
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

PAKR.nr.216/21 

 
 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 

 

Gjykata e Apelit e  Kosovës - Departamenti për Krime të Rënda, në  kolegjin e përbërë 

nga gjyqtarët: Afërdita Bytyçi - kryetare, Xhevdet Abazi dhe Tomislav Petroviq, anëtarë, 

me bashkëpunëtorin profesional Sadik Kryeziu - procesmbajtës, në çështjen penale 

kundër të akuzuarit S. D. nga fsh. ...., Komuna e Kamenicës, për shkak të veprës penale 

marrja e ryshfetit nga neni 428 par. 1 të KPRK-së, duke vendosur për ankesat e 

Prokurorisë Themelore - DKR në Gjilan, dhe mbrojtësit të akuzuarit, av. Shemsedin 

Piraj, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore - DKR në Gjilan, 

PKR.nr.133/21 datë 28.04.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur konform dispozitës së 

nenit 390 par. 1 të  KPPK-së, më datë 29.10.2021, mori këtë: 

 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
 

 

 

Refuzohen si të pabazuar ankesat e Prokurorisë Themelore - DKR në Gjilan, dhe 

mbrojtësit të akuzuarit S. D., kurse, aktgjykimi i Gjykatës Themelore - DKR në Gjilan, 

PKR.nr.133/21 i datës 28.04.2021, vërtetohet. 

 

           

A  r  s  y  e  t  i  m 

 
 

Gjykata Themelore - DKR në Gjilan, me aktgjykimin PKR.nr.133/21 te dt. 28.04.2021, e 

ka shpallur fajtor të akuzuarin S.D., për shkak të veprës penale marrja e ryshfetit nga neni 

428 par. 1 të KPRK-së, dhe për këtë vepër penale e ka gjykuar me dënimi me burgim në 

kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjetë) muajve si dhe dënim me gjobë në shumë prej 300 

(treqind) €, duke i llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak prej 

datës 20.10.2017 deri më datën 17.01.2018, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 

ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, ndërsa, nëse i akuzuari refuzon ta 

paguajë dënimin me gjobë, atëherë, i njëjti do t’i zëvendësohet me dënim me burgim, 

ashtu që, një ditë burgim do t’i llogaritet në shumë prej 20 €.  
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Në aktgjykimin e ankimuar të akuzuarit i është shqiptuar edhe dënimi plotësues ndalimi i 

ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik në kohëzgjatje 

prej 2 (dy) vjet, i cili dënim do të ekzekutohet pas përfundimit të dënimit me burgim. 

 

Të akuzuarin e ka obliguar që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, ndërsa, në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 €, si dhe 

në emër të Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimit shumën prej 50 €, të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

I dëmtuari për realizimin e kërkesës pasuroro-juridike është udhëzuar në procedurë 

kontestimore. 

 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka paraqitur: 

 

 

Prokuroria Themelore - DKR në Gjilan, për shkak të vendimit mbi dënim, me propozim 

që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet, ashtu që të akuzuarit t’i shqiptohet dënim më i 

rëndë me burgim se sa që ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë.            

 

Mbrojtësi i të akuzuarit S.D., av. Shemsedin Piraj, për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, 

shkeljes së ligjit penal dhe vendimit për dënim, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të  

ndryshohet dhe i akuzuari të lirohet nga akuza e prokurorisë ose të anulohet dhe çështja të 

kthehet në rivendosje. 

 

Gjykata e Apelit, seancën e kolegjit e mbajti konform dispozitës së nenit 390 par. 1 të 

KPPK, për të cilën njoftoi Prokurorin e Apelit, të dëmtuarin B. Sh., të akuzuarin S.D. dhe 

mbrojtësin e tij av. Shemsedin Piraj. Në seancën e kolegjit prezantuan, i dëmtuari B. Sh., 

i akuzuari S.D. dhe mbrojtësi i tij av. Shemsedin Piraj, ndërsa, edhe pse të ftuar në 

mënyrë të rregullt nuk prezantuan askush nga Prokuroria e Apelit. Në seancën e kolegjit i 

dëmtuari B. Sh. deklaroi se e përkrah ankesën e prokurorisë dhe i propozon gjykatës 

shqiptimin e dënimit më të ashpër të akuzuarit, ndërsa, mbrojtësi i të akuzuarit av. 

