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                                                                                                                                      PAKR.nr.116/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-Departamenti për Krime të Rënda, kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët Driton Muharremi kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Kreshnik Radoniqi, 

anëtarë, me zyrtaren ligjore Alba Makolli si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarit 

M.M. për shkak të veprës penale në bashkëkryerje marrja ryshfetit nga neni 421 par.1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së, duke vendosur në lidhje me ankesën e Prokurorisë Themelore në Ferizaj si 

dhe ankesën e mbrojtësit të akuzuarit M.M. av. Avni Ibrahimi, të paraqitura kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Ferizaj – departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.149/19 të dt. 

12.02.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPPK, me datë 10.12.2020 mori 

këtë:                

A K T GJ Y K I M 

Refuzohen si të pabazuara ankesa e Prokurorisë Themelore në Ferizaj  dhe ankesa e mbrojtësit të 

akuzuarit M.M., av Avni Ibrahimi, kurse aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj 

PKR.nr.149/19 të dt. 12.02.2020, vërtetohet. 

A r s y e t i m 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj – departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.149/19 të dt. 12.02.2020, të akuzuarin M.M. e ka shpallur fajtor se në bashkëkryerje ka 

kryer veprën penale marrja e ryshfetit nga neni 421 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe e 

ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili dënim do të ekzekutohet 15 

(pesëmbëdhjetë) ditë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit dhe në dënimin me burgim do t’i 

llogaritet edhe koha e kaluar në masën e arrestit shtëpiak nga dt. 13.09.2019 deri me dt. 25.09.2019, 

ajo e kaluar në paraburgim nga dt. 25.09.2019 deri me dt. 11.10.2019 si dhe ajo e kaluar në arrest 

shtëpiak nga dt. 11.10.2019 deri me dt. 23.01.2020, si dhe me dënim me gjobë në shumë prej 500 

(pesëqind) euro, të cilin dënim është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nëse dënimi i shqiptuar me gjobë nuk mund të ekzekutohet 

as në mënyra tjera, ky dënim do të ekzekutohet në atë mënyrë që të akuzuarit për çdo 20 (njëzet) 

euro do të vuajnë nga një ditë burgimi. I dëmtuari B.R. për kërkesën pasurore – juridike udhëzohet 

në kontest civil. Është obliguar i akuzuari që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të 

paguajnë shumën prej 100 (njëqind) euro si dhe shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro për Fondin për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, të cilat obligohet që t’i paguaj në afatin prej 15 ditësh, pasi 

që aktgjykimi të merr formën e prerë nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë.  

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

-Prokuroria Themelore në Ferizaj për shkak të vendimit lidhur me sanksionin penal, me propozim 

që aktgjykimi të ndryshohet dhe të akuzuarit t’i shqiptohet dënim burgimi më i lartë.  

-Mbrojtësi i të akuzuarit M.M. av. Avni Ibrahimi për shkak të vërtetimit të gabuar të gjendjes 

faktike, shkeljes së ligjit penale dhe vendimit mbi dënim, me propozim që ankesa të aprovohet dhe 

të ndryshohet aktgjykimi dhe i akuzuari të lirohet ose t’i shqiptohet një sanksion penal më i butë 

apo të anulohet dhe lënda të kthehet në rigjykim.   

Prokuroria e Apelit me parashtresën PPA/I nr.122/20 të dt.06.04.2020, ka propozuar që të 

aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore ashtu që aktgjykimi i ankimuar 

të ndryshohet dhe të akuzuarit të i shqiptohet një dënim më i lartë me burg efektiv, ndërsa të 

refuzohet ankesa e mbrojtësit të akuzuarit M.M. av. Avni Ibrahimi si e pabazuar. 

Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, Gjykata e Apelit mbajti seancën e kolegjit në të cilën nuk 

ishin të pranishëm Prokurori i Prokurorisë së Apelit, dhe i dëmtuari B.R. edhe pse të njoftuar me 

rregull për kohën e mbajtjes së seancës së kolegjit. Ndërsa, ishte i pranishëm i akuzuari M.M. me 

mbrojtësin e tij avokat Avni Ibrahimi. Mbrojtësi i të akuzuarit sqaroi disa nga pretendimet e tija 

ankimore, ndërsa i akuzuari e mbështeti mbrojtësin e tij.  

