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1. Hyrje 

 

Ryshfeti dhe korrupsioni janë të dëmshme për institucionet demokratike. Ato dekurajojnë 

investimet dhe minojnë përpjekjet e qytetarëve për të arritur nivel më të lartë të mirëqenies 

ekonomike, sociale dhe mjedisore dhe pengojnë përpjekjet për të zvogëluar varfërinë. 

Ndjekja dhe gjykimi i korrupsionit është përpjekje e vështirë dhe shumë sfiduese. Kjo 

vështirësi vjen për shkak të natyrës së fshehtë të korrupsionit dhe në shumicën e rasteve, 

mosparaqitjes së individëve si viktima potenciale të cilat do të jepnin informacion rreth akteve 

korruptive që do të përdoreshin për inicim të hetimeve. Në përpjekje për të zbuluar rastet e 

ryshfetit, personat mund t’i frikësohen hakmarrjes nga i akuzuari, veçanërisht kur ai raportim 

çon në fillimin e hetimit dhe potencialisht edhe dënimin e kryesit. Derisa ofrimi i ryshfetit ndaj 

zyrtarit publik, konsiderohet vepër e rëndë, në rastet kur një zyrtar publik merr ose kërkon 

ryshfet, kjo e dëmton rëndë besimin e publikut në institucione. 

Vështirësi të veçanta lindin kur hetimi përfshin politikanë të shquar dhe biznesmenë të pasur. 

Hetimi i rasteve të profilit të lartë shpesh karakterizohet nga shkallë e lartë e sofistikimit në 

lidhje me metodat e kryerjes dhe kamuflimit të veprave penale. Shumë shpesh, kriminaliteti i 

“jakave të bardha” mund të duket si i padëmshëm dhe në sipërfaqe pa viktima të dukshme. 

Mirëpo, ai është gjithçka tjetër përveç kësaj. E gjithë shoqëria jonë, është viktimë kur zyrtarët 

publik shkelin besimin e dhënë atyre.  
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II. Zbatimi i Udhëzuesit dhe kuadri legjislativ 
 

Në përputhje me nenin 26, paragrafin 1.4 i Ligjit për Gjykatat 1 , Gjykata Supreme e 

Republikës së Kosovës, sipas rekomandimit të Komisionit këshillëdhënës për politikën 

ndëshkimore miraton udhëzimet e mëposhtme specifike lidhur me korrupsionin zyrtar dhe 

veprat penale kundër detyrës zyrtare.  

    

Udhëzuesi parasheh pikënisje specifike, rrethana përkatëse lehtësuese dhe rënduese për veprat 

penale nga ky kapitull, si dhe dënime të tjera alternative dhe plotësuese. Ky Udhëzues nuk ka 

për qëllim të zëvendësojë Udhëzuesin e përgjithshëm të vitit 2018 apo Udhëzuesin për 

shqiptimin e gjobave penale t vitit 2020, por për t’i plotësuar ato duke hyrë në detaje të 

specifikave të veprave të kësaj natyre. Andaj edhe parimet dhe konceptet e Udhëzuesve të 

mëparshëm vazhdojnë të aplikohen edhe për veprat nga ky Kapitull.  

 

Ky Udhëzues specifik  është kryesisht i bazuar në veprat penale sipas Kapitullit XXXIII, 

Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare sipas Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës. Megjithatë, konceptet dhe parimet e përfshira në këtë dokument vlejnë edhe për 

dispozitat e tjera të këtij Kodi, të cilat i referohen keqpërdorimit të detyrës zyrtare, si për kodet 

e mëparshme penale, të cilat janë të zbatueshme për veprat penale të kryera në kohën kur ato 

kode ishin në fuqi. Ky udhëzues vlen edhe për legjislacionin tjetër penal të rëndësishëm për 

çështjet e caktimit të dënimit për forma të ndryshme të keqpërdorimit të detyrës zyrtare.      

