj veprës
së kryer, nga shkalla e pendimit të tij, qëndrimit para gjykatës dhe nga 
prania e rrethanave lehtësuese. Gjatë këtij afati të verifikimit personi nuk
duhet të kryejë një apo më shumë vepër penale të njëjta apo tjera. 

Gjykata ka të drejtë që me rastin e shqiptimit të dënimit me kusht dhe gjatë
kohës së verifikimit ndaj të dënuarit të vendosë edhe detyrime të caktuara
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ndaj tij, si kthimi i përfitimit pasurorë të fituar me kryerjen e veprës penale,
kompensimi i dëmit të shkaktuar me vepër penale si dhe detyrime tjera të
parapara me dispozitat ligjore, të cilat tregojnë se me aplikimin e këtyre
masave personit i jepet mundësia e riintegrimit dhe e riaftësimit si dhe
mundësia për tu përfshirë edhe njëherë në shoqëri dhe për të ndikuar 
pozitivisht në mbarëvajtjen e saj. Në rast se personi ndaj të cilit janë 
aplikuar detyrimet për shkaqe të paarsyeshme nuk i plotëson ato, atëherë
gjykata vendos revokimin e vendimit të dënimit me kusht. Kjo parashikohet
shprehimisht ne nenin 43 par.2 të KP-së.

2.3.3    Zëvendësimi i dënimit me urdhrin për punë në dobi të 
përgjithshme

Kodi ynë penal i jep autorizim gjykatës që të vendosë që me pëlqimin e
personit të dënuar të zëvendësimin e dënimit me burgim deri në tre muaj
ose dënimit  me gjobë me urdhër për punë në dobi të përgjithshme. Kjo
parashikohet në nenin 40 te KP-së. Puna në dobi të përgjithshme është ajo
që për nga karakteri dhe përmbajtja është në interes publik si mirëmbajtje,
shërbim komunal, në ndërtim etj. Puna në dobi të përgjithshme nuk jepet
nëse personi nuk do që ta kryejë atë. Gjykata nuk mund të vendosë 
asnjëherë kundër dëshirës së personit të dënuar. Zëvendësimi i dënimit me
punë të dobishme mund të jepet kur rrezikshmëria e personit dhe e veprës
është e vogël, dhe kur nga rrethanat konkrete të kryerjes së veprës penale,
gjykata çmon se ajo do t’ia arrijë qëllimit të dënimit. Kjo punë në dobi të
përgjithshme jepet për një kohë të caktuar dhe atë prej 30 deri në 240 orë
dhe duhet të kryhet brenda  kohës së caktuar nga gjykata, kohë e cila nuk
duhet të kalojë 1 vit, duhet theksuar se kjo pune është pa shpërblim.

Nëse pas kalimit të kohës së caktuar personi i dënuar nuk e ka kryer punën
në dobi të përgjithshme ose vetëm pjesërisht e ka kryer punën e tillë në
dobi të përgjithshme, gjykata mund të revokojë vendimin e tillë dhe të 
caktojë një afat të burgimit në proporcion me kohëzgjatjen e punës në dobi
të përgjithshme që nuk është kryer. Afat i burgimit  nuk duhet të tejkalojë
afatin e parë të burgimit në rastin e urdhrit për punë në dobi të përgjithshme
të lëshuar sipas nenit 38 par.3 ose nuk duhet të tejkalojë gjashtë muaj në
rastin e urdhrit për punë në dobi të përgjithshme të lëshuar sipas nenit 39
par.3 të KP-së, e në rastet kur i dënuari nuk pajtohet me zëvendësimin e
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dënimit me gjobë me urdhër për punë në dobi të përgjithshme të paraparë
në paragrafin 3 të nenit 39 të KP-së, gjykata cakton një ditë burgim për çdo
15 euro të gjobës, me kusht që afati i burgimit të mos tejkalojë gjashtë muaj.
Për llojin e punës në dobi të përgjithshme, ditët e javës, organizatën e
veçantë në të cilën do të kryhet puna në dobi të përgjithshme dhe 
mbikëqyrjen e saj e bën Shërbimi Sprovues.

