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1. Përmbledhja Ekzekutive 

Në Kosovë, falja paraqet një vendim të Presidentit përmes të cilit personat e caktuar lirohen 

plotësisht apo pjesërisht nga ekzekutimi i dënimit përfundimtar të gjykatës, apo zëvendësimi i 

tij me ndonjë dënim më të butë. Pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës 

dhe aprovimit të Ligjit për Faljen në vitin 2009, Presidenti kishte të drejtën diskrecionale të 

zbatoj instrumentin e faljes. Ligji i mangët dhe i përgjithshëm si për nga kriteret ashtu edhe 

nga procedurat e faljes nuk mundësoi zbatim të drejtë dhe me meritë të institutit të faljes. 

Përkundër avantazhit të krijuar, zbatimi i këtij instituti ka ngritur polemika rreth rasteve 

skandaloze të falura në tri vite të zbatimit. Deri më tani, Presidentët i kanë falur pjesërisht dhe 

në tërësi mbi 236 vite për 227 të dënuar, vetëm dhjetë nga to femra.  

Në vitin 2010, Presidenti Fatmir Sejdiu kishte falur të dënuarën për Trafikim me Njerëz, duke 

shkelur në mënyrë flagrante Kushtetutën dhe Ligjin për Faljen. Instituti i faljes ka pësuar 

zhvlerësim të vazhdueshëm pasi që deri më tani janë falur të dënuar për vrasje mizore, vrasje 

të rënda, krim të organizuar, vepra të ndërlidhura me narkotik, dhunim, si dhe përvetësim 

gjatë ushtrimit të detyrës. Është paradoks që të gjitha këto krime të falura nga Presidentët 

kanë qenë prioritete të luftës së institucioneve shtetërore kundër krimeve më të rrezikshme 

për shoqërinë, të cilat janë përfshirë në strategjitë nacionale sikurse Strategjitë dhe Planet e 

Veprimit Shtetëror kundër Krimit të Organizuar 2009-2012, Korrupsionit 2009-2011, Kundër 

Drogave 2009-2012, si dhe Strategjinë e Sigurisë për Kosovën.  

Pjesës dërrmuese të të falurve për kritere të ngjashme, përkatësisht 67% prej tyre, 

paraprakisht iu ishte refuzuar lirimi me kusht nga Paneli për Lirim me Kusht. Komisionet Ad 

hoc për Falje duke dështuar të bëjnë vlerësim të drejtë, të bazuar në kritere dhe të analizojnë 

vendimet e Panelit për Lirim me Kusht, kishin sugjeruar faljen e të dënuarve recidivist dhe 

me shkelje disiplinore. Falja e këtyre kategorive të të dënuarve recidivist, ligjërisht ndalohet 

dhe paraqet rrezik për shoqërinë. Fajet për këto anomali pjesërisht i bartin edhe ekipet e 

Shërbimit Korrektues të Kosovës, të cilët përpilojnë raporte jo-profesionale dhe me mungesë 

të informatave kyçe.  

Deri më tani, përfituesit më të mëdhenj të faljes janë të dënuarit për vrasje dhe vrasje të rëndë 

ku vetëm në vitin 2011, ushtruesi i detyrës të Presidentit Jakup Krasniqi kishte falur 135 vjet 

të dënuarve të këtyre kategorive. Në raste të faljeve masive për një kategori të caktuar të 

krimit, sikurse ka ndodhur, do të ishte më e preferuar të aplikohej amnistia. Andaj, 

ndryshimet kushtetuese duhet të reflektojnë mbi nevojën për të futur amnistinë si kategori 

kushtetuese, sikurse është në shtetet e tjera. 

Institut tjetër i rëndësishëm i së drejtës është lirimi me kusht. Që nga fillimi i zbatimit të këtij 

instituti, ishte hapur një derë për të dënuarit që të blinin lirinë. Që nga viti 2007 deri më tani, 

zyrtarë të Panelit për Lirim me Kusht kanë qenë subjekt i hetimeve dhe gjykimeve për afera 

korruptive për lirim të të burgosurve. Përkundër raportimeve të shumta mediale, të cilat 

sugjerojnë se këto veprimtari janë kryer në grup dhe jo në suaza individuale, organet e 

hetuesisë kanë dështuar të zgjerojnë hetimet për ndjekje të krimit të organizuar. Fillimi i 
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zbatimit të faljes veç sa ka vështirësuar vendimmarrjen e Panelit, pasi që falja praktikisht ka 

ndikuar që të falurit me automatizëm të lirohen me kusht. 

Zbatimi i këtyre instituteve gjithnjë ka paraqitur sfidë për organet e zbatimit të tyre. Në 

mënyrë që Kosova të tejkaloj një sfidë të paraqitur në Raportin e Progresit për dy vitet e 

fundit, duhet që të synoj që instituti i faljes të zbatohet drejtë dhe me meritë. Andaj, 

Presidentja duhet të inicioj ndryshimin e Ligjit për Faljen, i cili do të saktësoj kriteret, 

procedurat, veprat penale, dhe mbi të gjitha të ndalojë faljen e të dënuarve që refuzohen nga 

Paneli për Lirim me Kusht. Tutje, Kushtetuta e Republikës së Kosovës duhet të përjashtoj 

mundësinë e faljes tre muaj para përfundimit të mandatit të Presidentit, si dhe në tërësi për 

ushtruesin e detyrës së Presidentit. 
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2. Hyrje  

Falja paraqet një vendim qoftë të Presidentit apo qeverisë përmes të cilës “personat e caktuar 

emër për emër lirohen nga ndjekja penale, lirohen plotësisht apo pjesërisht nga ekzekutimi i 

dënimit, zëvendësohet dënimi i shqiptuar me dënimin më të butë apo me dënim me kusht, 

...”.1 Falja është një institut i së drejtës përmes të cilit mëtohet të shpërblehen të dënuarit për 

vepra penale, të cilët kanë kryer borxhin e tyre ndaj shoqërisë për shkeljet e bëra. Tutje, 

instituti i faljes shihet si një mjet për të treguar mëshirë për të dënuarit, posaçërisht është 

treguar një mekanizëm tejet i rëndësishëm në kohën dhe vendet që është aplikuar dënimi me 

vdekje. Qëllimi i dënimeve me burg2 në ditët e sotit më shumë ndërlidhet me përmirësimin e 

sjelljeve të të dënuarve ashtu që të arrihet risocializmi dhe riintegrimi i plotë i këtyre 

personave. Rrjedhimisht, rikthimi i të dënuarve do të duhej të paraqiste më shumë dobi sesa 

probleme për shoqërinë në përgjithësi. Andaj, falja si e tillë duhet të synojë të ndërtoj mbi 

këto parime, duke i shërbyer së mirës së përgjithshme. 

Ndër vite janë ngritur shqetësime rreth keqpërdorimit të faljes nga zyrtarët shtetëror qofshin 

ata President apo persona tjerë të cilët janë të ngarkuar me këtë kompetencë. Rastet e 

ndryshme shfaqin keqpërdorime të theksuara të këtij instrumenti, të cilat ndërlidhen më 

shumë me përfitime monetare dhe politike sesa me zbatim të mirëfilltë dhe trajtim të drejtë 

dhe të paanshëm të të gjitha kërkesave të cilat paraqiten nga të dënuarit. Në Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës (SHBA), falja e ish-Presidentit Richard Nixon për rastin Watergate 

kishte ngritur polemika të shumta rreth keqpërdorimit të mekanizmit të faljes. Rastet 

kontroverse të faljes ngritin menjëherë debate për përmirësimin e këtij instituti si dhe 

mbikëqyrjen më të madhe të zbatimit të tij, qoftë në vende që e zbatojnë për më shumë se një 

shekull njashtu edhe në vende tjera të cilat kanë filluar ta zbatojnë atë më vonë. 

Deri në vitin 2008, me përfundimin e administrimit ndërkombëtar në Kosovë, përkundër 

përfshirjes së dispozitave që ndërlidhen me falje në Kodin Penal të Kosovës, dokumentet 

tjera ligjore nuk ishin zhvilluar, gjë që kishte pamundësuar aplikimin e institutit të faljes. Në 

vitin 2008, me hyrjen e Kushtetutës së Republikës së Kosovës në fuqi, instituti i faljes ishte 

përfshirë si kompetencë e Presidentit, gjë e cila rezultoi me aprovimin e Ligjit për Faljen si 

dhe faljen e 62 të dënuarve me rastin e një vjetorit të pavarësisë së vendit, përkatësisht 17 

shkurt 2009. Lista e të dënuarve të falur nga Presidenti, e cila përbëhej nga të dënuar për 

krime të rënda, kishte zgjuar polemika të shumta rreth qëllimit të zbatimit të institutit të 

faljes. Praktika e tillë e zbatimit të institutit të faljes vazhdoi në çdo përvjetor të pavarësisë, 

ku për çdo vit kishte raste ndër më ekskluzivet për nga natyra e rëndë e krimeve të cilat 

zgjonin shqetësimin e organeve të ndryshme, mediave si dhe shoqërisë në përgjithësi. 

Praktika e mbrapsht e zbatimit të faljes është shkaktar për një pikë tjetër të zezë të Kosovës 

në dy Raportet e fundit të Progresit të Komisionit Evropian. 

                                                             
1 Ismet Salihu, E drejta Penale: Pjesa e përgjithshme (Prishtinë: Universiteti Fama, 2008), Kapitulli VII: Amnistia dhe Falja, 
f. 596. 
2 Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale burgjet i cilëson si institucione korrektuese. Ligji për Ekzekutimin e 

Sanksioneve Penale, Ligji numër 03/L-191, Neni 204, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 22 korrik 2010. 
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Duke parë shkeljet të cilat duket se nuk kanë fund, Instituti i Kosovës për Drejtësi (në 

vazhdim, IKD) ka vendosur të hulumtoj dhe analizoj në tërësi kornizën ligjore, praktikën e 

zbatimit të saj dhe shkeljet në tri vitet e zbatimit. Gjithashtu, kjo analizë përfshinë 

rekomandime konkrete që do të përmirësojnë zbatimin institutit të faljes. Pasi që ky është 

raporti i parë për zbatimin e institutit të faljes, hulumtimi dhe analiza përfshinë edhe institutin 

e lirimit me kusht në Kosovë. Përveç qëllimit kryesor për të ofruar zgjidhje për problemin, 

IKD ka pasur obligim shtesë që të dokumentoj praktikat e mbrapshta të zbatimit të instituteve 

të faljes dhe lirimit me kusht në mënyrë që të ofrohet një pasqyrë sa më gjithëpërfshirëse dhe 

analitike për të gjithë ata që do të bëjnë kërkime në këtë fushë në të ardhmen. 

 

2.1. Metodologjia 
IKD me qëllim që të përpiloj një raport sa më gjithëpërfshirës dhe analitik, ka përdorur 

metodologji të përzier të hulumtimit. Formulimi i problemit ka ardhur si rezultat i 

shqetësimeve të shumta të ngritura nga ekspertë dhe zyrtarë institucional, raportimeve 

mediale për keqpërdorim të institutit të faljes, si dhe ndryshimit të Kushtetutës dhe Ligjit mbi 

Presidentin. Për të qenë sa më të saktë në identifikimin e problemeve si dhe propozimin për 

zgjidhje të kësaj nyje, janë mbledhur dhe analizuar në detaje dokumente relevante të cilat 

ndërlidhen me zbatimin e institutit të faljes. Për më tepër, janë zhvilluar intervista kualitative 

me zyrtarë institucional dhe njohës të fushës së drejtësisë, posaçërisht institutit të faljes, në 

vend. 

Fillimisht, IKD ka analizuar aspektin Kushtetues, ligjor dhe rregullativ që ka të bëjë me 

institutin e faljes dhe atij të lirimit me kusht. IKD ka analizuar Kushtetutën e Republikës së 

Kosovës, Ligjin për Presidentin e Republikës së Kosovës, Ligjin për Falje, Kodin Penal të 

Kosovës, Ligjin mbi Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, Kodin e Drejtësisë për të Mitur, 

Dekretin për Përcaktimin e Kritereve për Dhënien e Faljes Personave të Dënuar (në vazhdim, 

Dekreti i Kritereve për Falje) të vitit 2009 dhe atij të vitit 2012, dhe Urdhëresat që Qeverisin 

Punën e Panelit për Lirim me Kusht. Për të plotësuar më shumë analizën ligjore, IKD ka bërë 

një analizë të Ligjit për Faljen në Shqipëri, Kushtetutën e Shqipërisë, si dhe hulumtim 

sipërfaqësor të Ligjit për Faljen në Kroaci, si dhe Kushtetutën e Kroacisë. Gjithashtu është 

konsultuar në detaje literatura penale shkencore e së drejtës penale. IKD ka bërë një 

hulumtim të veçantë për kriteret e dy instituteve faljes dhe lirimit me kusht duke analizuar 

ngjashmërinë e tyre në aspektin ligjor dhe praktik. Deri më tani në Kosovë nuk ka pasur 

ndonjë analizë apo raport gjithëpërfshirës për zbatimin e institutit të faljes, përjashtuar 

raportimet e mediave, prandaj ky raport paraqet raportin e parë në Kosovë sa i përket kësaj 

fushe.  

Tutje, IKD ka analizuar dokumente tjera sikurse që janë Dekretet për Falje për të tri vitet 

2009, 2010 dhe 2011, vendimet e Panelit për Lirim me Kusht, vendimet e Gjykatave 

përkatëse, raportet e ekipeve multi-profesionale të Shërbimit Korrektues të Kosovës, si dhe 

dokumente tjera relevante që ndërlidhen me të falurit. IKD ka hasur në vështirësi për të pasur 

qasje të plotë në dokumentet zyrtare, megjithatë, përmes insistimit më të madh edhe kjo 

pengesë është tejkaluar. Ministri i Drejtësisë ka autorizuar Shërbimin Korrektues dhe Panelin 

për Lirim me Kusht që të ofrojnë qasje në dokumentacion në përputhje me ligjin, gjë që ka 
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lehtësuar sigurimin e disa informatave kyçe. Të vetmet të dhëna të cilat nuk janë siguruar 

është koha e falur për të dënuarit të cilëve nuk iu është specifikuar në dekret. Raportet e 

siguruara nga IKD janë përmbledhur në një bazë të të dhënave, e cila ka përfshirë të gjithë të 

dënuarit e falur nga Presidentët, krimet e kryera nga këta të dënuar, kohën e falur, informatat 

nëse i dënuari i falur ishte refuzuar paraprakisht nga Paneli për Lirim me Kusht, arsyet e 

refuzimit, kohën e fillimit të vuajtjes së dënimit dhe kohën e paraparë për lirim normal, 

sjelljet e të dënuarve gjatë vuajtjes së dënimit në burgje, krimet tjera të bëra nga të dënuarit e 

falur, si dhe informata tjera relevante. Baza e të dhënave është shfrytëzuar për të evidentuar 

çështjet më shqetësuese që ndërlidhen me zbatimin e këtyre dy instituteve, me fokus në 

institutin e faljes. 

Pas përfundimit të hulumtimit sekondar, IKD ka zhvilluar intervista të thella me zyrtarë 

institucional të përfshirë në zbatimin e institutit të faljes dhe lirimit me kusht. Intervistat janë 

bërë me zyrtarë të caktuar të përfshirë në Komisionet Ad hoc për Falje të formuar nga 

Presidentët në vitet paraprake, zyrtarë të Presidencës, zyrtarë të Ministrisë së Drejtësisë, 

zyrtarë të Shërbimit Korrektues të Kosovës, zyrtarë dhe gjykatës të Panelit për Lirim me 

Kusht, ekspert juridik, si dhe zyrtarë të Institucionit të Avokatit të Popullit dhe përfaqësues të 

organizatave të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut. Intervistat e zhvilluara janë kodifikuar 

ashtu që çështjet dhe informatat e dala nga to janë përfshirë në raport. 

IKD nuk ka hasur në ndonjë model standard për rregullimin e institutit të faljes, pasi që 

shtetet e ndryshme e zbatojnë këtë institut në forma të ndryshme, pjesërisht për shkak të 

modelit të qeverisjes së shtetit në këto vende. Prandaj, në pamundësi për të bërë krahasim të 

drejtpërdrejtë të praktikave, ky studim ka marrë parasysh praktika të caktuara të cilat do t’i 

përshtateshin më së miri rastit të Kosovës. 
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3. Instituti i Faljes 

E drejta e faljes është siguruar përmes Kodit Penal, i cili kishte hyrë në fuqi më 2004, mirëpo 

kjo kompetencë asnjëherë nuk ka gjetur zbatim deri më 2009 pasi që kishte munguar ligji 

përcjellës për të rregulluar funksionimin e institutit të faljes.3 Kjo natyrisht se ka paraqitur 

sfidë për organet e Shërbimit Korrektues të Kosovës pasi që kanë munguar përfitimet për të 

stimuluar sjelljen e mirë të të dënuarve si dhe risocializimin sa më të shpejtë të tyre. Misioni i 

Kombeve të Bashkuara në Kosovë (në vazhdim, UNMIK) asnjëherë nuk kishte bërë 

përpjekje që të krijonte mekanizma ligjor për realizimin e kësaj të drejte për të dënuarit në 

Kosovë, përkundër kërkesës së vendorëve.4 Në mungesë të zbatimit të institutit të faljes, një 

institut tjetër i cili ua mundëson lirinë me kusht të burgosurve është zbatuar prej vitit 2002. 

Kjo ka qenë mënyra e vetme që të dënuarit të mund të shfrytëzojnë këtë mundësi për lirim. 

Natyrisht instituti i faljes dhe ai i lirimit me kusht janë dy institute të pavarura, dhe nuk kanë 

ndërlidhje. Zbatimi i institutit të lirimit me kusht do të shtjellohet në pjesën e mëposhtme të 

raportit.  

 

3.1. Baza ligjore në Kosovë 
Në Kosovë, falja sikurse në një pjesë të madhe të shteteve është kompetencë e Presidentit të 

vendit. Falja parashihet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, më saktësisht në nenin 84 

tek Kompetencat e Presidentit, ku thuhet se Presidenti “shpall falje individuale, në pajtim me 

ligjin”.5 Kuvendi i Republikës së Kosovës, me 15 janar 2009, në pajtim me Kushtetutën e 

Republikës së Kosovës si dhe Ligjin për Presidentin, ka nxjerr Ligjin për Faljen, i cili 

specifikon ecurinë rreth zbatimit në tërësi të institutit të faljes.6 Në bazë të këtij ligji, falja 

nënkupton lirimin e personave të dënuar me anë të një vendimi përfundimtar nga gjykata për 

vepra penale të cilën mund ta bëjë Presidenti me pushtetin e tij ekzekutiv të 

jashtëzakonshëm.7 Të falurit e Presidentit, të cilëve me falje iu përfundon i gjithë dënimi i 

shqiptuar nga gjykata, lirohen menjëherë apo më së largu brenda 24 orëve pas dorëzimit të 

Dekretit të Presidentit tek institucioni korrektues përkatës.8 

Kapitulli X i Kodit Penal të Kosovës, përkatësisht neni 97, specifikon saktë se çfarë 

nënkupton falja dhe se kujt i jepet kjo e drejtë. Duke pasur parasysh se ky kod ishte hartuar 

në vitin 2003 dhe se ligji për faljen është bërë më 2009, hasim në kundërthënie në mes të 

ligjit dhe kodit. Ky i fundit parasheh mundësinë e lirimit nga ndjekja penale, gjë që nuk 

garantohet me Ligjin për Faljen.9 Ndërsa çështjet tjera për lirim të plotë, lirim të pjesërishëm 

                                                             
3 Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës, Rregullorja e UNMIK-ut 2003/25, 6 korrik 2003. 
4 IKD intervistë me z. Resmi Hoxha, Komesar i Shërbimit Korrektues të Republikës së Kosovës, dhjetor 2011. 
5 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 84 mbi Kompetencat e Presidentit, alinea 29, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
17 shkurt 2008. 
6 Ligji për Faljen, ligji numër 03/L-101, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 12 dhjetor 2008. 
7 Po aty. 
8 Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, Ligji numër 03/L-191, Neni 204, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 22 korrik 
2010. 
9 Ligji për Faljen, ligji numër 03/L-101, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 12 dhjetor 2008. Po ashtu, Kodi i Përkohshëm 

Penal i Kosovës, Rregullorja e UNMIK-ut 2003/25, 6 korrik 2003. 
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si dhe zëvendësim i dënimit janë paraparë edhe me Ligjin për Faljen.10 Këto dy ligje 

paraqesin kolizion ligjor i cili krijon probleme praktike gjatë zbatimit të institutit të faljes.  

Presidentët e vendit kanë plotësuar bazën juridike për zbatimin e faljes nëpërmjet nxjerrjes së 

akteve nënligjore, përkatësisht Dekretit për Kriteret dhe Procedurat për Faljen e Personave të 

Dënuar (në vazhdim, Dekreti i Kritereve për Falje). Në vitin 2009, Presidenti Fatmir Sejdiu 

kishte nxjerrë Dekretin e Kritereve për Falje i cili kishte shërbyer për tri vite të zbatimit të 

faljes. Ky Dekret kishte saktësuar tutje procedurat e zbatimit të faljes, dokumentet e 

nevojshme për vlerësimin e kërkesave të të dënuarve, si dhe formimin e një Komisioni Ad 

hoc për Falje.11 Duke parë nevojën për saktësim të mëtutjeshëm të procedurave si dhe 

kritereve, Presidentja Atifete Jahjaga në vitin 2012 kishte nxjerrë një Dekret të ri të Kritereve 

për Falje.12 Për dallim prej Dekretit të kaluar, Dekreti i Kritereve për Falje i nxjerrë në vitin 

2012 ka plotësuar mangësitë procedurale ligjore për mbarëvajtjen e faljes. 

Në përgjithësi, Kushtetuta, Ligji dhe aktet tjera nënligjore nuk kanë arritur të sigurojnë 

zbatim të drejtë të faljes. Një ndër problemet që buron nga Kushtetuta është e drejta e faljes 

nga ushtruesi i detyrës së Presidentit. Edhe pse për një periudhë transitore, ushtruesi i detyrës 

ka të drejtën që të fal sikurse të ishte President me mandat të plotë. Ky rast është paraqitur 

praktikisht me rastin e faljeve në vitin 2011, ku ushtruesi i detyrës kishte falur afër dyfishin e 

të dënuarve të falur nga Presidenti një vit më parë.13 Tutje, Kushtetuta nuk parasheh rrethana 

kufizuese për periudhën para përfundimit të mandatit të Presidentit, që në shumë vende 

paraqitet si periudhë problematike për zbatim të drejtë të faljes. 