Shemsedin Piraj, pasi më parë elaboroi disa nga pretendimet ankimore ngeli në tërësi 

pranë propozimeve si në ankesë, për çka, propozon që i akuzuari të lirohet nga akuza  ose 

çështja të kthehet në rivendosje.  

 

Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPA.nr.222/21 datë 08.06.2021, ka 

propozuar që ankesa e prokurorisë të aprovohet, ashtu që aktgjykimi i ankimuar të 

ndryshohet dhe të akuzuarit t’i shqiptohet dënim më i ashpër me burgi, ndërsa, ankesa e 

mbrojtësit të akuzuarit të refuzohet si e pabazuar.  

 

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

aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPPK, dhe pasi vlerësoi 

pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se: 

 

Ankesat nuk janë të bazuara.  

 

Pretendimet ankimore përkitazi me shkeljet esenciale te dispozitave të procedurës penale 

dhe gjetjet e gjykatës. 
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Në ankesën e paraqitur të mbrojtësit të akuzuarit av. Shemsedin Piraj, përkitazi me këtë 

bazë ankimore pretendohet se aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 nën par. 12 të KPPK-së, 

ngase, i njëjti nuk është përpiluar konform dispozitave të nenit 370 par 4 e lidhur me 

nenin 365 të KPPK-së, për arsye se dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është i 

pakuptueshëm, në kundërthënie të plotë me brendinë e tij dhe arsyet e dhëna me shkresat 

tjera në lëndë, pastaj, edhe pse sipas dispozitës në fjalë, gjykata detyrohet që në 

aktgjykim të paraqes në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyerash i 

konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuara, pastaj, saktësinë e provave kundërthënëse 

dhe po ashtu, duhet të arsyetojë mos aprovimin e propozimeve të palëve, e njëjta , përveç, 

që nuk ka bërë një gjë të tillë, po ashtu, nuk ka dhënë as arsyet përkitazi me vërtetimin e 

ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të akuzuarit, fakte këto dhe rrethana 

që përbën shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 nën 

par. 12 të KPPK-së. Gjithashtu, gjithherë, sipas pretendimeve në ankesë gjykata e 

shkallës së parë, ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 

384 par. 1 nën par. 8 dhe 12 të KPPK-së, për arsye se në rastin konkret me rastin e 

shikimit të CD-ve, pa kurrfarë dyshimi rezulton se veprimet operacionale janë realizuar 

edhe nga ana e dy personave zyrtar të Krimeve Ekonomike në Gjilan, dhe atë të rreshter 

J. S. dhe rreshter Sh. S., ku në zyrën ku është realizuar veprimi i bastisjes së të akuzuarit 

vërehet prezenca e personave të cilët kanë marr pjesë në zyrën ku gjendet i akuzuari dhe i 

dëmtuari, e ku gjatë bastisjes i dëmtuari fillon të flas me zë, kurse, Sh. S.i drejtohet me 

fjalët “hesht ti”. Pra, me zbatimin e urdhëresës së lëshuar nga gjyqtari i procedurës 

paraprake kanë marr pjesë në kryerjen e veprimeve operacionale edhe dy persona zyrtar 

të cilët nuk kanë qenë të përfshirë me urdhëresën e gjykatës, UGJKnr.105/17 të datës 

08.10.2017,  në të cilën urdhëresë janë caktuar zyrtarët e policisë që të zbatojnë masat e 

fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit, gjegjësisht, fotografim të fshehtë ose vëzhgim 

me video në vende publike dhe private, prandaj, me këtë edhe mund të konkludohet se 

gjyqtari i procedurës paraprake nuk e ka lejuar masën e simulimit të një vepre penale të 

korrupsionit, sikur qe konstaton gjykata e shkalles se pare, prandaj, duke pasur parasysh 

se në rastin konkret kanë marr pjesë edhe personat zyrtar që nuk kanë qenë të përfshirë në 

urdhëresën e gjykatës, atëherë, mbështetja e aktgjykimit në provat e siguruara përmes 

kësaj urdhërese janë prova te papranueshme. 

