
 

 16 

                                           
                  Arben Hoti                                          Arben Mustafaj 
  

DËNIMET ALTERNATIVE DHE EKZEKUTIMI I TYRE SIPAS 
LEGJISLACIONIT PENAL TË KOSOVËS 

 
Hyrja 
 
Penologjia, shkenca mbi ekzekutimin e sanksioneve penale ose si quhet në 
disa vende e drejta mbi ekzekutimin e sanksioneve penale, është një 
disiplinë e rëndësishme e cila ka lëndën dhe metodat e veta të pavarura të 
studimit. 
 
Në pjesën e parë të temës do të bëhet prezantimi historik i sanksioneve të 
dënimeve alternative, dhe qëllimi i dënimeve alternative, kurse në pjesën e 
dytë do të bëhet prezantimi i dënimeve alternative veç e veç në mënyrë 
sikurse janë paraparë me legjislacionin e Republikës së Kosovës si dhe 
ekzekutimi i tyre, dhe në pjesën e tretë atë të përfundimit do të behët një 
rezyme e evoluimit të shkencës së penologjisë gjatë periudhave të ndryshme 
historike, e bashkë me të edhe dënimet dhe ekzekutimi i tyre. 
 
1.  Dënimet alternative në sistemin e sanksioneve penale    
 
 Paraqitja dhe zhvillimi i dënimeve alternative11 
 
Gjerë në fund të shekullit XIX dënimet kryesore kanë qenë i vetmi lloj i 
sanksioneve penale që në të drejtën penale kanë mundur të shqiptohen ndaj 
kryesve të veprave penale. 
 
Dënimi me kusht që sipas legjislacionit të Republikës së Kosovës bën pjesë 
në kapitullin e dënimeve alternative si lloj i posaçëm i sanksionit penal është 
paraqitur në shekullin XIX si rezultat i njohurive se një numër i personave 

                                                 
11 Dr.Ismet Salihu “ E Drejta Penale” Pjesa e përgjithshme Prishtinë 1995 fq 366 
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që i kanë dënuar gjykatat, kanë kryer vepra penale pak të rrezikshme dhe si 
persona që kanë kryer vepra penale për herë të parë.  
 
Dënimi me kusht për herë të parë është paraqitur në SHBA dhe Angli me 
emrin “probation” Sprovim. 
 
Në legjislacionet penale janë të njohur tri sisteme të dënimit më kusht: 
 

1) Sistemi anglo-amerikan apo “probation” (i sprovimit). Si 
karakteristikë e këtij sistemi është se ndaj kryesit të veprës penale 
zhvillohet procedura penale, konstatohet fajësia e tij, mirëpo nuk i 
shqiptohet dënimi. Personi i tillë gjatë pezullimit të shqiptimit të 
dënimit vihet nën mbikëqyrjen e posaçme të cilën e ushtron personi 
zyrtarë i emëruar nga ana e gjyqit. 

2) Sistemi evropian kontinental, karakteristikë e këtij sistemi të dënimit 
me kusht është se kryesin e veprës penale gjyqi e shpall fajtor dhe ia 
shqipton dënimin, mirëpo dënimin e shqiptuar nuk e ekzekuton, këtë 
e pezullon për një kohë të caktuar, me kusht që kryesi gjatë kësaj 
kohe të mos kryej vepër të re penale dhe t’i përmbushë kushtet e 
tjera që gjyqi mund t’ia caktoj me aktgjykim. Në këtë sistem nuk 
caktohet personi zyrtarë për përcjellje, mirëpo në rast të mos 
respektimit të tij mund të zëvendësohet me ndonjë dënim tjetër më të 
ashpër nga ana e gjykatës.  

3) Sistemi i përzier i cili përmban elemente si të sistemit kontinental 
ashtu edhe të atij anglo- amerikan. Sipas këtij sistemi ndaj kryesit të 
veprës penale zhvillohet procedura penale, i shqiptohet dënimi dhe 
pezullohet ekzekutimi i tij, por gjykata mund ti caktoj edhe masë të 
posaçme të mbikëqyrjes për një kohë të caktuar. 

 
1.2. Qëllimi i dënimeve alternative 
 
Parashikimi i dënimeve dhe masave alternative si subsititut, zëvendësimi i 
dënimit me burgim, është trend progresiv në të drejtën penale bashkëkohore 
dhe njëherit paraqet formë të rëndësishme në konceptin e sistemit të 
sanksioneve ndëshkuese. 
 