Gjykata e Apelit, e shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar, detyrimisht në kuptim të dispozitës së nenit 

394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të Prokurorisë dhe mbrojtësit të akuzuarit, së 

bashku me shkresat tjera të lëndës dhe pas vlerësimit të shkresave të lëndës, gjeti se: 

Ankesat nuk janë të bazuara. 

Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk ankimohet për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit  të njëjtën e shqyrtoi sipas detyrës 

zyrtare edhe në këtë aspekt konform nenit 394 par.1 të KPPK-së dhe gjeti se i njëjti nuk përmban 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e as shkelje të tjera të cilat detyrimisht do të 

kishin kushtëzuar prishjen e tij 

Vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike 

Mbrojtësi i të akuzuarit, përkitazi me bazën ankimore-vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes 

faktike, në esencë e konteston vetëm mënyrën se si janë vlerësuar provat e administruara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor nga ana e gjykatës së shkallës së parë, si dhe konkludimet të cilat i ka nxjerrë 

ajo në bazë të atyre provave. 

Pretendohet se provat janë vlerësuar në mënyrë të njëanshme, kështu që edhe konkludimet kanë 

pasuar të njëanshme, sepse, sipas ankesës, me asnjë provë të administruara në shqyrtim gjyqësor 

nuk vërtetohet ekzistimi i rrethanave dhe fakteve se i akuzuari ka ndërmarrë veprimet që i 

përshkruhen në dispozitivin e aktgjykimit. Nuk vërtetohet se i akuzuari M. ka kërkuar dhe pranuar 

ryshfet nga i dëmtuari B. në shumën prej 400 €, me qëllim që të mos e ekzekutojnë aktgjykimin e 
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Gjykatës Themelore në Ferizaj – divizioni për kundërvajtje me nr. K.nr.464/17 për zbatimin e 

masës mbrojtëse të ndalimit të drejtimit të automjetit të kategorisë B. Sipas ankesës i akuzuari ka 

mohuar kryerjen e veprës penale dhe nuk ka pranuar asnjë përfitim nga i dëmtuari, ndërsa vet i 

dëmtuari ka deklaruar se në bisedat me personin zyrtar tani të akuzuarin M., i njëjti ka refuzuar që 

të bisedoj për mos zbatimin e masës mbrojtëse, duke iu referuar deklaratave të dëmtuarit në IPK 

me dt. 13.09.2019, në Prokurori me dt. 16.09.2019 si dhe në shqyrtim gjyqësor me dt. 17.12.2019. 

Mbrojtja thekson se nga deklaratat e të dëmtuarit nuk rezulton se i akuzuari M. në kontaktet dhe 

komunikimet e tyre të ketë kërkuar ndonjë përfitim, dhuratë ose para dhe se pikërisht i akuzuari 

ka refuzuar takimin në restorant dhe i ka kërkuar të dëmtuarit që ta dorëzoj patentë shoferin dhe 

se komunikimi në mënyrë tjetër është bërë vetëm me policin H.D.. Më tutje mbrojtja i referohet 

deklaratës së dëshmitarit H.D., të cilën e konsideron si kontradiktore lidhur me bisedat e zhvilluara 

mes tij dhe dëshmitarit B.R.. Ndërsa, nga provat materiales assesi nuk vërtetohet se i akuzuari të 

jetë përfshirë në veprimet e pranimit të shumës së të hollave. Nga mbrojtja e vet të akuzuarit M. 

ka theksuar se të dëmtuarin e njeh si qytetar dhe afarist dhe se për herë të parë e ka takuar në fshatin 

Petrovë kur me kolegun H. kanë shkuar për ta njoftuar që duhet të dorëzoj patentë shoferin për 

konfiskim, ku pastaj kanë shkuar në restorantin Trofta për të biseduar, ndërsa në restorantin 

“Globus” kanë shkuar me kërkesën e të dëmtuarit pasi që ka theksuar se patentë shoferin nuk e ka 

pasur me vete. Pas këtij takimi i akuzuari pretendon se nuk e ka takuar më të dëmtuarin dhe në 

asnjë rast sa ka qenë prezent në takimet me të nuk ka pasur biseda lidhur me parat ose ndonjë 

përfitim tjetër, e të cilin konfirmim e mbështesin edhe provat e administruara.  

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, pretendimet e mbrojtësit të akuzuarit lidhur me gjendjen faktike 

janë të pabazuara. 

