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 PAKR.nr.227/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

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

gjyqtarët Vaton Durguti, kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Burim Ademi, anëtarë, 

me zyrtaren ligjore Alba Makolli si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarve: H.D. 

për shkak të veprës penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414 par.1 të KPRK-

së dhe GJ.SH. për shkak të veprës penale ndihma në kryerjen e veprës penale keqpërdorim i pozitës 

apo autoritetit zyrtar nga neni 414 par.1 lidhur me nenin 33 par.1 të KPRK-së, duke vendosur në 

lidhje me ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë si dhe ankesën dhe përgjigjen në ankesë 

të akuzuarit H.D., të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore – Departamenti për 

Krime të Rënda në Prishtinë PKR.nr.21/20 të dt. 06.03.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur 

konform nenit 390 të KPPK, me datë 18.12.2020 mori këtë:               

A K T GJ Y K I M 

Refuzohen si të pabazuara ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë  dhe ankesa e të akuzuarit 

H.D., kurse aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr.21/20 të dt. 06.03.2020, 

vërtetohet. 

A r s y e t i m 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore – Departamenti për Krime të Rënda në Prishtinë, 

PKR.nr.21/20 të dt. 06.03.2020, të akuzuarit H.D. dhe GJ.SH. i ka shpallur fajtor. Të akuzuarin 

H.D. për shkak të veprës penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414 par.1 të 

KPRK-së ashtu që e ka gjykuar me dënim burgimi, në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajsh, me 

mundësi të zëvendësimit me dënim me gjobë e që me kërkesën e të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij 

i është shqiptuar me dënim me gjobë në shumë prej 3600 € (tremijë e gjashtë qind euro). Shumën 

e të hollave të dënimit të shqiptuar detyrohet ta përmbushë brenda afatit prej 3 muajsh me këste, 

në të kundërtën mbetet dënimi me burgim.  

Të akuzuarin GJ.SH. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale ndihma në kryerjen e veprës 

penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414 par.1 lidhur me nenin 33 par.1 të 

KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim gjobe në shumë prej 1000 € (njëmijë euro) të cilin dënim 

duhet ta përmbushë menjëherë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, në të kundërtën ky dënim i 

zëvendësohet me dënim burgimi, ashtu që një natë burgimi vlen 20 € (njëzet euro). 
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Ndaj të akuzuarit H.D. është refuzuar kërkesa e Prokurorisë lidhur me konfiskimin e automjetit 

veturës “Opel Cambo” me numër targave ..... 

E dëmtuara është udhëzuar në kontest juridiko – civil. 

Janë obliguar të akuzuarit që t’i paguajnë të gjitha shpenzimet e procedurës sipas llogarisë së kësaj 

gjykate, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor, secili veç e veç të paguajë shumën prej 50 € 

(pesëdhjetë euro), brenda afatit prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit, si dhe në fondin për mbrojtjen e viktimave secili veç 

e veç nga 50 € (pesëdhjetë euro).  

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë për shkak të vendimit mbi sanksionin penal dhe 

shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.2 pika 2.1 lidhur me nenin 

283 par.2 nën par.2.1 të KPP-së pasi që pasuria e luajtshme është përdorur drejtpërdrejt për 

kryerjen e veprimit në mbështetje të veprës penale, me propozim që të aprovohet ankesa, ndërsa 

aktgjykimi të ndryshohet sa i përket sanksionit penale dhe t’i shqiptohet dënim më i lartë me burg 

të akuzuarit H.D. dhe të njëjtit t’i konfiskohet edhe vetura “Opel Combo” e përdorur në kryerjen 

e veprës penale. 

I akuzuari H.D. për shkak të vendimit lidhur me sanksionin penal, me propozim që ankesa të 

miratohet dhe çështja të kthehet në rigjykim, ose ankesa të miratohet dhe aktgjykimi të ndryshohet 

ashtu që të akuzuarit t’i shqiptohet dënim më i butë me të holla.  

Përgjigje në ankesë ka paraqitur i akuzuari H.D. me propozim që ankesa e Prokurorisë të refuzohet 

si e pabazuar.   

Prokurori i Apelit me parashtresën PPA/I nr.229/20 të dt.17.06.2020, ka propozuar që të aprovohet 

si e bazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë ashtu që aktgjykimi i 

ankimuar të ndryshohet dhe të akuzuarit të i shqiptohet dënim më i lartë me burg efektiv si dhe ti 

konfiskohet vetura “Opel Combo” e përdorur me rastin e kryerjes së veprës penale, ndërsa të 

refuzohet ankesa dhe përgjigja në ankesë e të akuzuarit H.D..  