 

III. Disa nga elementet kyçe të veprave penale kundër detyrës zyrtare 

Për të kuptuar më qartë veprat e sanksionuara në Kapitullin XXXIII është i domosdoshëm 

edhe qartësimi i disa prej elementeve kyçe të këtyre veprave. Për disa nga elementet janë 

dhënë përkufizime tashmë si në Kodin penal ashtu edhe në komentarë të ndryshëm që 

 
1 Ligji nr.06 / L-054 për Gjykatat, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, 18 dhjetor 2018.  
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shtjellojnë këto përkufizime andaj edhe nuk do synohet përsëritja e tyre por vetëm shtjellimi 

më specifik i elementeve në kontekst të veprave nga ky kapitull.  

1. Personi zyrtar 

Për dallim nga kodet e mëparshme, KPRK i vitit 2019 jep një përkufizim më të detajuar për 

atë se kush konsiderohet person zyrtar. Përkufizimi  i tillë është i përfshirë në Nenin 113 

Par.2. të këtij Kodi dhe atë si në vijim: 

 Person zyrtar - nënkupton:  

2.1. personi i cili në organin shtetëror kryen punët zyrtare;  

2.2. personi i zgjedhur, i emëruar ose i caktuar në organin shtetëror, në organin e pushtetit 

lokal ose personi që përherë ose përkohësisht kryen detyrat zyrtare ose funksionet zyrtare në 

ato organe;  

2.3. personi në institucion, ndërmarrje ose në ndonjë subjekt tjetër, të cilit i janë besuar kryerja 

e autorizimeve publike, që vendos për të drejtat, obligimet ose interesat e personave fizik apo 

juridik ose për interesin publik;  

2.4. person zyrtar konsiderohet edhe personi të cilit i është besuar kryerja faktike e detyrave 

të caktuara zyrtare apo punëve;  

2.5. person ushtarak përpos kur janë në pyetje dispozitat e Kreut XXXIII (Veprat penale kundër 

detyrave zyrtare) të këtij Kodi.   

Nuk ka ndonjë definicion të veçantë se kush mund të cilësohet si  person zyrtar dhe kjo duhet 

të vlerësohet në çdo rast individualisht, duke marrë parasysh natyrën e pozitës, funksionit dhe 

me theks të veçantë detyrave të kryera nga ai person . Kjo për faktin se Republika e Kosovës 

ka një numër jashtëzakonisht të madh të ligjeve të veçanta që rregullojnë fusha shumë specifike 

andaj edhe të njëjtat mund të përfshijnë detaje më të zbërthyera sesa te ato që mund të gjenden 

në kuadër të përkufizimeve të përgjithshme. Po ashtu, duhet pasur parasysh se varësisht se për 

cilën vepër penale brenda këtij Kapitulli është fjala, atëherë mund të paraqitet nevoja që për të 

plotësuar atë përkufizim duhet të shohim se si janë adresuar ato çështje edhe me ligje apo 

dispozita tjera të veçanta. Kur flasim për personin zyrtar duhet kuptuar se cilësimi si person 

zyrtar ngërthen në vete jo vetëm personin zyrtar si subjekt aktiv, por edhe si subjekt pasiv. Pra, 
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bashkë me mbrojtjen shtesë që u ofron legjislacioni këtyre personave zyrtar vije edhe 

përgjegjësia shtesë për çfarëdo keqpërdorimi të detyrave dhe autorizimeve që iu janë mveshur.   

Person zyrtar mund të konsiderohet vetëm ai individ i cili në mënyrë të drejtpërdrejt (duke qenë 

i punësuar në institucione publike) apo të tërthortë (person i cili mund të ushtrojë funksion 

jashtë institucioneve publike) kur të njëjtit i janë deleguar autorizime publike, menaxhimi i 

parasë publike apo ushtrimi faktik i detyrave/punëve zyrtare. Në momentin që menaxhon me 

të mirat publike, nuk ka rëndësi pozita që e mban, me rëndësi është që i ka keqpërdor mjetet 

publike, respektivisht qe ka keqpërdor autorizimet dhe detyrat apo punët zyrtare të cilat i 

ushtron në mënyrë faktike.  Persona zyrtar nuk konsiderohen personat që menaxhojnë me të 

mira apo kapital privat, përveq kur të njëjtëve iu janë deleguar autorizime publike siç është 

sqaruar më poshtë.  