Është i pamohueshëm roli i penologjisë, si shkencë e cila merret me 
ekzekutimin e sanksioneve penale por edhe si shkence që merret me 
trajtimin dhe studimin edhe të disa sanksioneve tjera si p.sh. dënimet 
alternative, të cilat për një kategori të shkelësve të ligjit janë më efikase dhe 



 

 18 

me to arrihet në tërësi qëllimi i dënimit, e i cili është gjithsesi risocializimi 
dhe jo dënimi si qëllim në vetvete. 
 
2.  Dënimet alternative në Kodin Penal të Kosovës 
 
2.1. Kuptimi dhe llojet e dënimeve alternative 
 
Në nenin 3 të Kodit Penal të Kosovës janë paraparë katër lloje të 
sanksioneve penale dhe këto janë: 
 

1. Dënimet kryesore, 
2. Dënimet alternative,  
3. Dënimet plotësuese, 
4. Vërejtja gjyqësore, 

Në penologjinë moderne dënimeve alternative u kushtohet kujdes i veçantë, 
karakterit të këtyre dënimeve në luftimin e kriminalitetit. Pra në trajtimet 
juridiko-penale, kriminologjike dhe penologjie, këto dënime zënë vend të 
posaçëm. Ekziston bindja e bazuar se me aplikimin e dënimeve alternative , 
ndikohet dukshëm në pengimin e disa formave të kriminalitetit në botën 
bashkëkohore. Në këtë drejtim veçmas theksohet karakteri i tyre preventive 
dhe mbrojtës. Neni 41 i Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës ka 
përcaktuar si më poshtë: 
 
(1)   Dënimet alternative janë12: 

♦ Dënimi me kusht dhe  
♦ gjysmë liria 

 
(2)  Kur shqipton dënimin me kusht, gjykata po ashtu mund të shqiptojë: 

♦ Urdhrin për trajtim të detyrueshëm rehabilitues, 
♦ Urdhrin për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues dhe 
♦ Urdhrin për punë në dobi të përgjithshme. 

 
3. Dënimi me kusht dhe nocioni i tij 
 
Dënimi me kusht është pezullim i ekzekutimit të dënimit të shqiptuar për 
një kohë të caktuar dhe me kushtet e caktuara. Qëllimi i dënimit me kusht 
është që kryesit ti jepet qortimi,i cili e arrin qëllimin e dënimit përmes 

                                                 
12 Kodi Penal i Kosovës neni 41 
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shpalljes së dënimit pa ekzekutimin e dënimit, dhe përmes kësaj të arrihet 
risocializimi i delikuentet. 
 
Dënimi me kusht është paraparë në nenin 43 të Kodit të Përkohshëm Penal 
të Kosovës, ndërsa kushtet që duhet të përmbushen që të shqiptohet janë 
paraparë në dispozitën 44 të Kodit. 
 
Sipas kësaj dispozite në grupin e parë të kushteve të cilat duhet të 
përmbushen që të shqiptohet dënimi me kusht, janë kushtet që i referohen 
dënimit të paraparë me ligj dhe dënimit të shqiptuar nga ana e gjykatës, dhe 
në grupin e dytë bëjnë pjesë kushtet të cilat i referohen personalitetit të 
kryesit të veprës penale dhe qëllimit të dënimit me kusht. 
 
Lidhur me kushtet e para të parapara në nenin 44 par 1 që i referohen 
dënimit, dënimi me kusht mund të shqiptohet për vepra penale për të cilat 
është paraparë dënimi me burgim deri në pesë vjet, përjashtimisht për vepra 
penale për të cilat është paraparë dënimi me burgim deri në dhjetë vjet dhe 
nëse zbatohen dispozitat për zbutjen e dënimit (nenet 66 dhe 67 të KPK-së). 
Kurse kushti i dytë është që gjykata të shqipton dënim me gjobë ose deri në 
dy vjet burgim, qoftë për një vepër penale, qoftë për bashkim të veprave 
penale. 
 
Siç shihet nga neni 44 par. 1 dhe 2 të KPK-së, si kusht që të shqiptohet 
dënimi me kusht, duhet që për veprën penale të jetë paraparë dënimi me 
burgim deri në pesë vjet apo të jetë paraparë dënimi me burgim deri në 
dhjetë vjet (nëse zbatohen dispozitat e zbutjes së dënimit), dhe kur gjykata 
shqipton dënimin me burgim deri në dy vjet apo dënimin me gjobë. 
 
