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  PAKR.nr.230/2020 

   
 
 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – Departamenti për Krime të Rënda, në kolegjin e 
përbërë nga gjyqtarët: Kreshnik Radoniqi, kryetar, Xhevdet Abazi dhe Abdullah Ahmeti, 
anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Syzana Goxhuli, procesmbajtëse, 
në çështjen penale kundër të akuzuarit I.R. nga Lipjani, për shkak të veprës penale lidhja e 
kontratave të dëmshme nga neni 285 par. 2 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me ankesën 
e Prokurorisë Themelore – DKR në Prishtinë, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës  
Themelore – DKR në Prishtinë PKR.nr.276/2016, të dt. 24.02.2020, në seancën e kolegjit të 
mbajtur në pajtim me dispozitën e nenit 390 par.1 të KPPK, më datë 01.12.2020, mori këtë: 
 
 
    A  K  T  V  E  N  D  I   M  
 
 
 Me aprovimin e ankesës së Prokurorisë  Themelore -  DKR në Prishtinë, aktgjykimi i 
Gjykatës Themelore – DKR  në Prishtinë, PKR.nr.276/2016, të dt. 24.02.2020, anulohet dhe 
çështja i kthehet të njëjtës gjykatë në rigjykim dhe vendosje. 
 

  
 
       A  r  s  y  e  t  i  m  
   
 
Gjykata e Themelore - DKR  në Prishtinë, me aktgjykimin PKR.nr.276/2016, të dt. 

24.02.2020, e ka refuzuar aktakuzën kundër  të akuzuarit I.R., për shkak të veprës penale 
lidhja e kontratave të dëmshme nga neni 285 par. 2 të KPRK-së, me arsyetim se për veprën 
penale në fjalë, ka arritur parashkrimin i ndjekjes penale.  

 
Shpenzimet e procedurës penale kanë mbetur barrë e mjeteve buxhetore të gjykatës.  
 
Të dëmtuarën NLB Banka, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike e ka udhëzuar 

në procedurë kontestimore.  
 
 
  Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka paraqitur: 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Prokurori Themelore-DKR  në Prishtinë, për shkak të shkeljeve esenciale të 
dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 
shkeljes së ligjit penal, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe qështja të 
kthehet në rigjykim dhe vendosje.  
 

Gjykata  e Apelit e  Kosovës, seancën e kolegjit e mbajti konform dispozitës së nenit 
390 par. 1 të  KPPK,  për të  cilën nuk i ka njoftuar fare palët, pasi që në rastin konkret gjykata 
e shkallës së parë, nuk ka shqiptuar dënim me burg efektiv, prandaj njoftimi i palëve për 
seancë nuk është i obliguar.  

 
Prokuroria e Apelit e Kosovës, përmes parashtresës PPA.nr.232/2020, të dt. 

17.06.2020, ka propozuar që ankesa e Prokurorisë Themelore - DKR në Prishtinë, të 
aprovohet, ashtu që aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe çështja të kthehet në rivendosje.                                                                                           

 
Gjykata  e Apelit, pasi që i shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështjeje penalo-juridike, 

studioi aktgjykimin e ankimuar konform dispozitës së nenit 394  të KPPK dhe pas vlerësimit të 
pretendimeve të cekura në ankesë, gjeti se: 

 
Ankesa e prokurorisë është e bazuar. 
 
Pretendimet ankimore përkitazi me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës 

penale dhe gjetjet e gjykatës. 
 