Për të konstatuar nëse një person i cili ka statusin e personit zyrtar ka keqpërdorur detyrën 

zyrtare duhet shikuar nëse ai person ka përdorur detyrat dhe autorizimet që ka për qëllime tjera 

nga ato që i janë lejuar sipas funksionit, respektivisht detyrës. 

Për situatat kur edhe përkundër shkresave të lëndës dhe shpjegimeve të mëposhtme rreth këtij 

përkufizimi, ka ende paqartësi nëse një person konsiderohet person zyrtar në kuptim të Kodit 

penal, rekomandohet që gjyqtari të shqyrtojë dhe analizojë ligjet e veçanta që rregullojnë 

lëminë apo çështjen në fjalë me qëllim të konstatimit nëse një person është person zyrtar apo 

jo, bazuar në natyrën e autorizimit apo edhe punët faktike që ai person mund të kryejë apo edhe 

autorizimet që mund të keqpërdorë. Më poshtë do të japim disa shembuj vetëm si ilustrim në 

këtë aspekt.  

Sipas asaj si është rregulluar ky përkufizim më sipër, është me rëndësi të bëhet 

domosdoshmërisht një zbërthim i elementeve të mëposhtme:  

1. Pozitën që mban personi.- Personi në organin shtetëror, organin e pushtetit lokal, 

institucionin, ndërmarrjen ose subjektin tjetër. Me një fjalë këta janë zyrtarët shtetëror, 

anëtarët e bordeve të ndryshme, personat që kryejnë detyra zyrtare administrative, 

profesionale etj. Legjislacioni ynë vendor parasheh kryesisht autorizimet e institucioneve, 

autoriteteve dhe organeve publike dhe jo atë të personave që punojnë në to. Andaj është e 

domosdoshme të bëhet një zbërthim i asaj se çfarë nënkuptojmë me institucion, autoritet 

apo organ publik për të zbërthyer më tutje nëse të punësuarit në këto institucione 

konsiderohen person zyrtar. Natyrisht, për shkak të fragmentarizimit të rregullimit të 
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çështjeve të ngjashme në ligje të shumta në Republikën e Kosovës, zakonisht, analiza duhet 

bazuar në ligjet relevante dhe se si ato e plotësojnë njëra-tjetrën për të kuptuar qartë këtë 

çështje. – 

- Sipas Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, “Autoritet 

Publik”- do të thotë secilën nga vijueset: (i) një organ, autoritet apo agjenci publike e 

cila në bazë të një ligji ose Rregulloreje të UNMIK-ut ushtron kompetenca ekzekutive, 

legjislative, rregullative, administrative-publike apo gjyqësore, dhe përfshin (ii) 

departamentet apo pjesët ose nën njësitë e këtij organi apo autoriteti publik;” 2 

Përderisa janë të qarta pothuajse të gjitha kompetencat e sipërpërmendura që një organ 

mund të ketë, e vetmja dilemë në këtë definicion është se çfarë nënkuptohet me 

kompetencë administrative-publike dhe nëse shërbimet publike përfshihen në këtë 

definim? Një gjë e tillë nuk është e sqaruar në ligjin e sipërpërmendur. Megjithatë sipas 

Ligjit për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore 3  në kuadër të 

funksionit administrativ janë të përfshira:  

o Funksioni i hartimit të politikave (përgatitja e politikave publike, hartimi i 

akteve ligjore, miratimi i akteve nënligjore dhe përcaktimi i standardeve të 

detyrueshme); 

o Funksioni i dhënies së shërbimeve publike (veprimtaria e ofrimit të shërbimeve 

apo e prodhimit të të mirave materiale, të përcaktuara me ligj si shërbime publike, 

për të cilat Qeveria apo një komunë ka detyrimin ligjor t’i ofrojë apo të sigurojë 

për qytetarët e Republikës së Kosovës, siç janë shërbimi shëndetësor publik, arsimi 

publik, furnizimi me ujë, pastrimi i ujërave të ndotura, mbledhja e mbeturinave 

apo shërbime të tjera në fushën e kulturës, rinisë, artit, përkujdesjes shoqërore, 

etj.);  

o Funksioni i zbatimit të politikave  (është zbatimi i legjislacionit, politikave dhe 

dhënia e shërbimeve publike); dhe 

o Funksioni i brendshëm mbështetës (menaxhimi i burimeve njerëzore, 

menaxhimin financiar, menaxhimin e përgjithshëm të pronave, të pasurisë, 

teknologjisë informative, logjistikës, auditim, si dhe të funksioneve të tjera të 

ngjashme mbështetëse, që bëjnë të mundur funksionimin normal të institucioneve).  