 

Prandaj, duke pasur parasysh të cekurat si më lartë, pa dyshim që të gjitha mangësitë që u 

cekën më lartë, paraqesin shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 

384 par. 1 nën par. 12 e lidhur me dispozitat e nenit 370 par. 6 dhe 7 të KPPK-së.   

 

Gjykata e Apelit, gjen se pretendimet ankimore të cekura si më lartë nuk qëndrojnë, 

ngase, aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale të pretenduara në ankesë e as shkelje tjera të cilat kjo gjykatë i shqyrton edhe  

sipas detyrës zyrtare, e të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e aktgjykimit. Dispozitivi i 

aktgjykimit të ankimuar është i qartë, konkret, nuk përmban kundërthënie me vetë - 

veten, e as me arsyetimin e tij, ngase, gjykata e shkallës së parë, në dispozitiv ka 

paraqitur të gjitha faktet dhe rrethanat që përbëjnë figurën e veprës penale për të cilën i 

akuzuari edhe është shpallur fajtor, pra, nga përmbajtja e dispozitivit pa dyshim që 

rezulton se kemi të bëjmë me vepër penale marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 të 

KPRK-së, që do të thotë se në dispozitivin e  aktgjykimit të ankimuar janë përshkruar të 

gjitha veprimet inkriminuese të akuzuarit që përbëjnë elementet e veprës penale marrja e  

ryshfetit nga neni 428 par.1 të  KPRK-së, që nënkupton se i akuzuari është shpallur fajtor  
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për faktin se gjatë kohës sa ka qenë Inspektor i Komunikacionit në Komunën e 

Kamenicës, pra, në cilësinë e personit zyrtar i ka marr të dëmtuarit B. Sh., shumën e 

parave në lartësi prej 500 €, me qëllim që të akuzuarit t’i lejohet të ushtrojë veprimtarinë 

e biznisit të tij-T..-City, ku edhe i ka marr para shumën prej 500 €, që do të thotë se me 

këtë plotësohen të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës penale marrja e 

ryshfetit nga neni 428 par. 1 të KPRK-së, fakte këto dhe rrethana të përshkruara në 

mënyrë të qartë edhe në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar, prandaj, nuk qëndron 

pretendimi ankimor se dispozitivi nuk është përpiluar konform dispozitave të nenit 370 

par. 7 e lidhur me dispozitat e nenit 365 të KPPK-së, sikur, që pretendon mbrojtësi i të 

akuzuarit.  

 

Prandaj, përveç, konstatimit te fakteve dhe rrethanave ne dispozitiv e qe përbëjnë 

elementet e veprës penale ne fjale edhe ne arsyetim janë dhënë arsyera te mjaftueshme, e 

qe po ashtu kane mbështetje edhe ne provat e proceduara ne seancën e shqyrtimit 

gjyqësor, ku përveç, deklaratës se te akuzuarit edhe nga deklarata e dëshmitarit - te 

dëmtuarit B. Sh., vërtetohen faktet dhe rrethanat e përshkruara si në dispozitiv, ku në 

deklaratën e tij dëshmitari B. Sh. deklaron se pasi që kishte jetë të rëndë ekonomike, pra, 

për shkak të papunësisë vendos që të hap biznesin e tij për ushtrimin e veprimtarisë se 

taksisë dhe atë në Komunën e Kamenicës, nga i cili qytet edhe ishte bashkëshortja e tij, 

ku pas bisedës me të akuzuarin, i njëjti i mundëson një gjë të tillë, mirëpo, gjatë ushtrimit 

të veprimtarisë në fjalë, i akuzuari ne vazhdimësi i kërkonte para për një shërbim të tillë 

dhe sa herë që e ka takuar të dëmtuarin i ka kërkuar shërbime të ndryshme, ku herën e 

fundit i kërkon shumën e të hollave prej 500 €, për çka, i dëmtuari pajtohet, mirëpo e 