2.3.4  Vërejtja e gjykatës

Qëllimi i vërejtjes së gjykatës është që t’i jepet kryerësit qortimi kur, duke
pasur parasysh të gjitha rrethanat në lidhje me veprën dhe kryerësin, vërejtja
gjyqësore është e mjaftueshme për të arritur qëllimin e dënimit. Me vërejtje
të gjykatës, kryerësit i bëhet me dije se ka kryer një vepër të dëmshme dhe
të rrezikshme, që përbën vepër penale për të cilën nëse ai sërish kryen vepër
të tillë gjykata do të shqiptojë sanksion më të rëndë penal.
Vërejtja shqiptohet për vepra penale për të cilat me ligj është paraparë
dënim me burgim deri në një vit ose dënim me gjobë,mirëpo me ligj është
paraparë që vërejtja mund të shqiptohet edhe për veprat penale për të cilat
ligji parasheh deri në tri vite dënim me burg, kur veprat e tilla janë kryer në
rrethana veçanërisht lehtësuese. Ligji po ashtu parasheh mundësinë e 
shqiptimit të vërejtjes gjyqësore edhe për më shumë se një vepër penale të
kryer në bashkim.

3.  ZBATIMI I DËNIMIT

3.1 Bashkimi i dënimeve

Kushti themelor për bashkimin e dënimeve është nëse kryesi me një apo më
shumë veprime kryen disa vepra penale për të cilat gjykohet në të njëjtën
kohë. Kur ato nuk gjykohen në të njëjtën kohë dhe po nga ajo gjykatë, ka
raste kur vendimet e dënimit të personit të caktuar takohen gjatë ekzeku-
timit të tyre, po ashtu edhe me këtë rast bëhet bashkimi i dënimeve. Që të
kemi bashkim dënimesh duhet të jenë kryer dy ose më shumë vepra penale. 
Neni 71 i KP-së parashikon bashkimin e dënimeve, gjykata së pari shpallë
dënimin për secilën vepër, e më pastaj për të gjitha këto vepra shqipton
dënim unik.
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Kushtet për bashkimin e dënimeve janë:

- Nëse për ndonjërën prej veprave penale gjykata ka shpallur
dënimin me burgim afatgjatë, atëherë e shqipton vetëm këtë
dënim;

- Nëse për secilën prej veprave penale gjykata ka shpallur 
dënimin me burgim, dënimi unik duhet 68 të jetë më i madh
se çdo dënim i veçantë, por dënimi unik nuk mund ta arrijë
shumën e të gjitha dënimeve të përcaktuara dhe as të 
tejkalojë periudhën prej njëzet vjetësh;

- Nëse gjykata e ka shpallur dënimin me burgim deri në tri 
vjet për secilën prej veprave penale, dënimi unik me burgim
nuk mund të jetë më i madh se tetë vjet;

- Nëse gjykata ka caktuar dënime me gjobë për secilën nga 
veprat penale, dënimi unik me gjobë nuk duhet të tejkalojë
shumën prej 25.000 euro, përkatësisht 50.000 euro kur një
apo shumë vepra penale janë kryer me qëllim të përfitimit 
material;

- Nëse gjykata për disa vepra penale ka shpallur dënime me 
burgim, ndërsa për vepra të tjera ka shpallur dënimin me 
gjobë, ajo shqipton dënim unik me burgim dhe një dënim 
me gjobë në pajtim me pikat 2 deri 4 të të paragrafit 2 të 
këtij neni.

- Dënimin plotësues gjykata e shqipton nëse është paraparë 
së paku për një nga veprat penale ose nëse gjykata ka 
shpallur dënime me gjobë për shumë vepra penale, atëherë
ajo e shqipton një dënim unik me gjobë sipas pikës 4 të 
paragrafit 2 të këtij neni.

3. 2 Llogaritja e dënimit personave të dënuar

Nëse personi i dënuar gjykohet për vepër penale të kryer para se të ketë 
filluar mbajtjen e dënimit të shqiptuar me një dënim të mëparshëm, apo për
vepër penale të kryer gjatë kohës së mbajtjes së dënimit me burgim apo
burgim afatgjatë, gjykata shqipton dënimin unik për të gjitha veprat penale
(neni 71 të këtij Kodi), duke marrë parasysh dënimin e mëparshëm të shqiptuar.
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Dënimi ose pjesa e dënimit të cilën i dënuari e ka mbajtur llogaritet në 
dënimin e shqiptuar unik.

