
         

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

AC.nr.5101/2017 

 

 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjykatësit: Gëzim Llulluni 

kryetar, Nora Bllaca-Dula dhe Halide Reka anëtare, në çështjen kontestuese të paditësit Dogana e 

Kosovës në Prishtinë, të cilën e përfaqëson Ministria e Drejtësisë-Avokatura Shtetërore në Prishtinë, 

nga përfaqësuesi i autorizuar H.M., kundër të paditurit S.B. nga Gjakova, Rruga “..., për 

kompensimin e dëmit, vlera e precizuar e kontestit 25,564.59 €, duke vendosur lidhur me ankesën e 

të paditurit, e paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, C.nr.142/13 i dt. 

02.06.2017, në seancën e kolegjit e mbajtur me dt. 12.02.2020 mori këtë 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 REFUZOHET e pa bazuar ankesa e të paditurit S.B. nga Gjakova, Rruga “..., ndërsa 

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë, C.nr.142/13 i dt. 02.06.2017, VËRTETOHET. 

 

 

A r s y e t i m  

  

 

             Me aktgjykimin e atakuar të gjykatës së shkallës së parë, miratohet në tërësi kërkesëpadia e 

paditëses Dogana e Kosovës–Prishtinë, ashtu që të Detyrohet i padituri S.B. nga Gjakova, që në emër 

të kompensimit të dëmit material t’ia paguaj shumën prej 25,564.59 € (njëzet e pesmijë euro e 

pesëqind e gjashtëdhjetë e katër euro e pesëdhjetë e nëntë cent), me kamatën përkatëse ligjore të cilat 

e paguajnë bankat komerciale në Kosovë për mjetet e deponuara në bankë në afat mbi një vit, pa 

destinim të caktuar e cila fillon të rrjedhë nga data 22.11.2016 (përpilimi i ekspertizës financiare) e 

tutje gjer në pagimin definitiv, si dhe në emër të shpenzimeve procedurale shumën prej 311.32 euro 

(treqind e njëmbëdhjetë euro e tridhjetë e dy cent), e të gjitha këto në afatin prej 15 ditëve nga dita e 

marrjes së aktgjykimit e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë.   

 

            Kundër këtij aktgjykimi, i padituri brenda afatit ligjor ka paraqit ankesë, për shkak të 

shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike-konstatimit jo të plotë të gjendjes faktike dhe për shkak të zbatimit të gabueshëm të 

së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimi i atakuar të ndryshohet duke refuzuar kërkesëpadinë 

e paditësit apo aktgjykimi i atakuar të prishet dhe lënda të kthehet në gjykatën e shkallës së parë në 

rishqyrtim dhe rivendosje. 

  

 Gjykata e Apelit e Kosovës, i shqyrtoj shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar, pretendimet 

ankimore dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim  me dispozitat e nenit 194 të LPK, gjeti se: 

 

 Ankesa është e pa bazuar. 
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           Nga shkresat e lëndës rezulton se: paditësja në padi të paraqitur kundër të paditurit në 

gjykatën e shkallës së parë ka theksuar se, i padituri me Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Pejë, 

është shpallur fajtor për veprën penale përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës nga neni 340 i KPK-së, 

sepse në cilësinë e personit përgjegjës të Agjencionit Doganor “...”, duke falsifikuar dokumentet 

zyrtare ka dëmtuar buxhetin e Kosovës në shumë prej 50.000 DM. I padituri ka keqpërdorë 

autorizimet në cilësinë e Drejtorit të Agjencionit, i ka plotësuar 106 aplikacione përkatëse për 

zhdoganim të automjeteve, duke dhënë shënime të pa vërteta dhe duke i protokolluar me numra të 

rrejshëm dhe marr të holla nga qytetarët, të cilët i ka shpenzuar për vete dhe nevoja të familjes së tij, 

në vend që ato ti derdhë në arkën e Doganës. Ndërkaq, përfaqësuesja e autorizuar e paditëses gjatë 

shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se nga gjykata kërkon që të detyroj të paditurin të paguaj shumën 

prej 25.000 €, në emër të dëmit të shkaktuar gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare. Ka propozuar caktimin 

e ekspertit financiar për të vlerësuar shumën e dëmit, pasi që, dëmi është në marka gjermane dhe 

duhet të konvertohet në euro, e cila është valutë zyrtare në Kosovë.  