cakton një ditë tjetër për dorëzimin e parave ku edhe për këtë njofton edhe policinë, e 

pastaj, përmes urdhëresës së gjykatës për vëzhgim dhe hetim, përcillen të gjitha veprimet 

e të dëmtuarit, ku i njëjti - pra, i dëmtuari edhe ia dorëzon parat të akuzuarit, ku pastaj, i 

gjithë ky proces përveç, që ka qenë i vëzhguar edhe është gjiruar  nga policia, ku më 

pastaj, gjatë bastisjes së të akuzuarit i edhe i janë gjetur parat në shumë prej 500 €, pra, 

këto të cilat më parë, ia kishte dorëzuar i dëmtuari të akuzuarit, fakte këto dhe rrethana që 

gjykata e shkallës së parë i ka vërtetuar edhe nga shikimi, i video incizimeve por, edhe 

nga deklaratat e dëshmitarëve P. I. dhe H. H., e qe faktet dhe rrethanat ne fjale nuk i 

konteston as i akuzuari, por kuptohet me arsyetim se paratë i ka marr si huazim nga i 

dëmtuari.  

 

Po ashtu, në këtë çështje penalo-juridike, përkitazi me faktet dhe rrethanat vendimtare, të 

përshkruara në dispozitiv dhe në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar janë dhënë arsye të 

mjaftueshme faktike dhe juridike, të cilat i aprovon edhe kjo gjykatë, duke vënë në dukje 

se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i merr si të provuara ose të pa provuara, duke bërë 

vlerësimin e provave kontradiktore konform dispozitave të nenit 370 par.7 të KPPK-së. 

Gjykata e shkallës së parë, ka bërë vlerësimin dhe analizën e të gjitha provave të 

proceduara gjatë shqyrtimit gjyqësor, duke i paraqitur lidhur me këto përfundimet e veta, 

të cilat si të drejta e të ligjshme i aprovon edhe kjo gjykatë. Kështu, në rastin konkret 

gjykata e shkallës së parë, përkitazi me faktet vendimtare, përveç mbrojtjes së të 

akuzuarit, i cili në mbrojtjen e tij nuk i ka mohuar faktet dhe rrethanat që janë përshkruar 

më detajisht edhe në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, se pra, i njëjti gjatë kohës sa 

ishte Inspektor i Komunikacionit në Komunën e Kamenicës, ka shkuar në zyrat e 

ndërmarrjes së të dëmtuarit T..-City, ku edhe ka marr shumën prej 500 €, mirëpo, me 

arsyetim se parat në fjalë i ka marr në emër të huas, ku pastaj, me të dalë nga zyra e 

biznesit të dëmtuarit e ka ndalur policia dhe i ka sekuestruar, shumën e parave në fjalë, 

dhe përkitazi me këtë gjykata e shkalles se pare ka marr parasysh edhe faktet 

kundërthënëse gjegjësisht pretendimet e te akuzuarit se paratë ne fjale i ka marr hua nga i  
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dëmtuari, mirëpo pretendimet ne fjale i ka vlerësuar te pabaza dhe te paargumentuara, 

ngase, përveç deklaratës se te dëmtuarit, faktet dhe rrethanat e përshkruara ne dispozitiv i 

ka vërtetuar edhe provat materiale ne shkresat e lendes, si përmbajtja e video inqizimeve 

pastaj vërtetimi për sekuestrimin e parave por edhe deklaratat e dëshmitarëve P. I. dhe H. 

H. te cilët edhe kane qene dëshmitare okular ne vendin e ngjarjes, pra te njëjtit 

drejtpërsëdrejti kane bere vëzhgimin dhe monitorimin e bisedave të akuzuarit me te 

dëmtuarin, qe do te thotë se gjykata e shkalles se pare pasi ka bere analizën dhe 

vlerësimin e provave ne fjale edhe ka aprovuar konkludimet e saja, te cilat si te drejta dhe 

te ligjshme i aprovon edhe kjo gjykate, e ku me pastaj edhe ka konstatuar se faktet dhe 

rrethanat ne fjale i plotësojnë të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës 

penale marrja e ryshfetit nga neni 428 par. 1 të KPRK-së, për të cilën i akuzuari edhe 

është shpallur fajtor. 