Përkundër përcaktimit të kritereve për falje, deri në Dekretin e Kritereve për Falje të nxjerrë 

në vitin 2012, korniza ligjore ka dështuar të saktësojë përfaqësimin në Komisionin Ad hoc 

për Falje i cili do të bëjë vlerësimin profesional të secilit të dënuar kundrejt kritereve. Si 

rrjedhojë, këta trupa sikurse në vitin 2010 para se gjithash kishin qenë komisione politike. 

Çështje tjera mjaftë shqetësuese lidhur me kornizën ligjore sa i përket faljes ndërlidhen me 

Kriteret si dhe Procedurat, të cilat shqetësime janë detajuar në vijim. 

 

3.1.1. Kriteret 

Si në çdo vend tjetër ku aplikohet instituti i faljes, edhe në Kosovë ky mekanizëm 

ekzekutohet në bazë të disa parimeve. Parimet për falje në Kosovë janë të përcaktuara me 

Ligjin për Faljen si dhe të plotësuara nga Dekreti i Kritereve për Falje i Presidentit. Falja si 

një mekanizëm jo i rregullt ka për qëllim që t’i shpërblej vetëm të dënuarit me anë të një 

vendimi përfundimtar gjyqësor të cilët kanë treguar sjellje dhe karakter të jashtëzakonshëm 

gjatë vuajtjes së dënimit dhe sigurisht është një akt human i Presidentit.14  

                                                             
10 Po aty. 
11 Dekret për përcaktimin e kritereve për dhënien e faljes personave të dënuar, Dekreti numër DF 001-2009, Presidenti i 
Republikës së Kosovës, 30 janar 2009. 
12 Dekreti për kriteret dhe procedurat për faljen e personave të dënuar, Dekreti numër 001-2012, Presidenti i Republikës së 
Kosovës, 13 janar 2012. 
13 Shënim: Në vitin 2010, Presidenti Fatmir Sejdiu kishte falur 62 të dënuar ndërsa në vitin 2011, ushtruesi i detyrës së 
Presidentit Jakup Krasniqi kishte falur 103 të dënuar. Dekret për Falje, Dekreti numër 001-2010, Presidenti i Republikës, 16 
shkurt 2010. Po ashtu, Dekret për Falje, Dekreti numër 001-2011, Zyra e Presidentit, 14 shkurt 2011. 
14 Supra note 5. 
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Gjatë vendimit për falje, Presidenti duhet të ketë parasysh kriteret e paraqitura në nenin 5 të 

Ligjit për Faljen. Pa u kufizuar vetëm në to, kriteret bazike për faljen përfshijnë: 

-  peshën e krimit,  

- rrezikun për recidivizëm,  

- pendimin e sinqertë, si dhe  

- shfaqjen e sjelljeve dhe karakterin e respektueshëm.15  

Dekreti i Kritereve për Falje i Presidentit i nxjerrë në vitin 2009 shprehimisht nuk ka ofruar 

asgjë esenciale sesa kriteret në ligj. Në anën tjetër, Dekreti i nxjerrë nga Presidentja Atifete 

Jahjaga, që ka zëvendësuar të vjetrin, dukshëm përmirëson përkufizimin e kritereve duke 

përfshirë: respektimin e rregullave për socializim dhe riintegrim; ndikimin e faljes tek pala e 

dëmtuar; arsyen specifike humanitare për falje; kohë e kaluar në vuajtjen e dënimit; si dhe 

përmbushjen e kërkesave të shërbimit korrektues.
16

 Kriteret shtesë dhe specifikimi i tyre i 

kanë dhënë një dimension më të përgjegjshëm zbatimit të faljes duke shënuar progres.  

Ligji për Faljen ka ndaluar kategorikisht faljen për të gjithë personat e dënuar për veprat 

penale të dënueshme sipas kapitujve XIII dhe XIV të Kodit Penal të Kosovës.17 Këta kapituj 

ndërlidhen me kryerjen e veprave penale kundër Kosovës dhe banorëve të saj si dhe veprave 

penale kundër të drejtës ndërkombëtare.18 Veprat penale të përfshira në kapitullin XIII, janë 

të një rëndësie të veçantë pasi trajtojnë krimet që ndërlidhen kryesisht me sulmet kundër 

rendit juridik të Kosovës, përfshi këtu kryesisht veprat penale që ndërlidhen me terrorizmin.19 

Në anën tjetër, Kapitulli XIV përfshinë veprat penale kundër të drejtës ndërkombëtare, ku 

ndër tjera hyjnë gjenocidi, krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës që janë në kundërshtim 

me konventat ndërkombëtare, kontrabandimi me emigrantë, trafikimi me njerëz, dhe vepra 

penale që ndërlidhen me personelin ndërkombëtar.20  

                                                             
15 Ligji për Faljen, ligji numër 03/L-101, Kreu I, neni 5 “Kriteret për Falje”, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 12 dhjetor 
2008. 
16 Supra note 11. Po ashtu, supra note 12. 
17 Ligji për Faljen, ligji numër 03/L-101, Kreu I, neni 4 “E drejta për të kërkuar Falje”, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
12 dhjetor 2008.  
18 Kodi i Penal Kosovës, Kapitulli XIII dhe XIV, Veprat Penale Kundër Kosovës dhe Banorëve të Saj dhe Veprave Penale 

Kundër të Drejtës Ndërkombëtare, 6 korrik 2003. 
19 Shënim: Neni 108 – Sulm kundër rendit juridik të Kosovës; Neni 110 – Kryerja e veprave terroriste; Neni 111 - ndihma 
për kryerjen e veprave terroriste; Neni 112 – Lehtësimi i kryerjes së terrorizmit; Neni 113 – Organizimi, përkrahja dhe 
pjesëmarrja në grupet terroriste; Neni 114 – Kalimi i paautorizuar i vendkalimeve kufitare ose i vijës kufitare; Neni 115 – 
Nxitja e urrejtjes, e përçarjes ose e mosdurimit kombëtar, racor, fetar a etnik. Kapitulli XIII: Veprat penale kundër Kosovës 
dhe banorëve të saj. Kodi Penal i Kosovës, 6 korrik 2003. 
20 Shënim: Neni 116 – Gjenocidi; Neni 117 – Krimet kundër njerëzimit; Neni 118 – Krimet e luftës në kundërshtim të rëndë 
me konventat e Gjenevës; Neni 119 – Krimet e luftës si shkelje e rëndë e ligjeve dhe e zakoneve që zbatohen në konfliktin e 
armatosur ndërkombëtar; Neni 120 – Krimet e luftës për shkelje të rëndë të nenit 3 të përbashkët me konventat e Gjenevës; 
Neni 121 – Krimet e luftës të cilat paraqesin shkelje të rëndë të ligjeve dhe zakoneve që zbatohen në konfliktet e armatosura 
që nuk janë të karakterit ndërkombëtar; Neni 122 – Sulmet në konfliktet e armatosura të një karakteri jondërkombëtar kundër 
instalimeve që përmbajnë forca të rrezikshme; Neni 123 – Rekrutimi dhe regjistrimi i personave midis moshës 
pesëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet në konfliktin e armatosur; Neni 124 – Përdorimi i mjeteve ose i metodave të ndaluara 
të luftimit; Neni 125 – Shtyrja e paarsyeshme e riatdhesimit të robërve të luftës ose e civilëve; Neni 126 – Përvetësimi i 
kundërligjshëm i sendeve nga të vdekurit ose të plagosurit, në fushëbetejë; Neni 127 – Rrezikimi i negociatorëve; Neni 128 – 
Organizimi i grupeve për kryerjen e gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës; Neni 129 – Përgjegjësia e 
komandës; Neni 130 – Shtytja për luftë agresive ose konflikt të armatosur; Neni 131 – Keqpërdorimi i emblemave 
ndërkombëtare; Neni 132 – Rrëmbimi i fluturakes; Neni 133 – Rrezikimi i sigurisë së aviacionit civil; Neni 134 – Rrezikimi 
i sigurisë së lundrimit detar; Neni 135 – Rrezikimi i sigurisë së platformave fikse të vendosura në pragun kontinental; Neni 
136 – Piratëria; Neni 137 – Vendosja e skllavërisë, kushteve të ngjashme me skllavërinë dhe e punës së detyruar; Neni 138 – 
Kontrabandimi me migrantë; Neni 139 – Trafikimi me njerëz; Neni 140 – Fshehja e dokumenteve të identifikimit të 
viktimave të skllavërisë ose trafikimit me njerëz; Neni 141 - Rrezikimi i personave në mbrojtje ndërkombëtare; Neni 142 – 
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Falja e veprave penale të ndaluara përbën shkelje flagrante të Kushtetutës së Republikës së 

Kosovës dhe Ligjit për Faljen. Dekreti i Kritereve për Falje i nxjerrë në vitin 2012 shkon 

edhe më tutje duke theksuar se Institucioni i Presidentit do të ketë kujdes të shtuar për rastet e 

vrasjeve të rënda të kryera me mizori, vrasje e shumëfishtë, kundër fëmijës, gruas shtatzënë, 

dhe marrëdhënie seksuale me dhunë me të mitur.21 Paraqitja e kritereve më të rrepta në 

përgjithësi, e posaçërisht për krimet e caktuara të cilat janë mjaftë të ndjeshme për shoqërinë 

tregon një përparim sa i përket aspektit ligjor në fushën e faljes në Kosovë. Falja gjithashtu 

është e ndaluar për të dënuarit kërkesa e të cilëve më parë u është refuzuar nga Presidenti. 

Përjashtim mund të bëhet në rast se dëshmohen rrethana të reja nga refuzimi i mëparshëm i 

kërkesës. 

Baza ligjore e deritanishme, përjashtuar Dekretin e Kritereve për Falje të nxjerrë në vitin 

2012, është shumë e përgjithësuar dhe e mangët. Kriteret aktuale më shumë favorizojnë 

vlerësimet subjektive, duke pamundësuar trajtim të njëjtë për secilin të dënuar. Në anën tjetër, 

mangësitë ligjore janë vërejtur kryesisht në mospërfshirje të kriterit i cili do t’ua ndalonte të 

refuzuarve në Panelin për Lirim me Kusht që të kërkonin falje. Një praktikë e tillë vetëm sa 

do e pasuronte institutin e faljes ashtu që faljet të jepen në mënyrë të drejtë dhe meritore. 

Problem tjetër në mospërcaktimin e kritereve paraqitet e drejta e pakufizuar e të dënuarve për 

të kërkuar falje. Të dënuarit në Kosovë, në ditën e parë të vuajtjes së dënimit mund t’i 

drejtohen Presidentit për falje. Në Shqipëri, kjo e drejtë fitohet pasi të dënuarit të vuajnë 1/3 e 

dënimit.  

 

3.1.2. Procedura 

Procedurat për falje janë përcaktuar në Ligjin për Faljen dhe Dekretin e Kritereve për Falje të 

Presidentit. Procedurat përfshijnë paraqitjen e kërkesave për falje, shqyrtimin dhe vendosjen 

e tyre. Megjithëse Ligji është mjaftë i përgjithshëm, Dekreti i Kritereve për Falje i Presidentit 

tenton të saktësoj më shumë këto procedura dhe mbarëvajtjen e procesit. Dekreti i nxjerrë në 

vitin 2009, përveç saktësimit të dokumentacionit të nevojshëm për të bërë vlerësimin e 

rasteve si dhe krijimit të Komisionit Ad hoc për Falje, nuk përmbante elemente tjera 

përcaktuese për falje. Tutje, me dispozitat e tilla nuk është siguruar transparencë dhe 

llogaridhënie për procesin e faljes. Një përmirësim në këtë drejtim është vërejtur me nxjerrjen 

e Dekretit në janar 2012, ku tani janë përcaktuar profilet e anëtarëve të Komisionit Ad hoc 

për Falje. Megjithatë, mbetet shqetësues fakti se prapë nuk kufizohen përfaqësuesit që të mos 

jenë nga politika. Një avancim drejt transparencës në vendimmarrje dhe vlerësim të 

kërkesave është bërë me Dekretin e nxjerrë në vitin 2012, i cili kërkon që përbërja e 

Komisioni Ad hoc për Falje të bëhet publike së bashku me procedurat dhe vlerësimet 

përkatëse të Komisionit pas shpalljes së Dekretit për Falje. 

Një nga problemet kyçe të kornizës ligjore ndërlidhet me mos specifikimin e afateve kohore 

qoftë për paraqitjen e kërkesave, grumbullimin e të dhënave apo vlerësimin dhe vendosjen 

                                                                                                                                                                                              

Rrezikimi i personelit të kombeve të bashkuara dhe i personelit në marrëdhënie me to; Neni 143 – Marrja e pengjeve; Neni 
144 – Përvetësimi i paligjshëm, shfrytëzimi, transferi dhe vendosja e materialeve nukleare; Neni 145 – Kërcënimi për 
përdorimin ose kryerjen e vjedhjes a të plaçkitjes së materialit nuklear. Kapitulli XIV, Veprat Penale Kundër të Drejtës 
Ndërkombëtare. Kodi Penal i Kosovës, 6 korrik 2003. 
21 Supra note 12. 
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rreth rasteve. Rrjedhimisht, vullnetit të Presidentit, institucionet duhet t’i përgjigjen brenda 

disa ditëve. Mos saktësimi i afateve, ka shkaktuar çdo vit panikë dhe nxitim për t’i 

përfunduar raportet për të dënuarit. Për shembull, për faljet që pritet të ndodhin me 17 shkurt 

2012, Presidentja Atifete Jahjaga ka bërë kërkesën për raporte nga Shërbimi Korrektues i 

Kosovës me 17 janar 2012. Edhe paraardhësit e Presidentes kishin vepruar ngjashëm. Kjo në 

fakt është e pamundur të bëhet në mënyrë profesionale, posaçërisht në raste kur janë trajtuar 

500 kërkesa brenda javës.22  

Progresi i shënuar në Dekretin e Kritereve për Falje të nxjerrë në vitin 2012 nuk e plotëson 

një ndër kriteret bazë për sigurimin e plotë të transparencës. Në Dekret nuk specifikohet nëse 

shpallja e listës të të falurve do të përmbajë të dhënat si emrin, mbiemrin, datën e lindjes, 

kohën e dënimit, veprën penale për të cilën është dënuar, gjykata që ka shqiptuar dënimin, 

vendi ku vuan dënimin, si dhe koha e falur për të dënuarit. Me dispozitat e tanishme nuk 

parashihet asnjë element të cilin Presidenti duhet ta paraqes në Dekretin e Faljes, gjë e cila në 

tri vitet e kaluara ka shërbyer që Presidentët të fshehin kohën e falur të dënuarve të caktuar.23 

Publikimi i informatave për kohën e faljes në mënyrë selektive ngritë dyshimet sikurse në 

publik njashtu tek të dënuarit e tjerë rreth korrektësisë në ndarje të faljes. 

 

3.2. Praktikat e mbrapshta të faljeve 
Falja në Kosovë në vete përmban përparësitë si dhe anën tjetër të medaljes, disavantazhet. 

Përderisa Kushtetuta dhe legjislacioni i jep fuqi të konsiderueshme Presidentit për falje, 

Presidenti mund të veprojë mjaftë lehtë që falja t’i shërbej interesave kombëtare dhe 

shoqërisë në përgjithësi. Njëkohësisht fuqia kaq e madhe dhe kërkesat minimale për 

llogaridhënie dhe kontroll, lehtë mund të keqpërdoren. Falja për herë të parë në Republikën e 

Kosovës është zbatuar me 17 shkurt 2009, nga Presidenti i atëhershëm Fatmir Sejdiu. 

Funksionalizimi i institutit të faljes deri në ato momente ishte konsideruar sfidë në vete, 

megjithëkëtë, zbatimi i tij në tri vitet në vazhdim shtoi sfida të përmasave më të mëdha duke 

prodhuar madje shkelës të Kushtetutës dhe Ligjit për Faljen. 

Deri më tani 227 të dënuar janë falur tërësisht dhe pjesërisht nga Presidenti Fatmir Sejdiu dhe 

ushtruesi i detyrës së Presidentit Jakup Krasniqi. Në vitin 2010, Presidenti Fatmir Sejdiu 

kishte falur të dënuar për Trafikim me Njerëz, që përbën shkelje flagrante të Kushtetutës dhe 

Ligjit për Faljen, pasi që falja e kësaj vepre është e ndaluar me ligj.24 Përveç këtij rasti, 

Presidenti Fatmir Sejdiu kishte falur edhe të dënuar për vepra penale të krimit të organizuar 

që ndërlidhen me narkotikët, raste të dhunimit, si dhe të dënuar të cilit nuk ishin rekomanduar 

fare nga Komisioni i tij për vlerësim. Në anën tjetër, ushtruesi i detyrës së Presidentit Jakup 

Krasniqi, që u gjend në këtë pozitë me gjithë këto fuqi në një periudhë gjashtë mujore 

tranzicioni, fali si në numër ashtu edhe në kohë shumë më shumë se që bënte Presidenti 

                                                             
22 IKD intervistë me anëtarët e Komisionit Ad hoc për Falje të vitit 2009, 2010 dhe 2011 të Presidencës, dhjetor 2011 dhe 
janar 2012. 
23 Shënim: Në tri vitet e fundit, Dekret për Falje nuk kanë përmbajtur kohën e falur për 32 nga 227 të dënuar të falur nga 
Presidentët. Dekret për Falje, Dekreti numër 002-2009, Zyra e Presidentit, 17 shkurt 2009. Po ashtu, Dekret për Falje, 

Dekreti numër 001-2010, Presidenti i Republikës, 16 shkurt 2010. Po ashtu, Dekret për Falje, Dekreti numër 001-2011, Zyra 
e Presidentit, 14 shkurt 2011. 
24 Ligji për Faljen, ligji numër 03/L-101, Neni 4 mbi “E drejta për të kërkuar falje”, alinea 5, Kuvendi i Republikës së 
Kosovës, 12 dhjetor 2008. 
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Sejdiu çdo vit. Në listën e të falurve të ushtruesit të detyrës së Presidentit hyjnë të dënuar 

recidivist, vrasje të rënda, si dhe të dënuar të cilët kanë pasur sjellje të këqija në burg, dhe 

vepra të korrupsionit. Të gjitha këto falje kanë ngritur dilema për vlerësime të padrejta dhe 

jomeritore nga ana e Presidentëve. 

Përpiluesit e raporteve të cilët “jetojnë” me të dënuarit kanë rekomanduar një numër të 

dënuarve që mos të falen assesi. Shërbimi Korrektues i Kosovës për vitin 2009 dhe 2011 

kishte rekomanduar që mos të falen 256 të dënuar. Megjithatë, kjo nuk i ka bërë përshtypje 

Presidentit Sejdiu dhe ushtruesit të detyrës së Presidentit Krasniqi që nga kjo kategori të falin 

10 të dënuar.25 Gjithashtu, pjesa dërrmuese e të dënuarve të falur ishin refuzuar paraprakisht 

nga Paneli për Lirim me Kusht, ku 151 nga 227 apo 67% e të falurve bënin pjesë në këtë 

kategori. 

Shkeljet e vazhdueshme kanë ngritur shqetësime të ndryshme, ku falja tani shihet më shumë 

si një mundësi keqpërdorimi sesa një mjet për të promovuar sjellje të mira të të dënuarve dhe 

dorën e butë të shtetit. Falja e të dënuarve e përcjellë me shumë anomali nuk ka kaluar pa u 

vërejtur nga Komisioni Evropian, ku Raportet e Progresit për Kosovën për 2010 dhe 2011 

kanë ngritur këtë shqetësim.26 Zbatimi i mbrapsht i faljes vetëm sa ka rënduar sistemin e 

drejtësisë në Kosovë duke zhvlerësuar krimet e gjykuara, duke cenuar Kushtetutën dhe 

Ligjet, të gjitha këto kategorizuan faljen si një ndër pikat më të zeza për dy vite rresht në 

Raportin e Progresit. Fillet e zbatimit të institutit të faljes për fat të keq ndërtuan një institut i 

cili u degradua në masë nga Presidentët duke shkelur edhe Kushtetutën për të falur të dënuar. 

 

3.2.1. Shkelja e Kushtetutës dhe Ligjit  

Liritë e shumta dhe fuqia tepër e madhe e Presidentit në zbatimin e faljes kufizohet në faljen 

e të dënuarve të cilët kategorizohen si të pafalshëm në bazë të kapitujve XIII dhe XIV të 

Kodit Penal të Kosovës, ku bën pjesë edhe Trafikimi me Njerëz. Faljet e 16 shkurtit 2010 nga 

Presidenti Fatmir Sejdiu arritën kulmin e shkeljeve, pasi që Komisioni Ad hoc për Falje i 

kishte sugjeruar atij të fal të dënuarën për Trafikim me Njerëz. Kjo e fundit paraprakisht ishte 

refuzuar për t’u liruar me kusht nga Paneli për Lirim me Kusht për shkak të natyrës së veprës. 

Rrethanë për refuzim ishte serioziteti i veprës penale duke konsideruar si tepër të dëmshme 

për komunitetin, vendet e rajonit, dhe komunitetin ndërkombëtar në tërësi. Për më tepër 

përshkrimi i mëposhtëm zë vend në arsyetim të gjykatësve të Panelit për Lirim me Kusht: 

“... [Ajo] me qëllim të përfitimit të saj personal detyrimisht e ka përfshirë të 

miturën që të ketë marrëdhënie seksuale me klient të ndryshëm. ”
27

 

Mëshira e Presidentit Fatmir Sejdiu për t’i falur gjashtë muaj të dënuarës për Trafikim me 

Njerëz ishte në kundërshtim me Ligjin për Faljen. Rrjedhimisht, është shkelur Kushtetuta e 

                                                             
25 Shënim: Dokumentet zyrtare të përgatitura me rekomandime nga Shërbimi Korrektues i Kosovës për vitet 2009 dhe 2011. 
Në vitin 2010 rekomandime të tilla nuk ishin bërë për shkak të kërkesës asokohe nga Presidenti Fatmir Sejdiu. Në vitin 
2010, raportet është kërkuar të dorëzohen të pa kategorizuara dhe pa rekomandime. IKD intervistë me z. Resmi Hoxha, 
Komesar i Shërbimit Korrektues të Kosovës. Ministria e Drejtësisë, dhjetor 2011. 
26 Raporti i Progresit 2010 për Kosovën (Bruksel: Komisioni Evropian, 9 nëntor 2010), 11. Po ashtu, Raporti i Progresit 

2011 për Kosovën (Bruksel: Komisioni Evropian, 12 dhjetor 2011), 13. 
27 Aktvendim për refuzim të kërkesës për lirim me kusht, PLK numër 76/09, Paneli për Lirim me Kusht, Ministria e 
Drejtësisë, qershor 2009. 
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Republikës së Kosovës, respektivisht Ligji për Faljen.28 Shkeljet e bëra nga Presidenti nuk 

janë shkelje procedurale por janë shkelje materiale të së drejtës.29 Falja në kundërshtim me 

Kushtetutën dhe Ligjin mund të bëhej vetëm nga ata që mund të jenë injorant të fushës 

juridike, në të kundërtën për një shkelje e tillë duhet hetuar se cilat kanë qenë përfitimet 

materiale apo politike. Duke pasur parasysh përbërjen e komisionit, i cili ka përfshirë 

Kryetarin e Gjykatës Supreme, Këshilltarin e Presidentit me prapavijë juristi, si dhe vetë 

përgatitja akademike e Presidentit në fushën juridike, shkeljet e tilla lënë për të dyshuar se në 

këtë rast bëhet fjalë për persona laik të fushës juridike. Andaj, rasti në fjalë si dhe raste të 

tjera nuk duhet assesi të kalojnë pa ndonjë hetim të detajuar nga Prokurori i Shtetit. Në të 

kundërtën, mos zbardhja e këtij rasti skandaloz që paraqet shkelje të Kushtetutës krijon 

pasiguri juridike në zbatimin e instituti të faljes. 