 

 I padituri nuk ka dhënë përgjigje në padi, mirëpo, mos prezencën e tij në seancë nuk e ka 

arsyetuar dhe gjykata ka mbajt shqyrtimin kryesor në mungesë të paditurit me propozimin e të 

autorizuarit të paditëses, duke u bazuar në dispozitën e nenit 423.4 të LPK-së.  

 

 Gjykata e shkallës së parë ka administruar provat dhe vlerësuar ato dhe ka vërtetuar gjendjen 

faktike se nga Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Pejë, P.nr. 126/10 i datës 27.11.2012, i cili është i 

plotfuqishëm me datën 27.11.2012, shihet se i padituri është dënuar me burg në kohëzgjatje prej 1 

viti me kusht, për shkak të veprës penale përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës nga neni 340 paragrafi 

1 dhe 3 të KPK-së, me detaje tjera të përshkruara si në arsyetimin e aktgjykimit të atakuar. Duke 

konsideruar se baza juridike e kërkesëpadisë është vërtetuar me prova të mjaftueshme, gjykata e 

shkallës së parë, lartësinë e kërkesëpadisë e ka vërtetuar me ekspertizë financiare të cilën me datën 

22.11.2016 e ka përpiluar eksperti K.Q., të cilën e ka propozuar pala paditëse. Eksperti në ekspertizën 

e tij të përpiluar me shkrim ka konstatuar se, bazuar në shënimet e Bankës Qendrore të Kosovës, 1. 

Sipas direktivës së lëshuar nga UNMIK-u, me nr. 2001/24, konvertimi nga DM (marka gjermane) në 

€ (euro), do të aplikohet nga data 01.01.2002. 2. Po ashtu, sipas kësaj direktive raporti zyrtar 

ndërmjet 1.00 €, është i barabartë me 1.95583 DEM = 25,564.59 €. Sipas kësaj ekspertize ka 

rezultuar konkluza në bazë të shënimeve të prezantuara dhe të llogaritura eksperti ka konstatuar se 

shumën prej 50.000.00 DM, kur konvertohet në €, del të jetë 25,564.59 €. 

 

 Gjykata e shkallës së parë si përfundim ka ardhë se, kërkesëpadia e paditëses është e bazuar 

dhe në borxhin kryesor ka llogaritur edhe kamatën përkatëse ligjore.  

 

 Këtë gjendje faktike të çështjes gjykata e shkallës së parë e ka bazuar në dispozitat e nenit 154 

al. 1 të LMD-së, si dhe nenit 14 dhe 452.1 të LPK-së dhe ka vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit 

të atakuar.  

 

   Nisur nga një gjendje e tillë e çështjes, Gjykata e Apelit e Kosovës, vlerëson se pretendimet 

ankimore të paditurit, lidhur me atë se aktgjykimi i atakuar është rrjedhojë e vërtetimit të gabuar dhe 

jo të plotë të gjendjes faktike, janë të pabazuara dhe si të tilla janë refuzuar, me arsyetim se gjykata e 

shkallës së parë pas administrimit të provave, drejtë ka vlerësuar kur kërkesë padinë e paditësit, e ka 

aprovuar dhe në të njëjtën kohë, ka vërtetuar se i padituri i cili me aktgjykim penal është shpallur 

fajtor për veprën penale të përvetësimit gjatë ushtrimit të detyrës nga neni 340 paragrafi 1 pika 3 të 

KPK-së, për shkak se duke filluar që nga 02 Gushti e gjerë më 08 Shtator 2010 gjatë kryerjes së 

detyrës të personit përgjegjës-Drejtorit në Agjencionin për Zhdoganimin e Automjeteve “...” në 

Gjakovë, e me qëllim që vetit ti sjellë përfitim të kundërligjshëm pasuror, duke i keqpërdorë 

autorizimet zyrtare dhe duke falsifikuar dokumente zyrtare ka dëmtuar buxhetin e Kosovës – 

Shërbimin Doganor në Prishtinë, në shumën 50.000,00 DM. 