 

Gjithashtu, kjo gjykatë mori parasysh edhe pretendimet ankimore se aktgjykimi i 

ankimuar ka mbështetje edhe në prova të papranueshme, duke aluduar kështu nga 

mbrojtësi i të akuzuarit S.D., av. Shemsedin Piraj, se arsyetimi i aktgjykimit të ankimuar 

mbështetet edhe në CD-et e marra nga gjykata në bazë të urdhëresës së gjykatës, te 

lëshuar për vëzhgim dhe hetim ne vende publike dhe private, ku nga përmbajtja e CD-eve 

në fjalë rezulton se gjatë procedurës së vëzhgimit dhe hetimit të policisë, e që është kryer 

në bazë të urdhëresës së gjykatës, kanë marr pjesë edhe zyrtarët tjerë të policisë, që nuk 

kanë qenë të caktuar në urdhëresën e gjykatës, e duke pretenduar kështu se në video 

xhirimet në fjalë janë prova të papranueshme, pasi që, kanë marr pjesë edhe zyrtar policor 

që nuk janë përfshirë në urdhëresë, mirëpo, një pretendim i tillë ankimor është i pabazuar, 

ngase, sikur që rezulton nga provat dhe shkresat në lëndë, e konkretisht Urdhëresa e 

Gjykatës Themelore - DKR në Gjilan, e cila urdhëresë është lëshuar për zbatimin e 

masave të fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit dhe atë fotografim të fshehtë ose 

vëzhgim me video në vende publike dhe vende private ndaj personit të dyshuar, pra, për 

te akuzuarin S. D., janë caktuar edhe zyrtarët për realizimin e urdhëresës në fjalë, e të 

cilët edhe kanë vepruar sipas urdhëresës ne fjale, kështu që, edhe nëse në rastin konkret 

është dashur që në veprimet operacionale në fjalë të kyqet edhe ndonjë person tjetër 

zyrtar, kuptohet me urdhrin e zyrtarit të policisë të caktuar nga gjykata, atëherë, nuk do të 

thotë se pjesëmarrja e personit tjetër zyrtar e vë në pikëpyetje ligjshmërinë e procesit në 

fjalë, sikur që pretendon mbrojtësi i të akuzuarit ngase, për realizimin e veprimeve 

operacionale nëse kërkohet numër më i madh i zyrtarëve të policisë, nuk do të thotë se 

duhet kërkesë e veçantë, e policisë që t’i paraqitet gjykatës për pjesëmarrjen edhe të 

ndonjë zyrtari tjetër, për çka, pretendimet ne fjale në këtë drejtim u refuzuan si te 

pabazuara. Gjithashtu, të pabazuara janë edhe pretendimet ankimore se gjykata e shkallës 

së parë, ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale kur nuk ka 

respektuar parimin “reformatio in peus”, ngase, me rastin e anulimit të aktgjykimit të 

ankimuar në rastet e mëhershme, i akuzuari ka qenë i shpallur fajtor për veprën penale në 

fjalë, për ndihmë në marrjen e ryshfetit, ndërsa, tani e ka shpallur fajtor për veprën penale 

marrja e ryshfetit, pretendime këto që sipas kësaj gjykate janë të pabazuara, ngase, në 

bazë të shikimit të dispozitivit por edhe arsyetimit të aktgjykimit të mëhershëm, rezulton 

se pa dyshim që bëhet fjalë për vepër penale të marrjes së ryshfetit e jo për ndihmë në 

marrjen e ryshfetit, sikur që pretendohet nga mbrojtësi i të akuzuarit, mirëpo, tek 

emërtimi ligjor i veprës penale, pra tek aktgjykimi i mëhershëm, gjykata e shkallës së 

parë, e ka shënuar gabimisht tek emërtimi ligjor i veprës penale, se bëhet fjalë për vepër 

penale ndihmë në marrjen e ryshfetit, gjë që, duke pasur parasysh se logjikisht nuk mund 