Nga shkresat e lëndës rezultojnë si jokontestuese faktet se me aktgjykimin e Gjykatës Themelore 

në Ferizaj-Divizioni për kundërvajtje K nr.464/2017 të dëmtuarit B.R. i është shqiptuar masa 

mbrojtëse- ndalimi i drejtimit të automjetit të kategorisë B, në kohëzgjatje prej 6 muajve. Nuk 

është kontestues as fakti se i dënuari H.D. dhe i akuzuari M.M., në cilësinë e zyrtarëve policor, 

kishin për detyrë ekzekutimin e këtij aktgjykimit. Përveç kësaj, i pakontestueshëm është edhe fakti 

se për ekzekutimin e këtij aktgjykimi të akuzuarit kishin kontaktuar disa herë me B.R. dhe atë: një 

herë e kanë takuar në shtëpinë e tij në fshatin Petrovë, për ta njoftuar për detyrimin që të lajmërohet 

në stacion policor për dorëzimin e patentë shoferit, pastaj kanë shkuar në restorantin ‘’Trofta’’, në 

restorantin ‘’Globus’’ dhe se në ato takime B.R. ka kërkuar shtyrjen e dorëzimit të patentë shoferit 

dhe për këtë qëllim, si deklaron i akuzuari dhe i dëmtuari, ai ka shkuar edhe në shtëpi të akuzuarit. 

Nga dëshmia e dëshmitarit B.R., vërtetohen faktet lidhur me vizitën e të akuzuarve dhe takimet që 

ai i kishte me të njëjtit, arsyen e takimeve të tyre, bisedat që ata bënë dhe parat që ata kërkuan me 

qellim që mos të ekzekutojnë aktgjykimin e përmendur. Dëshmia e këtij dëshmitari mbështetet 

edhe me dëshminë e dëshmitarit H.D., i cili pothuajse në të njëjtën mënyrë ka përshkruar takimet 

që ai dhe i akuzuari në cilësinë e personave zyrtar i kishin me të dëmtuarin dhe arsyet e takimeve 

të tyre, por edhe në rrethanën se ata, pra të akuzuarit në takimin me të dëmtuarin në restorantin 

‘’Globus’’,  ishin pajtuar që  ti marrin parat e ofruara nga i dëmtuari për mosekzekutimin e 
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aktgjykimit të përmendur dhe sasinë e parave që ishte 400 € dhe se atë ditë nuk i kanë pranuar të 

hollat por janë marr vesh që B. ti sjell ditën tjetër. Ky dëshmitar ka pohuar edhe faktin se i akuzuari 

M. ishte në dijeni edhe për bisedën që kishte me të dëmtuarin B. me dt. 11 shtator 2019 përmes 

telefonit dhe takimin me të njëjtin me dt. 13 shtator, në cilin takim nuk kishte marr pjesë i akuzuari 

për shkak të detyrimeve në punë, por i njëjti e ka ditur për takim dhe arsyen e shkuarjes në takim. 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykatë, pretendimi ankimor se nga përmbajtja e deklaratave të dëmtuarit 

B.R., nuk rezulton se i akuzuari M.M. në kontaktet dhe komunikimet midis tyre ka kërkuar ndonjë 

përfitim, dhurata ose para për mos konfiskim të patentë shoferit sipas aktgjykimit të gjykatës dhe 

se i akuzuari kërkesat e B. R.  që të gjendet ndonjë zgjedhje i ka refuzuar dhe se në takimin në 

restorantin ‘’Globus’’ me dt. 10.09.2019 nga B.R. është kërkuar që të nesërmen të dorëzojë patentë 

shoferin, është i pabazuar në kundërshtim me deklaratën e të dëmtuarit-dëshmitarit B.R., 

përmbajtjen e të cilës paraqitet edhe në ankesë, sepse pikërisht nga kjo deklaratë vërtetohet 

padyshim fakti se i akuzuari bashkë me H.D.n në takimin që kanë pas në ‘’Gllobus’’ janë pajtuar 

që për shumën prej 400 € të shtyjnë ekzekutimin e aktgjykimit, kinse ato para duhet ti jepen një 

personi tjetër. Po ashtu ky dëshmitar pohon se në këtë restorant (‘’Globus’’ në Shtime) ju ka ofrua 

të akuzuarve shumën prej 200 € sipas marrëveshjes, ndërsa pjesën tjetër do të ua jap në rata prej 

një apo dy muajve  dhe pikërisht në këtë rast dëshmitari i referohet të akuzuarit M. i cili, sipas 

dëshmitarit nuk ka dashtë ta merr këtë shumë dhe përshkruan veprimet e tij:’’ Dita ka qenë e martë, 

diku dy ose tri ditë pas takimit tek restorant “Trofta” më kujtohet kur jemi takuar me M.in dhe 