 

3.2.2. Zhvlerësimi i krimit 

Për tri vite, Presidentët kanë falur gjithsej 236 vite për të dënuarit. Shumë nga këto vite i janë 

falur të dënuarve për krime shumë të rënda, raste këto që paraqesin sfidën më të madhe për 

sistemin gjyqësor të vendit. Në vitin 2009, ishin falur të dënuar për vrasje të trefishtë, vrasje 

nga hakmarrja e paskrupullt, grabitës të cilët në burg kishin shfaqur agresivitet të theksuar 

përfshirë sulm ndaj oficerëve korrektues.30 Në vitet në vazhdim, lista e të falurve të 

Presidentit kishte përfshirë recidivist të krimit, të dënuar që në vazhdimësi kanë shfaqur 

sjellje të këqija nëpër burgje, të dënuar të përfshirë në kontrabandim me armë dhe shumë 

raste tjera. Falja e të dënuarve ka ndikim domethënës në sistemin e drejtësisë në përgjithësi, 

posaçërisht në praktikën e dënimeve të shqiptuara nga ana e gjykatësve. Gjykatësit peshojnë 

gjatë provat për të ndarë drejtësinë, dhe se matja e dënimit është një prej sfidave të tyre për të 

dëshmuar arsyeshmërinë e shqiptimit të viteve të burgimit.31 Prandaj, bazë për shqiptim dhe 

falje të dënimit është pesha e krimit. Në rrethana normale, ky kriter është përcaktues për 

rrezikun që ai krim paraqet për shoqërinë. Në Kosovë, lufta kundër korrupsionit është një nga 

sfidat më të mëdha të kësaj shoqërie. Megjithatë, listat e personave të falur përmbajnë edhe të 

dënuar për këto vepra, përfshi dy të falur të dënuar për përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës. 

Faljet e deritanishme të të dënuarve tregojnë për një injorim të rrethanave si dhe vlerësimin 

adekuat të peshës së krimeve nga ana e Komisionit Ad hoc për Falje dhe vetë Presidentëve.  

Me qëllim të analizimit të thuktë të rasteve të falura, kohës së falur, krahasimit ndër vite, e 

shumë rrethanave tjera, IKD ka krahasuar faljet e vitit 2010 dhe atij 2011, të cilat gjithashtu 

janë paraqitur në mënyrë statistikore në tabelën më poshtë. 

 

                                                             
28 Shënim: Ligji për faljen saktëson se “Personi i dënuar në bazë të Kreut XIII dhe XIV të Kodit Penal të Kosovës, [...] nuk 
ka të drejtë të kërkojë falje”, ku “Trafikimi me Njerëz” është neni 139 brenda kapitullit XIV të Kodit penal . Supra note 24. 
29 IKD intervistë me ekspertë juridik, dhjetor 2011 dhe janar 2012. 
30 IKD intervistë me zyrtarë të Panelit për Lirimin me Kusht, Ministria e Drejtësisë, janar 2012. 
31 IKD intervistë me znj. Tonka Berishaj, Gjykatëse në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë, janar 2012. 
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Presidenti Fatmir Sejdiu Ushtruesi i detyrës së Presidentit Jakup Krasniqi 

Faljet 2010 Faljet 2011 
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Vrasje 14 23% 162 38% 11.57 52 50% 1260 67% 25.71 

Vrasje e rëndë 2 3% 36 8% 18.00 11 11% 360 19% 32.73 

Krim i organizuar 3 5% 15 4% 7.50 0 0% 0 0% 0.00 

Narkotik* 5 8% 21 5% 4.20 0 0% 0 0% 0.00 

Trafikim me njerëz 1 2% 6 1% 6.00 0 0% 0 0% 0.00 

Dhunim 1 2% 0 0% 0.00 0 0% 0 0% 0.00 

Mbajtja e armës** 0 0% 0 0% 0.00 4 4% 18 1% 6.00 

Furnizim i armëve*** 0 0% 0 0% 0.00 2 2% 12 1% 6.00 

Përvetësimi në detyrë**** 0 0% 0 0% 0.00 2 2% 3 0% 3.00 

Shpërdorimi 1 2% 0 0% 0.00 1 1% 3 0% 3.00 

Tabela 1 - Krahasim i veprave penale nga më të rëndat të falura nga Presidenti Fatmir Sejdiu në vitin 2010 dhe Presidenti në Detyrë Jakup Krasniqi në vitin 2011 

* Vepra që ndërlidhen me narkotik dhe substanca psikoterapike 
** Mbajtja në Pronësi, në Kontroll, në Posedim ose në Shfrytëzim të Paautorizuar të Armëve 
*** Furnizim, transport, prodhim, këmbim ose shitje e paautorizuar e armëve 
**** Përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës 

 



 

Në përgjithësi, Presidentët kanë treguar për dorën e butë të shtetit duke falur deri më tani 227 

të dënuar. Analiza e faljeve veç e veç si dhe krahasimi i faljeve nga viti në vit, nxjerrë dallime 

thelbësore në zbatimin e faljes, posaçërisht po të krahasohen faljet e Presidentit dhe ushtruesit 

të detyrës së Presidentit. Në vitin 2011, me t’iu dhënë rasti, ushtruesi i detyrës së Presidentit 

Jakup Krasniqi, edhe pse në një pozitë e cila nuk mund të zgjatë më shumë se gjashtë muaj,32 

ishte treguar shumë më dorë lirë se sa Presidenti Fatmir Sejdiu. Ai kishte falur 103 të dënuar 

përnjëherë që ishte plotë 41 të falur më shumë sesa një vit më parë. Kemi shumë elemente në 

faljet e Presidentëve për të ngritur shqetësimin rreth zhvlerësimit të institutit të faljes, sikurse 

janë faljet për vrasje të rënda. Kriteret e caktuara si në ligj ashtu edhe në dekret, e njashtu 

vlerësimet qoftë të Komisionit apo ato vetanake të Presidentëve iu kanë shkuar më së shumti 

për shtati të dënuarve për vrasje, përfshi ata për vrasje të rënda. Në vitin 2010, Presidenti 

Fatmir Sejdiu kishte falur 14 të dënuar për vrasje dhe 2 të dënuar për vrasje të rëndë, që 

përbënin 26% të rasteve të cilat ishin falur gjatë vitit 2010. Në vitin 2011, ushtruesi i detyrës 

së Presidentit Jakup Krasniqi kishte falur 63 të dënuar për vrasje dhe vrasje të rëndë që ishte 

numër më i lartë sesa numri i përgjithshëm i të falurve në vitin 2010. Të dënuarve për vrasje 

dhe vrasje të rëndë, Presidenti Fatmir Sejdiu në vitin 2010 iu kishte falur 11.33 vjet, ndërsa 

ushtruesi i detyrës së Presidentit Jakup Krasniqi iu kishte falur 135 vjet apo 86% të kohës së 

falur për të dënuarit në vitin 2011. Në mesin e të falurve të dënuar për vrasje kishte të atillë të 

përfshirë në vrasje të shumëfishta, recidivist, si dhe të përfshirë në vrasje tejet mizore. Nuk do 

të thotë që numri i të dënuarve të falur të jetë i kufizuar, por kjo nuk nënkupton faljen pa 

meritë. Kjo, ngase një alokim kaq i madh i faljes vetëm për vrasje është krejtësisht i 

papranueshëm ngase ndikon në humbjen e besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë dhe 

vetë zbatimin e faljes nga Presidentët. Praktika e tillë e faljeve për të dënuarit e vrasjeve, 

posaçërisht atyre të rënda, jep një mesazh të gabuar tek gjykatësit, gjë e cila mund të ndikoj 

në zbutje të politikës së dënimeve. 

Dallimet e zbatimit të faljes vërehen edhe në raste të caktuara sikurse rastet e të dënuarve për 

grabitje dhe narkotik. Në vitin 2010, 45 muaj dhe 21 muaj iu ishin falur të dënuarve për 

grabitje, respektivisht vepra të ndërlidhura me narkotik. Një vit më pas të dënuarit për këto 

krime nuk ishin falur për shkak se ishin vlerësuar me rrezik të përsëritjes.33 Vlerësimet 

diametralisht të kundërta për një kohë të shkurtër janë problem i cili vije si pasojë e 

vlerësimeve subjektive të anëtarëve të Komisioneve Ad hoc për Falje si dhe Presidentëve. Në 

asnjë moment këto vlerësimet e këtyre të fundit nuk janë bazuar në rrezikshmërinë e veprave 

e cila më së miri pasqyrohet në Strategjitë dhe Planet e Veprimit Shtetërore kundër Krimit të 

Organizuar 2009-2012, Korrupsionit 2009-2011, Kundër Drogave 2009-2012, si dhe 

Strategjinë e Sigurisë për Kosovën. Faljet e Presidentëve për vepra si Trafikim me Njerëz apo 

Përvetësim Gjatë Ushtrimit të Detyrës, që hyn në kuadër të veprave të korrupsionit, vetëm sa 

e mbështesin një përfundim të tillë.  

Deri më tani nuk është bërë ndonjë ndërlidhje logjike në mes të zbatimit të faljes dhe sistemit 

të drejtësisë në vend. Sistemi prokurorial dhe gjyqësor janë duke tentuar që përmes hetimit 

dhe dënimit të rasteve të pakta të krimeve të caktuara të parandalojnë disa nga dukuritë 

                                                             
32 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 90 rreth “Mungesës së Përkohshme të Presidentit”, alinea 3, Kuvendi i 
Republikës së Kosovës, 17 shkurt 2008. 
33 IKD intervistë me ish-anëtar të Komisioneve Ad hoc për Falje të Presidentëve, dhjetor 2011 dhe janar 2012. 
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negative. Rrjedhimisht, institucioni i Presidentit duhet të ketë parasysh se kujdesi i shtuar në 

ekzekutimin e kompetencave të faljes mund të ndihmojë institucionet e gjyqësorit apo në të 

kundërtën do të vështirësoj arritjen e qëllimeve të dënimeve si dhe humbjen e besimit të 

qytetarëve në organet e drejtësisë. Një konkludim i tillë paraqitet edhe në literaturën 

shkencore penale, ku theksohet se “dhënia e paarsyeshme në përmasa të gjera e amnistisë dhe 

faljes mund të ndikojë në mënyrë negative në efektin e aktgjykimeve, në autoritetin e 

gjykatave, në opinionin publik si dhe në qëndrimin e gjykatave në lëmin e matjes së dënimit 

dhe në përgjithësi në shqiptimin e sanksioneve penale.“34 Çdo vit, publiku kishte një reagim 

mjaftë negativ ndaj përzgjedhjeve të të dënuarve për falje nga ana e Presidentëve.35 Trendi i 

këtillë i faljeve mund të konsiderohet i paarsyeshëm dhe si i tillë vetëm sa do të kontribuoj 

negativisht në aspekte të ndryshme, e mbi të gjitha rënien e besimit të qytetarëve në sistemin 

e drejtësisë në vend. 

 

3.2.3. Falje e të refuzuarve për lirim me kusht 

Në vitin 2009, Presidenti Fatmir Sejdiu në listën e 62 të falurve, kishte përfshirë 48 të dënuar 

të cilët ishin refuzuar paraprakisht nga Paneli për Lirim me Kusht. Ky trend i faljes kishte 

vazhduar edhe në vitin 2010, ku 44 nga 62 të falurit ishin refuzuar paraprakisht për lirim me 

kusht. Falja enorme e të refuzuarve nga Paneli për Lirim me Kusht, nuk ka kaluar pa u 

theksuar në Raportin e Progresit 2010 për Kosovën të Komisionit Evropian.36 Përkundër asaj 

se fenomeni i tillë ka vënë në pikëpyetje të tërë procesin e vlerësimit të faljeve, ushtruesi i 

detyrës së Presidentit Jakup Krasniqi ka vazhduar me praktikën e njëjtë ku nga 103 të falur, 

59 prej tyre ishin refuzuar paraprakisht nga Paneli për Lirim me Kusht. Çdo vit mbi gjysma e 

të falurve ishin refuzuar për t’u liruar me kusht sikurse tregon tabela më poshtë. 

TË FALUR 

Viti Numri i përgjithshëm Paraprakisht të refuzuar nga 

Paneli për Lirim me Kusht 

% 

2009 62 48 77% 

2010 62 44 71% 

2011 103 59 57% 

TOTAL 227 151 67% 

Tabela 2- Faljet e bëra për të dënuarit të refuzuar paraprakisht nga Paneli për Lirim me Kusht 

Këto shqetësime vijnë si rrjedhojë e kritereve të ngjashme për falje dhe lirim me kusht, për të 

cilat vlerësimi është bërë duke zbatuar kritere të dyfishta. Kriteret e përcaktuara në Ligjin për 

Faljen janë pothuajse identike me kriteret e vendosura për lirim me kusht në Urdhëresat që 

qeverisin punën e Panelit për Lirim me Kusht. Të dy këto institute me rastin e faljes dhe 

lirimit me kusht marrin parasysh peshën e krimit, pendimin e sinqertë, sjelljet e të dënuarit, si 

                                                             
34 Supra note 1. 
35 “Presidenti Tregohet i Mëshirshëm për Vrasës të Dyfishtë e Dilerë Droge”. Mitrovicali News, 21 shkurt 2010. Shih 
http://www.mitrovicali.com/?p=692 (qasur për herë të fundit më 21 janar 2012). 
36 Supra note 26. 
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dhe rrezikun e recidivizmit.37 Përkundër asaj se kriteret e faljes dhe lirimit me kusht në masë 

të madhe janë të ngjashme, instituti i faljes krijon shumë më shumë privilegje për të dënuarin 

sesa instituti i lirimit me kusht. Andaj, kërkohet një kujdes i shtuar në vlerësimin e të 

dënuarve të cilët kërkojnë falje, ngase periudha e falur nga Presidenti nuk mund të 

kontestohet e as nuk mund të ketë mbikëqyrje për socializmin dhe riintegrimin e të dënuarve 

të cilëve iu është falur pjesa e mbetur e dënimit. Në anën tjetër, i liruari me kusht është nën 

mbikëqyrje të Shërbimit Sprovues pranë Ministrisë së Drejtësisë,38 dhe në raste të caktuara 

mund të ndodh edhe revokimi i lirimit me kusht,39 një fenomen ky që rrallëherë ka ndodhur 

në praktikë.40 Duke pasur parasysh këto rrethana, Komisioni Ad hoc për Falje i Presidentit 

duhet të jetë tejet rigoroz në vlerësimin e të gjitha argumenteve të paraqitura nga i dënuari. 

Vendimet e Panelit për Lirim me Kusht, i cili popullohet nga shërbyes civil dhe profesionistë 

larg ndikimeve politike, do të kontribuonin në evitimin e rasteve të faljes të të dënuarve jo 

meritorë. Deri më sot, anëtarët e Komisioneve Ad hoc për Falje janë treguar neglizhent në 

trajtimin e kërkesave pasi që 67% të dënuarve që i kanë falur paraprakisht ishin refuzuar nga 

Paneli për Lirim me Kusht. IKD ka analizuar ngjashmërinë ligjore të kritereve të këtyre dy 

instituteve të cilat janë paraqitur në tabelën më poshtë. 

Kriteret në Ligjin për Falje Kriteret e Panelit për Lirimin me Kusht 

Pesha e Krimit Pesha e krimit 

Rreziku i recidivizmit 
Historia e kaluar kriminale 

Ekzistenca e një rreziku të përgjithshëm për publikun 

Pendimi i sinqertë 
Qëndrimi i personit të dënuar ndaj viktimës 

Përshkrimi i personit të dënuar për krimin 

Shfaqja e sjelljeve dhe 

karakterit të respektueshëm 

Sjellja gjatë burgimit 

Gjendja psikiatrike apo psikologjike 

Historia sociale dhe kontaktet familjare 

Planet e personit të dënuar pas lirimit 

Pranimi i kontrollit dhe ndihmesës nga Shërbimi Sprovues i Kosovës 

Perspektiva që një person i dënuar me origjinë të huaj ka synimin që 

të kthehet në shtëpi 

 Gjendja fizike* 

Tabela 3 - Ngjashmëria e kritereve për falje dhe lirim me kusht 

* Ky kriter në cilëndo mënyrë mund të paraqitet vetëm si rrethanë lehtësuese për lirim me kusht në rastet kur të 

dënuarit kanë probleme shëndetësore. 

                                                             
37 Supra note 6. Po ashtu, Urdhëresat numër PLK/2009/1 për plotësimin dhe ndryshimin e urdhëresave UNMIK/CRP/2008/1 

që qeverisin punën e Panelit për Lirimin me Kusht, Ministria e Drejtësisë, 1 qershor 2009. 
38 Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, Ligji numër 03/L-191, Neni 218 mbi “Lirimin me kusht”, alinea 3, Kuvendi i 
Republikës së Kosovës, 22 korrik 2010.  
39 Kodi Penal i Kosovës, Neni 81, “Revokimi i lirimit me kusht”, 6 korrik 2003. 
40 IKD intervistë me z. Bedri Duraku, Koordinator në Panelin për Lirim me Kusht, janar 2012.  
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Kriteret e ngjashme të këtyre dy instituteve dhe mënyra e zbatimit të tyre në praktikë është 

dëshmuar se kanë shërbyer vetëm sa për sy e faqe. Kjo ngase vlerësimet e Komisionit Ad hoc 

për Falje me ato të Panelit për Lirim me Kusht dallojnë në esencë ku në njërën anë të dënuarit 

falen ndërsa të njëjtit nuk lirohen as me kusht. Ndryshimet bazike në vlerësim të këtyre 

instituteve, duke përfshirë rastet skandaloze të falura nga Presidentët për krime të rënda të 

kryera në mënyrë mizore, tregojnë për një vlerësim skajshmërisht subjektiv dhe të 

paarsyeshëm nga ana e Komisionit Ad hoc për Falje. Për të evituar padrejtësitë të cilat 

rrjedhin nga vlerësimet e këtyre të fundit dhe duke pasur parasysh kriteret e ngjashme që 

aplikohen po ashtu për lirimin me kusht, Komisioni Ad hoc për Falje assesi nuk duhet të 

sugjerojë falje për të dënuarit të cilëve paraprakisht iu është refuzuar lirimi me kusht, gjë që 

dëshmon se ata kanë kaluar vlerësimin nëpër një filtër gjykatësish. 

Vendimet kaq të ndryshme në mes të dy instituteve ngrenë dilemën rreth objektivitetit në 

ndarjen e drejtësisë apo ofrimit të dokumentacionit zyrtar për të njëjtat raste. Marrë parasysh 

shqetësimet e ngritura nga vetë të burgosurit, shqetësimet e ngritura publikisht në media, dhe 

kritikën e ashpër të Raportit të Progresit të Komisionit Evropian, pikërisht rreth këtyre 

faljeve, do të duhej që falja e të dënuarve të refuzuar nga Paneli të ishte pistë e hetimeve nga 

Prokurori i Shtetit në shërbim të zbardhjes së të vërtetës. Të gjitha këto shkelje dhe 

kundërshti në zbatimin e së drejtës me rastin e faljes dhe lirimit me kusht, do të eliminohen 

në rast se në Kuvendin e Kosovës do të kalojë propozimi i ri për ndryshimin e këtyre 

dispozitave që e rregullojnë vendimmarrjen e ndërsjellë nga Komisioni Ad hoc për Falje dhe 

Paneli për Lirim me Kusht. Hartuesit e Draft Kodit Penal të Kosovës, i cili gjendet në 

procedura shqyrtimi në Kuvend, pikërisht shtjellimin e kanë adresuar në dispozita të cilat në 

rast se dikush nga të dënuarit refuzohet nga Paneli për Lirim me Kusht, assesi nuk do të kenë 

të drejtë të falen. 

 

3.2.4. Raportet kundërthënëse 

Presidenti për të bërë falje përveç kërkesës nga të dënuarit bazohet në dosjet dhe raportet të 

cilat përgatiten nga Shërbimi Korrektues i Kosovës. Raportet përgatiten nga ekipe të cilat 

përbëhen prej: punëtorit social, zyrtarit ligjor, psikologut, mjekut, përgjegjësit për siguri, 

zyrtarit për aftësim profesional, zyrtarit për punësim, zyrtarit për arsimim, udhëheqësit për 

programe dhe regjime të të burgosurve, si dhe psikiatrit. Praktika e përpilimit të këtyre 

raporteve dëshmon se ato kanë qenë të mangëta dhe jo profesionale. Sa i përket mangësisë së 

raporteve, në raste të caktuara dokumentacioni nuk kishte qenë i kompletuar si dhe një pjesë e 

dokumenteve të ofruara pas kërkesës së Komisionit Ad hoc për Falje të Presidentit nuk kishte 

përmbajtur vulën si dhe elementet tjera, duke ngritur dyshime se dokumentet e tilla mund të 

mos ishin zyrtare.41 Dyshimet për këtë bazohen edhe në rastet kur për të dënuarin e njëjtë 

ndryshon vepra penale e paraqitur në Panelin për Lirim me Kusht dhe Presidencë. Paneli për 

Lirim me Kushte kishte pranuar kërkesën për lirim me kusht të dënuarit për veprën penale të 

prodhimit të paautorizuar të narkotikëve. Në vitin 2011, i njëjti i dënuar kishte kërkuar falje 

                                                             
41 IKD intervistë me anëtarët e Komisionit Ad hoc për Falje të vitit 2009, 2010 dhe 2011 të Presidencës, dhjetor 2011 dhe 
janar 2012. 
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por në Presidencë figuron si i dënuar për një vepër tjetër penale, për të cilën i ishin falur 3 

muaj. Pra, rasti i njëjtë me cilësime të ndryshme.  