të flitet për një vepër të tillë, kur në tërë ngjarjen ka marr pjesë vetëm i akuzuari dhe i 

dëmtuari e jo edhe ndonjë person tjetër ndërmjetësues, atëherë vetëkuptohet se është fjala  
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vetëm për gabim teknik, për çka, një lëshim i tillë mund të eliminohet edhe vetëm me një 

aktvendim për përmirësim të aktgjykimit nga gjykata e shkallës së parë, por nuk mund te 

flitet për vepër penale ndihme ne kryerjen e veprës penale te marrjes se ryshfetit sikur qe 

pretendon mbrojtësi i te akuzuarit, prandaj, edhe në këtë drejtim nuk qëndrojnë 

pretendimet ankimore përkitazi me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale.  

 

Prandaj, edhe në këtë drejtim nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se arsyetimi i 

aktgjykimit të ankimuar ka mbështetje në prova te papranueshme, për çka, kjo gjykatë 

konstaton se aktgjykimi i ankimuar nuk është i përfshirë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par. 1 nën par.8 dhe 12 të KPPK-së, sikur 

që pretendohet në ankesë. 

 

Pretendimet ankimore përkitazi me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, 

shkelje të ligjit penal dhe gjetjet e gjykatës. 

 

Përkitazi me bazën ankimore vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike, me 

ankesë, në esencë kontestohet vetëm mënyra e vlerësimit të provave të proceduara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor nga ana e gjykatës së shkallës së parë, si dhe konkludimet të cilat ajo 

i ka nxjerrë të bazë të provave të proceduara. Pretendohet se provat janë vlerësuar në 

mënyrë të gabuar dhe të njëanshme, prandaj edhe përfundimet kanë pasuar të gabuara, pa 

mbështetje në prova, kjo për arsye se gjykata e shkallës së parë, aktgjykimin e saj e ka 

bazuar vetëm në deklaratën e të dëmtuarit, pa marr fare parasysh deklaratën e të 

akuzuarit, ku gjykata e shkallës së parë, gabimisht ka vërtetuar gjendjen faktike dhe se 

nuk ka vërtetuar faktet vendimtare dhe atë pikërisht përkitazi me kontaktin e të akuzuarit 

me të dëmtuarin, kur është bërë huazimi i të hollave. Në  rastin konkret i akuzuari i ka 

rrëfyer të dëmtuarit arsyen e kërkimit të huasë, e që i akuzuari e ka shpjeguar disa herë 

edhe në seancat e shqyrtimit gjyqësor, ku deklarimi i të akuzuarit ka qenë i sinqertë dhe 

real, mirëpo, gjykata e shkallës së parë, nuk i ka besuar pohimeve të akuzuarit dhe duke 

mos e akceptuar kështu mbrojtjen e tij, për çka, edhe nuk ka dhënë ndonjë arsyetim të 

qëndrueshëm e që do të ishte bindës, prandaj, në bazë të fakteve të cekura si më lartë, 

konsiderojë se i akuzuari S.D., nuk ka mundur ta kryejë veprën penale marrje e ryshfetit 

nga neni 428 par. 1 të KPRK-së, për çka, gjykata e shkallës së parë, ka bërë edhe shkelje 

të ligjit penal kur të akuzuarin e ka shpallur fajtor për veprën penale si në dispozitiv të 

aktgjykimit të ankimuar.  

 

Gjykata e Apelit, konstaton, se edhe përkitazi me ketë bazë ankimore nuk qëndrojnë 

pretendimet e cekura si me lartë, ngase, me pa mëdyshje, pra, edhe nga vetë mbrojtja e të 

akuzuarit, gjykata e shkalles së parë, ka vërtetuar fakte dhe rrethanat e përshkruara më 

detajisht si në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar, se i akuzuari ka shkuar në lokalet e 

zyrës se të dëmtuarit, pra atje ku gjendet lokali ne te cilin i dëmtuari e ushtron biznisin e 

tij T..-City dhe atje ka marr shumën e të hollave në lartësi prej 500 €, dhe me të dalë nga 