Po ashtu, që të mund të shqiptohet dënimi me kusht KPK ka paraparë që 
duhet që duhet të përmbushen edhe kushtet që i referohen personalitetit të 
kryesit, sikurse që janë sjellja e mëparshme, sjellja e kryesit mas kryerjes së 
veprës penale, shkalla e përgjegjësisë penale, rrethanat tjera në të cilat është 
kryer vepra penale. 
 
Veçmas duhet theksuar se për të mundë gjykata të shqiptojë dënimin me 
kusht, duhet të përmbushen në mënyrë kumultative, si kushtet që i referohen 
dënimit të paraparë për atë vepër penale dhe dënimit të shqiptuar, ashtu 
edhe kushtet të cilat i referohen personalitetit të kryesit të veprës penale.  
 
Nëse kryesit të veprës penale gjykata ia ka caktuar në mënyrë kumultative 
dënimin me kusht dhe dënimin me gjobë, dënimin me kusht mund t’ia 
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shqiptoj për  të dy dënimet apo vetëm për dënimin me burgim (neni 44 par 
4). Në rast të bashkimit të veprave penale, nuk është e mundur që për një 
vepër të shqiptohet dënimi ndërsa për veprën tjetër penale të shqiptohet 
dënimi me kusht ngase siç dihet sipas dispozitave për matjen e dënimit për 
veprat penale në bashkim, gjykata duhet të caktoj dënim unik i cili mund të 
jetë efektiv apo kushtëzohet të shqiptohet dënimi me kusht. 
 
Kushti i përgjithshëm të cilin gjykata duhet të caktoj në çdo aktgjykim me të 
cilin shqiptohet dënimi me kusht është se personi i dënuar për kohen që e 
cakton gjykata e cila nuk mund të jetë më e shkurtër se një vit as më e gjatë 
se pesë vite, të mos kryej vepër tjetër penale, kjo ndryshe quhet edhe 
periudha e verifikimit. Pra koha e verifikimit e caktuar  nga ana e gjykatës 
nuk mund të jetë më e shkurtër se një vit as më shumë se pesë, dhe fillon të 
rrjedhë prej ditës kur aktgjykimi i gjykatës me të cilin është shqiptuar 
dënimi me kusht bëhet i plotfuqishëm.  
 
3.1.  Revokimi i dënimit me kusht13 
 
3.1.1.  Revokimi i dënimit me kusht për shkak të veprave të tjera penale 
 
Gjykata e revokon dënimin me kusht nëse personi i dënuar gjatë kohës së 
verifikimit kryen një apo më shumë vepra penale për të cilat është shqiptuar 
dënimi me burgim prej së paku dy apo më tepër vjet (neni 45  KPK)14. 
 
Gjykata mund ta revokojë dënimin me kusht nëse i dënuari gjatë kohës së 
verifikimit kryen një apo më shumë vepra penale për të cilat është shqiptuar 
dënimi më burgim me më pak se dy vite ose dënimi me gjobë pasi t’i ketë 
vlerësuar të gjitha rrethanat të cilat u përkasin  veprave penale të kryera si 
dhe personit të dënuar dhe sidomos ngjashmëritë e veprave penale të kryera, 
rëndësisë së tyre dhe motivet për kryerjen e veprave penale. 
 
Nëse e revokon dënimin me kusht, gjykata e shqipton dënimin unik për 
veprën penale të kryer më parë edhe për veprën e re penale, në pajtim me 
nenin 71 të KPK-së dhe duke i konsideruar dënimet e revokuara me kusht si 
të përcaktuara. 
 
Nëse gjykata nuk e revokon dënimin me kusht, ajo mund ta shqiptojë 
dënimin me kusht a me burgim ose dënimin me gjobë për veprën e re 
                                                 
13 Neni 45 -Kodi Penal i Kosovës 
14 Kodi Penal i Kosovës  
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penale. Nëse gjykata shqipton dënim me kusht për veprën e re penale, ajo e 
zbaton dispozitën e nenit 71 të KPK-së për ta shqiptuar dënimin e bashkuar 
me kusht për veprën penale të kryer më parë dhe për veprën e re penale dhe 
po ashtu e cakton një periudhë të bashkuar verifikimi e cila nuk mund të jetë 
më pak se një vit dhe më shumë se pesë vjet, duke filluar prej ditës kur ka 
hyrë në fuqi vendimi. Nëse gjykata shqipton dënimin me kusht për veprën e 
re penale, periudha kohore që kalohet në mbajtjen e dënimit me burgim nuk 
hiqet nga koha e verifikimit e vendosur me dënimin me kusht për veprën 
penale të kryer më parë. 
 