Sa i përket mungesës së profesionalizmit, raportet e përgatitura janë të përgjithësuara. Në 

raste të caktuara raportet që i dorëzohen Komisionit Ad hoc për Falje të Presidentit janë me 

rekomandime pozitive. Për të njëjtat raste ekzistojnë raporte nga ekipet e brendshme të 

Shërbimit Korrektues të Kosovës sa i përket disiplinës dhe gjendjes shëndetësore të cilat e 

thonë të kundërtën. Pra, raportet përfundimtare nuk paraqesin vlerësimin objektiv për të 

dënuarit gjatë vuajtjes së dënimit. I njëjti problem ngritët si shqetësim në Panelin për Lirim 

me Kusht, në të cilin janë hasur pikërisht këto kundërthënie, të cilat në disa raste janë 

eliminuar pas insistimeve të Kryetarëve të Kolegjeve. Për shembull në vitin 2010, Presidenti 

kishte falur 12 muaj të dënuarit për vrasje, pasi që Komisioni Ad hoc për Falje kishte dhënë 

arsyetimin se ka pasur sjellje të mira në burg, nuk ka rrezik për recidivizëm si dhe për shkak 

të pendimit.42 I njëjti person ishte refuzuar nga Paneli për Lirim me Kusht për shkak të 

sjelljeve jo të mira, përkatësisht për sulm ndaj oficerit korrektues gjatë qëndrimit në burg dhe 

se i dënuari ishte recidivist i krimit. Edhe në vitin 2011 kishte pasur falje të të dënuarve të 

cilët Paneli për Lirim me Kusht i kishte refuzuar paraprakisht për shkak të sjelljeve jo të mira 

të tyre gjatë kohës në burg.43 Falja e bërë nga Presidenti bazuar në raportet përfundimtare të 

përpiluara nga Shërbimi Korrektues i Kosovës krijon dyshime të bazuara në vlerësimin 

objektiv për të gjithë të dënuarit që janë falur, nëse falja është dhënë me meritë. Kjo bazohet 

edhe në përvojën e këtyre raporteve të ngjashme nga Shërbimi Korrektues, të cilat dorëzohen 

në Panelin për Lirim me Kusht. Në vitin 2011, Paneli për Lirim me Kusht në një aktvendim 

të tij kishte nxjerrë në shesh se ka pranuar raporte kundërthënëse nga ekipet e Shërbimit 

Korrektues të Kosovës. Përkundër asaj se të dënuarit i ishte shqiptuar sanksion disiplinor me 

dhjetë ditë vetmi, Oficeri Korrektues nuk e kishte paraqitur këtë rast, madje kishte shkuar aq 

larg me vlerësimin saqë kishte konstatuar se pikërisht ky i dënuar kishte pasur sjellje të mira 

me stafin dhe të dënuarit.44 Udhëheqësit e institucioneve korrektuese kanë dështuar që të 

sanksionojnë një anomali të tillë edhe pse ky rast ishte ngritur zyrtarisht.45 Raste të këtilla të 

keqpërdorimit nuk përjashtohen nga drejtuesit e Shërbimit Korrektues të Kosovës, por ato 

deklarohen vetëm si raste të izoluara dhe jo si dukuri.46  

Paneli për Lirim me Kusht që nga fillimi deri më tani ka pranuar shpesh raporte të ngjashme 

vetëm se u është ndryshuar emri dhe mbiemri i të dënuarit, ku madje në 95% të rasteve 

raportet e burgjeve janë pozitive.47 Shqetësimet për kualitetin e raporteve burojnë nga fakti se 

përpiluesit e tyre kalojnë shumë pak kohë dhe japin minimumin për të vlerësuar sa më 

objektivisht gjendjen e të dënuarve. Për shembull, psikologët nuk vizitojnë asnjëherë apo fare 

pak të dënuarit dhe raportet e tyre i përpilojnë në bazë të materialeve të tjera, gjë që e 

komprometon objektivitetin e raporteve. Përveç raportit të psikologut, raport të pabazuar në 

gjendjen reale të të dënuarit paraqesin edhe mjekët, raportet e të cilëve janë të përgjithshme. 

                                                             
42 Shënim: Presidenti kishte bërë një falje të tillë në vitin 2010. Dekreti i Presidentit për Falje për vitin 2010. 
43 IKD intervistë me z. Bedri Duraku, Koordinator i Panelit për Lirim me Kusht, janar 2012. 
44 Aktvendim për refuzim të kërkesës për lirim me kusht, PLK numër 146/10, Paneli për Lirim me Kush, Ministria e 
Drejtësisë, maj 2011. 
45 IKD intervistë me z. Bedri Duraku, Koordinator në Panelin për Lirimin me Kusht, Ministria e Drejtësisë, janar 2012. 
46 IKD intervistë me z. Resmi Hoxha, Komesar i Shërbimit Korrektues të Kosovës, Ministria e Drejtësisë, janar 2012. 
47 IKD intervistë me znj. Tonka Berishaj, Gjykatëse në Gjykatën e Qarkut Prishtinë si dhe Kryesuese e Panelit për Lirim me 
Kusht, janar 2012. 



22 

Një praktikë e tillë, qasje mjaftë e kufizuar dhe jo-profesionale e përpilimit të raporteve 

pamundëson të nxirret pasqyrë reale duke pasur parasysh specifikat për secilin rast duke 

përfshirë krimet e kryera nga të dënuarit, qëndrimin e tyre ndaj krimit si dhe sjelljen e tyre 

nëpër burgje. Andaj, është e papranueshme që ekipet multi-profesionale të Shërbimi 

Korrektues i Kosovës të vazhdojnë qasjen shkel e shko të përpilimit të raporteve, ngase ato në 

shumicën e rasteve janë përcaktuese për vendimmarrje të faljeve apo lirimit me kusht. 

Shqetësimet në lidhje me të gjitha këto raporte dhe vërtetësinë e tyre deri më tash nuk kanë 

mundur të evitohen. Arsye për këtë është mungesa e mekanizmave efikas të kontrollit të cilët 

nuk kanë nxjerrë para përgjegjësisë akterët e përfshirë në përpilimin e këtyre raporteve.  

Brengë tjetër e Panelit për Lirim me Kusht dhe Komisionit Ad hoc për Falje paraqitet 

kategorizimi i të dënuarve të cilët rekomandohen nga Shërbimi Korrektues i Kosovës. Ky i 

fundit, pa mbështetje të saktësuar në ligj vazhdimisht kanë bërë rekomandime pozitive dhe 

negative për të dënuarit që aplikojnë për falje dhe lirim me kusht.48 Në lidhje me institutin e 

faljes, Shërbimi Korrektues i Kosovës kishte dhënë rekomandimet e veta se kush të falet 

pjesërisht dhe tërësisht dhe kush të mos falet për vitin 2009 dhe 2011. Ndërsa në vitin 2010, 

Presidenti Fatmir Sejdiu kishte saktësuar në kërkesën e tij drejtuar Shërbimit Korrektues se 

dosjet duhet të vijnë pa rekomandimet e këtij të fundit. Në vazhdimësi, Shërbimi Korrektues 

kishte sugjeruar faljen e shumë më shumë të të burgosurve sesa që Presidentët kishin bërë.49 

Tutje, Shërbimi Korrektues i Kosovës kishte saktësuar në sugjerimet e veta poashtu edhe 

kohën e cila duhet falur secilit të dënuar. Më poshtë është prezantuar tabela përmbledhëse 

statistikore për sugjerimet e Shërbimit Korrektues të Kosovës në tri vitet e zbatimit të faljes. 

Kategoritë e rekomanduara nga Shërbimi 
Korrektues i Kosovës 

2009 2010 2011 

Kërkesa nga të dënuarit për falje 586 683 452 

Nuk janë rekomanduar për falje 123 * 133 

Rekomanduar për falje të pjesërishme 284 * 271 

Rekomandim për falje të pjesës së mbetur të 

dënimit 
123 * 48 

Nuk i kanë plotësuar kushtet ligjore për falje 56 * / 

Janë falur nga Presidenti 62 62 103 

Tabela 4 – Rekomandimet për falje të Shërbimit Korrektues të Kosovës 

* Në vitin 2010, Presidenti Sejdiu kishte kërkuar që të mos ketë kategorizim nga ana e Shërbimit Korrektues për 

të dënuarit. 

Rekomandimet nga ana e Shërbimit Korrektues të Kosovës, të pabazuara në ligj dhe aktet 

tjera rregullative paraqiten si shqetësuese për shkak të vlerësimeve subjektive. Raste të tilla 

janë paraqitur në këtë raport dhe ato dëshmojnë se vlerësimet e ekipeve të Shërbimit 

Korrektues mund të shpijnë në vlerësime të gabuara dhe jomeritore në faljen e të dënuarve 

dhe lirimin e tyre me kusht. Nëse duhet bërë rekomandime të tilla nga këto ekipe, atëherë 

                                                             
48 Shënim: Asnjë dokument ligjor, përfshi Ligji për Faljen dhe Dekretin e Kritereve të Presidentit, nuk kërkojnë në mënyrë 
specifike rekomandime për të dënuarit nga ana e Shërbimit Korrektues të Kosovës. Supra note 6. Po ashtu, Supra note 11. 
49 Shih tabelën numër 4. Po ashtu, IKD intervistë me z. Resmi Hoxha, Komesar i Shërbimit Korrektues të Kosovës, Ministria 
e Drejtësisë, dhjetor 2011. 
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fillimisht kjo duhet rregulluar me akte ligjore, ndërsa evitimi i problemeve të paraqitura dhe 

besimi në këto rekomandime do të rritet me ngritjen e kapaciteteve dhe profesionalizmit në 

Shërbimin Korrektues të Kosovës.  

 

3.2.5. Përbërja e komisioneve 

Instituti i faljes përveç që është një privilegj i Presidentit është edhe mekanizëm i cili kërkon 

përgjegjësi të lartë pasi që në një shtet demokratik kërkohet që faljet të bëhen në bazë të 

kritereve për të evituar shkeljet dhe padrejtësitë. Andaj, Ligji për Faljen ka quar përpara 

krijimin e institutit të faljes, ashtu siç kërkohet me Kushtetutë, duke paraparë rregulla, 

megjithëse mjaftë të mangëta, për eliminimin e keqpërdorimeve të një instituti të tillë. 

Dekreti i Kritereve për Falje parasheh krijimin e një Komisioni Ad hoc për Falje ashtu që të 

bëhet vlerësim i thuktë i të gjitha kërkesave dhe Presidenti të ketë mundësinë të falë vetëm të 

dënuarit të cilët meritojnë faljen. Andaj, përbërja e Komisionit Ad hoc për Falje luan rol 

mjaftë të rëndësishëm në gjithë këtë proces pasi që janë sugjerimet e anëtarëve ato që 

diktojnë në vendimin e Presidentit.  

Përkundër dispozitave kushtetuese dhe të Ligjit për Presidentin, të cilat saktësojnë se 

Presidenti nuk duhet t’i shërbej interesave të ndonjë partie politike të caktuar,50 Komisionet 

Ad hoc për Falje të Presidentëve janë populluar nga njerëz të partive të caktuara. Për 

shembull në vitin 2010, Komisioni Ad hoc për Falje i Presidentit është përbërë nga njerëz 

kryesisht të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pasi që Presidenti Sejdiu njëkohësisht e mbante 

të ngrirë pozitën e tij prej Kryetari të LDK-së, gjë e cila më vonë u konstatua se ishte shkelje 

e Kushtetutës, për çka edhe kishte dhënë dorëheqje.51 Anëtarë të pavarur të këtij Komisioni 

kanë konfirmuar se në raste të caktuara ka pasur vlerësime subjektive nga anëtarët partiak të 

cilat mund të cilësohen si të qëllimshme apo me prapavijë politike. Për shembull, është falur i 

dënuari i cili kishte goditur me armë zjarri tre herë viktimën, ndërsa nuk është falur personi i 

cili kishte gjuajtur me armë mirëpo asnjë plumb nuk e kishte kapur personin. Anomali të këtij 

lloji paraqesin subjektivizëm në vlerësim, posaçërisht në rrethana ku anëtarët politik 

lehtësisht mbivotojnë anëtarët e tjerë të Komisionit. Rrjedhimisht, të gjitha elementet që 

duhet marrë parasysh sikurse kriteret, raportet, rrethanat, e shumë elementet tjera të parapara 

për të siguruar objektivitet në vlerësim për të dekretuar falje bien në ujë pasi që përbërja e 

komisionit është skajshmërisht e politizuar dhe atë me anëtarë të partisë nga vinte Presidenti. 

Sesi ishte përbërja me përfaqësues politikë në vitin 2010 në Komisionin Ad hoc për Falje 

shih tabelën numër 5. 

 

 

 

                                                             
50 Aktgjykim, Lënda numër KI 47/10, Naim Rrustemi dhe 31 deputet të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës vs. 

Shkëlqesisë së tij, Fatmir Sejdiu, President i Republikës së Kosovës, numri i referencës AGJ 43/10, Gjykata Kushtetuese, 28 
shtator 2010. 
51 Besim Abazi, “Kosovë: Presidenti Sejdiu jep dorëheqje”. Zëri i Amerikës, 27 shtator 2010. Shih 
http://www.voanews.com/albanian/news/albanian-sejdiu-kosova-resign-103854519.html (qasur për herë të fundit me 15 
janar 2012). 
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Emri Mbiemri Pozita Institucioni Lidhja me politikë 

Fejzullah Hasani Kryetar Gjykata Supreme N/A 

Arsim Janova 
Zëvendës 

Ministër 
Ministria e Drejtësisë 

I caktuar në pozitën e 

Zëvendës Ministrit nga 

ana e LDK-së 

Ismet Beqiri Kryetar 

Komisioni 

Parlamentar për të 

Drejtat e Njeriut 

Sekretar i Përgjithshëm i 

LDK-së 

Ismet Salihu 

Ekspert 

akademik i 

sferës përkatëse 

  

Më parë kishte shërbyer si 

Këshilltar i Qeverisë nga 

radhët e AAK-së 

Ejup Sahiti Ekspert akademik i sferës përkatëse N/A 

Ilaz Pireva Këshilltar 
Presidenca e 

Republikës së Kosovës 

Anëtar me ndikim të madh 

në LDK 

Korab Sejdiu Këshilltar 
Presidenca e 

Republikës së Kosovës 
Anëtar në LDK 

Xhafer Tahiri 

Drejtor i 

Departamentit 

për Çështje 

Ligjore 

Zyra e Presidentit të 

Republikës së Kosovës 

Kryetar i Forumit Rinor të 

LDK-së 

Tabela 5 - Anëtarët e Komisioni Ad hoc për Falje të Presidentit, 2010 

Përjashto përfaqësuesin e gjyqësorit dhe dy ekspertët akademik, të gjithë anëtarët e tjerë të 

Komisionit Ad hoc për Falje ishin nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ky 

Komision ishte përballur me dosje tejet të përgjithësuara dhe në disa raste edhe me mungesa 

të theksuara të dokumentacionit zyrtar.52 Komisioni merr vetëm një listë me përmbledhje të 

rastit në fjalë ndërsa nevojitet kërkesë shtesë për të pasur qasje në dosjen e plotë të të dënuarit 

apo në dokumente specifike. Sikurse anëtarë të Panelit për Lirim me Kusht, një ashtu anëtarë 

të Komisionit Ad hoc për Falje theksojnë se në raste të caktuara kanë hasur në 

dokumentacion, i cili ka pasur mungesë të dokumenteve zyrtare apo të verifikuara.53 Për më 

tepër, Komisionit Ad hoc për Falje i janë paraqitur edhe dokumente të pa përkthyera, gjë e 

cila ka pamundësuar vlerësim real të gjendjes të të dënuarit. Dyshimet për saktësinë e 

raporteve dhe dokumentacionit të prezantuar nga organi kompetent i Ministrisë së Drejtësisë 

komprometon skajshmërisht paraqitjen e situatës reale të të dënuarve. Me gjithë volumin e 

punës duke pasur parasysh se çdo vit mesatarisht janë dorëzuar 500 kërkesa nga të burgosurit 

për falje tek Presidenti, Komisionet kanë kaluar vetëm pesë deri në dhjetë ditë në shqyrtimin 

e këtyre rasteve.54 Duke përfshirë të gjitha peripecitë e përmendura më lartë si dhe 

                                                             
52IKD intervista me z. Fejzullah Hasani, Kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës, dhjetor 2011.  
53 IKD intervista me z. Fejzullah Hasani, Kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës dhe z. Enver Peci, Kryesues i Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës, dhjetor 2011. Po ashtu, IKD intervistë me z. Bedri Duraku, Koordinator i Panelit për Lirim me Kusht, 
Ministria e Drejtësisë, dhjetor 2011. 
54 IKD intervista me z. Fejzullah Hasani, kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës, dhjetor 2011, dhe komunikim përmes 
telefonit me znj. Shqipe Ibraj Mala, zëvendëse e Avokatit të Popullit, janar 2012. 
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mesatarisht afër 100 dosje në ditë, vërehet qartë se Komisioni Ad hoc për Falje nuk merr 

kohën e duhur për t’i bërë vlerësimet e duhura dhe profesionale. Pamundësia për t’i kushtuar 

vëmendjen e duhur dosjeve të prezantuara, dëshmon se Komisioni assesi nuk ka mundur të 

jetë plotësisht i aftë që të nxjerrë përfundime të bazuara. Andaj, koha e shkurtër vetëm sa 

thellon shqetësimet për një vlerësim subjektiv kundrejt vlerësimit objektiv i cili varet 

skajshmërisht nga përbërja profesionale e komisionit, kompletimit të dosjeve, konfirmimit 

zyrtar të dokumentacionit, si dhe kohës së mjaftueshme për t’i shqyrtuar të gjitha argumentet 

e paraqitura bazuar në ligj. 

 

3.2.6. Falja e të pafalshmëve  

Gjatë tri viteve të zbatimit të institutit të faljes, Presidentët kanë falur të dënuar të pafalshëm. 

Këta të fundit faljen nuk e kanë merituar bazuar në kriteret e ligjit për faljen, përfshirë 

kufizimet për kategori të ndryshme të veprave penale. Faljet e tilla janë shtjelluar në vijim në 

mënyrë kronologjike. Ndërsa, tabela më poshtë paraqet numrin e kërkesave për falje të 

paraqitura nga të dënuarit, numrin e të falurve, kohën e falur, dhe statistika tjera relevante. 

 
2009 2010 2011 Total 

 

Kërkesa nga të dënuarit për falje 586 683 452 1,721 të dënuar 

Numri I të dënuarve të falur 62 62 103 227 të dënuar 

Muaj të falur 537 424 1879 2,840 Muaj 

Mesatarja e muajve të falur/të 

dënuar 
10.53 8.00 20.65 14.56 

muaj/të dënuar 

Nuk specifikohen muajt e falur 11 9 12 32 Raste 

Nuk specifikohen muajt e falur 18% 15% 12% 14% të rasteve 

Tabela 6 - Faljet që nga zbatimi i Ligjit për Faljen 

 

Faljet në vitin 2009 

Në vitin 2009, Presidenti Fatmir Sejdiu kishte falur raste eklatante që përfshijnë krimet e 

kryera si: vrasje e trefishtë,55 vrasje nga hakmarrja e paskrupullt,56 vrasje në bashkëveprim, 

ku akti i vrasjes ishte kryer më sëpatë,57 grabitje në bashkëveprim.58 Po ashtu, në këtë vit 

Presidenti Sejdiu kishte falur të dënuar, me sjellje të këqija,59 dhe një të tillë, i cili posa ishte 

                                                             
55 Ish-Presidenti z. Fatmir Sejdiu ia kishte falur tri vite një të burgosuri të dënuar me 15 vite për vrasje të trefishtë. Dekreti 
për Falje 2009. 
56Ish-Presidenti z. Fatmir Sejdiu ia kishte falur dy vite një të burgosuri të dënuar për vrasje nga hakmarrja e paskrupullt. 
Dekreti për Falje 2009. 
57 Ish-Presidenti z. Fatmir Sejdiu ia kishte falur gjashtë muaj një të burgosuri, ku aktin e krimit e kishte përfunduar me 
goditje me sëpatë ndaj viktimës. Në të njëjtën vepër ishte përfshirë dhe një i dënuari tjetër, i cili poashtu ishte falur nga 
Presidenti me një vit. Dekreti për Falje 2009.  
58 Ish-Presidenti z. Fatmir Sejdiu ia kishte falur një vit e gjashtë muaj, pra pjesën e mbetur të dënimit, një të burgosuri të 
dënuar për grabitje në bashkëveprim, i cili poashtu e kishte sulmuar oficerin korrektues. Dekreti për Falje 2009. 
59 Ish-Presidenti z. Fatmir Sejdiu ia kishte falur një vit një të dënuari, për të cilin Shërbimi Korrektues i Kosovës ka një dosje 
të tërë për sjelljet e këqija të tij dhe për demolimin e burgut nga ana e tij. Dekreti për Falje 2009. 



26 

liruar pas faljes, kishte vrarë gruan e tij shtatzënë.60 Kjo dëshmon dështimin e Komisionit Ad 

hoc të Presidentit, për mos përfilljen e kritereve për të vlerësuar shkallën e recidivizmit.  

Në këtë vit, vrasësit e dënuar ishin përfituesit e kohës më të madhe të falur, ku 20 prej tyre 

kishin përfituar 290 muaj falje që përbënte mbi gjysmën e kohës së falur nga Presidenti. Ndër 

të falurit e Presidentit ishte edhe vrasësi për motive të gjakmarrjes, të cilit i ishin falur 24 

muaj. Tabela më poshtë saktëson faljet për secilën vepër. 