Për vepër penale të kryer gjatë kohës së mbajtjes së dënimit me burgim ose
me burgim afatgjatë, gjykata ia cakton dënimin kryerësit pavarësisht nga
dënimi i shqiptuar më herët nëse zbatimi i dispozitave të nenit 71 të këtij
kodi nuk do ta arrinte qëllimin e dënimit, duke marrë parasysh kohëzgjatjen
e pjesës së pa mbajtur të dënimit të shqiptuar më parë.

3.3  Lirimi me Kusht

Neni 80 i KPK-së parashikon se për cilat raste personi i dënuar mund të
bëjë kërkesë për lirim para kohe me kusht nga vuajtja e dënimit.

Personi që ka bërë kërkesën për lirimin me kusht duhet që të ketë vuajtur
të paktën gjysmën e dënimit të caktuar nga gjykata dhe gjatë kohës së 
vuajtjes së dënimit të ketë mbajtur një qëndrim të mirë dhe me sjelljen e tij
të ketë treguar se vërtet ky dënim i ka arritur qëllimet e tij, për riedukimin
e këtij personi. Kërkesë për lirim me kusht mund të bëjë edhe personi i
dënuar i cili ka mbajtur 1/3 e dënimit me burgim përjashtimisht mund të
lirohet me kusht kur rrethanat e veçanta që lidhen me personin e dënuar
tregojnë se ai nuk do të kryej vepër të re penale, po ashtu edhe i dënuari i
cili ka mbajtur 3/4 e dënimit me burgim afatgjatë mund të lirohet me kusht,
për këtë lirim me kusht vendosë trupi gjykues i themeluar nga organi 
kompetent publik në fushën e çështjeve gjyqësore në pajtim me ligjin.

Nëse personi gjatë kohës së lirimit me  kushtit kryen një apo me shumë
vepra penale për të cilat është shqiptuar dënimi me më tepër se një vit
burgim gjykata e revokon lirimin me kusht, gjykata po ashtu mund të 
revokoj lirimin me kusht edhe në rastet kur personi i dënuar gjatë lirimit me
kusht kryen një apo më shumë vepra penale për të cilat është shqiptuar 
dënimi me burgim deri në një vit duke marr parasysh ngjashmërinë e
veprave penale të kryera si dhe motivin.

Në rastet kur gjykata revokon vendimin për lirim me kusht, zbaton dispozitat
për bashkimin e dënimeve, me ç’rast pjesa e mbetur e dënimit pa u vuajtur
nga vepra e parë do ti bashkohet dënimit që do të jepet për veprën e dytë.
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Në rastet kur personi i liruar me kusht dënohet me jo më shumë se një vit
burgim, gjykata mund të mos urdhëroj revokimin e lirimit me kusht, me
ç’rast edhe lirimi me kusht vazhdohet për aq kohë sa i dënuari e ka mbajtur
dënimin e tillë me burgim.

4.   QËLLIMI I DËNIMIT

Qëllimi i përgjithshëm i sanksionit penal është caktimi dhe njëherit 
shqiptimi i dënimit me qëllim të eliminimit të veprimtarive të dëmshme
shoqërore me të cilat cenohen ose rrezikohen vlerat shoqërore të mbrojtura
me legjislacionin penal, ndërsa qëllimi i dënueshmërisë është pengimi i
kryerësit që në të ardhmen të kryej vepra penale dhe riedukimi i tij (preventiva
speciale), ndikimi edukues në të tjerët që të mos kryejnë vepra penale 
(preventiva gjenerale) dhe forcimi i moralit shoqërorë si dhe ndikimi në
zhvillimin e përgjegjësisë shoqërore dhe disiplinës qytetare.

