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PAKR.nr.315/2022 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - Departamenti për Krime të Rënda, në kolegjin e 

përbërë nga gjyqtarët Tonka Berishaj - kryetare, Bashkim Hyseni dhe Burim Ademi - anëtarë, 

me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Syzana Goxhuli, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit “[L.G]” nga Skenderaj, për shkak të veprës penale marrja e ryshfetit nga neni 421 

par.1 të KPRK-së, duke vendosur në lidhje me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit “[L.G]”, av. 

Tahir Rrecaj, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – 

Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.170/2022, datë 10.05.2022, në seancën e kolegjit të 

mbajtur konform nenit 390 të KPPRK-së, më 27.07.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

Me rastin e ankesës së mbrojtësit të akuzuarit “[L.G]”, av. Tahir Rrecaj, e sipas detyrës zyrtare 

anulohet  aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.170/2022, datë 10.05.2022, dhe çështja i kthehet të njëjtës gjykatë për rigjykim.  

 

A r s y e t i m i 

1. Historiku i procedurës 

Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda me aktgjykimin 

PKR.nr.170/2022, datë 10.05.2022, të akuzuarin “[L.G]”, për shkak të veprës penale marrja e 

ryshfetit nga neni 421 par.1 të KPRK-së, e  ka shpallur fajtor dhe e ka gjykuar me dënim me 
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dënim burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite, në të cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim që nga data, 11.01.2022 deri me datë, 12.04.2022, dhe të cilin dënim do të fillojë ta 

mbaj brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pasi që ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, si dhe 

dënim me gjobë në shumë prej 3.000.00 (tremijë) €, të cilin dënim është i obliguar që ta paguaj 

në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Në rast se personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën, gjykata konform nenit 

43.3 të KPPRK-së, mund të zëvendësojë dënimin me gjobë në dënim me burg, duke llogaritur 

çdo 20 (njëzet) euro të gjobës me 1 (një) ditë burg. 

Konform nenit 59 par.1 dhe 2 pika 2.3 dhe nenit 62 të KPRK-së, të akuzuarit i është shqiptuar 

dënim plotësues: Ndalimi i ushtrimit të funksioneve të administratës publike ose shërbimeve 

publike në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve pas vuajtjes së dënimit me burg.  

Obligohet i akuzuari që t’i paguaj shpenzimet procedurale aq sa do të bëhen sipas llogarisë 

përfundimtare të kësaj gjykate, për paushall gjyqësor shumën prej 50€ (pesëdhjetë euro) dhe 50 

(pesëdhjetë)€ në emër të kompensimit të viktimave të krimit të gjitha këto në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Pala e dëmtuar – “[G.T]”, me vendbanim në rr.”[...]” p.n. në Lipjan, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko civil. 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka ushtruar: 

Mbrojtësi i të akuzuarit “[L.G]”, av. Tahir Rrecaj, për shkak të vendimit mbi sanksionin penale 

nga neni 383 par.1 nënpar.4 lidhur me nenin 387 par.1 dhe 2 të KPRK-së, me propozim Gjykata 

e Apelit e Kosovës, ta aprovoi në tersi ankesën si të bazuar dhe në pajtim me nenin 403 të 

KPPRK-së, lidhur me nenet 60.3.70.3,71 dhe 72 të KPRK-së, ka ndryshoj aktgjykim e 

kundërshtuar sa i përket vendimit mbi sanksionin penal ashtu që ndaj të akuzuarit për veprën 

penale për të cilën është shpallur fajtor në vend të dënimit me burgim ti shqiptoj një dënim me 

gjobë apo një dënim me burgim deri në gjashtë muaj dhe të njëjtin në pajtim me dispozitat e 

nenit 47 të KPRK-së, ta zëvendësoj me dënim me gjobë, si dhe në pajtim me dispozitën e nenit 

76 par.2.4 të KPRKL-së ti shqiptoj një dënim unik me gjobë, ose ndaj të njëjti në pajtim me 

dispozitat e nenit 52 par.2 të KPRK-së ti shqiptoj dënim me kusht dhe ta ndryshoj aktgjykimin 

e ankimuar edhe sa i përket dënimit plotësues: Ndalimi i ushtrimit të funksioneve të administratës 

publike ose shërbimeve publike në kohëzgjatje prej një viti. 
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Prokurori i Apelit me parashtresën, PPA/I.nr.320/2022, datë 20.06.2022, ka propozuar që të 

refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit “[L.G]”, av. Tahir Rrecaj, ndërsa 

aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet. 