Pretendimet ankimore të Prokurorisë Themelore - DKR në Prishtinë, se aktgjykimi i 

shkallës së parë, është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale 
nga neni 384 par.1 nën par 12 të KPPK-së, me arsyetim se i njëjti është  kundërthënës në vetë 
brendinë e tij, pastaj me arsye të paraqitura për faktet vendimtare gjegjësisht në arsyetim nuk 
janë paraqitur arsyrat për faktet vendimtare ndërsa ato që janë dhënë janë në kundërshtim të 
plotë  me dispozitivin  dhe gjykata  në bazë të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike po 
ashtu ka bërë edhe shkelje të Ligjit Penal kur ka refuzuar akuzën e prokurorisë kundër të 
akuzuarit I.R., për shkak të veprës penale lidhja e kontratave të dëmshme nga neni 285 par. 2 
të KPRK-së, janë të bazuara. Në ankesën e prokurorisë, në vijim përkitazi me këtë bazë 
ankimore pretendohet se gjykata e shkallës së parë, ka bërë shkelje esenciale të dispozitave 
të procedurës penale kur ka konstatuar se ka arritur parashkrimi i veprës penale lidhja e 
kontratave të dëmshme nga neni 285 par. 2 të KPRK-së, ngase, sikur që shihet edhe nga 
arsyetimi i aktgjykimit të ankimuar rezulton se gjykata e shkallës së parë, ka mbajtur edhe 
seancën e shqyrtimit gjyqësor, ka bërë procedimin e të gjitha provave e pastaj, kur ka ardhur 
tek vlerësimi i të njëjtave konstaton se për këtë vepër penale ka arritur parashkrimi. Në rastin 
konkret nga vetë përmbajtja e arsyetimit rezulton se i njëjti është konfuz dhe i pa qartë, 
sidomos, kur konstaton se “kjo gjykatë fare nuk është lëshuar në vërtetimin e gjendjes faktike” 
konstatimi ky i cili bie ndesh me tërësinë e arsyetimit të këtij aktgjykimi, ngase, në fakt kjo 
gjykatë ka vazhduar në mënyrë të detajuar procedimin e këtij rasti, gjegjësisht, administrimin e 
këtyre provave që ka bërë në këtë rast dhe sikur e njëjta të vazhdonte me vlerësimin e provave 
në fjalë, atëherë, do të vinte te një vendim tjetër e jo sikur që ka vendosur në aktgjykimin e 
ankimuar, prandaj, me këtë edhe ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 
penale nga neni 384 par. 1 nën par. 12 të KPPK-së, për çka, edhe propozon anulimin e 
aktgjykimit dhe kthimin e çështjes në rivendosje.  
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Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet ankimore përkitazi me shkeljet 
esenciale të dispozitave të procedurës penale të prokurorisë janë të bazuara, ngase, 
aktgjykimi i shkallës së parë, është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurë 
penale nga neni 384 par.1 nën par.12 të KPPK, për arsye se i njëjti është kundërthënës me 
vetë brendinë e tij, pastaj, me arsyerat e paraqitura për faktet vendimtare, gjegjësisht, në 
arsyetim nuk janë paraqitur fare arsyerat për faktet vendimtare, pra, për veprat penale për të 
cilat është refuzuar akuza, ndërsa, ato që janë dhënë përkitazi me parashkrimin janë në 
kundërshtim të plotë me dispozitivin dhe me provat në shkresa të lëndës dhe në bazë të 
konstatimit të gabuar të gjendjes faktike gjykata e shkallës së parë, ka bërë edhe shkelje të 
ligjit penal, kur ka refuzuar akuzën e prokurorisë kundër të akuzuarit I.R., për veprën penale 
lidhja e kontratave të dëmshme nga neni 285 par. 2 të KPRK-së, kuptohet në favor të akuzuarit 
I.R.. 