lokalet në fjalë, të akuzuarin e kanë ndalur policia dhe gjatë bastisjes janë gjetur dhe 

sekuestruar parat në shumë prej 500 €, që i janë dorëzuar nga i dëmtuari, fakte këto dhe 

rrethana që janë vërtetuar, përveç, nga vetë mbrojtja e të akuzuarit edhe nga deklarata e të 

dëmtuarit B. Sh., por, që të njëjtat kanë mbështetje edhe në provat materiale në shkresa të 

lëndës-pra, video incizimet nga CD-et e marra nga vendi i ngjarjes, por qe te njëjtat fakte 

dhe rrethana i kane vërtetuar edhe dëshmitarët P. I. dhe H. H, por, që, sikur që u tha më 

lartë, nuk i mohon as vetë i akuzuari. 
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Ndërsa, përkitazi me faktet kontestuese në këtë çështje penalo-juridike, se i akuzuari a i 

mori paratë ne emër te huas apo te njëjta i mori nga i dëmtuari me qellim qe te mos e 

pengoj ne ushtrimin e biznesit te tij, gjykata e shkallës së parë, ka marr parasysh sidomos, 

deklaratën e të dëmtuarit B. Sh., i cili ka deklaruar se pasi që i akuzuari i kishte kërkuar 

disa herë më parë para, gjegjësisht, pagimin e drekave e gjërave të tjera, e me të vetmin 

qëllim që i dëmtuari të mund të ushtrojë biznesin e tij pa kurrfarë problemi, pra, pa 

pengesa nga i akuzuari, në ndërkohë i akuzuari i ka kërkuar edhe shumën prej 500 €, por, 

që i njëjti qëllimisht i ka thënë se tani për tani nuk i posedon parat, mirëpo, të njëjtat do 

t’ia jap të nesërmen në zyrën e biznesit të tij, pra tek lokalet e ndërmarrjes “T..-City”, ku 

pastaj, të nesërmen janë takuar i dëmtuari dhe i akuzuari në zyrat e biznesit të tij, dhe 

para se të vijë i akuzuari për t’i marr parat nga i dëmtuari, i njëjti - pra i dëmtuari 

përkitazi me këtë e kishte lajmëruar rastin në polici dhe pastaj, përmes procesit të 

vëzhgimit dhe hetimit nga ana e policisë, e në bazë të urdhëresës së gjykatës edhe i janë 

dorëzuar parat të akuzuarit, faktet këto dhe rrethana që gjykata e shkallës së parë, i ka 

vërtetuar edhe përmes provave materiale në shkresa të lëndës si video incizimet e marra 

përmes CD-eve nga vendi i ngjarjes, pastaj, dëgjimi edhe i dëshmitarëve P. I. dhe H. H, 

ku me pa mëdyshje është vërtetuar se i akuzuari i ka kërkuar para të dëmtuarit me qëllim 

që i njëjti të mund të ushtrojë biznesin e tij pa pengesa nga ana e të akuzuarit, gjë që, 

edhe ditën kritike ka pranuar shumën e parave ne lartësi  prej 500 €, fakte këto dhe 

rrethana qe përbëjnë elemente objektive dhe subjektive te veprës penale marrje e ryshfetit 

nga neni 428 par.1 te KPRK, për çka, i akuzuari edhe është shpallur fajtor dhe është 

gjykuar si ne dispozitiv te aktgjykimit te ankimuar. 

 

Prandaj, duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat e lartë cekura, si dhe rrethanat dhe 

arsyet më detajisht të theksuara në aktgjykimin e ankimuar, rezulton se konkludimi i 

gjykatës së shkallës së parë, se i akuzuari S. D., ka kryer veprën penale marrje e ryshfetit  

nga neni 428 par. 1 të KPRK-së, është i drejtë dhe se në mënyrë të padyshimtë është 

vërtetuar se i akuzuari ka ndërmarrë veprimet inkriminuese të cilat përbëjnë tiparet e 

veprës penale për të cilën edhe është shpallur fajtor i akuzuari, prandaj, nuk qëndrojnë 

pretendimet ankimore se është shkelur ligji penal në dëm të akuzuarit, sikur që pretendon 

mbrojtësi i të akuzuarit. 