Veprat Penale Numri i rasteve Muaj të falur 
Numri i rasteve ku 

falet pjesa e mbetur 

Armëmbajtje pa leje61 3 5% 6 1% 2 18% 

Narkotik**62 2 3% 
 

0% 2 18% 

Detyrim i parashikuar 1 2% 6 1% 

 

0% 

Grabitje 9 15% 72 13% 

 

0% 

Lëndim i lehtë trupor 1 2% 

 

0% 1 9% 

Kontroll ose shfrytëzim i 

armëve63 
1 2% 

 
0% 1 9% 

Rrezikim i trafikut publik 2 3% 14 3% 

 

0% 

Vjedhje e pyllit 1 2% 2 0% 

 

0% 

Vjedhje e rëndë 6 10% 14 3% 2 18% 

Vjedhje e rëndë në tentativë 2 3% 3 1% 1 9% 

Vjedhje grabitqare 4 6% 48 9% 

 

0% 

Vrasje 17 27% 242 45% 1 9% 

Vrasje e rëndë 2 3% 24 4% 

 

0% 

Vrasje në tentativë 2 3% 15 3% 

 

0% 

Vrasje nga gjakmarrja, 

armëmbajtje pa leje 
1 2% 24 4% 

 

0% 

Pa raport për veprën64 8 13% 67 12% 1 9% 

TOTAL: 62 100% 537 100% 10 100% 

Tabela 7 - Veprat e falura në vitin 2009, përfshi kohën për secilën vepër 

Presidenti ka dekretuar faljen e personave të kategorizuar në grupin e 123 të dënuarve për të 

cilët Shërbimi Korrektues i Kosovës kishte rekomanduar për të mos u falur, me arsyen se ata 

                                                             
60 Ish-Presidenti z. Fatmir Sejdiu ia kishte falur gjashtë muaj një të burgosuri të dënuar për grabitje me pesë vite e nëntë 
muaj, i cili kishte bërë 30 shkelje disiplinore në burg. Sapo ishte liruar ky recidivist kishte kryer një krim tjetër mizor, duke 
vrarë gruan e tij, e cila ishte shtatzënë. Dekreti për Falje 2009. 
61 Mbajtje në pronësi të paautorizuar të armëve 
62 Blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike 
63 Mbajtje në pronësi në kontroll ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve 
64 IKD ka hasur në vështirësi për të siguruar dosjet e personave të caktuar të falur nga Presidenti. 
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nuk i plotësojnë kushtet dhe nuk meritojnë faljen. Në mesin e 62 të falurve në vitin 2009, 

Presidenti Sejdiu iu ka falur 57 muaj shtatë të dënuarve në kundërshtim me të gjitha kriteret 

ligjore dhe rekomandimet profesionale nga Shërbimi Korrektues i Kosovës.65 Nga shtatë të 

falurit, katër prej tyre ishin të dënuar për grabitje dhe vjedhje grabitqare, ndërsa të tjerët për 

vrasje, vrasje të rëndë, dhe narkotik. Tre nga këta të falur ishin recidivst të krimeve, të cilët 

në asnjë mënyrë nuk meritojnë falje për shkak të rënies në kundërshtim me vetë kriteret e 

faljes.66  

Shkelje tjetër e cila është theksuar në vitet pasuese në Raportin e Progresit të Komisionit 

Evropian është falja e të dënuarve të cilët ishin refuzuar për t’u liruar me kusht nga Paneli për 

Lirim me Kusht. Në vitin 2009, 77% e të falurve ishin refuzuar për t’u liruar me kusht. 

Meqenëse kriteret për zbatimin e të dyja këtyre instituteve janë pothuajse të njëjta është tejet 

shqetësuese fakti se zbatimi në praktikë është bërë me kritere të dyfishta.  

Në vitin 2009, për 11 të falur apo 18% të rasteve në Dekretin e Presidentit nuk saktësohet për 

publikun periudha e cila ju është falur të dënuarve. Në Dekret figuron vetëm fakti se iu është 

falur pjesa e mbetur e dënimit për të cilën askush nga publiku nuk mund ta dijë se sa është ajo 

pjesë e mbetur të cilën e ka përfituar i dënuari. Në këto raste, mungesa e transparencës krijon 

hapësirë të dyshimit se në këto raste mund të ketë manipulime rreth kohës se sa janë falur të 

dënuarit. Për më tepër, ky veprim nuk ka qenë fare i nevojshëm që të bëhen selektime të 

informatave për faljet e bëra nga Presidenti Sejdiu. Në fakt, edhe ky rast paraqet zbatim të 

standardeve të dyfishta. Përjashtuar këto 11 raste për të cilat nuk ekzistojnë të dhëna rreth 

periudhës së falur, 52 të dënuarve tjerë, Presidenti Sejdiu në vitin 2009 ua kishte falur 44.75 

vjet, apo 537 muaj.  

 

Faljet në vitin 2010 

Rasti më eklatant i falur ndër vite është shënuar në vitin 2010. Presidenti Fatmir Sejdiu duke 

shkelur Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe Ligjin për Faljen, të cilin vetë e kishte 

dekretuar, kishte falur një të dënuar për Trafikim me Njerëz. Kjo vepër ndalohet të falet me 

ligj i cili përfshinë veprat nga kapitujt XIII dhe XIV të Kodit Penal të Kosovës. Falja kundër 

kushtetuese ishte bërë me rekomandim të Komisionit Ad hoc për Falje. Përveç faljes të të 

dënuarve për trafikim me njerëz, Presidenti Sejdiu kishte falur edhe të dënuar të cilët kishin 

kryer krime që ndërlidhen me krim të organizuar, shpërdorim, narkotik, dhunim si dhe 

recidivistë.67 Tabela më poshtë përmbledh veprat penale të falura nga Presidenti si dhe kohën 

e falur. 

 

 

                                                             
65 IKD intervistë me z. Resmi Hoxha, Komesar i Shërbimit Korrektues të Kosovës. Ministria e Drejtësisë, dhjetor 2011 dhe 
janar 2012. 
66 Shënim: Njëri nga kriteret për falje është edhe rreziku për recidivizëm, gjë e cila veç ka ndodhur tek këta të dënuar. Supra 

note 15. 
67Ish-Presidentët Sejdiu sikurse në vitin 2009 edhe në vitin 2010 i kishte falur me nga një vit të dënuar të cilët kishin qenë 
recidivist. Dekreti për Falje 2010. 



28 

Veprat penale Veprat e falura Muajt e falur Pjesa e mbetur 

Vrasje 14 23% 162 38% 

 

0% 

Vrasje e rëndë 2 3% 36 8% 

 

0% 

Grabitje 5 8% 45 11% 

 

0% 

Krim i organizuar 3 5% 15 4% 1 11% 

Narkotik68 5 8% 21 5% 
 

0% 

Trafikim me njerëz 1 2% 6 1% 

 

0% 

Dhunim* 1 2% 0 0% 1 11% 

Tjera69 31 50% 139 33% 7 78% 

TOTAL: 62 100% 424 100% 9 100% 

Tabela 8 - Veprat penale dhe koha e falur gjatë vitit 2010 

Edhe këtë vit Presidenti Fatmir Sejdiu kishte shpërblyer më së shumti të dënuarit për vrasje, 

përkatësisht 16 nga kjo kategori kishin përfituar 198 muaj apo 46% të kohës të përgjithshme 

të falur.  

Përkundër krijimit të Komisionit Ad hoc për Faljen, Presidenti Sejdiu kishte marrë edhe 

vendime kryekëput në vete. Në këto veprime hyjnë rastet e dy të dënuarve të cilët ju shtuan 

listës prej 60 të dënuarve të sugjeruar për falje nga Komisioni i tij. Madje, Presidenti shkoi aq 

larg saqë të dy të dënuarve ua fali pjesën e mbetur të dënimit. Rast tjetër ku Presidenti nuk 

kishte përfillur rekomandimin e Komisionit ishte falja e 24 muajve për një të dënuar,70 për të 

cilin Komisioni kishte sugjeruar vetëm 12 muaj. Presidenti kishte vepruar njëjtë edhe me një 

të dënuar tjetër71 për të cilin Komisioni kishte sugjeruar vetëm 6 muaj, ndërsa Presidenti ia 

kishte falur 8 muaj, aq sa i kishin mbetur këtij të dënuari. Anashkalimi i vlerësimeve të 

Komisionit Ad hoc për Falje, pa marrë parasysh përbërjen e tij e cila para se gjithash ishte 

politike, është një shpërfillje e vlerësimit të drejtë dhe profesional të kërkesave të të dënuarve 

nga ana e Presidentit të Republikës së Kosovës. Për më tepër, sjellja e tillë e Institucionit të 

Presidentit të Republikës së Kosovës rrezikon devalvimin e institutit të faljes si dhe krijon 

padrejtësi për ata të cilët konsiderohet se në bazë të kritereve të përcaktuara me ligj janë më 

meritor sesa personat e falur nga Presidenti.  

Shkeljet në Komisionin Ad Hoc për Falje kanë qenë multidimensionale, pasi që ky Komision 

kishte sugjeruar tek Presidenti për falje të të dënuarve të cilët sapo kishin filluar vuajtjen e 

                                                             
68 Këtu përfshihen veprat penale: Blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe 
substancave psikotropike si dhe Shpërndarje dhe shitje e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave 
psikotropike.  
69 Tjera përfshijnë: Vjedhje e rëndë, Rrezikim i trafikut publik, Vepër e rëndë kundër sigurisë në komunikacion, Detyrim në 
tentativë, Lëndim i rëndë trupor, Ndihmë pas kryerjes së veprës penale, Raste të rënda të vjedhjes grabitqare, Armëmbajtje 
pa leje, Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm-Vurja e zjarrit objektit, Rrezik i përgjithshëm, Lëndim i rëndë trupor, Vjedhje 
pylli, Vrasje në tentativë, Falsifikim o parave, Mashtrim, Pengim i personit zyrtar, dhe Shpërdorim. 
70 Ish-Presidenti Sejdiu ia kishte falur 24 muaj një të burgosuri të dënuar për veprën penale vrasje e rëndë. Dekreti për Falje 
2010. 
71 Ish-Presidenti Sejdiu ia kishte falur 8 muaj një të burgosuri atë dënuar për veprën penale rrezikim i sigurisë në 
komunikacion. Dekreti për Falje 2010. 
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dënimit me pretekstin se nuk ka rrezik për recidivizëm, se kishin sjellje të mirë apo se ishin 

penduar. Është plotësisht e papranueshme që një i dënuar që sapo ka filluar të vuajë dënimin, 

të vlerësohet kaq lartë nga Komisioni saqë t’i falet e gjithë pjesa e mbetur e dënimit. 

Historiku i shkurtër i të dënuarit pamundëson nxjerrjen e përfundimeve të sakta rreth rrezikut 

për recidivizëm apo sjellje të mirë, pasi që raportet e institucioneve përkatëse të Ministrisë së 

Drejtësisë nuk mund të jenë të qëndrueshme.  

Njëjtë sikurse në vitin paraprak, Presidenti kishte falur të dënuar që ishin refuzuar nga Paneli 

për Lirim me Kusht. Nga lista e të falurve, 44 të dënuar apo 71% e listës ishin refuzuar 

paraprakisht për lirim me kusht. Raporti i Progresit për vitin 2010 kishte ngritur shqetësimin 

për procesin e vlerësimit të faljeve duke e bazuar në faljen enorme të të refuzuarve nga Paneli 

për Lirim me Kusht. Për dallim prej vitit 2009, Presidenti Fatmir Sejdiu kishte kërkuar nga 

Shërbimi Korrektues i Kosovës që në vitin 2010 të mos kategorizonte listat me rekomandime.  

 

Faljet në vitin 2011 

Ushtrues i detyrës së Presidentit Jakup Krasniqi, në vitin 2011, pjesën dërrmuese të faljeve ua 

kishte bërë të dënuarve për vrasje dhe vrasje të rëndë. Tradita e krijuar nga paraardhësi i tij, 

Presidenti Fatmir Sejdiu për të falur të dënuar për krime të rënda dhe recidivistë është 

vazhduar edhe nga z. Jakup Krasniqi. Ky i fundit, kishte falur të dënuar për vrasje edhe 

përkundër shkeljeve të shumta disiplinore të cilat i dënuari i kishte pasur gjatë vuajtjes në 

burg.72 Në vitin 2011, Komisioni Ad hoc për Falje i Presidentit kishte dështuar të hulumtonte 

historikun e një të dënuari për vrasje të çastit, pasi i njëjti në vitin 2001 kishte kryer një krim 

të trafikimit me njerëz, lëndë kjo që në rrethana të mistershme ishte parashkruar, ndërsa ai 

kishte përfituar falje.73 Në mesin e 103 të falurve, Presidenti ishte treguar i mëshirshëm edhe 

ndaj të dënuarve për vrasje dhe kidnapim, madje në dekret nuk ishte treguar periudha sesa 

kishin përfituar falje.74  

Ushtrues i detyrës së Presidentit Jakup Krasniqi kishte falur 63 të dënuar për vrasje dhe vrasje 

të rëndë, që përbënte 61% të listës së përgjithshme. Përveç numrit dukshëm më të madh sesa 

vitet paraprake, shqetësues është fakti se janë falur vrasës të dënuar për krime të rënda gjë që 

është theksuar edhe në Raportin e Progresit të Komisionit Evropian.75 Përveç këtyre veprave, 

në vitin 2011 ishte shqetësuese falja e veprave të korrupsionit. Tutje, vërehen raste të 

caktuara të faljes që iu kishte dhënë kontrabanduesve të armëve si dhe sulmuesve të 

personave zyrtar. Nga tabela më poshtë, e cila përmbledh veprat dhe kohën e falur, mund të 

vërehet se kemi rritje enorme të kohës së falur krahasuar me vitet paraprake. 

                                                             
72 Ushtruesi i detyrës së Presidentit Jakup Krasniqi kishte falur të dënuarin për vrasje, mirëpo nuk kishte saktësuar se sa kohë 
i është falur duke treguar vetëm se i falet pjesa e mbetur e dënimit. Dekreti për Falje 2011.  
73 Presidenti në kishte falur një të dënuar, i cili refuzuar nga Paneli për Lirim me Kusht. Dosja e tij nuk ishte hulumtuar sa 
duhet nga Komisioni Ad hoc për Falje i Presidentit, pasi i njëjti vitin 2001 kishte qenë protagonist i një lënde gjyqësore për 
krim të trafikimit me njerëz, lëndë kjo që në rrethana të mistershme ishte parashkruar. IKD intervistë me zyrtarë të Panelit 
për Lirim me Kusht, Ministria e Drejtësisë, dhjetor 2011 dhe janar 2012. 
74 Shënim: IKD ka hulumtuar dosjen e një të dënuari, sipas së cilës rezulton se ai ishte dënuar me aktgjykim të Gjykatës 
Supreme të Kosovës në vitin 2005, me 13 vite e 6 muaj burg, ndërsa lirimi normal i tij, do duhej të ndodhte me 17 nëntor 
2014. Për këtë rast nuk saktësohet koha e falur. Aktvendim për refuzim të lirimit me kusht. CRP numër 355/08, Paneli për 
Lirim me Kusht, nëntor 2010. 
75 Raporti i Progresit për Kosovën për vitin 2011. Komisioni Evropian. 
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Veprat penale Veprat e falura Muajt e falur Pjesa e mbetur 

Vrasje 52 50% 1260 67% 3 25% 

Vrasje e rëndë 11 11% 360 19% 0 0% 

Vrasje në tentativë 8 8% 78 4% 3 25% 

Grabitje, posedim ilegal i 

armëve 
1 1% 36 2% 0 0% 

Vjedhje e rëndë 4 4% 18 1% 0 0% 

Posedim ose shfrytëzim i 

armës76 
4 4% 18 1% 1 8% 

Kontrabandë me armë77 2 2% 12 1% 0 0% 

Rrëmbim i personit 1 1% 12 1% 0 0% 

Përvetësim gjatë ushtrimit 

të detyrës 
2 2% 3 0% 1 8% 

Shpërdorim i detyrës 

zyrtare 
1 1% 3 0% 0 0% 

Sulm ndaj personit zyrtar 1 1% 3 0% 0 0% 

Tjera78 16 16% 76 4% 4 33% 

TOTALI: 103 100% 1879 100% 12 100% 

Tabela 9 - Veprat penale dhe koha e falur në vitin 2011 

Ushtruesi i detyrës së Presidentit Jakup Krasniqi, kishte falur tre të dënuar të cilët ishin 

rekomanduar për të mos u falur nga Shërbimi Korrektues i Kosovës.79 Gjithashtu, sikurse 

paraardhësi i tij kishte vazhduar me falje të të dënuarve që paraprakisht ishin refuzuar nga 

Paneli për Lirim me Kusht. Në këtë vit, nga 103 të falurit, 59 prej tyre iu ishte refuzuar 

paraprakisht lirimi me kusht. Duke pasur parasysh se të dënuarit e kësaj kategorie përbënin 

57% të listës, kjo ngritë shqetësimin e vlerësimit sikurse në vitet paraprake.  

 

3.3. Praktika e faljes në Shqipëri 
Zbatimi i institutit të faljes si një mekanizëm i jashtëzakonshëm përmes të cilit institucionet 

shtetërore synojnë t’i shërbejnë të mirës së përgjithshme, zgjon debat të ndjeshëm posaçërisht 

në vendet të cilat janë të zhytura në probleme të thella me sundimin e ligjit, ku bën pjesë 

                                                             
76 Mbajtja në Pronësi, në Kontroll, në Posedim ose në Shfrytëzim të Paautorizuar të Armëve 
77 Furnizim, transport, prodhim, këmbim ose shitje e paautorizuar e armëve 
78 Tjera përfshinë: Vrasje e rëndë në tentative, Shtytje për vrasje, Vrasnje në ndihmë, Rrezikim i trafikut publik, Dëmtim, 
shkatërrim i monumenteve, Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, Mashtrim, Lëndim i rëndë trupor, Pjesëmarrje në grup për 
vrasje, dhe Vjedhje pylli. 
79 Raporti i Shërbimit Korrektues të Kosovës për të gjitha Qendra Korrektuese dërguar Presidencës së Kosovës me rastin e 
Faljes për vitin 2011. Raporti përmban rekomandimet negative apo për të mos u falur të dënuarit të cilët nuk i kanë plotësuar 
kushtet ligjore, për shkak të recedivizmit dhe sjelljeve të tyre gjatë vuajtjes së dënimit. Shërbimi Korrektues i Kosovës. 
Ministria e Drejtësisë. Janar 2012. 
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Kosova. Në Shqipëri, falja e të dënuarve të përfshirë në vrasje të policëve si dhe atyre që 

projektuan firmat piramidale solli nevojën urgjente për ndryshim të ligjit, i cili kishte lejuar 

me kaq lehtësi të lirohen ndër kriminelët më të rrezikshëm të shoqërisë. Nuk është vetëm 

Shqipëria vendi i rajonit i cili ka probleme të tilla, pasi që të gjitha përballen me sfida të 

caktuara në zbatim të faljes. Për shembull, në Bosnje dhe Hercegovinë, në vitin 2004, 

Përfaqësuesi i Lartë i Bosnjës (ndërkombëtar) ishte detyruar që të shfuqizonte Ligjin për 

Faljen të aprovuar nga Parlamenti për shkak se kishte mangësi të theksuara. Mangësitë 

krijonin hapësirë për keqpërdorim të institutit të faljes, pasi që procedurat e parapara nuk 

ishin adekuate dhe se persona të dënuar për korrupsion ishin bërë gati që të aplikonin për falje 

para se publiku të ishte në dijeni për mundësinë e faljes.80 Kosova, njëjtë sikurse vendet e 

rajonit, ka një problem të theksuar me sundimin e ligjit si dhe dispozita të mangëta në Ligjin 

për Faljen. Vendet e rajonit, përfshirë Shqipërinë dhe Bosnje e Hercegovinën, në mënyrë që 

të adresojnë problemet e shfaqura dhe padrejtësitë gjatë zbatimit të Ligjit për Faljen, 

probleme këto të ngjashme me ato të Kosovës, kishin plotësuar dispozitat ligjore duke 

saktësuar deri në detaje procedurat e zbatimit dhe kriteret e faljes, si dhe ishin treguar të 

rreptë për të dënuarit për krime të cilat dëmtojnë rëndë shoqërinë.   

Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Presidenti ushtron të drejtën për falje në 

bazë të ligjit që rregullon dhe specifikon këtë proces.81 Për më tepër falja në Shqipëri është e 

rregulluar në bazë të Kodit Penal si dhe Ligjit për Faljen. Deri në korrik 2010, kur ishte 

aprovuar Ligji i ri për Faljen, Presidenti bënte faljet në bazë të Ligjit për Faljen, i cili ishte 

miratuar në vitin 1981, i ndryshuar në vitin 1993, ligj ky që përmbante vetëm pesë nene të 

cilat ishin të pamjaftueshme për të precizuar rrethanat si dhe siguruar proces të drejtë të 

faljes.82 Në vitin 2009, Avokati i Popullit i Republikës së Shqipërisë kishte ngritur shqetësim 

për ligjin ekzistues për shkak se nuk i përgjigjej rrethanave dhe ndryshimeve të cilat kishte 

pësuar sistemi shoqëror e politik në vend. Tutje, Avokati i Popullit kishte ngritur shqetësim 

për mungesë të konsultimit për propozim për falje nga akterët të cilët ishin më pranë të të 

dënuarit dhe kishin njohuri më të theksuar për gjendjen ekonomiko-shoqërore të të dënuarit 

duke përfshirë Kryetarët e Bashkive dhe Komunave, Avokatin e Popullit, Organizatat 

Joqeveritare, si dhe shërbimin e provës. Rekomandimet e Avokatit të Popullit kishin përfshirë 

kërkesën për të precizuar të gjitha dokumentet dhe kriteret të cilat duhet plotësuar nga i 

dënuari që parashtron kërkesën, përfshirë afatin kohor për kthim të përgjigjes nga ana e 

Presidentit, i cili duhet të jetë jo më larg se gjashtë muaj nga dorëzimi i kërkesës. Ligji për 

Faljen i datës 1 korrik 2010, ka marrë parasysh pothuajse të gjitha rekomandimet e dala nga 

Avokati i Popullit, duke detajuar të gjitha obligimet, kufizimet dhe çështjet tjera që 

ndërlidhen me faljen, përfshirë kompetencat e secilit institucion. Ligji është i saktë në atë se 

për çfarë arsye aplikohet masa e faljes duke e cilësuar atë si “... akt human i jashtëzakonshëm 

mëshire, me natyrë individuale, ...” si dhe “Falja e dënimit jepet kur çmohet se dënimi i 

vuajtur ka arritur qëllimin edukues dhe riintegrues të të dënuarit dhe vuajtja e mëtejshme e 

                                                             
80 Raporti për media në Bosnje dhe Hercegovinë për 27 nëntor 2004 (Sarajevë: Zyra e Përfaqësuesit të Lartë, 29 nëntor 
2004). Shih http://www.ohr.int/ohr-dept/presso/bh-media-rep/round-ups/print/?content_id=33631 (qasur për herë të fundit 
më 22 janar 2012). 
81 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë , Neni 92, alinea b, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Shih 
http://www.president.al/shqip/docs/KUSHTETUTAREPUBLIKES.pdf. 
82 “Rekomandohet hartimi i një projekt-ligji të ri “Për Falje”. Nr. K4/I4-2 Prot. Nr. Dok. 200900229/2”, Avokati i Popullit, 
Republika e Shqipërisë, 7 prill 2009. Shih http://www.avokatipopullit.gov.al/Rekomandime/Rek%2007042009.htm. 
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dënimit bie ndesh me thelbin e drejtësisë.” Ligji është mjaft sensitiv ndaj gjinive dhe të 

miturve duke paraparë kritere lehtësuese për gratë të cilat kujdesen për fëmijë të mitur si dhe 

duke pamundësuar aplikimin e të dënuarve për krimet sikurse që janë “Marrëdhënie seksuale 

ose homoseksuale me të mitur”, “Shfrytëzim i prostitucionit në rrethana rënduese”, dhe ndër 

tjera “Trafikim i femrave”.83 Në bazë të ligjit, të dënuarit që mund të përfitojnë nga falja janë 

ata të cilët kanë kryer 1/3 e dënimit, të dënuarit që kanë arritur të edukohen dhe rehabilitohen, 

apo ata të cilët kur kanë kryer krimin kanë qenë në moshë të mitur, si dhe të dënuar të 

moshuar ose që vuajnë nga ndonjë sëmundje. Për më tepër ligji ka kërkuar që të merren 

mendime gjithëpërfshirëse duke saktësuar se nevojitet poashtu mendimi i gjykatësit dhe 

prokurorit të lëndës. Një nga pikat më diskutabile të këtij ligji, të cilat kishin qenë edhe shkas 

që opozita në atë kohë të mos e përkrahte, është përfshirja e Ministrisë së Drejtësisë në masë 

të madhe në mbledhjen e të gjitha informatave të nevojshme për kompletim të dosjes duke 

përfshirë edhe dhënien e mendimit tek Presidenti i Republikës. Në një formë kjo paraqet një 

përfshirje të lartë të Ministrisë së Drejtësisë në procesin e faljes, gjë e cila për opozitën ka 

paraqitur shkelje të Kushtetutës dhe njëkohësisht ka zhvlerësuar rolin e Presidentit në këtë 

proces duke e margjinalizuar deri në atë masë saqë nënshkrimi i tij është vetëm formalitet. 