 
Sipas dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar, rezulton se gjykata e shkallës së parë, e 

ka refuzuar akuzën e prokurorisë për të akuzuarin I.R., për shkak të veprës penale lidhja e 
kontratës së dëmshme nga neni 285 par. 2 të KPRK-së, pasi që për veprën penale në fjalë ka 
arritur parashkrimi i veprës penale, ndërsa, në arsyetim përkitazi me këtë, pra, parashkrimin e 
veprës penale, rezulton se bëhet fjalë, kryesisht për parashkrim të veprës penale keqpërdorimi 
i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 të KPK-së, e jo të veprës penale lidhja e 
kontratës së dëmshme nga neni 285 par. 2 të KPRK-së, për të cilën edhe është akuzuar i 
akuzuari I.R., sipas aktakuzës së prokurorisë, prandaj, dispozitivi si i tillë bie në kundërshtim të 
drejtë për drejtë me arsyetimin, gjegjësisht, arsyetimi në kundërshtim edhe me vetë veten, 
ngase, edhe në arsyetim flitet për parashkrim të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo i 
autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 të KPK-së, ndërsa, përkitazi me veprën penale lidhja e 
kontratës së dëmshme nga neni 285 par. 2 të KPRK-së, që është objekt i aktakuzës flitet krejt 
diçka tjetër e jo për parashkrim, sikur që edhe është konstatuar edhe në dispozitiv. 

 
Kështu, në rastin konkret në bazë të aktgjykimit të ankimuar por edhe shkresave tjera 