5.  PËRMBLEDHJE E SHKURTË LIDHUR ME TEMËN

Caktimi i dënimit nga gjykata është  si një ndër momentet më të 
rëndësishme, për të mos thëne finalizuese, të procesit penal. Duke i caktuar
veprat penale, ligji vërteton edhe kufijtë e dënueshmërisë për çdo vepër,
duke caktuar llojin dhe lartësinë e dënimit me anë të caktimit të kufirit më
të ultë dhe më të lartë të dënimit, kështu që edhe në këtë mënyrë vërtetohen
shkallë të ndryshme të rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe 
kryerësit. Gjykata pasi që vërteton kryerjen e veprës, në kufijtë e kushteve
që i cakton ligji, në kuadër të dënimeve të shqiptuara ndaj kryerësit cakton
dënimin adekuat, që do të thotë se caktimi i dënimit i takon ekskluzivisht
kompetencës së gjykatës. Ligji po ashtu në dispozitat e tija të përgjithshme
parasheh edhe mundësin për ndryshimin e kufijve të dënueshmërisë, e pos
kësaj parasheh edhe mundësin e lirimit nga dënimi, po ashtu sipas kodit
tonë është paraparë edhe mundësia e ndryshimit të dënimit përjashtimisht
me një lloj më të butë të sanksionit penal si është dënimi me kusht, vërejtja
gjyqësore ose puna në dobi të përgjithshme shoqërore, e për të cilin
ndryshim të tillë të dënimit, gjykata, ka autorizim të plotë nga ligji.
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Në bazë të kësaj gjykata kryerësit të veprës penale do t’ia matë dënimin në
kufijtë të cilët janë të caktuar me ligj për atë vepër penale, duke pasur
parasysh qëllimin e dënueshmërisë dhe duke i marr për bazë të gjitha
rrethanat të cilat ndikojnë që dënimi të jetë më i lartë apo më i vogël.

Në bazë të gjithë kësaj rrjedh se kemi matje Ligjore të dënimit, e që bëhet
nga organi që nxjerr ligjin (ligjvënësi), i cili me rastin e parashikimit të
veprës penale e ka caktuar edhe llojin dhe lartësinë e dënimit, gjithashtu
kemi edhe matjen Gjyqësore të dënimit,  të cilën e bënë vet gjykata 
paraprakisht kur në procedurën penale kryerësi i veprës penale është 
penalisht përgjegjës për veprën e kryer.

Gjysmëliria –është një lloj i dënimit alternativ i cili konsiston në atë që 
personit të cilit i është shqiptuar dënimi me burgim, i mundësohet që çdo
ditë, brenda orëve të caktuara (gjashtë, tetë apo dhjetë orë), të mund të 
qëndrojë në liri për të vazhduar punën profesionale të cilën e ka kryer edhe
para kryerjes së veprës penale, apo që të kryej punët familjare, të vijojë
shkollimin, të vazhdojë mjekimin etj, dhe pasi ti kryej punët brenda orëve
të lejuara për të qëndruar në liri, i dënuari është i detyruar që të kthehet në
entin për vuajtjen e burgut.

Dënimi me kusht- në një farë mënyre është masë paralajmëruese e cila i
shqiptohet kryerësit të veprës penale, kur arsyeshëm mund të pritet se me
paralajmërim nën kërcënim të dënimit, të cilën në vete e përmban dënimi
me kusht, pra me mos ekzekutim të dënimit mund të arrihet deri te qëllimi
i dënimit. Në bazë të kësaj dënimi me kusht është  zëvendësim për dënim
me burg efektiv. Me këtë kryerësi qortohet dhe në të njëjtën kohë i bëhet me
dije se në kohën e verifikimit të caktuar nga ana e gjykatës nëse kryen vepër
të re penale ose nuk i përmbushë detyrimet e caktuara me dënim me kusht,
dënimi i shqiptuar me kusht ka për tu ekzekutuar.  