Në prill 2010, Presidenti Bamir Topi kishte nxjerrë dekret për falje të dënimit për 367 

persona, që ishte dukshëm numër më i lartë sesa në vitet paraprake. Në këtë listë të gjatë u 

përfshinë njerëz të cilët ishin dënuar për krime të rënda përfshirë vrasje të policëve, të dënuar 

të firmave piramidale, si dhe shumë persona tjerë, gjë që nuk kaloi pa kritika të ashpra nga 

mediat.84 Megjithatë, çështja e faljeve të dekretuara nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë 

nuk figuron në asnjërin nga Raportet e Progresit për Shqipërinë të Komisionit Evropian. Në 

vitin 2012 do të jetë hera e parë që aplikohen procedurat e përcaktuara me ligjin e ri, ku deri 

më tani për falje kanë aplikuar 1,500 persona.85 Një numër kaq i lartë i kërkesave vë në 

sprovë të gjithë procesin e ndërtuar për vlerësim për falje. 

  

                                                             
83 Ligji për faljen, Ligji numër 10 295, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, 1 korrik 2010. 
84 Madani, V. “Dekreti, Topi sqaron faljen e kriminelëve: E kam të drejtë ligjore”, Standard, 24 prill 2010. Shih 
http://www.standard.al/standard/index.php/abi/5403.html (qasur së fundi më 10 janar 2012). 
85 “Halimi: 1500 të burgosur presin faljen.”, Gazeta Start, 27 dhjetor 2011. Shih 
http://www.gazetastart.com/lajme/Aktualitet/47119/ (qasur së fundi më 10 janar 2012). 
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4. Instituti i Lirimit me Kusht 

Një tjetër institut i së drejtës në Kosovë, iu jep mundësi të dënuarve për vepra të ndryshme 

penale, që ta shijojnë lirinë jashtë grilave të burgut. Në literaturën shkencore penale, lirimi 

me kusht vlerësohet si një masë bashkëkohore penologjike me rëndësi të madhe në lëmin e së 

drejtës penale dhe të politikës kriminale.86 Me anë të këtij institucioni të dënuarit motivohen 

që më shpejt të përmirësohen dhe të aftësohen për jetë normale në liri.87 Instituti i Lirimit me 

Kusht është një institut i ri i së drejtës penale. Për herë të parë ishte paraqitur në Angli, në 

gjysmën e shekullit XIX, ndërsa më pas edhe në Francë. Përvetësimi i këtij instituti në 

legjislacionet dhe praktikën e të gjitha vendeve të Evropës dhe shumë vende të botës u bë në 

fillim të shekullit XX.88 Në Kosovë, për dallim prej institutit të Faljes, i cili ka filluar së voni 

të zbatohet, instituti i Lirimit me Kusht, ka filluar të zbatohet pas përfundimit të luftës në 

Kosovë, qysh prej vitit 2002 nën autoritetin e Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë 

(UNMIK).  

Literatura shkencore e së drejtës penale, thekson se lirimi me kusht është një instrument i cili 

iu jep sinjal personave të dënuar se me përmirësimin e tyre, ata mund të lirohen nga vuajtja e 

dënimit me burg para kryerjes në tërësi të dënimit. Pra, shërben si nxitje dhe stimulim i madh 

që të dënuarit të jenë më aktiv në trajtimin e risocializimit të tyre jo vetëm në entin 

ndëshkues-përmirësues por edhe jashtë tij, në liri.  

 

4.1. Baza Ligjore 
Baza ligjore për organizimin dhe funksionimin e Panelit për Lirim me Kusht mbështetet në 

Urdhëresat që rregullojnë mënyrën e qeverisjes së tij.89 Përveç tyre, veprimtaria e Panelit 

bazohet në zbatimin e dispozitave të Kodit Penal të Kosovës, Ligjit mbi Ekzekutimin e 

Sanksioneve Penale90 si dhe Kodit të Drejtësisë për të Mitur.91  

Bazuar në Kodin Penal të Kosovës, lirimi me kusht mund t’i jepet personit të dënuar, sjelljet 

e të cilit gjatë vuajtjes së dënimit janë të mira dhe nëse ekziston baza e arsyeshme se ai nuk 

do të kryejë vepër të re penale.92 Pra, lirimi me kusht synon ri-integrimin e personit të dënuar 

në shoqëri dhe ta përgatisë atë që të udhëheq jetën në një mënyrë të përgjegjshme sociale, pa 

kryer vepra penale. Po ashtu, kjo i shërben qëllimit të mbrojtjes së shoqërisë për të 

parandaluar kryerjen e veprave të mëtejme penale.93  

                                                             
86 Supra note 1. 
87 Po aty. 
88 Ismet Salihu, E drejta Penale: Pjesa e përgjithshme (Prishtinë: Universiteti Fama, 2008), Kapitulli VII: Amnistia dhe 
Falja, f. 542-543.  
89 Urdhëresat numër PLK/2009/1 për plotësimin dhe ndryshimin e urdhëresave UNMIK/CRP/2008/1 që qeverisin punën e 
Panelit për Lirim me Kusht. 1 qershor 2009.  
90 Ligji mbi Ekzekutimin e Sanksioneve Penale. Ligji numër 03/L-101. Gusht 2010. 
91 Kodi i Drejtësisë për të Mitur. Kodi numër 03/193, Kuvendi i Republikës së Kosovës, gusht 2010. 
92 Kodi Penal i Kosovës, Neni 80, alinea 1, Kapitulli VI: Dispozitat e përgjithshme për ekzekutimin e dënimeve, 6 korrik 
2003. 
93 Urdhëresat numër PLK/2009/1 për plotësimin dhe ndryshimin e urdhëresave UNMIK/CRP/2008/1 që qeverisin punën e 

Panelit për Lirim me Kusht, Neni 9. Kapitulli III “Kushtet për Lirimin me Kusht”, Ministria e Drejtësisë, 1 qershor 2009. 
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Përveç të dënuarit kërkesën për lirim me kusht mund ta bëjnë edhe drejtorët e Institucioneve 

Korrektuese, të cilët mund t’ia dorëzojnë Panelit për Lirim me Kusht dosjen me propozimin 

për lirim me kusht. Kodi Penal i Kosovës të drejtë për të kërkuar lirim me kusht iu jep të 

dënuarve të cilët e kanë mbajtur gjysmën e dënimit me burgim. Ata mund të lirohen nga 

burgu, me kusht se nuk do të kryejnë vepra tjera penale para skadimit të dënimit. Po ashtu, 

kjo e drejtë përjashtimisht u takon edhe personave të dënuar, të cilët e kanë vuajtur një të 

tretën e dënimit me burgim, por vetëm kur rrethanat e veçanta tek i dënuari tregojnë se ai nuk 

do të kryejë vepër të re penale. Dhe kategoria e fundit që mund të lirohen me kusht janë të 

dënuarit të cilët mbajnë tri të katërtat e dënimit me burgim afatgjatë. Ndërsa, Kodi i 

Drejtësisë për Mitur mundësinë e lirimit me kusht ua jep të dënuarve me burgim për të mitur, 

të cilët kanë mbajtur së paku një të tretën (1/3) e dënimit.  

Tutje, për secilin lirim me kusht, Ligji mbi Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, përcakton 

detyrimin e atyre që e fitojnë këtë të drejtë, që pas lirimit me kusht të nënshkruajnë 

marrëveshje për mbikëqyrje nga ana e Shërbimit Sprovues të Kosovës. Kodi Penal ka 

sanksionuar edhe rastet kur të liruarit me kusht, nuk i përfillin kushtet e përcaktuara me rastin 

e dhënies së kësaj të drejte, të cilat rezultojnë me revokimin e lirimit me kusht.94  

Paneli për Lirim me Kusht funksionon në dhoma prej tre anëtarësh. Aktualisht janë tri dhoma 

të tilla, të cilat përbëhen nga një gjykatës profesionist nga dy gjykatës laik të cilët kanë 

njohuri dhe përvojë në psikologji, kriminologji, psikiatri, pedagogji, sociologji dhe shkenca të 

tjera shoqërore lidhur me lirimin me kusht. Atyre gjithmonë iu asiston koordinatori i 

Panelit.95 Modeli i zbatimit të institutit të lirimit me kusht në Kosovë, bazohet në modelin 

anglez, ku vendimmarrja i takon një trupi gjyqësor.96 Për ushtrimin e veprimtarisë së këtij 

trupi, nuk ka probleme ligjore, por drejtuesit e Shërbimit Korrektues të Kosovës kanë ngritur 

shqetësime për përbërjen e Panelit dhe konceptimin ligjor të përcaktuar për trupin 

vendimmarrës. Arsyetim për këtë është fakti se në këto raste gjykatësit janë ata që vetë 

dënojnë dhe lirojnë me kusht.97 Megjithëse janë ndërmarrë hapa në përmirësimin e këtij 

instituti, aktet ligjore si dhe zbatimi në praktikë është ende larg Rekomandimeve të Komitetit 

të Ministrave të Këshillit të Evropës.98 Andaj, mbetet që këto rekomandime të reflektohen në 

iniciativat e radhës në përmirësimin e legjislacionit si dhe funksionimin e këtij mekanizmi. 

 

4.1.1. Kriteret dhe Procedurat 
Të drejtë për të kërkuar lirim me kusht nga Paneli ka secili person, i cili është dënuar me 

aktgjykim të plotfuqishëm.99 Kërkesa për lirim me kusht është e pranueshme sipas kushteve 

                                                             
94 Kodi Penal i Kosovës, Neni 81. Kapitulli VI: Dispozitat e përgjithshme për ekzekutimin e dënimeve, 6 korrik 2003. 
95 Ligji mbi Ekzekutimin e Sanksioneve Penale. Ligji numër 03/L-101, Neni 129, alinea 1, Kuvendi i Republikës së Kosovsë, 
gusht 2010.  
96 IKD intervistë me z. Bedri Duraku, Koordinator në Panelin për Lirim me Kusht. Ministria e Drejtësisë, janar 2012. 
97“Në rast se një organ e shqipton dënimin, pra një gjykatës e dënon dike, tjetri gjykatës thotë, ‘punë e madhe që e ke dënuar 
10 vjet, unë po e liroj krejt’, kjo nuk është e rrugës që vetë të gjykoj dhe vetë të liroj”. Citat nga intervista e IKD-së me z. 
Resmi Hoxha, Komesar i Shërbimit Korrektues të Kosovës. dhjetor 2011.  
98 Rekomandimi Rec(2003)22 i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare për lirimin me kusht, Këshilli i Evropës, 24 
shtator 2003. 
99 Një aktgjykim konsiderohet i plotfuqishëm kur nuk është objekt ankimi ose kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë. Nëse 
dikush ndodhet në burg, por nuk ka aktgjykim të plotfuqishëm. Paneli nuk është kompetent për të vendosur mbi lirimin  por 
janë instanca të tjera, siç është gjyqtari i procedurës paraprake ose një panel prej tre gjyqtarësh. Në raste të tilla është e 
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specifike të cilat parashihen në kapitullin III, tek alinea 3, në Urdhëresën mbi qeverisjen e 

Panelit për Lirim me Kusht. Këtu përfshihen kriteret sipas të cilave të dënuarit në raste 

specifike mund të kenë kërkesën e pranueshme vetëm nëse kanë vuajtur gjysmën, 1/3 apo ¼ e 

dënimit apo për të miturit, të cilët kanë vuajtur 1/3 e dënimit.100  

Kriteret për të vlerësuar nëse janë plotësuar kushtet për të liruar të dënuarit me kusht 

përcaktohen në Urdhëresat që qeverisin Panelin për Lirim me Kusht101 dhe ato përfshijnë:  

- Peshën e krimit, 

- historinë e kaluar kriminale, 

- përshkrimin e personit të dënuar për krimin, 

- qëndrimin e personit të dënuar ndaj viktimës, 

- sjelljen gjatë burgimit, 

- gjendjen psikiatrike apo psikologjike, 

- gjendjen fizike, 

- historinë sociale dhe kontaktet familjare, 

- planet e personit të dënuar pas lirimit, 

- pranimin e kontrollit dhe ndihmesës nga Shërbimi Sprovues i Kosovës, 

- ekzistencën e një rreziku të përgjithshëm për publikun, 

- perspektiva që një person i dënuar me origjinë të huaj ka synimin që të kthehet në 

shtëpi. 

Për vlerësimin e këtyre kritereve Paneli për Lirim me Kusht, pajiset me dosjet dhe raportet 

mbi të dënuarit, e cila përgatitet nga ekipet multi-profesionale102 të Shërbimit Korrektues të 

Kosovës. Këto raporte duhet të përmbajnë të dhënat si: aktgjykimin e të dënuarit, një raport 

me të dhëna të detajuara në lidhje me dënimet e mëparshme, një fletëinformacion i plotësuar 

nga zyrtari ligjor i burgut apo drejtori i burgut, raporti i punonjësve social të burgut, raporti i 

stafit mjekësor, raporti i psikologut apo psikiatrit të burgut, raporti i oficerëve korrektues 

përfshi historikun e incidenteve të të dënuarit, deklarata e të dënuarit, mendimi i drejtorit të 

institucionit korrektues si dhe raporti mbi trajnimin mësimor apo profesional të mbajtur nga i 

dënuari, ofrimi i mundësive të punësimit pas daljes nga burgu. Përpilimi i këtyre raporteve, 

siç është theksuar gjatë kësaj analize kontestohet sa i përket objektivitetit dhe vërtetësisë nga 

ana e ekipeve të Shërbimit Korrektues të Kosovës. 95% e raporteve të cilat dorëzohen në 

                                                                                                                                                                                              

këshillueshme që të konsultohet me një avokat. Urdhëresat numër PLK/2009/1 për plotësimin dhe ndryshimin e urdhëresave 
UNMIK/CRP/2008/1 që qeverisin punën e Panelit për Lirim me Kusht. 1 qershor 2009. 
100 Neni 9. Alinea 3. Një kërkesë për lirim me kusht është e pranueshme vetëm:  
a)për personin e dënuar që vuan një dënim me burgim; nëse ai apo ajo ka vuajtur ½(gjysmën) e dënimit (Neni80.2KPK);  
b) për personin e dënuar që vuan një dënim me burgim; në bazë të veçantë: nëse ai apo ajo ka vuajtur 1/3 (një të tretën) e 
dënimit (Neni 80.3KPK); 
c) për personin e dënuar që vuan një dënim me një kohë të gjatë; nëse ai apo ajoka vuajtur ¾(tre të katërtat) e dënimit(Neni 
80.4KPK); 
d) për personin e dënuar që vuan një dënim me burg për të mitur; nëse ai apo ajo ka vuajtur 1/3 (një të tretën) e dënimit 
(Neni 32.1 LPMK).  
Urdhëresat numër PLK/2009/1 për plotësimin dhe ndryshimin e urdhëresave UNMIK/CRP/2008/1 që qeverisin punën e 
Panelit për Lirim me Kusht. 1 qershor 2009. 
101 Urdhëresat numër PLK/2009/1 për plotësimin dhe ndryshimin e urdhëresave UNMIK/CRP/2008/1 që qeverisin punën e 

Panelit për Lirim me Kusht, Neni 10. Kapitulli III. Kushtet për Lirimin me Kusht, Ministria e Drejtësisë, 1 qershor 2009. 
102 Ligji mbi Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, Ligji numër 03/L-101, Neni 128, paragrafët 4 dhe 5, Kuvendi i Republikës 
së Kosovës, gusht 2010. 
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Panel, përmbajnë vlerësime dhe rekomandime pozitive për tu liruar me kusht të dënuarit.103 

Paneli mund të marr tri lloje të vendimeve në kuadër të kompetencave: të pranojë kërkesën, të 

refuzojë apo të shtyjë aktvendimin.104 Në rastet kur kërkesa e të dënuarve për lirim me kusht 

refuzohet dhe nuk miratohet, rishqyrtimi caktohet jo më herët se tre muaj, por jo edhe më 

vonë se 24 muaj. Po ashtu, vlen të theksohet se vendimet e Panelit dhe organeve të tij janë të 

plotfuqishme dhe nuk mund të ankimohen.105 

 

4.2. Zbatimi i Institutit të Lirimit me Kusht 
Meqenëse, kishte qenë i vetmi mekanizëm funksional për lirinë e të dënuarve së paku me 

kusht, Paneli për Lirim me Kusht, ishte shndërruar në njërën prej adresave më të kërkuara 

nga të dënuarit. Në fillim të zbatimit të këtij instituti të lirimit me kusht, në vitin 2002 18 të 

dënuar kishin kërkuar lirimin me kusht, ku vetëm dy prej tyre ishin refuzuar. Për çdo vit është 

rritur numri i kërkesave nga të dënuarit dhe njëkohësisht edhe lirimeve me kusht nga ana e 

Panelit për Lirim me Kusht.106 Trendi i rritjes së tillë është paraqitur në tabelën më poshtë   

 

Lirimet me kusht 

Viti Kërkesa Lirime me kusht Të liruar/kërkesa 

2002 18 16 89% 

2003 60 22 37% 

2004 182 73 40% 

2005 127 52 41% 

2006 301 139 46% 

2007 405 186 46% 

2008 379 133 35% 

2009 462 68 15% 

2010 520 109 21% 

2011 431 87 20% 

TOTAL: 2885 885 31% 

Tabela 10 -Lirimet me kusht dhe refuzimet 

 

                                                             
103 IKD intervistë me znj. Tonka Berishaj, Gjykatëse në Gjykatën e Qarkut Prishtinë si dhe Kryetare e Panelit për Lirim me 
Kusht, janar 2012. 
104 Urdhëresat numër PLK/2009/1 për plotësimin dhe ndryshimin e urdhëresave UNMIK/CRP/2008/1 që qeverisin punën e 

Panelit për Lirim me Kusht, Neni 23. Kapitulli IV. Procedura., Ministria e Drejtësisë, 1 qershor 2009. 
105Po aty. 
106 Numri i kërkesave dhe lirimeve me kusht është rritur ndjeshëm në secilin vit. Shih tabelën 10.  
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Figura 1 – Lirimet me kusht ndër vite 

Rritja e numrit të kërkuesve për lirim me kusht ndër vite ka ekspozuar Panelin për Lirim me 

Kusht ndaj shumë problemeve. Rritja rëndësisë të këtij instituti njëkohësisht ka rritur 

mundësinë e keqpërdorimit të tij. Në fakt, kjo edhe kishte ndodhur për vite të tëra, ku liria me 

kusht e dhënë nga gjykatësit e këtij paneli ishte shndërruar në biznes, për të cilin vetë të 

dënuarit apo familjarët e tyre kishin negociuar për ta blerë atë me para.107 

 

4.2.1 Veprimtaritë Korruptive 
Puna e këtij paneli në të kaluarën është përshkuar me shkelje të shumta ligjore dhe veprimtari 

të pastra korruptive nga ana e zyrtarëve të tij. Prej zbatimit të këtij instituti, të dënuarit dhe 

familjarët e tyre vazhdimisht ishin ankuar se lirimi me kusht mund të fitohet vetëm përmes 

korruptimit të zyrtarëve e tij.108 Pas një serie të akuzave publike në media për vite të tëra, 

zyrtarët hetuesisë në Policinë e Kosovës dhe Prokuroria e Qarkut në Prishtinë, kishin filluar 

hetimet ndaj zyrtarëve të lartë asokohe të Ministrisë së Drejtësisë, njëherësh ndaj njërit prej 

anëtarëve të Panelit për Lirim me Kusht, Sokol Quses.109 Ky i fundit, pas hetimeve të 

zhvilluara për një mori veprimtarish që bien ndesh me ligjin, ishte dënuar më pas edhe për 

pazarllëqe me lirinë e të burgosurve.110 Për lirimin e të dënuarve me kusht të dënuarit dhe 

familjarët kishin dhënë shuma të majme parash, duke filluar prej 10 deri në mbi 100.000 

euro.111 Kapitulli për zbardhjen e veprimtarive korruptive të Panelit për Lirim me Kusht 

assesi nuk mund të mbyllet me prangosjen e një zyrtari të vetëm pasi që organet e hetuesisë 

                                                             
107 “Lajm zbulon: Abuzime me lirinë në Burgun e Lipjanit-Pazare me lirinë”; Artikull i botuar me 31 maj 2006, Gazeta 
“Lajm”, Prishtinë, 2006.  
108 Storie televizive e transmetuar në Emisionin “Jeta në Kosovë”; RTK 2008. (storia mund të qaset në këtë link 
http://www.youtube.com/ëatch?v=dJën1SuvOrk) 
109 Çështja e Panelit për Lirim me Kusht ishte temë e ngritur nga gazeta ditore Lajm, dhe po kjo gazetë ka përcjellë në 
vazhdimësi aktivitetet e këtij Paneli duke përfshirë shkrime hulumtuese të botuara në vitet 2005, 2006, 2007 dhe 2008. 
110 Aktgjykimi që ndërlidhet me veprimtaritë korruptive të të dënuarit Sokol Quse (qasur për here të fundit 
http://www.eulex-kosovo.eu/docs/justice/judgments/criminal-proceedings/SupremeC/01-11-
SokolQuse/%282011.04.05%29%20JUD%20-%20Sokol%20QUSE%20%28SC%29.ALB_redacted.pdf) 
111 Po aty. 
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kanë dështuar të hetojnë edhe një mori akuzash për veprimtari korruptive të bëra publike. 