në lëndë, konstatohet se me aktakuzën e prokurorisë me shenjën P/I nr.423-3/2011, të datës 
03.05.2016, i akuzuari I.R., është akuzuar për vepër penale përvetësimi në detyrë nga neni 
340 par. 3 e lidhur me par. 1 të KPPK-së, e që nga përfaqësuesi i akuzuarës në seancën e 
shqyrtimit gjyqësor pas përfundimit të provave është bërë rikualifikimi i veprës penale në fjalë, 
në veprën penale lidhja e kontratave të dëmshme nga neni 285 par. 2 të KPRK-së, vepra 
penale këto për të cilat edhe për njërën vepër edhe veprën tjetër penale  është paraparë 
dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 1 deri në 10 vjet, që do të thotë se edhe njëra edhe tjetra 
janë të dënueshme deri në 10 vjet, e që, parashkrimi për vepër penale në fjalë, sipas 
dispozitave të KPPK-së, pra, Kodit të Përkohshëm Penal, i cili ka qenë në fuqi në kohën e 
kryerjes së veprës penale është 10 vjet, pra, parashkrimi relativ, ndërsa, parashkrimi absolut i 
kryerjes së veprës penale është 20 vjet, prandaj, duke pasur parasysh kohën e kryerjes së 
veprës  penale në fjalë, e që është nga data 01.02.2003 e gjerë më datën 21.11.2005, atëherë, 
rezulton se parashkrimi absolut i veprës penale në fjalë arrin më datën 21.11.2025, që do të 
thotë se për parashkrim absolut nuk mund të flitet, pra, nuk ka parashkrim absolut të ndjekjes 
penale, ndërsa, për parashkrim relativ është folur mjaftueshëm në aktvendimin e gjykatës së 
shkallës së parë, PKR.nr.276/16 të datës 16.10.2016, kur është refuzuar kërkesa për hudhje të 
aktakuzës, ku janë cekur edhe veprimet konkrete procedurale që e kanë ndërprerë 
parashkrimin relativ, prandaj, edhe në këtë drejtim nuk do të flasim më shumë, pasi që, edhe 
është konstatuar se përkitazi me veprën penale përvetësimi në detyrë nga neni 340 par. 3 e 
lidhur me par. 1 të KPPK-së, gjegjësisht, tani lidhja e kontratës së dëmshme nga neni 285 par. 
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2 të KPK-së, nuk ka arritur parashkrimi absolut, por, as ai relativ, ngase, gjithherë sipas 
provave dhe shkresave tjera në lëndë, prokuroria ka ndërmarr veprime procedurale në të cilat 
edhe është ndërprerë parashkrimi relativ, për çka, më në detaje flitet në aktvendimin e gjykatës 
së shkallës së parë, kur edhe është refuzuar kërkesa për hudhje të aktakuzës për shkak të 
parashkrimit. Prandaj, duke pasur parasysh konstatimin e gjykatës së shkallës së parë, se në 
dispozitiv refuzohet akuza e prokurorisë për shkak të parashkrimit të veprës penale, lidhja e 
kontratës së dëmshme nga neni 285 par. 2 të KPK-së, rezulton se një konstatimi i tillë si në 
dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar nuk ka bazë ligjore në faktet dhe rrethanat e përshkruara 
si në dispozitiv, prandaj, edhe me të drejtë pretendon prokuroria se gjykata e shkallës së parë, 
ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, kur ka konstatuar si në 
dispozitiv, ngase, arsyetimi për faktet vendimtare në këtë çështje penalo-juridike nuk ka 
mbështetje në prova dhe shkresa tjera të lëndës. Si rezultat i një konstatimi të tillë rezulton se 
edhe arsyetimi i aktgjykimit të ankimuar është në kundërshtim, përveç, me dispozitivin edhe 
me vetë veten, ngase, në faqen 8 dhe 9, pasusi 6 i faqes 8 dhe në vazhdim pasusi 1 i faqes së 
9-të, konstatohet “në vazhdim gjykata nuk do të lëshohet në vlerësimin e provave të 
administruara duke pasur parasysh se në këtë çështje penale ka rrethana që përjashtojnë 
ndjekjen penale, përkatësisht, nga prokuroria nuk është vepruar një pajtim me nenin 107 par. 8 
të KPRK-së, (Insitituti i Parashkrimit), i cili paragraf i këtij neni përcakton se ndjekja penale 
ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit,  e lidhur me 
nenin 158 par. 1 nën par. 3, pra, të pushojë hetimet për shkak të kalimit të afatit të 
parashkrimit, ashtu që, do t’i referohet vetëm kësaj rrethane” dhe pastaj, në vijim të arsyetimit 
nga vetë shpjegimi i gjykatës së shkallës së parë, rezulton se nuk bëhet fjalë për parashkrim të 
veprës penale, për të cilën është vendosur në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, por, sipas 
historiatit që shpjegohet në vijim përkitazi me këtë çështje penalo-juridike, rezulton se bëhet 
fjalë për parashkrim të ndjekjes penale për veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo i 
autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 të KPK-së, pasi për këtë vepër penale ka arritur 
parashkrimi absolut më datën 21.11.2015, dhe atë duke u bazuar në faktin se kryerja e veprës 
penale ka ndodhur gjatë periudhës 01.02.2003 e deri më datën 21.05.2005, e duke marr 
parasysh maksimumin e dënimit të paraparë në kohëzgjatje prej 5 vjet, bazuar në dispozitat e 
nenit 106 par. 1 nën par. 4 të LPK-së, në kohën kur ligji në fjalë ka qenë i aplikueshëm, është 
paraparë parashkrimi relativ në kohëzgjatje prej 5 vjet, që do të thotë dyfishi i afatit në fjalë, 
apo parashkrimi absolut në kohëzgjatje prej 19 vjet, mirëpo, sikur që pretendon gjykata e 
shkallës së parë, edhe përkundër kësaj, prokuroria ka vazhduar me ndërmarrjen e veprimeve 
hetimore në këtë çështje penalo-juridike dhe pasi merr në pyetje edhe palën e dëmtuar më 
datën 31.03.2016, vazhdon edhe me ngritjen e aktakuzës, pra, më datën 03.05.2016, tani për 
veprën penale përvetësimi në detyrë nga neni 340 par. 3 të KPK-së, e që tani, pra, gjithherë 
sipas arsyetimit të aktgjykimit të ankimuar gjykata ka ngritur aktakuzë pa bërë zhvillimin e 
hetimeve, e që me këtë nuk janë respektuar dispozitat e nenit 101 par. 2 dhe 241 të KPPRK-
së, dispozita këto që parashohin ngritjen e aktakuzës, pasi më parë merret aktvendim për 
fillimin e hetimeve, merret në pyetje i akuzuari dhe dëshmitarët tjerë dhe pastaj, bëhet ngritja e 
aktakuzës në afatet e parapara sipas KPPRK-së, gjë që, tani sipas kësaj gjykate rezulton se 
arsyet për faktet vendimtare përveç, që janë në kundërshtim njëra me tjetrën, po ashtu, edhe 
arsyetimi është në kundërshtim të drejtë për drejtë me dispozitivin, ngase, derisa në dispozitiv 
të aktgjykimit të ankimuar konstatohet se refuzohet aktakuza e prokurorisë për shkak të 
parashkrimit të ndjekjes penale, në arsyetim tani rezulton se bëhet fjalë për mosrespektim të 
dispozitave procedurale të parapara për ngritje të aktakuzës, gjë që, edhe në këtë drejtim kjo 
gjykatë konstaton se vlerësimi i gjykatës së shkallës së parë, nuk ka bazë në prova dhe 
shkresa tjera të lëndës as në këtë drejtim. 
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Përkitazi me respektimin e dispozitave procedurale për ngritje të aktakuzës, kjo 