Gjykata e Apelit  e caktoj dhe e mbajti seancën e kolegjit në pajtim me dispozitën e nenit 390 të 

KPPRK-së, në të cilën morën pjesë i akuzuari “[L.G]”, dhe mbrojtësi i tij av. Tahir Rrecaj, kurse 

Prokurori i Apelit dhe e dëmtuara “[G.T]” edhe pse janë njoftuar në mënyrë të rregullt nuk morën 

pjesë në seancë. Mbrojtësi i të akuzuarit pasi sqaroj disa pretendime ankimore,  theksoi se mbetet 

në tersi pranë pretendimeve të parashtruara në ankesë, ndërsa i akuzuari e mbështeti mbrojtësin 

e 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 Kodit të Procedurës Penale (KPP), konstatoj se:  

Duke e shqyrtuar aktgjykimin e ankimuar, sipas detyrës zyrtare, konform nenit 394 par. 1 të 

KPPK-së, Gjykata e Apelit gjen se ky aktgjykim është i përfshirë me shkelje esenciale të 

procedurës penale nga neni 384 par. 1 nën par. 1.12 të KPPK-së. 

2. Pretendimet e mbrojtësit në ankesë  

Mbrojtësi në ankesë thekson se gjykata e shkallës së parë në rastin e shqiptimit të dënimit  dhe 

dënimit plotësuese nuk i ka vlerësuar drejtë rrethanat lehtësuese të cilat kanë qenë të shumta  dhe 

disa të konstatuar edhe nga vetë gjykata si pranimi i fajësisë, mosha e re e tij, keqardhja e shfaqur 

për veprën e kryer, premtimi se në të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla apo të ngjashme. 

Gjithashtu në kuadër të rrethanave lehtësuese gjykata nuk i ka vlerësuar faktin se i akuzuari me 

parë nuk ka qenë i dënuar dhe ndaj tij nuk zhvillohet procedurë për ndonjë vepër tjetër penale, 

rrethanat personale dhe karakterin e të akuzuarit i njëjti është akoma i pamartuar dhe përveç 

profesionit të tij si ekonomist është edhe këngëtar, nuk ka vlerësuar si rrethanë lehtësuese 

mungesën e dënimit, bashkëpunim e të akuzuarit në të gjitha fazat qysh në polici prokurori dhe 

gjykatë si dhe sjelljen e tij pas kryerjes se veprës penale 

3. Gjetjet e Gjykatës së Apelit  

Nga procesverbali  i shqyrtimit fillestar në këtë çështje penale, rezulton se i akuzuari e ka pranuar 

fajësinë për veprën penale sipas aktakuzës, pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij 

dhe të cilin pranim e ka aprovuar edhe gjykata e shkallës së parë. 
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Mirëpo, edhe pse me ankesë nuk atakohet aktgjykimi i shkallës së parë për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, Gjykata e Apelit sipas detyrës zyrtare në kuptim 

të nenit 394 të KPP-së, ka shqyrtuar aktgjykimin e ankimuar dhe gjeti se aktgjykimi përfshihet 

me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 nën par. 1.12 të 

KPP-së, sepse nuk është përpiluar  në pajtim me dispozitën e nenit 370 par. 4 të KPPK-së si dhe 

neni 384  par. 2 lidhur me nenin 248 par.1.3 dhe 1.4 të KPP-së. Në fakt, dispozitivi i aktgjykimit 

të ankimuar është i paqartë sepse faktet dhe rrethanat e përshkruara nuk  përbëjnë figurën e veprës 

penale për të cilën është shpallur fajtor, të dhëna të nevojshme të përcaktuara në nenin 365 par.1 

të KPP-së. 