Protagonistët e akuzave publike asnjëherë nuk ishin intervistuar nga hetuesia.112 Pazarllëqet 

me lirinë e të burgosurve në Panelin për Lirim me Kusht ishin shfaqur sërish para një viti, kur 

në janar të vitit 2011, Policia e Kosovës kishte arrestuar njërin prej gjykatësve laik të Panelit 

nën dyshimin se kishte marrë mito për të liruar të burgosurit.113  

Rasti i vitit 2011
114

 

Në janar të vitit 2011, Policia e Kosovës kishte arrestuar një nga gjykatësit laik të Panelit për 
Lirim me Kusht nën dyshimin se kishte marrë mito për lirimin me kusht të të burgosurit. 
Bashkë me këtë gjykatës, Njësiti i Policisë së Kosovës për Hetimin e Krimeve Ekonomike 
dhe Korrupsionit në Pejë, kishte prangosur edhe dy të dyshuar të tjerë, për të cilët hetuesit 
dyshonin se të njëjtit në mënyrë të kundërligjshme ua kishin mundësuar lirimin me kusht të 
burgosurve, pa i plotësuar kriteret ligjore. Veprat penale për çka ndiqeshin këta persona ishin: 
shpërdorim i pozitës zyrtare ose autorizimit, marrje e ryshfetit, dhënie e ryshfetit. Prangosja e 
këtyre personave, ishte bërë pas marrjes së informacionit nga Burgu i Dubravës në Istog se 
Paneli për Lirimin me Kusht të të dënuarve është duke marrë ryshfet për lirimin e të dënuarve 
pa plotësimin e kritereve. Policia e Kosovës kishte njoftuar se përveç gjykatësit, dy të 
dyshuarit e tjerë kishin shërbyer si ndërmjetësues në gjetjen e familjeve të personave që janë 
në vuajtje të dënimit në burgje dhe më pas ua kishin caktuar shumat e të hollave për lirimin e 
tyre. Pra, dyshimet e ngritura në këtë rast, nxjerrin në shesh një grup të strukturuar me role të 
ndara për të përfituar financiarisht duke kryer veprat penale të marrjes dhe dhënies së 
ryshfetit.115  
 

Rastet e tilla dhe dyshimi për ndërlidhjen e akterëve për kryerjen e këtyre akteve korruptive, 

dëshmon se këto pazare assesi nuk mund të kryhen nga një person i vetëm. Rasti i Sokol 

Quses dhe seria e akuzave publike, do duhej të trajtoheshin seriozisht nga organet e hetuesisë 

dhe prokurorisë në mënyrë që të ndiqen dhe gjykohen penalisht, të gjithë personat e 

inkriminuar në shit-blerjen e lirisë me kusht. 

Dyshimet për rastet e keqpërdorimeve dhe korrupsionit në këtë Panel nuk përfundojnë vetëm 

me kaq. Zyrtarë të lartë të Shërbimit Korrektues të Kosovës kanë adresuar akuza publike dhe 

denoncime zyrtare për ndjekje nga organet e hetuesisë të zyrtarëve të Panelit për Lirim me 

Kusht.116  

Paneli për Lirim me Kusht ka liruar të dënuar të cilët assesi nuk është dashur të lirohen 

bazuar në kriteret e këtij Paneli. Në raste të caktuara, gjykatësit në këtë Panel kanë liruar 

kryesit e veprave penale, ndërsa nuk e kanë liruar ndihmësin apo bashkë-kryesin e veprës 

penale.117 Për shembull në vitin 2008, Paneli për Lirim me Kusht kishte liruar të dënuarin për 

                                                             
112 Emisioni “Drejtësia në Kosovë”; transmetuar në RTK me datën 28 shkurt 2011 (qasur për herë të fundit në 20 janar 2012, 
http://drejtesianekosove.com/) 
113“ Arrestohen tre të dyshuar për marrje dhe dhënie të mitos”, Komunikatë për Media; Zyra për Informim; Policia e 
Kosovës; 18 janar 2011. 
114 Po aty. 
115 Neni 274, Krimi i organizuar, “Shprehja “grup i strukturuar” do të thotë grup prej tre ose më shumë personave i cili nuk 
është formuar rastësisht për kryerjen e atypëratyshme të ndonjë vepre penale dhe nuk do të thotë formalisht t’i ketë të 
përkufizuara rolet për anëtarët e tij, vazhdimësinë e anëtarësisë së tij apo strukturën e zhvilluar”. Kodi Penal i Kosovës. 6 
prill 2004. 
116 Intervistë e Komesarit të Shërbimit Korrektues të Kosovës, z. Resmi Hoxha, në Emisionin “Drejtësia në Kosovë”; 
transmetuar në RTK me datën 28 shkurt 2011 (qasur për herë të fundit në 20 janar 2012, http://drejtesianekosove.com/) 
117 IKD intervistë me z. Resmi Hoxha, Komesari i Shërbimit Korrektues të Kosovës, 30 dhjetor 2011. 
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veprën penale dhunim, ndërsa kishte refuzuar bashkë-kryesin e veprës.118 Dyshimet kryesore 

për një vendimmarrje të tillë bazoheshin në korruptimin e zyrtarëve të Panelit për Lirim me 

Kusht.119. Vendimet kontroverse të Panelit për Lirim me Kusht, si rrjedhojë e pazareve me 

lirinë e të burgosurve, ishin reflektuar në pakënaqësi të personave të cilët vazhdonin të vuanin 

dënimin nëpër burgje. Rrjedhimisht, Shërbimi Korrektues i Kosovës shpesh ishte përballur 

me probleme për menaxhimin e të burgosurit, të cilët kishin humbur besimin se mund të 

arrinin lirimin e tyre pa korruptuar zyrtarët e Panelit.120 Pas ngritjes së këtyre çështjeve 

shqetësuese, që nga 21 qershor 2009, EULEX monitoron punën e Panelit për Lirim me 

Kusht, e njashtu  në monitorim tanimë janë duke marrë pjesë edhe Avokatit të Popullit dhe 

Këshilli për Mbrojtjen e Drejtave dhe Lirive të Njeriut.121 

Përveç monitorimit nga mekanizma të ndryshëm, ishte shfaqur nevoja që Paneli të 

ristrukturohej, gjë që kishte rezultuar në transparencë më të lartë. Ministri i Drejtësisë, z. 

Hajredin Kuçi, për shkak të ngritjes së çështjes së veprimtarive korruptive në publik122, kishte 

suspenduar në tërësi Panelin për Lirim me Kusht.123 Ky Panel për një muaj kishte qenë jashtë 

funksionit, saktësisht deri me 22 mars 2011.124 Më pas është bërë një ristrukturim dhe 

riorganizim i punës në Panel, ndërsa tek me 19 prill 2011 ishte mbajtur shqyrtimi i parë. Për 

shkak të dyshimeve të ngritura, janë rishikuar të gjitha vendimet e Panelit për Lirim me Kusht 

të marra prej datës 16 tetor 2010 deri më 24 shkurt 2011.125 Nga rishikimi i 263 vendimeve të 

Panelit, Komisioni ad hoc i formuar nga Ministri i Drejtësisë nuk kishte hasur në ndonjë 

veprimtari korruptive. Në anën tjetër përfaqësuesit e Avokatit të Popullit nga të gjitha rastet 

kishin pasur kritika vetëm për një vendim ku personi i liruar me kusht kishte qenë i dënuar 

për veprën penale të vjedhjes grabitqare.126  

Suspendimi i Panelit për Lirim me Kusht ishte përcjellë me riorganizimin e punës së Panelit, 

përfshirë publikimin e të gjitha vendimeve për lirimin me kusht nga ana e Panelit. Një gjë e 

tillë duhet vlerësuar lartë, për shkak se publikimi i vendimeve, siguron në masë transparencën 

e këtij institucioni, i cili gjithmonë ishte mbajtur larg syve të publikut dhe mediave.  

Nga të gjitha këto raste të paraqitura vërehet se përveç ushtrimit të përgjegjësive në bazë të 

ligjeve në fuqi, zyrtarë të ndryshëm, përfshi edhe gjykatësit e Panelit për Lirim me Kusht, në 

periudha të caktuara ishin inkriminuar në veprimtari të shumta korruptive. Këto informacione 

                                                             
118 Intervista e një prindi, i cili shpjegon sesi ishte liruar kryesi i veprës penale, ndërsa djali i tij si bashkëkryes i veprës 
penale nuk ishte liruar. Në intervistë ai thekson se arsye pse kjo kishte ndodhur, ishte fakti se kryesi kishte korruptuar 
zyrtarët për tu liruar me kusht, ndërsa që ai nuk kishte pranuar të korruptonte këta zyrtarë. Intervista qe transmetuar në 
emisionin “Jeta në Kosovë”; RTK 2008. Shih http://www.youtube.com/watch?v=dJwn1SuvOrk 
119 Ndërsa, babai i këtij të mituri nuk kishte arritur ta lironte djalin e tij, përkundër faktit se djali i tij, kishte qenë bashkë-
kryes dhe jo kryes i veprës penale, por që kishte deklaruar se nuk kishte pranuar të korruptonte zyrtarët e Panelit për Lirim 
me Kusht 
120 IKD intervistë me z. Resmi Hoxha, Komesari i Shërbimit Korrektues të Kosovës, 30 dhjetor 2011. 
121 IKD intervistë me znj. Tonka Berishaj, Gjykatëse në Gjykatën e Qarkut Prishtinë si dhe Kryesuese e Panelit për Lirim me 
Kusht, janar 2012. 
122

 “Blerja e lirisë për lirim me kusht”, Drejtësia në Kosovë, 7 mars 2011. 
123 Ministri i Drejtësisë, z. Hajredin Kuçi, me 24 shkurt të vitit 2011 kishte suspenduar Panelin për Lirim me Kusht. 
“Zëvendëskryeministri dhe ministri i Drejtësisë, Prof. Dr. Hajredin Kuçi, u takua me anëtaret e Panelit për Lirim me Kusht”. 
Prishtinë, 28 shkurt 2011. Ministria e Drejtësisë. (qasur për herë të fundit me 29 janar 2012 shih http://www.md-
ks.org/?page=1,8,298 
124

 “Rifunksionalizohet Paneli për Lirim me Kusht”, Telegrafi. Shih http://www.telegrafi.com/lajme/rifunksionalizohet-
paneli-per-lirim-me-kusht-2-13573.html (qasur për herë të fundit 28 janar 2012) 
125 Supra note 123. 
126 IKD intervistë me z. Bedri Duraku, Koordinator i Panelit për Lirim me Kusht, janar 2012. 
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dhe të gjitha të tjerat të trajtuara publikisht, detyrimisht obligojnë organet e hetuesisë në 

polici dhe prokurori, përfshi edhe institucionin më të lartë të akuzës, Prokurorin e Shtetit, që 

të hetojnë çdo gjë për të zbardhur këto shit-blerje të lirisë në burgjet e Kosovës. Në mënyrë 

më specifike, meqenëse kemi të bëjmë me dyshime për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe 

veprimtari që ndërlidhen me veprat penale që kanë të bëjnë me korrupsionin, ky organ do të 

duhej të ishte pistë e Prokurorisë Speciale e Kosovës.  

 

4.3. Ndikimi i faljes në lirimet me kusht 
Instituti i Faljes, para se gjithash paraqet problem shtesë për punën e Panelit për Lirim me 

Kusht. Falja e të dënuarve, përveç aspektit legal të ndërrimit të statusit të të dënuarit, ka 

ndikuar edhe në vendimmarrjen e Kolegjeve të Panelit, për të liruar me kusht të dënuarit. 

Fillimisht, falja e Presidentit ka shërbyer vetëm në ndërrim të statusit të të dënuarit. Për 

shembull, i dënuari me 15 vite të cilit i janë falur nga Presidenti tri vite, nga Paneli 

konsiderohet se i ka dënim 12 vite, pra ndikon direkt në përllogaritjen e dënimit si në 

paraqitje të kërkesës ashtu edhe në lirim me kusht. Përkundër insistimit të zyrtarëve të 

Panelit, përfshirë këtu Kryesuesen e Panelit për Lirim me Kusht, znj. Tonka Berishaj, se falja 

nuk ka ndonjë ndikim më të madh sesa ai i paraparë me ligj, vendimet për raste dëshmojnë të 

kundërtën. Një pjesë e madhe e të dënuarve, të cilët kishin përfituar falje më pas edhe ishin 

liruar me kusht nga Paneli për Lirim me Kusht.127 Të dënuar për vrasje ka ndodhur që të jenë 

përfitues të mëdhenj nga falja e Presidentit dhe Paneli për Lirim me Kusht. I tillë është rasti i 

dënuarit për vrasje të dyfishtë, i cili kishte qenë i dënuar me gjashtë vjet burgim. Falja e 12 

muajve nga Presidenti kishte ndikuar drejtpërdrejtë në përllogaritjen e dënimit të tij dhe të 

drejtës për të aplikuar dhe përfituar edhe nga lirimi me kusht. Paneli për Lirim me Kusht, 

pjesërisht nën ndikimin e faljes së Presidentit kishte miratuar lirimin me kusht. Rrjedhimisht, 

i dënuari pas vuajtjes së një të tretës së dënimit ishte liruar me kusht dhe i është kthyer 

shoqërisë për një periudhë relativisht të shkurtër të vuajtjes së dënimit. Pra, instituti i faljes i 

zbatuar nga Presidenti medoemos deri më tash ka ndikuar drejtpërdrejtë në vendimet e 

Panelit për Lirim me Kusht. Tanimë pritjet e të dënuarve janë që falja me automatizëm 

nënkupton edhe sigurimin e lirimit me kusht. Në raste kur të dënuarit të falur paraprakisht 

nga Presidenti janë refuzuar për t’u liruar me kusht, kanë pasuar edhe ankesat zyrtare të të 

dënuarve.128 Ankesat e të dënuarve të tillë ndërtohen krejt mbi bazën e asaj se nuk është 

marrë parasysh falja nga Presidenti, gjë që të ankuarit kanë kërkuar që falja me automatizëm 

t’ua siguroj lirimin me kusht  

Instituti i faljes dhe instituti i lirimit me kusht megjithëse janë institute të pavarura, fakti që 

kriteret për falje dhe lirim me kusht janë të ngjashme, medoemos duhet bërë një ndërlidhje të 

tyre. Problemet e ndërsjella si ligjore ashtu edhe praktike të faljes dhe lirimit me kusht, lindin 

nevojën që të ndryshohen dispozitat e ligjeve përkatëse. Në këtë mënyrë zgjidhja e 

problemeve përmes akteve ligjore do të shërbente për këto dy institute që të krijojnë një 

praktikë të mbarë dhe të drejtë ligjore, që përfituesit e faljes dhe lirimit me kusht, të jenë 

                                                             
127 IKD intervistë me zyrtarë dhe gjykatës të Panelit për Lirim me Kusht, janar 2010, janar dhe dhjetor 2011 si dhe janar 
2012.  
128 IKD intervistë me z. Bedri Duraku, Koordinator i Panelit për Lirim me Kusht, janar 2012. 
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meritorët dhe jo si tash, ku një pjesë e madhe e tyre falen dhe lirohen në kundërshtim me 

ligjin. Për të eliminuar ndikimet e faljes në vendimmarrjen e Panelit për Lirim me Kusht, 

gjykatësit e dhomave të këtij Paneli, duhet të zbatojnë me përpikëri kriteret e përcaktuara me 

ligj dhe urdhëresat që qeverisin punën e tij. Pra, përveç faktit se falja me automatizëm ua 

ndërron statusin e dënimit personave të dënuar, në asnjë mënyrë nuk duhet të jetë faktor për 

të anashkaluar kriteret ligjore, të cilat parashihen. Përkundrazi, duhet vlerësuar dhe gjykuar 

me shumë kujdes, që të mos përsëriten rastet kur një i dënuar mund të përfitoj aq shumë, saqë 

për vrasje të vuajë vetëm 1/3 e dënimit, duke ia falur një pjesë të dënimit dhe duke e liruar më 

pas me kusht. Po ashtu, një arsye tjetër pse nuk duhet të ndikohet vendimmarrja e Panelit nga 

faljet e Presidentit, është fakti se në raste të caktuara falja mund të përdoret edhe për qëllime 

politike apo interesa kombëtare, sikurse ka ndodhur dhe ndodh në shumë vende të botës129, 

gjë që mund të komprometoj procesin e vlerësimit me kusht.  

  

                                                             
129 Rasti i faljes së z. Lewis Libby, ish-zyrtar i Shtëpisë së Bardhë, nga ana e Presidentit Bush, që paraqet një nga rastet e 
faljes për interesa politike. Fitzgerald, P. "Bush commutes Libby's prison sentence". CNN Politics. 2 korrik 2007. Shih 
articles.cnn.com/2007-07-02/politics/libby.sentence_1_leëis-scooter-libby-valerie-plame-patrick-
fitzgerald?_s=PM:POLITICS (qasur për here të fundit 19 janar 2012). 
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5. Amnistia 

Për dallim prej zbatimit të dy instituteve të analizuara në këtë raport, faljes dhe lirimit me 

kusht, instituti i amnistisë në Kosovën e pasluftës asnjëherë nuk është zbatuar në praktikë. 

Kjo e drejtë u garantohet të burgosurve prej vitit 2004 kur kanë hyrë në fuqi dispozitat ligjore 

përkatëse në Kodin Penal të Kosovës. Mirëpo, kjo nuk ka mjaftuar që të burgosurit për këto 

vite të gëzojnë privilegjin për t’u amnistuar. Për zbatimin e këtij instituti, institucionet nuk 

kanë përgatitur Ligjin për Amnisti, njëjtë siç kanë vepruar me vonesë për Ligjin për Faljen. 

E drejta e amnistisë përfshihet në kapitullin e njëjtë të Kodit Penal, së bashkë me të drejtën e 

faljes.130 Falja garantohet me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ndërsa amnistia nuk 

është kategori kushtetuese.131 Ky fakt dhe mungesa e ligjit për amnisti kanë krijuar 

pakënaqësi të shpeshta tek të burgosurit, të cilët në vazhdimësi kishin protestuar dhe kishin 

mbajtur grevë urie për realizimin e kësaj të drejte.132 Kuvendi i Kosovës me formimin e 

Komisionit për ndryshime Kushtetuese,133 ishte përballur menjëherë me reagimin e të 

burgosurve. Mundësia e dhënë këtij Komisioni për ndryshime kushtetuese nuk kishte kaluar 

pa grevën e urisë nga të burgosurit që amnistia të futet si kategori kushtetuese. Ekzekutivi 

kishte shprehur vullnetin që të adresonte këto kërkesa të të burgosurve ashtu që institut i 

amnistisë të përfshihej në Kushtetutë, përkatësisht gjatë procesit të tanishëm të 

amandamentimi të Kushtetutës. Në vizitën që ua kishte bërë këtyre grevistëve 

zëvendëskryeministri dhe ministri i Drejtësisë, z. Hajredin Kuçi, ishte pajtuar me ta, që të 

kërkonte nga Presidentja, Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kryetari i Komisionit për 

Amandamentimin e Kushtetutës, dhe të gjitha partitë politike parlamentare, që në 

amandamentimet e Kushtetuës, të përfshihet edhe instituti i amnistisë, për t’u pasuar më pas 

me nxjerrjen e Ligjit të Amnistisë.134 

Bazuar në nenin 96, alinea 1, të Kodit Penal të Kosovës, me aktin e amnistisë personave të 

përfshirë u jepet lirimi nga ndjekja penale, lirimi i plotë ose i pjesërishëm nga ekzekutimi i 

dënimit, zëvendësimi i dënimit të shqiptuar me një dënim më të butë ose shlyerja e dënimit. 

Ndërsa, në po të njëjtin nen, alinea 2, theksohet se amnistia përfshin ato vepra penale të 

kryera deri një ditë para shpalljes së saj, me përjashtim të rasteve kur me aktin e amnistisë 

është vendosur ndryshe.135 Në literaturën shkencore penale, krahas parashkrimit, edhe 

amnistia dhe falja shpijnë shuarjen e dënimit. Funksionalizimi i institutit të amnistisë do të 

                                                             
130 Neni 96, Amnistia. Kapitulli X: Amnistia dhe Falja. Kodi Penal i Kosovës, 6 prill 2004. 
131 Alinea 29, “Shpall falje individuale, në pajtim me ligjin”; “Neni 84, “Kompetencat e Presidentit”. Kapitulli V. Presidenti i 
Republikës së Kosovës;Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Kuvendi i Republikës së Kosovës.  
132 “Të burgosurit hynë në grevë urie, kërkojnë ligj për amnisti”. Albinfo. Shih http://www.albinfo.ch/ch-
ballkani/aktuale/t%C3%AB-burgosurit-hyn%C3%AB-n%C3%AB-grev%C3%AB-urie-k%C3%ABrkojn%C3%AB-ligj-
p%C3%ABr-amnisti-24660 (qasur për herë të fundit me datë 21 janar 2012) 
133 Komisioni për amendamentimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, është formuar më 22  
prill  2011. Aktiviteti legjislativ i Kuvendit gjatë vitit 2011. Shih http://www.assembly-
kosova.org/common/docs/Aktiviteti_legjislativ_i_Kuvendit_2011.pdf (qasur për herë të fundit me datë 21 janar 2012) 
134 “Ministri Kuçi bisedoi me grevistët e Burgut të Dubravës”. Gazeta “Kosova Sot”. Shih http://www.kosova-
sot.info/politike/kosove/ministri-kuci-bisedoi-me-grevistet-e-burgut-te-dubraves (qasur për herë të fundit me 28 dhjetor 
2011). 
135 Neni 96, Amnistia. Kapitulli X: Amnistia dhe Falja. Kodi Penal i Kosovës, 6 prill 2004. 
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shpinte në një mekanizëm shtesë për falje në tërësi apo pjesërisht apo zëvendësim të 

dënimeve..136  

Instituti i amnistisë është akt specifik i organeve më të larta shtetërore në lëmin e 

jurisprundencës penale me të cilin bëhen ndryshime në favor të dënuarit.137 Në të drejtën 

penale, pjesën e përgjithshme, profesor Ismet Salihu, thekson se Ligji për Amnisti mund të 

përcaktojë veprat penale për të cilat jepet amnistia (p.sh. të gjitha veprat penale nga paragrafi 

1 i nenit 243). Ky ligji gjithashtu mund të përcaktojë dënimin i cili përfshihet me amnisti 

(p.sh. për të gjithë personat të cilët janë dënuar me burgim me dhjetë vjet ose më tepër, u falet 

nga një vit). Gjithashtu mund të përcaktohen të dy kushtet – veprat penale dhe dënimet. 

Amnistia mund të jepet për të gjitha veprat penale, qofshin ato që ndiqen zyrtarisht apo 

privatisht.  