gjykatë konstaton se tani për tani nuk mund të aprovohet vlerësimi i gjykatës së shkallës së 
parë, se aktakuza është ngritur pa zhvillimi të hetimeve, ngase, në bazë të shkresave në lëndë 
në këtë çështje penalo-juridike rezulton se janë paraqitur dy kallëzime penale kundër të 
pandehurit I.R. dhe atë njëri më datën 27.05.2011 me nr. të referencës 2008-AS-A47, dhe atë 
në drejtim të veprave penale veprimtari e papërgjegjshme ekonomike nga neni 233 par. 1 të 
KPK-së, lëshimi i çeqeve pa mbulesë ose të rreme dhe keqpërdorimi i kartelave të bankës apo 
kreditit nga neni 248 par. 1 të KPK-së, falsifikimi i dokumenteve nga neni 332 par. 3 të KPK-së, 
rastet e posaçme të falsifikimit të dokumenteve nga neni 333 par. 1, 2, 3 e 5 dhe falsifikimi i 
dokumenteve zyrtare nga neni 348 të KPK-së, ku si i pandehuri i dytë është përfshirë edhe i 
pandehuri Xhezair Miftari, dhe një kallëzim penal më datën 31.05.2011 me nr. të referencës 
2008-AS-2473 për vepër penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 
1 të KPK-së, ku si i pandehur përfshihet vetëm tani i akuzuari I.R., ndërsa, më datën 
12.01.2016, nga prokuroria është marr aktvendim për fillimin e hetimeve kundër të pandehurit 
I.R., për veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 të 
KPK-së, dhe më datën 03.05.2016, është ngritur aktakuzë me shenjën PP-I nr. 423-3/2011, 
për veprën penale përvetësimi në detyrë nga neni 340 par. 3 e lidhur me par. 1 të KPK-së, që 
do të thotë se aktakuza e ngritur për veprën penale përvetësimi në detyrë nga neni 340 par. 3 
e lidhur me par. 1 të KPK-së, nuk ka të bëjë me veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo i 
autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 të KPK-së, për të cilën edhe pretendohet se ka arritur 
parashkrimi absolut, por, për veprën penale përvetësimi në detyrë nga neni 340 par. 3 e lidhur 
me par. 1 të KPK-së, gjegjësisht, veprën penale lidhja e kontratës së dëmshme nga neni 285 
par. 2 të KPK-së, për të cilën, pastaj, prokuroria e ka akuzuar të akuzuarin I.R.n, në seancën e 
shqyrtimit gjyqësor, pra, duke e bërë rikualifikimin e veprës penale përvetësimi në detyrë nga 
neni 340 par. 3 e lidhur me par. 1 të KPPK-së,- në veprën penale lidhja e kontratës së 
dëmshme nga neni 285 par. 2 të KPK-së, që është plotësisht e drejtë të prokurorisë ta bëjë një 
gjë të tillë, prandaj, edhe nuk mund të konkludohet se ka arritur parashkrimi për veprën penale 
lidhja e kontratës së dëmshme nga neni 285 par. 2 të KPK-së, sikur që ka konstatuar gjykata e 
shkallës së parë, në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. Ndërsa, sa i përket arsyetimit të 
aktgjykimit të ankimuar për pjesën e arsyetimit, se a ka pasur të drejtë prokuroria të ngrisë 
aktakuzë për vepër penale përvetësimi në detyrë nga neni 340 par. 3 e lidhur me par. 1 të 
KPPK-së, ngase nuk ka pasur aktvendim për fillim të hetimeve, që do të thotë vlerësimi i 
gjykatës së shkallës së parë, tani për tani, se nuk ka pasur një aktvendim të tillë, nuk mund të 
aprovohet, kur në shkresat e lëndës kemi dy kallëzime penale, kurse vetëm një aktvendim për 
fillim të hetimeve, për çka, përkitazi me këtë duhet s’pari të sqarohet prokuroria – pra, për 
kallëzimet penale në fjalë, se eventualisht a mos ka ndodhur bashkimi i dy kallëzimeve penale 
në një aktvendim për fillim të hetimeve, apo ka aktvendime të veçanta për dy kallëzime penale, 
e pastaj, të vendos gjykata e shkallës së parë, përkitazi me mosrespektimin e dispozitave 
procedurale të parapara për ngritje të aktakuzës dhe të merr pastaj, vendim meritor përkitazi 
me këtë, e jo sikur që ka konstatuar në dispozitiv se hudhet aktakuza për parashkrim të 
ndjekjes penale për veprën penale lidhja e kontratave të dëmshme nga neni 285 par. 2 të 
KPK-së.  