Sipas aktakuzës dhe aktgjykimit të ankimuar i akuzuari “[L.G]”  akuzohet dhe shpallet fajtor   

“…..me pozitë Asistent Ekzekutiv në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe  Sportit (MKRS), përkatësisht në 

Departamentin e Rinisë, duke e shfrytëzuar pozitën e tij zyrtare, në vazhdimësi, prej datës data 12.12.2021 deri me 

datën 11.01.2021, ka kërkuar ryshfet nga dëshmitarja-e dëmtuara “[G.T]”, ndërsa me datën 11.01.2022, rreth orës 

13:10, në Sheshin “Nëna Terezë” në Prishtinë, respektivisht ditën kur është kapur në flagrancë dhe është arrestuar, 

në mënyrë të drejtpërdrejt ka pranuar ryshfet në shumën prej 5.850.00 (pesë mijë e tetë qind e pesëdhjetë) Euro nga 

dëshmitarja-e dëmtuara “[G.T]”, në atë mënyrë që, pasi që e dëmtuara kishte aplikuar dhe ishte përfituese e grandit 

në vlerë prej 12500 Euro sipas thirrjes nga MKRS për subvencionim me mjete financiare për biznese që do të 

krijoheshin “start-up me spin-off” dhe biznese fillestare “start-up”, si dhe shoqja e saj “[E.A]” ishte përfituese e 

grandit 7044 euro, i pandehuri në fjalë në mënyrë të vazhdueshme në periudhën e lartcekur, kishte kërkuar nga e 

dëmtuara “[G.T]” shumën prej 30 % të shumës së fituar nga e dëmtuara dhe shoqja e saj “[E.A]” nga grandet, 

përkatësisht kishte kërkuar shumën prej 5850 euro, ku të njëjtën shumë e kishte marrë nga “[G.T]” në formë të 

ryshfetit në kohën dhe vendin si më lartë”. 

Sipas aktgjykimit të ankimuar këto veprime paraqesin elementet e veprës penale marrja e 

ryshfetit nga neni 421 par.1 të KPRK-së, për cilën vepër i akuzuari u shpall fajtor dhe u gjykua. 

Kolegji tërheq vëmendjen, se vepra penale marrja e ryshfetit sipas dispozitës së  përmendur 

konsiston,  kur “personi zyrtar ose personi i huaj zyrtar apo zyrtari publik i huaj i cili në mënyrë 

të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, kërkon ose pranon ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër për vete 

apo personin tjetër, ose që pranon ofertën apo premtimin për dhuratë apo përfitim të tillë, në 

mënyrë që personi zyrtar ose personi i huaj zyrtar apo zyrtari publik i huaj të veprojë ose të mos 

veprojë në pajtim me detyrën e tij zyrtare”.   

Sfera inkriminuese e kësaj vepre penale konstatohet është sanksionimi i veprimeve të personave 

zyrtar, të cilët në kuadër të detyrës së tyre zyrtare që e  ushtrojnë, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo 

të tërthortë, kërkojnë ose pranojnë ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër për vete apo personin tjetër, 
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ose që pranojnë ofertën apo premtimin për dhuratë apo përfitim të tillë  veprojnë ose të mos 

veprojë në pajtim me detyrën e tij zyrtare. 

 Në këtë aspekt, është e domosdoshme që veprimi të jetë zyrtar dhe të ndërmerret në kuadër të 

kompetencave. Kjo nënkupton, se nuk mjafton që të ndërmerret vetëm veprimi, por është e 

nevojshme që veprimi të jetë edhe brenda autorizimeve të tij. 

Nga faktet e çështjes, rezulton se i akuzuari nuk kishte qenë anëtar i komisionit për dhënien  e 

granteve në kuadër të Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe  Sportit (MKRS), përkatësisht në 

Departamentin e Rinisë, i cili komision ka bërë përzgjedhjen e  fituesve, por akuzuari mbante 

pozitën e asistentit ekzekutiv në Departamentin e Rinisë në MKRS, prandaj nga kjo pozitë nuk 

kishte autorizime zyrtare  që të përcaktonte fituesit e granteve, për ekzistimin e kësaj vepre penale 

siç është potencuar më lart, kryerësi duhet të ketë autorizime në kuadër  kornizave të detyrave të 

tij zyrtare të cilat specifikisht i ushtron dhe burojnë nga pozita të cilën e mban zyrtarisht.  