Gjykata e Apelit seancën e kolegjit e mbajti konform nenit 390 par.1 të KPPRK-së, në të cilën 

munguan Prokurori i Prokurorisë së Apelit, dhe mbrojtësi i të akuzuarit H.D. av. Valon Sadiku 

edhe pse të njoftuar në mënyrë të rregullt, ndërsa mungesën e tyre nuk e arsyetuan, andaj seanca u 

mbajt konform nenit 390 par.4 të KPPRK-së, në mungesë të tyre. Të pranishëm ishin të akuzuarit 

H.D. dhe GJ.SH., si dhe përfaqësuesi i palës së dëmtuar VGJRV Blinaja në Lipjan N.Sh.. 

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar thekson se e mbështetë ankesën e Prokurorit, ndërsa i akuzuari 

H.D. mbetet në tersi pranë ankesës së ushtruar. Aktgjykimi i shkallës së parë nuk u ankimua 

përkitazi me të akuzuarin GJ.SH. ashtu që i njëjti nuk u deklarua. 
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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 të akuzuarit, së bashku me 

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

Ankesat nuk janë të bazuara.  

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale 

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë theksohet se gjykata e shkallës së parë ka bërë 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.2 pika 2.1 të KPP-së lidhur 

me nenin 283 par.2 nën par.2.1, sepse pasuria e luajtshme është përdorur drejtpërdrejt për kryerjen 

e veprimit në mbështetje të veprës penale, e që ka të bëjë me konfiskimin e përhershëm të sendeve. 

Sipas ankesës prokuroria me rastin e ngritjes së aktakuzës ka cekur me saktësi provat të cilat duhet 

të konfiskohen e që janë përdorur në kryerjen e veprës penale, ku mjafton të shikohet foto 

dokumentacioni ku shihet automjeti në brendësi të vend gjuetisë “Blinaja”, i cili ka qenë i mbushur 

me drunjtë e prera. Po ashtu edhe dëshmitarët Xh.S. dhe N.Sh. kanë deklaruar se i akuzuari H. 

assesi nuk ka guxuar të hyjë në vendin e gjuetisë me veturë private dhe se i njëjti e ka shfrytëzuar 

një derë të hyrjes vetëm për raste emergjente. Andaj, prokuroria konkludon se të akuzuarit është 

dashur t’i konfiskohet vetura e përdorur në kryerjen e veprës penale.  

Duke shqyrtuar aktgjykimin e ankimuar sipas pretendimeve ankimore, por edhe sipas detyrës 

zyrtare në kuptim të nenit 394 par. 1 të KPPK, kjo Gjykatë gjen se aktgjykimi i ankimuar nuk 

përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e as shkelje tjera të cilat kishin me 

kushtëzuar anulimin e tij. 

Me ankesë pretendohet se aktgjykimi i shkallës së parë është i përfshirë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale në pjesën që ka të bëjë me vendimin e gjykatës lidhur me 

propozimin e prokurorisë për konfiskimin e sendeve që janë përdorur për kryerjen e veprës penale, 

përkatësisht automjetit të tipit ‘’Opell Campo’’, pronë e të akuzuarit H.D.. 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar e ka refuzuar propozimin e prokurorisë për 

konfiskimin e përhershëm të automjetit të përmendur me arsyetim se me asnjë provë dhe fakt nuk 

është vërtetuar se ky automjet është përfituar me kryerjen e veprës penale. 

Qëndron fakti i pretenduar në ankesën e prokurorisë se me aktakuzë është propozuar konfiskimi i 

përhershëm i automjetit të përmendur, si send të cilin i akuzuari e ka përdorur për të kryer veprën 

penale e jo si send që është përfituar me vepër penale. Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, kjo shkelje 

nuk e bënë aktgjykimin e ankimuar të paqartë e as të pakuptueshëm që kishte me kushtëzuar 

anulimin e tij në këtë pjesë. 