3.1.2.  Revokimi i dënimit me kusht për shkak të veprave penale të 
kryer më parë 
 
Gjykata e revokon dënimin me kusht nëse pas shqiptimit të dënimit me 
kusht, me vendim të formës së prerë konstaton se personi i dënuar ka kryer 
një vepër 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 raste të tilla, zbatohen dispozitat e nenit 45 par 3 të KPK-së që do 
të thotë se gjykata e revokon dënimin me kusht, dhe shqipton dënim unik 
për veprën penale të kryer më parë  dhe për veprën e re penale. 
 
3.1.3.  Revokimi i dënimit me kusht për shkak të mospërmbushjes së 
detyrimeve të caktuara 
 
Nëse dënimi me kusht është kushtëzuar me përmbushjen e ndonjë detyrimi 
të paraparë në nenin 43 par. 3 te KPK-së dhe personi i dënuar nuk e 
përmbushë këtë detyrim në afatin e caktuar nga gjykata, gjykata mund të 
vazhdojë afatin e përmbushjes së detyrimit brenda afatit të verifikimit apo 
mund të revokojë dënimin me kusht dhe të ekzekutojë dënimin i cili i është 
caktuar me dënimin me kusht. Nëse gjykata konstaton se i dënuari për 
shkaqe të arsyeshme nuk ka mund ta përmbushë dënimin e përcaktuar më 
parë, gjykata e heqë paraparë me ligj. 
 
3.2. Dënimi me kusht me urdhër për trajtim të detyrueshëm 
rehabilitues 
 
Gjykata mund ti shqiptojë dënimin me kusht me urdhër për trajtim të 
detyrueshëm rehabilitues në rast se personi i dënuar e ka shkelur ligjin për 
herë të parë dhe është i varur nga droga dhe alkooli, nëse gjykata konstaton 
se faktori kryesorë që ka ndikuar në kryerjen e veprës penale është alkooli 
ose droga dhe se trajtimi i suksesshëm do të zvogëlonte rrezikun për 
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kryerjen e veprës së re penale pas shqyrtimit të raportit të shërbimit 
sprovues. Program i trajtimit mbikëqyret nga shërbimi sprovues. Dënimi 
konsiderohet se është mbajtur me kryerjen e suksesshme të programit të 
trajnimit rehabilitues. Nëse personi i dënuar largohet nga program i trajtimit 
rehabilitues apo nuk i përmbushë detyrimet lidhur me urdhrin për trajtim, 
gjykata mund ta zëvendësojë detyrimin e mëparshëm me një tjetër , mund ta 
shtyjë kohëzgjatjen e urdhrit për trajtim ose të revokojë dënimin me kusht 
dhe të urdhërojë ekzekutimin e dënimit të caktuar në dënim me kusht. 
 
3.3  Dënimi me kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues 
 
Gjykata mund të shqiptojë dënimin me kusht me urdhrin për mbikëqyrje 
nga shërbimi sprovues, nëse konsideron se integrimi i të dënuarit në shoqëri 
arrihet më mirë përmes mbikëqyrjes nga ana e shërbimit sprovues pas 
shqyrtimit të dosjes së shërbimit sprovues. 
 
Kur shqipton dënimin me kusht me urdhrin për mbikëqyrje nga shërbimi 
sprovues , gjykata e urdhëron personin e dënuar për të mbajtur kontaktin me 
shërbimin sprovues. Gjykata po ashtu mund ti urdhërojë personit të dënuar 
të kryej një ose më shumë detyrime të parapara me nenin 43 par 3 ose nenin 
51 të KPK-së. Kohëzgjatja e një detyrimi të paraparë me nenin 51 të KPK- 
së nuk mund të jetë më pak se gjashtë muaj ose më shumë se tri vjet. 
 