Shkelja e vazhdueshme e kësaj të drejtë të të burgosurve për të përfituar nga instituti i 

amnistisë, duhet ngritur nga krerët e institucioneve më të larta të vendit. Mandati i Komisionit 

për amandamentimin e Kushtetutës, duhet të zgjerohet dhe të përfshijë këtë kategori, në 

mënyrë që akti i amnistisë të futet si kategori kushtetuese, për t’u pasuar më pas me Ligjin e 

Amnistisë. Në këtë mënyrë do të funksionalizohej një institut shumë me rëndësi i së drejtës 

penale, për t’ua mundësuar një të drejtë të burgosurve në Kosovë, të cilën e gëzojnë të 

burgosurit në të gjitha vendet e botës.  

  

                                                             
136“Amnistia dhe Falja”.Kapitulli VII, faqe 569. Ismet Salihu,“E drejta penale”. Pjesa e përgjithshme. 2008 tetor Prishtinë.  
137 “Amnistia dhe Falja”.Kapitulli VII, faqe 569. Ismet Salihu,“E drejta penale”. Pjesa e përgjithshme. 2008 tetor Prishtinë. 
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6. Të gjeturat kryesore 

IKD ka gjetur mangësi të theksuara ligjore sa i përket zbatimit të drejtë të institutit të faljes, 

përfshirë edhe lirimin me kusht. Përkundër ligjeve të përgjithësuara, organet e zbatimit të 

institutit të faljes dhe lirimit me kusht kishin dështuar që të siguronin korrektësi dhe drejtësi 

për të dënuarit. Në vazhdim janë paraqitur gjetjet kryesore të punimit: 

 

Baza Ligjore 

Zbatimi i të drejtës së faljes si kompetencë ekskluzive e Presidentit ka filluar në vitin 2009, 

pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Faljen, përkundër ekzistimit të kësaj të drejte në Kodin Penal 

qysh në vitin 2004. IKD ka gjetur se ka kolizion ligjor në mes të Kodi Penal dhe Ligjit për 

Faljen, ku i pari parasheh mundësinë e lirimit nga ndjekja penale, gjë që nuk garantohet me 

Ligjin për Faljen.  

Në përgjithësi, nga viti 2009 deri më tani Kushtetuta, Ligji dhe aktet tjera nënligjore nuk kanë 

arritur të sigurojnë zbatim të drejtë të faljes. Kushtetuta dhe aktet tjera juridike përcjellëse 

deri më tani kanë dështuar që të parashohin: rrethana kufizuese për periudhën para 

përfundimit të mandatit të Presidentit, ndalojnë faljen për ushtruesit e detyrës së Presidentit, 

apo të saktësojnë përfaqësimin në Komisionin ad hoc për Falje.  

Kriteret në ligjin për falje janë të përgjithësuara dhe të mangëta. Ligji për Faljen ka ndaluar 

kategorikisht faljen për të gjithë personat e dënuar për veprat penale të dënueshme sipas 

kapitujve XIII dhe XIV të Kodit Penal të Kosovës. Kriteret e deritashme kanë favorizuar më 

shumë vlerësimet subjektive, duke pamundësuar trajtim të njëjtë për secilin të dënuar. Për 

dallim prej dekretit të kaluar, Dekreti i Kritereve për Faljen i nxjerrë në vitin 2012 ka 

përmirësuar dukshëm përkufizimin e kritereve dhe specifikimin e tyre duke i dhënë një 

dimension më të përgjegjshëm zbatimit të faljes. Dekreti paraqet kritere më të rrepta në 

përgjithësi, e posaçërisht për krime të rënda.  

Sfida të zbatimit të faljes mbeten mangësitë ligjore që janë vërejtur kryesisht në 

mospërfshirje të kriterit i cili do t’ua ndalonte faljen të refuzuarve në Panelin për Lirim me 

Kusht. Përkundër kritereve të ngjashme për falje dhe lirim me kusht, 67% e të falurve iu ishte 

refuzuar paraprakisht lirimi me kusht. Ky shqetësim ishte ngritur në Raportin e Progresit për 

Kosovën të Komisionit Evropian. Mos-ndërlidhja e këtyre instituteve për vendimet e këtyre 

rasteve paraqet anomali në procese të vlerësimit. 

Dekreti i Kritereve për Falje i vitit 2012 ka bërë avancim drejt transparencës pasi që përbërja 

e Komisioni ad hoc për Falje do të bëhet publike së bashku me procedurat dhe vlerësimet 

përkatëse të Komisionit pas shpalljes së Dekretit për Falje. Megjithatë, edhe më tutje aktet 

ligjore nuk specifikojnë nëse Dekreti i Faljes do të përmbajë të dhënat të domosdoshme rreth 

historikut dhe përfitimit të dënuarit, gjë e cila në tri vitet e kaluara ka shërbyer që Presidentët 

të fshehin kohën e falur të dënuarve të caktuar.  

Probleme të mëdha hasen në mos specifikimin e afateve kohore. Të dënuarit në Kosovë, në 

ditën e parë të vuajtjes së dënimit mund t’i drejtohen Presidentit për falje. Në Shqipëri, kjo e 
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drejtë fitohet pasi të dënuarit të vuajnë 1/3 e dënimit. Po ashtu, problem tjetër paraqitet me 

mos specifikimin e afateve kohore qoftë për paraqitjen e kërkesave, grumbullimin e të 

dhënave apo vlerësimin dhe vendosjen rreth rasteve. Në të kaluarën Komisioni Ad hoc për 

Falje kishte trajtuar 500 kërkesa brenda javës, shifër kjo enorme për t’u vlerësuar drejtë dhe 

profesionalisht.  

Shkelja e Kushtetutës – Presidenti Fatmir Sejdiu me 16 shkurt 2010, me propozim të 

Komisioni ad hoc për Falje, e kishte falur të dënuarën për Trafikim me Njerëz. Kjo e fundit 

paraprakisht ishte refuzuar për t’u liruar me kusht nga Paneli për Lirim me Kusht për shkak të 

natyrës së veprës. Rrethanë për refuzim ishte serioziteti i veprës penale duke konsideruar si 

tepër të dëmshme për komunitetin, vendet e rajonit, dhe komunitetin ndërkombëtar në tërësi. 

Mëshira e Presidentit Fatmir Sejdiu për t’i falur gjashtë muaj të dënuarës për Trafikim me 

Njerëz ishte në kundërshtim me Ligjin për Faljen. Rrjedhimisht, është shkelur Kushtetuta e 

Republikës së Kosovës, respektivisht Ligji për Faljen. Shkeljet e bëra nga Presidenti nuk janë 

shkelje procedurale por janë shkelje materiale të së drejtës. Falja në kundërshtim me 

Kushtetutën dhe Ligjin mund të bëhej vetëm nga ata që mund të jenë injorant të fushës 

juridike, në të kundërtën për një shkelje e tillë duhet hetuar se cilat kanë qenë përfitimet 

materiale apo politike.  

Zhvlerësimi i Krimit – Për tri vite, Presidentët kanë falur gjithsej 236 vite për të dënuarit. 

Shumë nga këto vite i janë falur të dënuarve për krime shumë të rënda, raste këto që 

paraqesin sfidën më të madhe për sistemin gjyqësor të vendit. Në vitin 2009, ishin falur të 

dënuar për vrasje të trefishtë, vrasje nga hakmarrja e paskrupullt, grabitës të cilët në burg 

kishin shfaqur agresivitet të theksuar përfshirë sulm ndaj oficerëve korrektues. Në vitet në 

vazhdim, lista e të falurve të Presidentit kishte përfshirë recidivist të krimit, të dënuar që në 

vazhdimësi kanë shfaqur sjellje të këqija nëpër burgje, të dënuar të përfshirë në kontrabandim 

me armë, raste të korrupsionit, dhe shumë raste tjera. Vetëm në vitin 2011, të dënuarve për 

vrasje dhe vrasje të rëndë iu ishin falur 135 vjet apo 86% e kohës së përgjithshme të falur atë 

vit. Falja e të dënuarve ka ndikim domethënës në sistemin e drejtësisë në përgjithësi, 

posaçërisht në praktikën e dënimeve të shqiptuara nga ana e gjykatësve. Gjykatësit peshojnë 

gjatë provat për të ndarë drejtësinë, dhe se matja e dënimit është një prej sfidave të tyre për të 

dëshmuar arsyeshmërinë e shqiptimit të viteve të burgimit. Alokimi kaq i madh i faljes vetëm 

për vrasje është krejtësisht i papranueshëm ngase ndikon në humbjen e besimit të qytetarëve 

në sistemin e drejtësisë dhe vetë zbatimin e faljes nga Presidentët. Në asnjë moment këto 

vlerësime të Presidentëve nuk janë bazuar në rrezikshmërinë e veprave e cila më së miri 

pasqyrohet në strategjitë dhe politikat nacionale. 

Falje e të refuzuarve për lirim me kusht – Presidentët për tri vite kishin falur 151 të dënuar, 

apo 67% të listës së përgjithshme, të cilët paraprakisht ishin refuzuar nga Paneli për Lirim me 

Kusht. Falja enorme e tyre nuk ka kaluar pa u theksuar në Raportin e Progresit për Kosovën 

për vitin 2010 të Komisionit Evropian. Përkundër asaj se fenomeni i tillë ka vënë në 

pikëpyetje të tërë procesin e vlerësimit të faljeve, ushtruesi i detyrës së Presidentit Jakup 

Krasniqi ka vazhduar me praktikën e njëjtë ku nga 103 të falur, 59 prej tyre ishin refuzuar 

paraprakisht nga Paneli për Lirim me Kusht. Këto shqetësime vijnë si rrjedhojë e kritereve të 

ngjashme për falje dhe lirim me kusht, për të cilat vlerësimi është bërë duke zbatuar kritere të 
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dyfishta. Vendimet kaq të ndryshme në mes të dy instituteve ngrenë dilemën rreth 

objektivitetit në ndarjen e drejtësisë apo ofrimit të dokumentacionit zyrtar për të njëjtat raste. 

Ky problem do të evitohet nëse Draft Kodi Penal i Kosovës i cili gjendet për shqyrtim në 

Kuvend do të miratohet me dispozitën e cila ua ndalon faljen të refuzuarve nga Paneli për 

Lirim me Kusht. 

Raportet kundërthënëse – Dosjet dhe raportet të cilat përgatiten nga Shërbimi Korrektues i 

Kosovës determinojnë vlerësimet përfundimtare për falje. Praktika e përpilimit të këtyre 

raporteve dëshmon se ato kanë qenë të mangëta dhe jo profesionale. Sa i përket mangësisë së 

raporteve, në raste të caktuara dokumentacioni nuk kishte qenë i kompletuar si dhe një pjesë e 

dokumenteve të ofruara pas kërkesës së Komisionit Ad hoc për Falje të Presidentit nuk kishte 

përmbajtur vulën si dhe elementet tjera, duke ngritur dyshime se dokumentet e tilla mund të 

mos ishin zyrtare. Dyshimet për këtë bazohen edhe në rastet kur për të dënuarin e njëjtë 

ndryshon vepra penale e paraqitur në Panelin për Lirim me Kusht dhe Presidencë. Nëse 

Komisioni ad hoc për Falje dhe Paneli për Lirim me Kusht bazohen vetëm në raportet e 

Shërbimit Korrektues, atëherë 95% të tyre duhet të falen dhe lirohen me kusht.  

Rekomandimet e Shërbimit Korrektues të Kosovës – Brengë tjetër e Panelit për Lirim me 

Kusht dhe Komisionit Ad hoc për Falje paraqitet kategorizimi i të dënuarve të cilët 

rekomandohen nga Shërbimi Korrektues i Kosovës. Ky i fundit, pa mbështetje të saktësuar në 

ligj vazhdimisht kanë bërë rekomandime pozitive dhe negative për të dënuarit që aplikojnë 

për falje dhe lirim me kusht. Në lidhje me institutin e faljes, Shërbimi Korrektues i Kosovës 

kishte dhënë rekomandimet e veta se kush të falet pjesërisht dhe tërësisht dhe kush të mos 

falet për vitin 2009 dhe 2011. Ndërsa në vitin 2010, Presidenti Fatmir Sejdiu kishte saktësuar 

në kërkesën e tij drejtuar Shërbimit Korrektues se dosjet duhet të vijnë pa rekomandimet e 

këtij të fundit. Rekomandimet nga ana e Shërbimit Korrektues të Kosovës, të pabazuara në 

ligj dhe aktet tjera rregullative paraqiten si shqetësuese për shkak të vlerësimeve subjektive.  

Përbërja e komisioneve – Përkundër dispozitave kushtetuese dhe të Ligjit për Presidentin, të 

cilat saktësojnë se Presidenti nuk duhet t’i shërbej interesave të ndonjë partie politike të 

caktuar, Komisionet Ad hoc për Falje të Presidentëve ishin populluar nga njerëz të partive të 

caktuara. Për shembull në vitin 2010, Komisioni Ad hoc për Falje i Presidentit është përbërë 

nga njerëz kryesisht të LDK-së, pasi që Presidenti Sejdiu njëkohësisht e mbante të ngrirë 

pozitën e tij prej Kryetari të LDK-së. Anëtarë të pavarur të këtij Komisioni kanë konfirmuar 

se në raste të caktuara ka pasur vlerësime subjektiv nga anëtarët partiak të cilat mund të 

cilësohen si të qëllimshme apo me prapavijë politike.  

Falja e të pafalshmëve – Gjatë tri viteve të zbatimit të institutit të faljes, Presidentët kanë 

falur të dënuar të pafalshëm. Këta të fundit faljen nuk e kanë merituar bazuar në kriteret e 

ligjit për faljen, përfshirë kufizimet për kategori të ndryshme të veprave penale. Në vitin 

2009, Presidenti Fatmir Sejdiu kishte falur raste eklatante që përfshijnë krimet e kryera si: 

vrasje e trefishtë, vrasje nga hakmarrja e paskrupullt, vrasje në bashkëveprim. Poashtu, në 

këtë vit Presidenti Sejdiu kishte falur të dënuar, me sjellje të këqija, dhe një të tillë, i cili posa 

ishte liruar pas faljes, kishte vrarë gruan e tij shtatzënë. Kjo dëshmon dështimin e Komisionit 

Ad hoc të Presidentit, për mos përfilljen e kritereve për të vlerësuar shkallën e recidivizmit. 
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Në vitin 2010, Presidenti Fatmir Sejdiu kishte shkelur Kushtetutën e Republikës së Kosovës 

dhe Ligjin për Faljen, duke falur një të dënuar për Trafikim me Njerëz. Tutje, Presidenti 

Sejdiu kishte falur edhe të dënuar të cilët kishin kryer krime që ndërlidhen me krim të 

organizuar, shpërdorim, narkotik, dhunim si dhe recidivistë. Në vitin 2011, ushtrues i detyrës 

së Presidentit Jakup Krasniqi, pjesën dërrmuese të faljeve ua kishte bërë të dënuarve për 

vrasje dhe vrasje të rëndë. Tradita e krijuar nga paraardhësi i tij, Presidenti Fatmir Sejdiu për 

të falur të dënuar për krime të rënda dhe recidivistë është vazhduar edhe nga z. Jakup 

Krasniqi. Përveç këtyre veprave, ai kishte falur edhe vepra të korrupsionit, kontrabanduesve 

të armëve si dhe sulmuesve të personave zyrtar. 

Instituti i Lirimit me Kusht - Puna e Panelit për Lirim me Kusht në të kaluarën është 

përshkuar me shkelje të shumta ligjore dhe veprimtari të pastra korruptive nga ana e zyrtarëve 

të tij. Prej zbatimit të institutit të lirimit me kusht, të dënuarit dhe familjarët e tyre 

vazhdimisht ishin ankuar se lirimi me kusht mund të fitohet vetëm përmes korruptimit të 

zyrtarëve e tij. Për pazarllëqet me lirinë e të burgosurve, organet e hetuesisë kanë arrestuar 

zyrtarë dhe gjykatës të Panelit për Lirim me Kusht, ku një nga ta tani vuan dënimin. Rastet e 

arrestimit dëshmojnë për një grup të strukturuar i cili kishte vepruar bashkërisht për lirimin e 

të burgosurve. Ministri i Drejtësisë, z. Hajredin Kuçi, në shkurt 2011 kishte suspenduar 

Panelin për Lirim me Kusht dhe kishte rishikuar të 263 vendime të lirimit me kusht. Tani, 

EULEX, Avokati i Popullit dhe Këshilli për Mbrojtjen e Drejtave dhe Lirive të Njeriut 

monitorojnë punën e këtij Paneli. 

Ndikimi i faljes në lirimin me kusht – Instituti i Faljes, para se gjithash ka paraqitur problem 

shtesë për punën e Panelit për Lirim me Kusht. Falja e të dënuarve, përveç aspektit legal të 

ndërrimit të statusit të të dënuarit, ka ndikuar edhe në vendimmarrjen e Kolegjeve të Panelit, 

për të liruar me kusht të dënuarit. Një pjesë e madhe e të dënuarve, të cilët kishin përfituar 

falje më pas edhe ishin liruar me kusht nga Paneli për Lirim me Kusht. Tanimë pritjet e të 

dënuarve janë që falja me automatizëm nënkupton edhe sigurimin e lirimit me kusht. Në raste 

kur të dënuarit të falur paraprakisht nga Presidenti janë refuzuar për t’u liruar me kusht, kanë 

pasuar edhe ankesat zyrtare të të dënuarve në Panelin për Lirim me Kusht.  

E drejta e Amnistisë – Për dallim prej zbatimit të dy instituteve të analizuara në këtë raport, 

faljes dhe lirimit me kusht, instituti i amnistisë në Kosovën e pasluftës asnjëherë nuk është 

zbatuar në praktikë. Kjo e drejtë u garantohet të burgosurve prej vitit 2004 kur kanë hyrë në 

fuqi dispozitat ligjore përkatëse në Kodin Penal të Kosovës. Amnistia nuk është kategori 

kushtetuese, prandaj edhe mungon Ligji për Amnisti. Ky fakt dhe mungesa e ligjit për amnisti 

kanë krijuar pakënaqësi të shpeshta tek të burgosurit, të cilët në vazhdimësi kishin protestuar 

dhe kishin mbajtur grevë urie për realizimin e kësaj të drejte. 
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7. Rekomandimet 

 

1. Amandamentimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës duhet të përfshijë rrethana 

kufizuese në këto raste: 

a. Tre muaj para përfundimit të mandatit, Presidentit duhet t’i ndalohen 

kompetencat e faljes. 

b. Ushtruesi i detyrës së Presidentit nuk duhet të ketë kompetenca për zbatim të 

faljes. 

c. Kushtetuta e Republikës së Kosovës duhet të përfshijë kompetencën e zbatimit 

të institutit të amnistisë, e cila duhet të pasohet me Ligjin për Amnisti. 

 

2. Duhet iniciuar ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për Faljen, duke reflektuar në këto 

çështje: 

a. Të dënuarit e refuzuar paraprakisht nga Paneli për Lirim me Kusht nuk duhet 

të kenë të drejtë falje. 

b. Ligji duhet të evitoj kolizionin ligjor që paraqitet me Kodin Penal të Kosovës. 

Ligjvënësit duhet të harmonizojnë Kodin Penal, i cili është në rishikim në 

Kuvendin e Kosovës, dhe Ligjin për Falje. Konkretisht të saktësohet nëse 

Presidentit do t’i ofrohet mundësia që të liroj persona nga ndjekja penale me 

rastin e faljeve. 

c. Kriteret për falje duhet të precizohen ashtu që interpretimi i tyre të mos jetë në 

suaza të gjera dhe konfuze. Dekreti i Kritereve për Falje i Presidentit i nxjerrë 

në vitin 2012 përmban dispozita të cilat duhet përfshirë në ligj. 

d. Dekreti për Falje i Presidentit duhet të përmbajë të dhëna specifike rreth: 

emrit, mbiemrit, datën e lindjes, kohën e dënimit, veprën penale për të cilën 

është dënuar, gjykata që ka shqiptuar dënimin, vendi ku vuan dënimin, si dhe 

koha e falur 

e. E drejta e faljes duhet t’u takoj vetëm të dënuarve të cilët e vuajnë 1/3 e 

dënimit.  

f. Duhet të parashihen afate kohore për paraqitjen e kërkesave, grumbullimin e të 

dhënave apo vlerësimin dhe vendosjen rreth rasteve. I gjithë procesi duhet të 

zgjatë 3 muaj, ashtu që të jetë kohë e mjaftueshme për të zhvilluar të gjitha 

proceset me profesionalizëm. 

 

3. Dekreti i Kritereve dhe Procedurave për Falje i Presidentit duhet bërë saktësimi i 

përfaqësimit të anëtarëve në Komisionin ad hoc për Falje, duke kufizuar anëtarët me 

përkatësi politike, ashtu që të lejohet një proces profesional i vlerësimit. 
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4. Presidenti i Republikës së Kosovës duhet të ushtroj kontroll më të madh në 

Komisionin ad hoc për Falje që mos të rekomandojnë të dënuar në kundërshtim me 

Kushtetutën dhe Ligjin për Falje. 

 

5. Presidenti i Republikës së Kosovës me rastin e faljeve duhet të ketë parasysh veprat e 

rënda penale të cilat paraqiten si sfidë e sistemit të drejtësisë për t’i ndjekur dhe 

gjykuar, në mënyrë që të mos ketë ndikim të keq në politikën e dënimeve.  

 

6. Presidenti i Republikës së Kosovës bazuar në shqetësimet e ngritura në Raportin e 

Progresit të Komisionit Evropian për faljen e të refuzuarve nga Paneli për Lirim me 

Kusht, duhet të ketë kujdes të shtuar në vlerësimin e kërkesave nga kjo kategori. 

 

7. Prokurori i Shtetit duhet të përfshijë një hetim të gjerë dhe të detajuar për faljet e bëra 

në tri vitet e kaluara të cilat përbëjnë shkelje kushtetuese dhe ligjore. Po ashtu, organi 

më i lartë i akuzës duhet të hetoj veprimtarinë e dyshimtë nëpër vite të zhvilluar në 

Panelin për Lirim me Kusht 

 

8. Gjykatësit në Panelin për Lirim me Kusht në asnjë mënyrë nuk duhet të ndikohen nga 

vendimet për faljen e të dënuarve. Lirimi me kusht duhet t’u jepet vetëm të dënuarve 

të cilët e meritojnë atë bazuar në ligj. 

 

9. Shërbimi Korrektues i Kosovës duhet të ngritë kapacitetet dhe profesionalizmin e 

ekipeve multi-profesionale të cilat janë përgjegjëse për përpilimin e raporteve për të 

dënuarit. Gjithashtu, duhet të krijojë një mekanizëm efikas të kontrollit për eliminimin 

e përpilimit të raporteve kundërthënëse. 

 

10. Shërbimi Korrektues i Kosovës duhet të përgatisë dosjet dhe gjendjen reale të të 

dënuarve pa dhënë rekomandime specifike për falje ose lirim me kusht.  
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