Nga shikimi i shkresave të lëndës padyshim vërtetohet fakti i pretenduar në ankesë se i akuzuari e 

ka përdorur automjetin e tij për ti bartur dru të cilat ishin objekt i veprës penale për të cilën ky i 

akuzuar u shpall fajtor dhe për këtë fakt, ashtu si parashikon dispozita e nenit 283 par. 1 të KPPK, 
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ka ofruar provat konkrete, përkatësisht foto-dokumentacionin nga vendi i ngjarjes i cili nuk ishte 

kontestues në mes palëve. Ndërsa, paragrafi 2 i po të njëjtës dispozitë përcakton mënyrën e 

përdorimit të sendit që është objekt i konfiskimit në kryerjen e veprës penale dhe në këtë pa4ragraf 

numërohen disa nga mënyrat e përdorimit të sendit për kryerjen e veprës penale. Ankesa i referohet 

mënyrës së përdorimit të sendit të përcaktuar në nën paragrafin 2.1 të këtij paragrafi ( neni 283 të 

KPPK) e cila parashikon ’’ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e  luajtshme ose aseti është 

përdorur drejtpërdrejtë për kryerjen e veprimit në mbështetje të veprës penale’’.  Mirëpo, nga 

përshkrimi faktik në dispozitiv të aktakuzës, përkatësisht të aktgjykimit të ankimuar del se i 

akuzuari veprën penale e ka kryer me motor sharr me të cilën kishte prerë 1.2 m kub dru në pyllin 

e mbrojtur ku ai ishte roje pylli, që do të thotë se  vetura  nuk ishte e domosdoshme për kryerjen e 

këtyre veprimeve, sepse drutë kanë mundur të bartën edhe në mënyrë tjetër e jo vetëm me veturë. 

Prandaj, sipas vlerësimit të kësaj Gjykatë e në mbështetje të nenit 283 par. 2 nën par. 2.4 të KPPK, 

ankesa e prokurorit për konfiskimin e automjetit ‘’Opel Campo’’ me targa ......., si mjetë me të 

cilën është kryer vepra penale, u refuzua si e pabazuar. 

I akuzuari H.D. aktgjykimin e ankimuar e kundërshton vetëm lidhur me vendimin për dënimin, 

mirëpo nga përmbajtja e ankesës rezulton se i referohet edhe gjendjes fakti edhe pse në shqyrtimin 

gjyqësor  pas konsultimeve me mbrojtësin e tij e ka pranuar fajësinë të cilën e ka aprovuar edhe 

gjykata pasi që paraprakisht ishin pajtuar edhe mbrojtësi i të akuzuarit dhe Prokurori i shtetit dhe 

pasi që gjenë se janë plotësuar kushtet ligjore parashikuar me nenin 248 par. 1 të KPPK, konkludim 

ky që si të drejtë e aprovon edhe kjo Gjykatë. 

Pra, në këto rrethana gjendja faktike nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj gjykate, pasi që nuk 

lejohet ankesa për këtë bazë ankimore sipas nenit 383 par.2 të KPPK-së, meqë i akuzuari e ka 

pranuar fajësinë në të gjitha pikat e aktakuzës dhe me këtë është pajtuar prokurori si dhe gjykata, 

prandaj aktgjykimin e ankimuar e vlerësoi vetëm në drejtim të pretendimeve tjera ankimore. 

Vendimi mbi dënimin  

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

vlerëson se pretendimet ankimore nuk qëndrojnë.   

Në ankesën e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë theksohet se gjykata e shkallës së 

parë drejtë ka vërtetuar gjendjen faktike kur të akuzuarit i ka shpallur fajtor, por sa i përket 

sanksionit penal, i njëjti është i ultë në krahasim me peshën dhe rrezikshmërinë shoqërore të veprës 

penale. sipas ankesës janë vlerësuar më shumë rrethanat lehtësuese, ndërsa ato rënduese nuk janë 

çmuar sa duhet duke marrë parasysh vendin se ku është kryer vepra penale në vend gjuetinë 

“Blinaja” dhe se i akuzuari ka qenë rojtar – person zyrtar, që ka pasur për detyrë të kujdeset për të, 

e jo ta vjedhë dhe dëmtojë. Prokuroria konkludon se gjykata e shkallës së parë nuk i ka vlerësuar 

drejtë rrethanat lehtësuese dhe rënduese e se këto të fundit janë vlerësuar më shumë se që duhet 

dhe se dënimi i shqiptuar nuk do ta arrijë qëllimin e tij sipas nenit 41 të KPRK-së. 
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Në ankesën e të akuzuarit H.D. thekson se është shkelur ligji penal, pasi që i akuzuari me dt. 

