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NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - Departamenti për Krime të Rënda, në kolegjin 
e përbërë nga gjyqtarët Xhevdet Abazi, kryetar i kolegjit, Abdullah Ahmeti dhe Kreshnik 
Radoniqi, anëtar, me bashkëpunëtoren profesionale Leonita Lajqi, si procesmbajtëse, në 
qeshtjen penale kundër të akuzuarve E.Z., F.Z., I.Sh. dhe L.V., për shkak të veprës penale 
secili veç e veç Përvetësimi në detyrë nga neni 425 par.1 të KPRK-së, duke vendosur lidhur 
me ankesen e Prokurorise Themelore në Prishtine, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës 
Themelore ne Prishtine, PKR.nr.556/15 të datës 27.05.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur 
me datën 02.shtator. 2019, mori këtë ; 
 
 

A K T G J Y K I M 
 
 
  REFUZOHET si e pabazuar ankesa e Prokurorise Themelore në Prishtinë, ndërsa 
aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr.556/15, të datës 27.05.2019, 
VËRTETOHET. 
 
 

A r s y e t i m 
 
 Me aktgjykimin e atakuar të Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr.556/15 të datës 
27.05.2019, të akuzuarit E.Z., F.Z., I.Sh. dhe L.V., ne baze te nenit 364 par.1 pika 1.3 te 
KPPRK-se (secili veç e veç) ne mungese te provave janë liruar nga akuza per shkak te vepres 
penale Përvetësimi në detyrë nga neni 425 par.1 të KPRK-së. 
 
 Sa i perket shpenzimeve te procedurës penale është vendosur qe te njejtat te bien ne 
barre te mjeteve buxhetore te gjykatës ngase të njëjtit janë liruar nga akuza.            
 
   Kundër këtij aktgjykimi, në afatin ligjor  ka ushtruar ankesë : 
 
 
 Prokuroria Themelore në Prishtinë, për shkak te shkeljeve esenciale te dispozitave te 
procedures penale, vërtetimit të gabuar dhe jo te plotë te gjendjes faktike dhe shkeljes se ligjit 
penale,me propozim qe Gjykata e Apelit e Kosoves aktgjykimin e ankimuar te Gjykates 
Themelore ne Prishtinë, PKR.nr.556/15 te datës 27.05.2019 ta ndryshoj dhe të akuzuarit ti 
shpall fajtor dhe të iu shqiptoj dënime sipas ligjit, apo ta anuloj dhe çështjen ta rikthejë ne 
rigjykim dhe vendosje. 
 

Prokuroria e Apelit e Kosoves, duke u sqaruar përkitazi me ankesën e Prokurorisë 
Themelore ne Prishtinë e ushtruar kundër aktgjykimit te Gjykatës Themelore ne Prishtinë, me 
shkresën e vet  PPA/I.nr.351/19 të datës 23.07.2019, ka propozuar që ankesa e Prokurorise 



 

 

 

Themelore ne Prishtinë te aprovohet si e bazuar, të ndryshohet aktgjykimi i shkallës së parë dhe 
të akuzuarit të shpallën fajtor dhe të dënohen sipas ligjit apo çështja te i kthehet Gjykates se 
shkalles se pare ne rigjykim dhe vendosje. 

 
Gjykata e Apelit e Kosoves ka mbajtur seancen e kolegjit  konform nenit 390 par.1 të 

KPPRK-se, per te cilen nuk i ka ftuar palet ngase ne rastin konkret kemi te bëjmë me aktgjykim 
lirues andaj nuk është i obliguar thirrja e palëve për seancë. 

 
 
Gjykata e Apelit e Kosoves, konform nenit 394 par.1.te KPPK-es shqyrtoi shkresat e 

lëndës, vlerësoi aktgjykimin e ankimuar, si dhe pretendimet ankimore  të Prokurorisë 
Themelore ne Prishtinë, dhe gjeti se ; 
 
 

- Ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë nuk është e bazuar. 
 
 

Me ankesën e Prokurorisë Themelore ne Prishtinë pretendohet se aktgjykimi i atakuar 
përmban shkelje esenciale te dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par 1 pika 12 
lidhur me nenin 370 te KPPRK-se me pretendim se aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së shkallës 
së parë nuk përmban arsyet mbi faktet vendimtare me të cilat gjykata e ka mbështetur 
aktgjykimin e saj kur të akuzuarit e lartë cekur i ka liruar nga akuza për veprën penale 
Përvetësimi në detyrë nga neni 425 par.1 i KPRK-së, për të cilën kanë qenë të akuzuar.  

