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PA1.nr.79/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

                                                                                               

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Përgjithshëm, në kolegjin penal të 

përbërë nga gjyqtarët Shqipe Qerimi, kryetare e kolegjit, Afrim Shala dhe Hashim 

Çollaku, anëtarë të kolegjit, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Kimete 

Veseli, si procesmbajtëse, në çështjen penale ndaj të pandehurit R.B., nga Alepo e Sirisë, 

me vendqëndrim në ..., në fshatin ..., Komuna e Lipjanit, për shkak të veprave penale 

shpërdorimi i pasurisë së huaj nga neni 318 paragrafi 5 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) dhe vjedhje e mbetur në tentativë nga neni 313 paragrafi 1 lidhur me 

nenin 28 të KPRK, duke vendosur sipas ankesës së mbrojtësit të të pandehurit, avokatit 

Ismail Selimi, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

Departamenti i Përgjithshëm, P.nr.4484/2019, të datës 7 nëntor 2019, në seancën e kolegjit 

të mbajtur më datën 7 shkurt 2020, mori këtë: 

 

 

 

A K T G J Y K I M  

 

 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të të pandehurit, avokatit Ismail Selimi, 

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, P.nr.4484/2019, i datës 7 nëntor 

2019, VËRTETOHET. 

 

 

A r s y e t i m  

 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, me aktgjykimin e lartcekur, 

përkatësisht me aktgjykimin e ankimuar, të pandehurin R.B. e ka shpallur fajtor për shkak 

të veprave penale shpërdorimi i pasurisë së huaj nga neni 318 paragrafi 5 të KPRK dhe 

vjedhje e mbetur në tentativë nga neni 313 paragrafi 1 lidhur me nenin 28 të KPRK, ashtu 

që ndaj të njëjtit për shkak të veprës penale shpërdorimi i pasurisë së huaj nga neni 318 

paragrafi 5 të KPRK, i ka shqiptuar dënim me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind Euro), të 

cilin dënim nuk do ta paguaj, nëse në afat prej 1 (një) viti nga dita kur ky aktgjykim të 

           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVO 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


 

2 

 

 

bëhet i formës së prerë nuk kryen vepër tjetër penale, si dhe dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, të cilin dënim i pandehuri do ta mbaj pasi që ky aktgjykim 

të bëhet i formës së prerë. Sa i përket veprës penale vjedhje e mbetur në tentativë nga neni 

313 paragrafi 1 lidhur me nenin 28 të KPRK, ndaj të njëjtit është caktuar dënimi me gjobë 

në shumë prej 200 € (dyqind Euro), të cilin dënim nuk do ta paguaj nëse në afat prej 1 

(një) viti nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, nuk kryen vepër tjetër 

penale, si dhe dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, të cilin dënim i 

pandehuri do ta mbaj pasi që ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë. 

Në bazë të nenit 76 paragrafi 2 nën-paragrafi 2.2. të KPRK ndaj të pandehurit është 

shqiptuar dënimi unik me gjobë në shumë prej 400 € (katërqind Euro), të cilin dënim i 

pandehuri nuk do ta paguaj nëse në afat prej 1 (një) viti, nuk kryen vepër tjetër penale, si 

dhe dënimi unik me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) muajve, të cilin dënim do ta 

mbajë pasi që ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë. 

Në dënimin e shqiptuar me burgim të pandehurit do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim nga data 25 tetor 2019 e tutje. 

Të pandehurit me aktvendim të veçantë i është vazhduar paraburgimi, derisa ky aktgjykim 

të bëhet i formës së prerë.  

Të dëmtuarit H.Y. dhe V.B., për realizimin e kërkesës pasurore juridike janë udhëzuar në 

kontest të rregullt civil. 

Është detyruar i pandehuri që të paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas 

llogarisë përfundimtare të gjykatës, si dhe paushallin gjyqësor në shumë prej 20 € (njëzet 

Euro), të gjitha këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të 

bëhet i formës së prerë. 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë, mbrojtësi i të pandehurit, 

avokati Ismail Selimi, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

dhe vendimit për dënimin, ndërsa nga përmbajtja e ankesës rezulton se e njëjta është 

paraqitur edhe për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, duke i 

propozuar Gjykatës së Apelit të Kosovës që ta aprovoj ankesën si të bazuar, ndërsa të 

ndryshoj aktgjykimin e ankimuar, ashtu që ndaj të pandehurit të shqiptohet dënim me 

kusht apo ndonjë dënim më i butë apo të njëjtin ta liroj nga akuza. 

Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPA/II.nr.98/2020, të datës 29 janar 2020, 

ka propozuar që të hedhet pjesërisht si e palejuar ankesa e mbrojtësit të të pandehurit, 

avokatit Ismail Selimi sa i përket vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike, ndërsa të 

refuzohet pjesa tjetër e ankesës sa i përket vendimit mbi dënimin, ndërsa aktgjykimi i 

ankimuar të vërtetohet. 

Gjykata e Apelit e Kosovës e ka caktuar dhe mbajtur seancën e kolegjit konform nenit 390 

të Kodit të Procedurës Penale (KPP) në të cilën seancë ka marrë pjesë i dëmtuari V.B., i 
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pandehuri R.B., si dhe mbrojtësi i tij, avokati Ismail Selimi, ndërsa në këtë seancë nuk 

kanë marrë pjesë palët tjera, edhe përkundër faktit se është konstatuar se janë njoftuar në 

mënyrë të rregullt. 

I dëmtuari V.B. gjatë seancës së kolegjit ka deklaruar se i bashkangjitet ndjekjes penale 

dhe ka paraqitur kërkesë pasurore juridike. 

Mbrojtësi i të pandehurit, avokati Ismail Selimi gjatë seancës së kolegjit ka deklaruar se 

mbetet në tërësi pranë pretendimeve ankimore të paraqitura në ankesë, ndërsa i pandehuri 

R.B. e ka përkrahur deklarimin e mbrojtësit të tij. 

Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës, pasi mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj 

shkresat e lëndës, vlerësoj pretendimet ankimore dhe analizoj aktgjykimin e ankimuar në 

kuptim të nenit 394 paragrafi 1 të KPP, konstatoj se :  

- ankesa është e pabazuar. 

Në ankesën e mbrojtësit të të pandehurit, avokatit Ismail Selimi theksohet se pranimi i 

fajësisë nga ana e të pandehurit është bërë me vullnetin e plotë të të njëjtit, mirëpo pa 

marrë mendimin paraprak të mbrojtësit të tij, prandaj konstatimet e tilla se i pandehuri e 

ka pranuar fajësinë pasi që është konsultuar me mbrojtësin e tij, nuk qëndrojnë. Edhe sa i 

përket dënimit të shqiptuar, mbrojtja konsideron se një dënim i tillë është tejet i lartë, 

sepse siç është sqaruar si rezultat i veprimeve të të pandehurit nuk ka pësuar dëm askush, 

për të mos thënë se nuk ka vepër penale në rastin konkret dhe se i njëjti e kishte pranuar 

fajësinë, kurse në anën tjetër është dashur të kihet parasysh si rrethanë lehtësuese për të 

pandehurin edhe statusi i tij ekonomik dhe ai i qëndrimit në Republikën e Kosovës, si dhe 

fakti se është hera e parë që i njëjti ka rënë në kundërshtim me legjislacionin penal të 

Republikës së Kosovës. Andaj, duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, mbrojtësi i të 

pandehurit, avokati Ismail Selimi i ka propozuar Gjykatës së Apelit të Kosovës si më lart.  

Edhe pse aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk është ankimuar për shkak të 

shkeljeve të ligjit penal, megjithatë kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës, duke u 

bazuar në nenin 394 paragrafi 1 të KPP, sipas detyrës zyrtare e shqyrtoj aktgjykimin e 

ankimuar edhe në këtë drejtim dhe konstatoj se aktgjykimi i ankimuar nuk përmban 

shkelje të ligjit penal në dëm të të pandehurit.  