Me rastin e zgjedhjes midis detyrimeve të parapara me nenin 51 të KPK, 
gjykata merr parasysh në veçanti moshën e personit të dënuar, gjendjen e tij 
të përgjithshme shëndetësore dhe mendore, mënyrën e jetesës dhe nevojat e 
tij, veçanërisht nevojat në lidhje me familjen, shkollën dhe punën, motivet 
që e kanë shtyrë të kryej veprën penale, sjelljet e tij pas kryerjes se veprës 
penale,sjelljet e tij në të kaluarën , rrethanat e tij të tjera personale dhe ato 
në lidhje me familjen që janë të rëndësishme për zgjedhjen e llojit të 
mbikëqyrjes dhe kohëzgjatjes së saj. 
 
Nëse personi i dënuar nuk mbanë kontaktin me shërbimin sprovues ose nuk 
e përmbushë detyrimin e paraparë, siç është caktuar nga gjykata, gjykata 
mund ta zëvendësojë detyrimin e mëparshëm me një tjetër, ta shtyj 
kohëzgjatjen e mbikëqyrjes brenda kohës së verifikimit ose ta revokoj 
dënimin me kusht. 
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3.3.1. Llojet e detyrimeve të përfshira në dënimin me kusht me urdhër 
për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues 
 
Me qëllim të kryerjes së një apo më shumë detyrimeve të mëposhtme, me 
dënimin me kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues po 
ashtu mund të përfshihet: 
 

• Mjekimi ose rehabilitimi në entin shëndetësorë; 
• Nënshtrimi në programin e trajtimit mjekësor ose të rehabilitimit; 
• Vizita te psikologu ose te këshilluesit e tjerë dhe veprimi në pajtim 

me rekomandimet e tyre; 
• Aftësimi profesional në një profesion të caktuar; 
• Kryerja e aktiviteteve punuese; 
• Shfrytëzimi i pagës dhe të ardhurave të tjera ose i pasurisë për 

përmbushjen e detyrimeve familjare; 
• Mos ndërrimi i vendbanimit pa lejen e shërbimit sprovues; 
• Heqja dorë nga përdorimi i alkoolit apo drogës; 
• Heqja dorë nga frekuentimi në vende apo lokale ku shërbehet pije 

alkoolike; 
• Heqja dorë nga shoqërimi me persona të caktuar; 
• Heqja dorë nga mbajtja e çfarëdo lloji të armëve. 

 
3.4. Dënimi me kusht me urdhër për punë në dobi të përgjithshme 
 
Pas shqyrtimit të raportit të shërbimit sprovues gjykata mund t’ia shqiptojë 
kryesit dënimin me kusht me urdhër për punë në dobi të përgjithshme të 
paraparë në paragrafin 1 të nenit 44 të KPK-së, nëse gjykata e shpall 
dënimin me gjobë deri në 2.500 euro ose me burgim deri në një vit. Puna në 
dobi të përgjithshme mund të caktohet vetëm me pëlqimin e personit të 
dënuar. 
 
Nëse e shqipton dënimin me kusht me urdhër për punë në dobi të 
përgjithshme , gjykata e urdhëron personin e dënuar të kryej pa pagesë punë 
në dobi të përgjithshme për një periudhë të caktuar prej 30 deri 240 orë 
pune. Shërbimi sprovues vendosë për llojin e punës në dobi të përgjithshme 
që duhet të kryhet nga personi i dënuar, cakton organizatën e veçantë për të 
cilën personi i dënuar do të kryej punë në dobi të përgjithshme, vendosë për 
ditët e javës gjatë të cilave puna në dobi të përgjithshme do të kryhet dhe 
mbikëqyrë kryerjen e punëve në dobi të përgjithshme. Puna në dobi të 
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përgjithshme kryhet brenda një periudhe kohore të përcaktuar nga gjykata, e 
cila nuk e tejkalon një vit. 
 
Nëse e shqipton dënimin me kusht me urdhër për punë në dobi të 
përgjithshme, gjykata, po ashtu, mundë t’i urdhërojë personit të dënuar të 
mbajë kontaktin me shërbimin sprovues ose kryerjen e një apo më shumë 
detyrimeve të parapara në nenin 43 par 3 të KPK-së, ose nenin 51. 
Kohëzgjatja e  detyrimit të paraparë me nenin 51 nuk mund të jetë më e 
shkurtër se gjashtë muaj ose më e gjatë se tri vjet. 
  
Neni 50 par. 3 zbatohet përshtatshmërish për detyrimin e urdhëruar me këtë 
paragraf që do të thotë se gjykata me rastin e zgjedhjes së detyrimit për të 
dënuarin merr parasysh moshën e personit, gjendjen e tij të përgjithshme 
shëndetësore e mendore mënyrën jetesës dhe nevojat e tij, veçanërisht 
nevojat në lidhje me familjen etj. 
 