27.06.2019 në ora 19:13 nuk ka qenë në vendin dhe orar të punës, prandaj edhe nuk ka qenë duke 

kryer detyra të punës, çka bën që të mos përmbushen elementet e veprës penale të keqpërdorimit 

të pozitës apo autoritetit zyrtar. Sipas ankesës i akuzuari në vendin e ngjarjes është zënë si person 

privat, e jo si zyrtar jashtë orarit të punës dhe se veprimet e tij nuk kanë të bëjnë me autorizimet 

dhe kompetencat e tij nga vendi i punës, me çka do të mund të dëmtohej punëdhënësi. Po ashtu i 

akuzuari konteston dëmin material ngase drunjtë e prerë kanë mbetur te “Blinaja”, andaj 

konsideron se nuk është shkaktuar asnjë dëm, e po të ishte përcaktuar vlera e këtij “dëmi”, do të 

kishte me qenë rreth 20 € deri 30 €. I akuzuari thekson se vepra penale e keqpërdorimit të pozitës 

apo autoritetit zyrtar ka karakter të përgjithshëm dhe subsidiar, e që do të konsiderohet se është 

kryer vetëm nëse veprimet e të akuzuarit nuk mund të kualifikohen për ndonjë vepër penale të 

veçantë, andaj në rastin konkret i akuzuari thekson se eventualisht mund të ketë kryer ndonjë vepër 

tjetër penale, e jo për të cilën është shpallur fajtor. 

Sa i përket lartësisë së dënimit, i akuzuari konsideron se dënimi i shqiptuar është i lartë dhe i rëndë, 

sepse nuk ekziston asnjë palë e dëmtuar dhe ky dënim është në kundërshtim me praktikën 

gjyqësore, e që nuk i shërben unifikimit të lartësisë së dënimeve për vepra dhe dëm të njëjtë. 

Rrethanat lehtësuese të përmendura në arsyetim të aktgjykimit, nuk janë vlerësuar drejtë, sidomos 

nuk është vlerësuar fare si rrethanë lehtësuese se i akuzuari punuar si roje pylli në “Blinajë” nga 

viti 1999 dhe asnjëherë nuk ka pasur denoncim për prerje të drunjtëve, se nuk është vlerësuar drejtë 

bashkëpunimi i të akuzuarit me gjykatën dhe sinqeriteti i tij i shprehur, se drut e prera nuk i ka 

marrë për vete apo dikën tjetër, pra se ato kanë mbetur në vend, se i akuzuari është mbajtës i 

familjes, i pa punë, i gjendjes së rëndë ekonomike, se është suspenduar nga puna, duke shtuar këtu 

edhe gjendjen e rënduar financiare nga pandemia Covid, e që dënimi aq i lartë me gjobë do ta 

vështirësonte sigurimin e gjërave elementare nga i akuzuari. Së fundmi konkludon se edhe motivi 

është dashur të vlerësohet si rrethanë lehtësuese, e jo rënduese pasi që i akuzuari drutë i ka marrë 

për nevoja të veta gjatë sezonit të dimrit, e jo për shitje.  

Gjykata e shkallës së parë, me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit të akuzuarit duke 

u bazuar në nenin 71 dhe 72 të KPRK-së, ku si rrethana lehtësuese ka marrë parasysh faktin që i 

akuzuari H.D. ka pranuar fajësinë, duke shprehur keqardhje për atë që ka ndodhur, ka premtuar se 

nuk do të përsërisë veprën penale, rrethanat familjare, se është i vetmi mbikëqyrës i familjes, nuk 

ka të dhëna që i njëjti të ketë kryer më parë çfarëdo vepre penale, është i moshës relativisht të 

vjetër, rrethana këto, që kanë ndikuar në një dënim të shqiptuar nën minimumin ligjor.  

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 apo të butë siç 

propozon prokuroria dhe mbrojtja, nuk janë plotësuar kushtet ligjore, e aq më parë kur nuk 
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theksohen rrethana të reja apo të atilla vendimtare të cilat do të arsyetonin dënim më të butë apo 

më të lartë.  

Nga arsyet e cekura si më lartë ankesat u refuzua si e pabazuar.  

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 227/20 datë 18.12.2020 

Procesmbajtëse,                         Anëtarët e kolegjit,                                     Kryetar i kolegjit, 

Alba Makolli                         Tonka Berishaj                                         Vaton Durguti                  

_____________                           ________________                                    _________________  

                                                      Burim Ademi  

                                                     _________________                                                                  

 