Kolegji vlerëson, se me rastin e pranimit të fajësisë kryetari i trupit gjykues duhet të vlerësoj 

nëse plotësohet kriteret nga neni 248 par. 1.1.3 dhe 1.1.4 të KPP-së, ndër të tjera: 

- pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga prokurori i 

shtetit për plotësimin e aktakuzës të pranuar nga i pandehuri dhe çdo provë tjetër, siç është dëshmia e dëshmitarëve 

e paraqitur nga prokurori i shtetit ose i pandehuri; dhe 

 -aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike 

Kolegji çmon se tek pranimi i fajësisë, përshkrimi i fakteve inkriminuse është e nevojshme të 

jetë në pajtueshmëri me  aspektin ligjor të veprës penale, që ti përmbaj të gjitha tiparet objektive 

dhe subjektive të veprës së caktuar penale, në të kundërtën nuk mund të ekzistoj pranimi i rregullt 

i fajësisë, në situatat kur është bërë  mbi një përshkrim faktik në aktin akuzues i cili nuk i 

përgjigjet figurës së veprës penale për të cilën akuzohet. 

Për më tepër mungesa e këtyre fakteve bën që aktgjykimi të mos jetë i përpiluar sipas kërkesave 

nga neni 370 par. 4 të KPP-së, i cili parashikon: ’’Se kur i akuzuari është dënuar, dispozitivi i aktgjykimit 

përfshinë të gjitha të dhënat e nevojshme të parapara në nenin 365 të KPPK’’. Ndërsa, dispozita e nenit 365 

par. 1 nën par. 1.1 të KPPK, përcakton se “Gjykata në aktgjykimin me të cilin të akuzuarin e shpall fajtor 

shënon: veprën penale për të cilën e shpall fajtor, së bashku me faktet dhe rrethanat që përbëjnë figurën e veprës 

penale, si dhe faktet dhe rrethanat nga të cilat varet zbatimi i dispozitës përkatëse të Kodit penal”. 
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Në rastin që është objekt shqyrtimi, aktgjykimi i ankimuar nuk përmban faktet dhe rrethanat e 

domosdoshme që përbëjnë figurën e veprës penale për të cilën i akuzuar është shpall fajtor, fakte 

këto që sipas dispozitës së nenit 365 par. 1 nën par. 1.1 të KPPK, janë të natyrës ” condicio sine qua 

non”  për zbatimin përkatës të dispozitave relevante të Kodit Penal. 

4. Përfundimi  

Për rrjedhojë, në rigjykim, gjykata e shkallës së parë duhet t’i mënjanojë shkeljet e lartë cekura, 

të shqyrtojë nëse aktakuza nuk përmban shkelje ligjore nga neni 248 par.1. nënpar.1.3 dhe 1.4 të 

KPP-së, nëse pranimi i fajësisë për veprën penale marrja e ryshfetit nga neni 421 par.1 të KPRK-

së mbështetet në faktet e çështjes që përbëjnë figurën e veprës penale që është objekt i akuzës 

dhe rrethanat nga të cilat varet zbatimi i dispozitës përkatëse të Kodit Penal, pastaj të vendos 

lidhur me pranimin ose mospranimin e fajësisë  nga i akuzuari për këtë vepër penale dhe të 

procedojë tutje. 

 Nga arsyet e sipërcekura, e në bazë të nenit 402 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 

  GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

PAKR.nr.315/22 

Datë: 27.07.2022 

Bashkëpunëtorja profesionale,                                                                   Kryetare e kolegjit, 

_________________                                                                                         _______________ 

Syzana Goxhuli                                                                                                 Tonka Berishaj 

          Anëtarët e kolegjit: 

 

          Bashkim Hyseni  

                                                               ________________ 

                                                                  Burim Ademi 

                                                             _________________ 

 

 

 

 

 

 

 