Nëse personi i dënuar nuk e kryen punën në dobi të përgjithshme, nuk 
mbanë kontaktin me shërbimin sprovues ose nuk e kryen detyrimin nga neni 
51 i KPK-së siç janë mjekimi ose rehabilitimi mjekësorë, nënshtrimi në 
programin e trajtimit mjekësorë ose të rehabilitimit etj të cilat i kemi 
përmendur më lartë, atëherë gjykata mund ta zëvendësojë detyrimin e 
mëparshëm me një tjetër, mund të shtyjë kohëzgjatjen e mbikëqyrjes brenda 
kohës së verifikimit ose të revokoj dënimin me kusht. 
 
4. Gjysmë liria 
 
Gjysmë liria është lloji i pestë i dënimit alternative i para parë me kodin 
penal të Kosovës. Gjysmë liria si lloj i dënimit alternative konsiston në atë 
që personit që i është shqiptuar dënimi me burgim i mundësohet çdo ditë 
brenda orëve të caktuara (6, 8 apo 10 orë) të mund të qëndroj në liri për të 
vazhduar punën profesionale të cilën e ka kryer edhe para kryerjes së veprës 
penale, të kryej punë familjare, apo punë tjera të cilat  vlerëson gjykata. Si 
kusht për t’iu shqiptuar gjysmë liria si dënim alternativ, sipas nenit 53 të 
KPK-së është që gjykata të shqiptojë dënim me burgim deri një vit, dhe 
pastaj të urdhërojë ekzekutimin e dënimit në gjysmë liri për shkak të 
detyrimeve të personit të dënuar lidhur me punën, arsimimin, kualifikimin 
ose aftësimin profesional ose të arsyeve tjera të cilat i vlerëson gjykata. 
 
Programin për implementimin e dënimit në gjysmë liri e përpilon drejtori i 
burgut në bashkëpunim me organin e shërbimit sprovues. 
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Kur  e vuan dënimin në gjysmë liri, personi i dënuar detyrohet që të kthehet 
në burg pas kryerjes së detyrimeve jashtë burgut brenda kohës së caktuar 
nga gjykata. Nëse i dënuari nuk i përmbushë detyrimet që lidhen me punën, 
arsimin ose aftësimin profesional, nuk i kryen obligimet themelore 
familjare, nuk pranon trajtimin e nevojshëm mjekësorë apo rehabilitues apo 
nuk kthehet në burg pas kryerjes së detyrimeve të tij, gjykata e revokon 
urdhrin për ekzekutimin e dënimit në gjysmë liri dhe urdhëron mbajtjen e 
dënimit të mbetur në burg. 15 
 
Përfundim 
 
Format e reagimit shoqëror ndaj sjelljeve kriminale, në evolucionin e tyre, 
shumë herë kanë pasur ndryshime dhe transformime të dukshme. Në të 
kaluarën përfaqësues të shkollave të ndryshme kanë zhvilluar koncepte të 
ndryshme lidhur me reagimin ndaj kriminalitetit dhe mënyrën e 
parandalimit të tij. 
 
Format e para të reagimit shoqëror ndaj kriminalitetit kanë qenë shumë të 
vrazhda, pra qysh herët, ndaj sjelljeve dhe veprimeve të rrezikshme ka pasur 
përpjekje që të gjykohen, por edhe të eliminohen duke përdorur mjete dhe 
metoda të ndryshme. 
 
Në fillim ishte periudha e reagimit privat, quhet e tillë ngase ndaj sjelljeve 
dhe veprimeve kriminale të individëve dhe grupeve, reagon vetë individi 
apo grupi, pastaj fillojnë forma tjera të reagimit shoqëror ndaj sjelljeve 
kriminale siç është përzënia – dëbimi që konsistonte në përzënie apo dëbim 
nga fisi, klani, grupi apo familja, si dënim aplikohej për veprime dhe sjellje 
të rënda kundër interesave të fisit apo të grupit të caktuar shoqërorë. Dëbimi 
nga fisi apo grupi shoqërorë, sipas mendimeve në literaturën penologjike 
për atë periudhë konsiderohej si dënim i rëndë dhe ishte i barabartë me 
dënimin me vdekje.  
 