 

Pretendimet ankimore përkitazi me vendimin për sanksionin penal. 

 

Duke e shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin, Gjykata e Apelit, gjen se 

pretendimet ankimore të prokurorisë dhe të mbrojtësit të akuzuarit, nuk janë të bazuara.  

 

Në ankesën e prokurorisë përkitazi me këtë bazë ankimore pretendohet se dënimi i 

shqiptuar për të akuzuarin është i butë, me arsyetim se gjykata e shkallës së parë, ka 

tejkaluar kompetencat ligjore duke mos marr parasysh rrethanat rënduese, por, vetëm ato 

lehtësuese dhe atë, sidomos, duke i mbivlerësuar rrethanat në fjalë, prandaj, sikur t’i 

merrte parasysh edhe rrethanat rënduese, atëherë, të akuzuarit do t’i shqiptonte dënim m 

të ashpër, për çka, edhe propozon ndryshimin e aktgjykimit të ankimuar dhe shqiptimin e 

dënimit më të ashpër të akuzuarit, mirëpo, pa cekur konkretisht ndonjë rrethanë konkrete 

rënduese që do të ndikonte në ashpërsimin e dënimit. Ndërsa, në ankesën e mbrojtësit të 

akuzuarit, përkitazi me këtë bazë ankimore, konstatohet se pasi që aktgjykimi i ankimuar 

është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkelje të ligjit penal, atëherë, pa dyshim që 

edhe vendimi për dënim është i kundërligjshëm, për çka, mbrojtësi i te akuzuarit 

konsideron se i akuzuari duhet te lirohet nga akuza e prokurorisë apo çështja te kthehet ne 

rivendosje, pra pa cekur asgjë konkretisht përkitazi me rrethanat lehtësuese ne këtë 

drejtim. 
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Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, duke pasur parasysh se në ankesat e paraqitura nga 

prokuroria dhe mbrojtësi i të akuzuarit nuk janë theksuar rrethana tjera rënduese apo 

lehtësuese të cilat kishin me pasur ndikim të drejtë për drejtë në lartësinë e dënimit, pra, 

ashpërsimin, gjegjësisht, zbutjen e dënimit, atëherë, kjo gjykatë konsideron se në pranin e 

rrethanave të konstatuara dhe vlerësuara nga gjykata e shkallës së parë, të cilat në mënyrë 

të drejtë dhe të plotë janë konstatuar dhe vlerësuar të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në 

caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, sikurse edhe parashihet me dispozitat e nenit 73 

të KPK-së, kështu që në rastin konkret rrethanat e konstatuara dhe vlerësuara nga gjykata 

e shkallës së parë, janë të pranueshme edhe për këtë gjykatë, çka, edhe pikërisht si 

rezultat i rrethanave në fjalë të akuzuarit edhe i është shqiptuar dënim, si në dispozitiv të 

aktgjykimit të ankimuar, atëherë, konsideron se nuk ka vend dhe arsye për ndryshimin e 

vendimit për dënim, sikurse, që propozon prokuroria, gjegjësisht, mbrojtësi i të akuzuarit.  

 

Prandaj, duke pasur parasysh të gjitha këto rrethana, rrethanat e cekura me aktgjykimin e 

ankimuar, rrethanat e rastit konkret, por, edhe faktin se në ankesa nuk janë propozuar 

rrethanë tjetër lehtësuese apo rënduese, përveç, atyre të cekura në aktgjykimin e 

ankimuar, atëherë, rezulton se dënimi i shqiptuar të akuzuarit nga gjykata e shkallës së 

parë, është i drejtë dhe i ligjshëm dhe në harmoni me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore 

të veprës penale dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit, po ashtu, dënimi 

është edhe në funksion të preventivës gjeneralë dhe asaj individuale dhe se me dënimin e 

shqiptuar do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitat e nenit 41 të KPK-së.  

  

Nga sa u tha më lartë, e konformë dispozitës së nenit 403 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.216/2021, më 29.10.2021 
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