 
 
Prandaj, duke pasur parasysh se gjykata e shkallës së parë,  nuk ka dhënë arsyra për 

faktet vendimtare përkitazi me refuzimin e akuzës, për veprën penale lidhja e kontratave të 
dëmshme nga neni 285 par. 2 të KPK-së, gjegjësisht ato që janë dhënë përkitazi me 
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parashkrimin janë në kundërshtim të plotë me provat dhe shkresat tjera në lëndë e që 
paraqesin  kundërthënie  në mes dispozitivit dhe arsyetimit, atëherë rezulton se aktgjykimi i 
ankimuar përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të parapara nga neni 
384 par.1 nën.par 12 të KPK të cilat kushtëzuan anulimin e aktgjykimit dhe kthimin e çështjes 
në fjalë në rigjykim dhe rivendosje. 

   
Në rigjykim gjykata e shkallës së parë duhet të veproj në pajtim me vërejtjet e sipër 

cekura, t’i eliminoj  shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale, duke eliminuar 
kundërthëniet në mes të dispozitivit dhe arsyetimit, t’i administrojë  edhe njëherë të gjitha 
provat për zbardhjen  e drejtë dhe të plotë të fakteve dhe pas administrimit të provave duhet që 
të njëjtat t’i vlerësoj në pajtim me dispozitën e nenit 361të KPPK, dhe varësisht nga rezultati i 
vlerësimit të provave duhet të nxirren konkluzionet e drejta dhe të ligjshme e që kanë 
mbështetje në prova dhe shkresa tjera të lëndës, e pastaj, të merret vendim i drejtë dhe i 
ligjshëm.  

 
Nga çka u tha më lartë, e konform dispozitës së nenit 402 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi.  
 
 

           GJYKATA E APELIT E  KOSOVËS 
                PAKR.nr.230/2020, me dt.01.12.2020  
 
 
 

Procesmbajtëse,                          Anëtarët e kolegjit,                      Kryetar i  kolegjit, 
Syzana Goxhuli                           _______________                           Kreshnik Radoniqi  
        Xhevdet Abazi 
                   _______________ 
        Abdullah Ahmeti 
                