Më pas ekzistonin edhe forma tjera të reagimit privat ndaj sjelljeve negative 
siç ishte hakmarrja dhe gjakmarrja, të cilat kanë dominuar një kohë të gjatë. 
Hakmarrja është manifestuar në kthimin e së keqes, kthimin e dëmit të 
shkaktuar me një të keqe dhe me një dëm disa fish më të madh ndaj 
individit grupit apo fisit tjetër. Po ashtu shpagimi me dëmshpërblim ishte 
një nga format e reagimit privat e cila në thelb të vetin e kishte pajtimin dhe 
lidhjen e paqes në mes fiseve dhe grupeve duke paguar sasi të caktuar të 
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sendeve, mallrave dhe gjërave të tjera të cilat janë konsideruar si 
kundërvlerë adekuate për krimin e kryer dhe në këtë mënyrë, janë kënaqur 
kërkesat e palës së viktimës dhe kanë qetësuar në masë të madhe dëshirën 
dhe instinktin për gjakmarrje dhe hakmarrje. 
 
Me paraqitjen e shteteve të para dhe me forcimin e pushtetit, funksionin e 
ndjekjes së krimeve dhe zbatimin e ndëshkimit e merr në duar shteti dhe 
organet e tij. Dallimi kryesorë në mes  shoqërisë primitive dhe periudhës së 
reagimit publik ku shteti merr rolin e vet është se deliktet dhe shkeljet në 
shoqërinë primitive ishin të drejtuara kundër tërë grupit, ndërsa në shoqërinë 
publike shtetërore, krimi ishte i drejtuar në rend të parë kundër të mirave 
dhe interesave të shtresës në pushtët. Kjo i kontribuoj lindjes së etapës së 
shpagimit dhe frikësimit, përmes formave prej më brutaleve siç ishin dënimi 
me vdekje duke i djegur në zjarr, prerja e kokës dhe shumë metoda tjera si 
këto me të cilat ndëshkoheshin kryesit e delikteve. Dënimet trupore dhe 
dhuna fizike, gjithashtu janë aplikuar me të madhe në fazën e reagimit 
publik. 
 
Pastaj vjen etapa humanitare e reagimit publik ndaj kriminalitetit e cila 
karakterizohet nga idetë dhe mësimet e para, që kundërshtonin sistemin 
barbarë të ndëshkimeve e sidomos format e torturës dhe frikësimeve që 
ndërmerreshin ndaj kryesve të veprave penale. Në këtë përudhë kontributin 
e tyre e kane dhënë shumë shkencëtarë siç ishin Jeremi Bentham dhe Cesare 
Bakarie ku ky i fundit ishte ithtar i flakët i parimit “ Nulla poene sine lege”. 
Ai, në këtë mënyrë është angazhuar që të eliminoj nga praktika gjyqësore 
dhe policore arbitrarizmin, subjektivizmin dhe njëanshmërinë e gjyqtarëve. 
 
Pas këtyre përpjekjeve shekullore të teoricienët pas Revolucionit Borgjez 
Francez dhe pas shfaqjes së shkollave dhe rrymave të reja në të drejtën 
penale, siç ishin shkolla pozitiviste italiane dhe shkollave sociologjike të 
cilat shkolla kanë trajtuar dhe theksuar rëndësinë e individualizimit të 
dënimit në luftë kundër kriminalitetit. Shkolla pozitiviste italiane kërkon që 
të braktiset pikëpamja deri atëherë, dominuese, se krimi dhe dëmi janë 
konstruksione juridike dhe instrumente të represionit penal. Ajo insiston në 
studimin dhe njohjen e personalitetit të delikuentet në elementet subjektive 
të veprës penale. Në lëmin e mbrojtjes nga kriminaliteti ajo është kundër 
represionit dhe kërkon që kriminaliteti të parandalohet, duke shëruar dhe 
përmirësuar delikuentet. Në vend të dënimeve kjo shkollë propozon të 
aplikohen masat shëruese dhe mbrojtëse. Po ashtu edhe shkolla sociologjike 
dhe shkolla e mbrojtjes së re shoqërore kanë dhënë kontribut të çmuar në 
këtë rrugë të gjatë të individualizmit të dënimit dhe humanizimit të tij.   
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Dënimet alternative janë inauguruar si sanksione të veçanta duke ju 
falënderuar angazhimit dhe mendimeve të shkollave të njohura juridike – 
penale dhe kriminologjike, kontributin e të cilave e elaboruam më lartë. 
 