Vepra e rëndësisë së vogël - Për me qenë një vepër e rëndësisë së vogël
duhet që në mënyrë kumulative të përmbushen dy kushte, e që në bazë të
kësaj rrezikshmëria  shoqërore e veprës të jetë e parëndësishme si dhe 
pasojat të jenë të parëndësishme ose pasojat e dëmshme në përgjithësi të
mos jenë shkaktuar.
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Vërejtja gjyqësore - është sanksion i posaçëm e cili sipas brendisë dhe 
qëllimit të saj, nuk është dënim por në fakt është një masë jo ndëshkuese,
e cila sipas natyrës së sajë është  masë për zëvendësimin e dënimit, veçanërisht
të dënimit me burgim afatshkurtër, e cila për kryerësin e veprës penale
paraqet qortim serioz dhe publik që bëhet nga gjykata  kryerësit të veprës
dhe njëherit i tërhiqet vërejtja që në të ardhmen të mos kryej vepra penale,
sepse në të kundërtën për to do të dënohet me një sanksion penal më të rëndë.  

Lirimi nga dënimi- ka të bëjë në një farë mënyre me ikje nga rregulli që
kryesit penalisht të përgjegjshëm gjithmonë duhet shqiptuar dënim. Fjala
është për mundësinë ligjore të jashtëzakonshme, e cila më së miri tregon se
sa të mëdha janë autorizimet e gjykatës me rastin e matje së dënimit, gjë që
në njëfarë mënyre mund ta quajmë edhe një lloj të faljes ligjore dhe 
gjyqësore, me ç’rast vërtetohet ekzistimi i veprës penale, përgjegjësisë 
penale të  kryerësit të veprës, mirëpo dënimi nuk shqiptohet, pra hiqet dorë
nga shqiptimi i dënimit për arsye të caktuara. Në të vërtetë kryerësi i veprës
penale dënohet pa dënim.

Arsyetimi për këtë institut qëndron në atë se në situata të caktuara, duke
pasur parasysh rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, shkalla e
rrezikshmërisë së veprës dhe e kryerësit të sajë ndjeshëm e zvogëluar, apo
për shkak se ekzistojnë arsye të caktuara të cilat tregojnë se kryerësit nuk
duhet shqiptuar dënimi. 

7. MATJA E DËNIMIT PËR VEPRAT PENALE NË BASHKIM

Në shkencën e së drejtës penale, po ashtu edhe në legjislacionet penale të
shteteve bashkëkohore njihen tri lloje sistemesh të matjes së dënimit unik
për veprat penale në bashkim, si sistemi i absorbcionit, sistemi i 
asperacionit dhe sistemi i kumulacionit, të cilat sisteme i njeh edhe Kodi
Penal i Kosovës, në të cilin  sistemi i asperacionit është më i theksuari ngase
në praktikë më së shumti aplikohet, ndërsa sistemi i absorbcionit dhe 
sistemi i kumulacionit janë si të themi sisteme plotësuese.

SISTEMI I ABSORBCIONIT - është sistem i rregullt në ato sisteme 
penale të cilat e njohin dënimin më të rëndë, si dënimin me vdekje apo 
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dënimin me burg të përjetshëm, për arsye se ato sipas natyrës së tyre janë
si dënime më të rënda dhe i absorbojnë dënimet tjera, përveç dënimit me
gjobë në rastet e dënimit me burg të përjetshëm.

Këtë sistem edhe kodi ynë e parasheh në ato raste kur kemi të bëjmë me
ndonjë vepër në bashkim, në këto raste gjykata e vërteton dënimin me
burgim afatgjatë, i cili dënim i absorbon të gjitha dënimet tjera.

Në literaturë juridike mund të hasen mendime se një zgjidhje e tillë nuk
është adekuate, për arsye se ekzistojnë situata kur aplikimi i këtij sistemi
politiko kriminal është i diskutueshëm, respektivisht se ai nuk i përshtatet
arsyeve të drejtësisë dhe kërkesave të politikës kriminale. 

Edhe pse ligji ka lëshuar që të rregullojë, deri te aplikimi i sistemit 
t absorbimit vie edhe atëherë kur për një vepër është vërtetuar dënimi me
burg deri në 20 vite si maksimum ligjorë i dënimit. Sipas këtij sistemi 
dënimi unik do të përcaktohet edhe në rastet në të cilat për një vepër është
vërtetuar dënimi me burg prej 6 muajsh ose më shumë, e për vepër tjetër 
penale dënim me burg prej 20 ditësh, edhe pse bëhet fjalë për dënim me
burgim, këtu sistemi i asperacionit nuk mund të vije në shprehje, pasi që
dënimi mbi 6 muaj burgim nuk mund të shqiptohet në ditë, e në bazë të 
sistemit të asperacionit dënimi unik nuk mund të arrijë shumën e të gjitha  dënimeve.