Në anën tjetër, sipas vlerësimit të kolegjit penal të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

pretendimet ankimore të paraqitura në ankesën e mbrojtësit të të pandehurit janë të 

pabazuara. Kjo për faktin se aktgjykimi i ankimuar nuk është përfshirë me kurrfarë shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, për të cilat pretendohet në ankesë dhe as në 

shkelje tjera të kësaj natyre për të cilat kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

kujdeset sipas detyrës zyrtare, duke u bazuar në nenin 394 paragrafi 1 nën-paragrafët 1.1.-

1.3. të KPP. Aktgjykimi i ankimuar është përpiluar sipas ligjit, përkatësisht ashtu siç 
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parashihet në nenin 370 të KPP. Dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është i qartë dhe i 

kuptueshëm, nuk është në kundërshtim me vetveten e as me arsyetimin e të njëjtit, ndërsa 

në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar janë paraqitur në mënyrë mjaftë të plotë të gjitha 

arsyet përkitazi me faktet vendimtare në këtë çështje penale. Sa i përket çështjes së 

pranimit të fajësisë, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës vlerëson se gjykata e 

shkallës së parë i ka respektuar të gjitha dispozitat përkatëse ligjore që kanë të bëjnë me 

një gjë të tillë dhe se me rastin e marrjes së aktvendimit për pranimin e fajësisë, mbrojtësi 

i të pandehurit, avokati Ismail Selimi nuk kishte paraqitur ndonjë vërejtje përkitazi me 

plotësimin e kushteve për pranimin e fajësisë nga neni 248 paragrafi 1 të KPP. Në këtë 

drejtim, pretendimet e tij ankimore nuk qëndrojnë dhe se mbrojtësi i të pandehurit ka 

pasur mundësinë që këto shqetësime përkitazi me konsultimet paraprake me të pandehurin 

t’i paraqes edhe në gjykatën e shkallës së parë, mirëpo ai një gjë të tillë nuk e kishte bërë 

gjë që rezulton edhe nga procesverbali i shqyrtimit fillestar.   

Edhe sa i përket dënimeve të shqiptuara, pretendimet ankimore të mbrojtësit të të 

pandehurit janë të pabazuara, për faktin se gjykata e shkallës së parë drejtë i ka konstatuar 

dhe vlerësuar rrethanat të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit. 

Kështu, gjykata e shkallës së parë me rastin e matjes së dënimit ndaj të pandehurit kishte 

marrë për bazë si rrethana lehtësuese pranimin e fajësisë, se i njëjti i vjen keq për rastin që 

ka ndodhur, duke i kërkuar falje shtetit të Republikës së Kosovës, gjykatës dhe 

prokurorisë, si dhe ka premtuar se në të ardhmen nuk do të kryej vepra tjera penale. 

Ndërsa, si rrethana rënduese ka marrë për bazë faktin se i pandehuri kishte përvetësuar 

dokumentin e udhëtimit-pasaportën të dëmtuarit H.Y., i cili ishte shtetas i Turqisë, ku tek 

ai është shkaktuar ankth dhe frikë pasi që i njëjti ishte në një shtet të huaj. Kolegji penal i 

Gjykatës së Apelit të Kosovës konsideron se duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat të 

cilat i ka konstatuar dhe vlerësuar edhe gjykata e shkallës së parë dhe rrethanat tjera të 

rastit konkret, dënimet e shqiptuara ndaj të pandehurit R.B. nga ana e gjykatës së shkallës 

së parë janë dënime të drejta, në harmoni me mënyrën dhe me peshën e veprave penale, 

me cilësitë personale të të pandehurit, me gjendjen ekonomike të tij, si dhe me shkallën e 

përgjegjësisë penale. Gjithashtu, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës është i 

bindur se me këto dënime do të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar me nenin 38 të 

KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij; të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e 

veprave penale; të bëjë kompensimin e viktimave ose të komunitetit për humbjet ose 

dëmet e shkaktuara nga vepra penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, 

ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

Sa i përket disa pretendimeve ankimore përkitazi me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës nuk i ka vlerësuar fare të 

njëjtat, për shkak se duke u bazuar në nenin 383 paragrafi 2 të KPP, ndaj aktgjykimit nuk 

mund të ushtrohet ankesë për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes 
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faktike kur i pandehuri e ka pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës dhe gjykata e 

shkallës së parë është pajtuar me pranimin e tillë. 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lart dhe në bazë të nenit 401 të KPP, është vendosur 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

Departamenti i Përgjithshëm  

PA1.nr.79/2020, më datën 7 shkurt 2020 

 

 

Bashkëpunëtorja profesionale,              Anëtarët e kolegjit:                Kryetare e kolegjit,                                                    

          Kimete Veseli                                 Afrim Shala                           Shqipe Qerimi      

      ________________                       ________________                 ________________ 

                                                                Hashim Çollaku 

                                                             _________________ 

 

 

 

  

 