H.in tek “Globus”, në Shtime magjistrale Ferizaj – Shtime. Policët kanë insistuar që të takohemi 

tek lulishtja tek rruga tranzit për Ferizaj por unë i thashë që të takohemi tek restorant “Globus”, 

qëllimi ka qenë që unë t’ia jap pjesën prej 200 € ashtu siç u morën vesh, pastaj H.i dhe M.i prap 

kanë ardh me veturën e tyre zyrtare, H.i ka qenë me uniform të policisë, ndërsa M.i ka qenë me 

veshje civile dhe e kemi hap temën e kësaj pune të pantetë shoferit dhe unë iu thash që po ua ofroj 

shumën prej 200 €, M.i nuk ka dashtë dhe u qu në këmbë dhe ka thënë leje këtë punë prish 

menjëherë pasi që nuk i ki të gjitha paratë ashtu siç jemi marr vesh, por paraprakisht më ata më 

thanë ia kemi dhënë atij shumën prej 400 €, M.i 200 dhe H.i 200 € dhe ia kemi futur në zarf dhe 

këto fjalë kanë qenë te të dyve dhe më thanë të t’ua jap shumën prej 400 €. Unë iu dhashë 200 €, 

siç jemi marr vesh me ua dhënë sot dhe aty u ngrit në këmbë M.i dhe tha pasi nuk i ke të gjitha 

paratë le të mbet prish kjo punë, aty unë kam dashur t’ia jap prap patentë shoferin, por ata më thanë 

se nuk i kemi dokumentet me vete, por ti patentë shoferin do ta sjellësh nesër në stacion dhe pastaj 

u larguam nga ky restorant”, procesverbali i shqyrtimit gjyqësor  i dt. 17.12.2019, f. 8, pas. 2). 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, nëse i akuzuari M. nuk kishte kërkuar dhe nuk ishte i përfshirë 

në këtë ngjarje pse i dëmtuari B. e përfshiu edhe atë në kallëzimin e tij në Inspektoratin Policor 

dhe cila ishte arsyeja e takimeve të shumta që i akuzuari bashkë me H.D.n, kishin me të dëmtuarin 

kur dihet se cila është procedura ligjore e ekzekutimit të aktgjykimeve gjyqësore, por edhe 

komunikimi i zyrtarëve policor me palët e përfshira në këto raste.  

Nga arsyet e theksuara si më lartë nuk janë aprovuar pretendimet ankimore se gjykata e shkallës 

së parë ka bërë vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe se gjitha ato që janë thënë 
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në aktgjykimin e ankimuar përkitazi me gjendjen faktike në tersi mbështetet nga kjo Gjykatë, që 

do të thotë se akcepton  arsyet e dhëna nga gjykata e shkallës së parë si për ecurinë se si është 

zhvilluar ngjarja kritike, veprimet e të akuzuarit ashtu edhe për rrethanat pse nuk është aprovuar 

teza e mbrojtjes të akuzuarit. 

Shkelja e ligjit penal 

Mbrojtja e të akuzuarit në ankesë thekson se me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë është 

shkelur ligji penal në dëm të akuzuarit, duke qenë se në gjendjen e gabuar faktike e ka shpallur 

fajtor të akuzuarin për veprën penale në bashkëkryerje Marrja e ryshfetit nga neni 421 par.1 lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së edhe pse në veprimet e tij nuk përmbahen tiparet qenësore të kësaj vepre.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit meqë është vërtetuar në mënyrë të padyshimt fajësia e të 

akuzuarit, atëherë edhe pretendimi ankimor se me aktgjykimin e ankimuar është bërë shkelja e 

ligjit penal në dëm të akuzuarit janë të pabazuara. Prandaj, konkludimi i gjykatës së shkallës së 

parë se në veprimet e të akuzuarit përmbushën të gjitha tiparet e figurës së  veprës penale marrja e 

ryshfetit nga neni 421 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK,  është i drejtë. Pra, drejtë janë aplikuar 

dispozitat ligjore, nuk është shkelur ligji penal në dëm të akuzuarit. 