SISTEMI I ASPERACIONIT - ky sistem  në të drejtën tonë penale është
themelorë dhe më i rëndësishmi. Këtë e vërteton edhe praktika gjyqësore e
cila këtë sistem më së shumti e përdorë me rastin e shqiptimit të dënimit
unik. Fillimisht sistemi i asperacionit përbëhet në atë se deri te dënimi unik
vihet ashtu që  gjykata për secilin vepër penale  shqipton dënimin me
burgim, dënimi unik duhet të jetë më i madh se çdo dënim i veçantë, por
dënimi unik nuk mund të arrijë shumën e të gjitha dënimeve të përcaktuara
dhe as të tejkalojë periudhën prej 20 vitesh. Duhet theksuar se ky qëndrim
është i arsyetuar, pasi që në këto situata të dy sistemet tjera janë të 
pajustifikueshëm pasi që do të kishin sjellë deri te pajustifikueshmëria e
dënueshmërisë më të lehtë apo më të rëndë për veprat penale në bashkim.
Me aplikimin e sistemit të kumulacionit ndonjëherë do të kishim dënime
shumë të larta, për të cilat nuk do të ishte i mundshëm edhe ekzekutimi i
tyre pasi që do të tejkalonin edhe jetëgjatësinë e kryerësit të veprës penale. 
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Gjithashtu sipas këtij sistemi të matjes së dënimit për veprat penale 
relativisht lehtësuese të kryera në bashkim, për të cilat gjykata shqipton
dënim me burg deri në 3 vjet për secilën prej veprave, dënimi unik nuk
mund të jetë më i madh se tetë vjet.

SISTEMI I KUMULACIONIT- është sistem në bazë të cilit dënimi unik
vërtetohet ashtu që për të gjitha dënimet të cilat gjykata i ka vërtetuar për
të gjitha veprat në bashkim mblidhen. Ky sistem përdoret rrallë, kryesisht
te dënimet me gjobë, me ç’rast dënimi me gjobë i caktuar për secilën nga
veprat penale nuk do të tejkalojë shumën e përgjithshme të dënimit me
gjobë të përcaktuar si maksimumi i përgjithshëm i përcaktuar me ligj. Te
dënimet me burg kryesisht ky lloj sistemi shmanget për arsye se konsiderohet
i padrejtë, për arsye se me akumulimin mekanik të dënimit shumë theksohet
efekti i përgjithshëm, dhe në këtë mënyrë në përgjithësi fitohet dënim më
i rëndë nga ai që e kërkon dhe e justifikon gjendja kriminale e  dhënë-theksuar.

PËRFUNDIM

Në punim jemi munduar që të trajtojmë në mënyrë të hollësishme mënyrën
- metodologjinë e matjes së dënimit, rrethanat lehtësuese dhe rënduese të
parashikuara nga Kodi Penal si dhe zbatimin e tyre si dhe qëllimin e
dënimit. Jemi ndalur në to, duke pasur parasysh faktin se është detyrim
ligjor i gjykatës të marrë në konsideratë këto rrethana, të cilat e ndihmojnë
atë në vlerësimin sa më objektiv të rrezikshmërisë shoqërore të kryerësit
dhe të veprës penale. Vetëm duke bërë këtë vlerësim gjykata do të mund të
ndihmohet në caktimin e një dënimi të drejtë, i cili do të ketë efektin e duhur
edukativ e parandalues.

Në këtë punim po ashtu jemi munduar që të trajtojmë edhe bashkimin e
dënimeve, gjithashtu në punim kemi trajtuar edhe alternativat e dënimit me
burgim, punën në dobi të përgjithshme, vërejtjen gjyqësore si dhe lirimin
me kusht si dhe sistemin e matjes së dënimit për veprat penale në bashkim.
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