 
Sipas Gjykatës se Apelit te Kosovës nuk ekzistojnë pretendimet ankimore te 

Prokurorisë Themelore ne Prishtinë te cekura ne ankese lidhur me shkeljet esenciale te 
dispozitave te procedurës penale. Sipas Gjykatës se Apelit te Kosoves aktgjykimi i atakuar i 
gjykates se shkalles se pare nuk përmban as shkelje esenciale te dispozitave te procedures 
penale te  cilat kjo gjykate i konstaton sipas detyres zyrtare. Aktgjykimi i atakuar i gjykates se 
shkalles se pare, pra dispozitivi i te njejtit eshte i kuptueshem, ai nuk permbane kundërthënie 
as mes vete por as me arsyet e tij, përmban arsye te duhura mbi faktet vendimtare te kesaj 
qeshtje penale dhe arsyet qe i ka dhënë gjykata e shkalles se pare ne teresi i pranon edhe kjo 
gjykate. 

 
Sa i përket pretendimeve ankimore lidhur me vertetimin jo te plote dhe te gabuar te 

gjendjes faktike ne ankesen e paraqitur te Prokurorisë Themelore ne Prishtinë mes tjerash 
thuhet se gjykata e shkalles se pare gabimisht ka vertetuar gjendjen faktike ne kete qeshtje 
penale ngase provat te cilat jane administruar nga gjykata nuk janë vlerësuar drejte e si pasoje 
e kesaj ka rezultuar me vertetimin e gabueshem dhe jo te plote te gjendjes faktike, ngase 
gjykata e shkallës së parë i ka besuar vetëm deklaratave të akuzuarve të cilët e kanë mohuar 
kryerjen e veprës penale, ndërsa nuk i ka vlerësuar në mënyrë të drejtë provat e administruara 
si dëshminë e dëshmitarit-përfaqësuesit të Kompanisë “...” SHPK, si dhe faturat të cilat 
gjenden në shkresat e lëndës e të cilat prova sipas prokurorisë e vërtetojnë se të akuzuarit i 
kanë kryer veprat penale për të cilën janë akuzuar. 

 
Sipas vlerësimit te Gjykatës se Apelit e Kosoves pretendimet e cekura ankimore lidhur 

me vërtetimin jo te plotë dhe te gabuar  te gjendjes faktike nuk jane te bazuara ngase 
Prokuroria nuk ka arritur të siguroj interpretim profesional të faturave të cilat gjenden në 
shkresat e lëndës e të cilat janë të lëshuara nga Kompania “...” SHPK, dhe të siguroj ekspertim 
të pavarur financiar të atyre faturave e të cilat do të vërtetonin saktësisht vlerën e dëmit të 



 

 

 

shkaktuar apo faktin se a është shkaktuar fare dëm material dhe se të akuzuarit vërtetë kishin 
bërë përvetësime të qëllimshme në dëm të kompanisë apo jo. Gjykata e shkallës së parë kur i 
ka liruar të akuzuarit në mungesë të provave ka pasur parasysh edhe faktin se për shkak të 
shumave të vogla të hollave për të cilat kanë qenë të akuzuar nuk do të kishin rrezikuar që ta 
humbnin vendin e punës.  

 
Për këto arsye Gjykata e shkallës së parë edhe i ka liruar të akuzuarit nga akuza nga 

gjendja e vërtetuar faktike ngase nuk ka arritur që të vërtetohet se të akuzuarit i kanë kryer 
veprat penale për të cilët kanë qenë të akuzuar, e gjithashtu e ka pasur parasysh faktin se paa 
e dëmtuar Kompania “...” SHPK, me parashtresë, ka hequr dorë nga parashtrimi i kërkesës 
pasurore-juridike ndaj të akuzuarve. 

  
Gjendjen e vërtetuar faktike nga gjykata e shkallës së parë e aprovon edhe Gjykata e 

Apelit dhe konstaton, se pretendimet ankimore të Prokurorisë themelore në Prishtinë, lidhur 
me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike nuk janë të bazuara.  

Nga një gjendje e tillë e vërtetuar faktike del konstatimi se në rastin konkret gjykata e 
shkallës së parë, drejtë e ka aplikuar edhe Ligjin Penal, kur të akuzuarit i ka liruar nga akuza 
për veprën penale për të cilën kanë qenë të akuzuar.  
 

 
Nga arsyet e cekura më lartë, e në bazë të nenit 401 të Kodit te Procedures Penale të 

Kosovës u vendos si ne dispozitiv te ketij aktgjykimi. 
 
 
 
 

 
GJYKATA E APELIT E KOSOVES 
PAKR.nr.374/19.  Më date. 02.09.2019 
 
 

 
 

        Procesmbajtese                  Anëtarët e kolegjit       Kryetari i kolegjit, 
         Leonita Lajqi                       Abdullah Ahmeti                             Xhevdet Abazi 
      ______________                     ________________                     ________________ 
    
                  Kreshnik Radoniqi 
                  ________________ 
    
 