Dënimet alternative janë një produkt i ri i hulumtimeve shkencore të 
shkencës së penologjisë, të shkencës penale dhe kriminologjisë, dhe 
padyshim avancimit progresiv të këtyre disiplinave, të cilat me anë 
metodave shkencore bëjnë të mundur luftimin e kriminalitetit. 
 
Qëllimi i dënimit në kohët moderne nuk është hakmarrja apo shkaktimi i një 
të keqe kryesit të veprës penale, siç ka qenë gjatë historisë, por përkundrazi 
rehabilitimi i kryesit të veprës penale dhe kthimi i tij në shoqëri si një 
pjesëtarë i mirë, i përgjegjshëm dhe ndërgjegjshëm i saj, që pas vuajtjes së 
dënimit në bazë të individualizimit të dënimit edhe ai ta jap kontributin e tij 
për ndërtimin e një shoqërie sa më të mirë ku do të mbizotërojë rendi dhe 
ligji. Në këtë kontekst dënimet alternative e luajnë rolin e tyre shumë 
thelbësorë sidomos te individualizimi dënimit, pasi çdo kryes i veprës 
penale e ka personalitetin e tij, vjen nga një rreth i caktuar shoqërorë dhe 
kulturorë, kanë shkallë të ndryshme të arsimimit etj, dhe ndaj tyre nuk mund 
të shqiptohen dënime të njëllojta, pasi që nuk do të arrihej qëllimi i dënimit. 
Pra dënimet alternative janë një instrument i vlefshëm në duart e gjykatave, 
që gjatë shqiptimit të dënimeve të kenë mundësi që dënimin t’ia përshtatin 
çdo kryesi të veprave penale me qëllimi e rehabilitimit dhe risocializimit sa 
me të mirë të tij. 
 
Dënimi me kusht është një ato konstruksione të shkencës modern, i cili 
dënim në të shumtën e rasteve e arrin qëllimin e dënimit, e i cili është që 
kryesi i veprave penale mos ti përsërisë më ato, pas që dënimet e shkurtra 
me burg nuk janë treguar të suksesshme në luftimin dhe parandalimin e 
kriminalitetit dhe disa shkencëtarë këtë ia atribuojnë ambientit të burgut i 
cili mund të kthehet në një “shkollë” për kryesit e veprave penale, sepse 
shoqërimi me kriminel ndikon negativisht te ta, dhe koha e shkurtër e kaluar 
në burg nuk mund ta shkaktojnë ndjenjën e pendesës tek i dënuari. Po ashtu 
dënimi me kusht është i përshtatshëm të aplikohet nën kushtet e parapara me 
ligj, te shkelësit të cilët për herë të parë bijën ndesh me ligjin, sepse kjo në 
kushte dhe rrethana të caktuara mund ti ndodhë gjithsekujt, aq më tepër kur 
teoritë si ato të Lombrozos, se” kriminelët lindin të tillë, dhe dallohen për 
nga tiparet e fytyrës” ka kohë që janë treguar se nuk qëndrojnë. Për këtë 
arsye dënimi më kusht si dënim alternative të cilin e ka paraparë edhe 
legjislacioni i Kosovës mund të jetë shumë efikas në arritjen e qëllimit të 
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dënimit që çdo i dënuar ta ketë një shanse të dytë që të përmirësohet. Njëjtë 
si dënimi me kusht edhe dënimi me kusht me urdhrin për trajtim të 
detyrueshëm apo nën mbikëqyrjen e shërbimit sprovues ose dënimi me 
kusht me urdhër për punë në dobi të përgjithshme janë dënime të cilat i 
kontribuojnë individualizmit të dënimit dhe parandalimit të kriminalitetit. 
 
Gjysmë liria është gjithashtu një nga sanksionet penale e cila mund të 
shqiptohet ndaj kryesve të veprave penale, i cili sanksion parashihet dhe me 
legjislacionin e Kosovës. 
 
Sipas studimeve komparative në lëmin e penologjisë ky sistem i 
sanksioneve penale që aplikohet në shtetet skandinave në masë më të madhe 
se në pjesën tjetër të botës, është treguar shumë i suksesshëm në luftimin 
dhe parandalimin e kriminalitetit, vende këto që e kanë shkallën e 
kriminalitetit pothuajse më të voglën në botë, përkundër SHBA-ve të cilat 
ende e aplikojnë dënimin me vdekje dhe kriminaliteti vazhdon të jetë i lartë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