Vendimi mbi dënimin  

Duke shqyrtuar aktgjykimin e ankimuar përkitazi me vendimin mbi dënimin, Gjykata e Apelit, 

vlerëson se pretendimet ankimore të prokurorit dhe të mbrojtësit të akuzuarit janë të pabazuara. 

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Ferizaj thekson se gjykata e shkallës së parë në këtë 

çështje juridike penale drejtë ka vërtetuar gjendjen faktike, mirëpo me rastin e matjes dhe 

shqiptimit të dënimit ndaj të akuzuarit ka shqiptuar dënim të butë krahasuar me peshën e veprës 

penale, përgjegjësinë e të akuzuarit si dhe rrethanat në të cilat është kryer vepra penale. Sipas 

ankesës, edhe pse gjykata e shkallës së parë ka marrë parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese, 

mirëpo si rrethanë rënduese nuk është marrë fakti se i akuzuari ka kryer vepër penale të 

korrupsionit, mënyrat dhe rrethanat në të cilat është kryer vepra penale e cila është kryer nga 

personi zyrtar, saktësisht si zyrtar policor dhe se të njëjtën e ka bërë me qëllim të përfitimit të 

dobisë së kundërligjshme pasurore duke vepruar në kundërshtim me detyrat zyrtare së bashku me 

kolegun e tij kishin pranuar ryshfet nga i dëmtuari që të mos e ekzekutojnë aktgjykimin e Gjykatës 

Themelore në Ferizaj – divizioni për Kundërvajtje me nr. K.nr. 464/17 për zbatimin e masës 

mbrojtëse të ndalimit të drejtimit të automjetit të kategorisë “B” në kohëzgjatje prej 6 muaj, prandaj 

prokuroria konsideron se dënimi i shqiptuar është shumë i lehtë dhe nuk është në përputhje me 

veprën penale për të cilën është akuzuar.  

Në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit M.M. av. Avni Ibrahimi thekson se të gjitha rrethanat e 

personalitetit të të akuzuarit, por edhe ato objektive janë lehtësuese, madje disa prej tyre 

veçanërisht lehtësuese, të cilattregojnë se edhe me një dënim të zbutur do të arrihet qëllimi i 

sanksioneve penale të parapara me ligj.  
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Gjykata e shkallës së parë, me rastin e matjes të dënimit, mori parasysh të gjitha rrethanat e 

parapara ligjore ku si rrethana lehtësuese mori për bazë gjendjen familjare të të akuzuarit, se është 

i martuar, prind i tre fëmijëve, se është hera e parë që ka kryer vepër penale, ndërsa si rrethana 

rënduese gjeti shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, si dhe rrethanat dhe rrezikshmërinë 

konkrete të veprës penale.  

Vlerësimin e këtillë të rrethanave për matjen e dënimit, si të drejtë e aprovon edhe Gjykata e Apelit, 

e cila vlerëson se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit është në përpjesëtim me peshën e veprës 

penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të saj dhe është në funksion të preventivës së 

përgjithshme, posaçërisht asaj të posaçme dhe se me këto dënime do të arrihet qëllimi i dënimit i 

parashikuar me nenin 41 të KPRK-së. Për shqiptim të një dënimi më të lartë me burg efektiv apo 

më të butë siç propozon Prokuroria dhe mbrojtja, nuk janë plotësuar kushtet ligjore, e aq më parë 

kur nuk theksohen rrethana të reja apo të atilla vendimtare të cilat do të arsyetonin dënimin më të 

lartë ose dënimin më të butë. Në fakt, disa rrethana që u referohet prokurori në ankesë paraqesin 

elementet e veprës penale sepse si kryerës i kësaj vepre penale mund të jetë vetëm personi zyrtarë 

ose personi huaj zyrtar ose zyrtari publik i huaj dhe për këtë arsye kategorizohet në veprat penale 

me objekt të korrupsionit nga kapitulli XXXII ( korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër 

detyrës zyrtare), ndërsa objekt i kësaj vepre patjetër që është përfitimi pasurorë në format e 

precizuara në dispozitën e nenit 421 par. 1 të KPPK. 

Nga arsyet e cekura si më lartë ankesat u refuzuan si të pabazuara.  

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR 116/20 datë 10.12.2020 

Procesmbajtëse,                          Anëtarët e kolegjit,                                 Kryetar i kolegjit, 

Alba Makolli                         Tonka Berishaj                                    Driton Muharremi                  

_____________                           ___________________                            __________________  

                                                      Kreshnik Radoniqi  

                                                     ____________________                                                                  

 