 

 

 

Veprimet e tilla i padituri i ka ndërmarrë në atë mënyrë që duke e keqpërdorë autorizimet e 

lëshuara nga UNMIK-u për zhdoganimin e automjeteve, ka bërë zhdoganimin e automjeteve, ashtu 
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që  në 106 aplikacione përkatëse për zhdoganim ka dhënë shënime të pa vërteta duke i protokolluar 

aplikacionet me numra të rrejshëm e pastaj në të njëjtat ka përdorë vulën e falsifikuar të UNMIK-ut, 

duke falsifikuar kështu edhe nënshkrimin e personit të autorizuar të Doganës dhe nga qytetarët pastaj 

ka marr të hollat e nevojshme për zhdoganimin e automjeteve dhe ato i ka shpenzuar për nevojat e 

veta dhe të familjes, në vend që ti arkëtoj në arkën e Doganës, dhe pasi që nga qytetarët ka marr 

shumën e të hollave, atyre ua ka dorëzuar dokumentet e falsifikuara e me të cilat dokumente tek 

Shërbimi për regjistrimin e Veturave, qytetarët kanë regjistruar veturat – automjetet. Bazuar në 

aktgjykimin e plotfuqishëm penal, gjykata e shkallës së parë me të drejtë bazën e kërkesëpadisë 

lidhur me këtë çështje e ka konsideruar të qartë dhe të vërtetuar.  

 

Duke qenë se në këtë çështje juridike, baza juridike ekziston, atëherë, gjykata e shkallës së 

parë lartësinë e kërkesëpadisë përkatësisht konvertimin nga monedha DM në € e ka vërtetuar me 

ekspertizën financiare të hartuar nga eksperti financiar K.Q., me datën 22.11.2016. Sipas ekspertizës 

ka rezultuar se pas konvertimit të shumës 50.000,00 DM, e cili është lartësia e dëmit të cilin e ka 

shkaktuar paditësi me veprimet e ndaluara të tij kur është konvertuar në €, ka rezultuar se përbënë 

shumën prej 25,564.59 €. Këtë shumë siç ka konstatuar edhe gjykata e shkallës së parë i padituri ka 

për obligim që t’ia paguaj paditëses përfshirë këtu edhe kamatën përkatëse ligjore të cilën gjykata e 

shkallës së parë e ka cekur në dispozitivin e aktgjykimit të atakuar duke llogaritur rrjedhjen e 

kamatës nga data e përpilimit të ekspertizës financiare datë 22.11.2016 e deri në pagesën definitive.  

 

 Sipas gjykatës së shkallës së dytë, nuk qëndron pretendimi ankimor për shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore siç pa të drejtë pretendon i padituri, sepse gjykata e shkallës 

së parë ka marr aktgjykimin e saj të ligjshëm dhe të drejtë, i cili nuk është përfshirë me shkelje 

esenciale të pretenduara në ankesë e as me shkelje të tjera, për të cilat Gjykata e Apelit  kujdeset 

sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së.  

 

Meqë gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të plotë, atëherë në këtë gjendje faktike të 

vërtetuar, edhe e drejta materiale është zbatuar drejtë, duke iu referuar dispozitave përkatëse ligjore të 

nenit 154 të LMD-së si dhe nenit 14 dhe 452 paragrafi 1 të LPK-së, ashtu që edhe aktgjykimi i 

atakuar është i ligjshëm dhe i drejtë.   

 

Nuk qëndron pretendimi për parashkrim të kërkesës,  me arsyetim se ngjarja ka ndodhur para 

15 viteve sepse aktgjykimi penal i plotfuqishëm është nga data 27.11.2012, ndërsa padia në gjykatë 

është ushtruar nga paditësja me datën 15.03.2013, ndërsa siç dihet me dispozitat përkatëse ligjore të 

LMD-së, kërkesat në të holla parashkruhen për 3 vite, kohë e cila nuk ka kaluar nga marrja e 

aktgjykimit të plotfuqishëm penal e deri në paraqitjen e padisë. 

 

Pavarësisht asaj se, aktgjykimi penal është i plotfuqishëm, pa marr parasysh faktin se paditësi 

e ka pranuar fajësinë për veprën e kryer, është dënuar, ndërsa për përvetësim në shumën e caktuar 

duhet të kompensohet paditësja në rastin konkret Dogana e Kosovës, kështu që pretendimi i tillë në 

këtë situatë është irelevant për Gjykatën e Apelit.     

 

Prandaj konkludimin e gjykatës së shkallës së parë, lidhur me këtë çështje, e pranon e dhe 

Gjykata e Apelit e Kosovës. 

 

   Nga të gjitha arsyet e paraqitura e në pajtim me dispozitat e nenit 195 par. 1 pika d) të LPK, 

u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

AC.nr. 5101/2017 me dt. 12.02.2020 

 

 

                                                                                        KRYETARI I KOLEGJIT-GJYKATËSI 

                                                                                                              Gëzim Llulluni 