 
2 Ligji Nr. 03/L-048, për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, Neni 1.par.1, Gazeta Zyrtare e 

Republikës Së Kosovës / Prishtinë: Viti Iii / Nr. 27 / 03 Qershor 2008.  

.  
3 Ligji Nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të 

Pavarura, Neni 2 Përkufizimet, Gazeta Zyrtare e Republikës Së Kosovës / Nr. 7 / 01 Mars 2019, Prishtinë. 
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- Sa i përket ndërmarrjeve siç përmendet në par. 2.3 sugjerohet që të shikohet si referencë 

lista e ndërmarrjeve publike të parapara me Ligjin për Ndërmarrjet publike.4 

o Ligji për procedurën e përgjithshme administrative5 nga ana tjetër referohet në 

termin “organ publik” dhe autoritetin publik të këtij organi kur: vendos për të 

drejtat, detyrimet dhe interesat juridike të personave, si dhe çdo rast tjetër kur ligji 

parashikon shprehimisht nxjerrjen e një akti administrativ, ose 

o lidh një kontratë administrative, ose 

o zbaton kompetencat e veta përmes akteve reale, që kanë të bëjnë me të drejtat, 

detyrimet dhe interesat juridike të personave. 

Sipas po të njëjtit nen, “Ky ligj zbatohet, gjithashtu, kur çdo entitet tjetër publik apo 

person privat, bartës i autoritetit publik, sipas një autorizimi të shprehur me ligj ose 

në bazë të ligjit, duke vepruar në realizimin e këtij autoriteti, vendos në pajtim me 

paragrafin 1 të këtij neni.”6 

Ky rregullim në paragrafin e mësipërm lidhet edhe me elementin e 2-të të mëposhtëm që ka të 

bëj me llojin e autorizimit që i jepet një personi.   

2. Llojin e autorizimit që ka ai person.- Personi që ka kompetencë dhe autorizim për 

ruajtjen dhe mbrojtjen e të mirave publike, që në kuadër të organit shtetërorë kryen detyra 

zyrtare, vendos për të drejtat, obligimet ose interesat e individëve ose për interesin publik.  

Siç u tha edhe më lart, paragrafi i mësipërm sqaron çështjen e autorizimit për entitetet publike 

por edhe për personat privat të mveshur me autorizime publike. Edhe Ligji për organizimin 

dhe funksionimin e administratës shtetërore ka paraparë po ashtu mundësinë që “Administrata 

shtetërore mund të delegojë ushtrimin e detyrave të caktuara për realizimin e funksioneve 

administrative sipas këtij ligji, personave fizikë apo juridikë fitimprurës dhe jofitimprurës... 

Delegimi mund të bëhet vetëm për fushat e përcaktuara shprehimisht nga legjislacioni në fuqi 

për partneritetin publik privat apo nga legjislacioni tjetër i veçantë.”7 Edhe pse fushëveprimi 

i këtij Ligji është Administrata shtetërore e cila përbëhet nga struktura hierarkike të organizuara 

 
4 Ligji Nr. 03/L-087 për ndërmarrjet publike, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 31 / 15 Qershor 2008, 

Prishtinë.   
5 Ligji Nr. 05/L -031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, Neni 2 Fushëveprimi, Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës / Nr. 20 / 21 Qershor 2016, Prishtinë 
6 Ibid. par.2.  
7 Ligji Nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të 

Pavarura, Neni 33, Delegimi i detyrave , par.1 dhe 2, Gazeta Zyrtare e Republikës Së Kosovës / Nr. 7 / 01 Mars 

2019, Prishtinë. 
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nën drejtimin, kontrollin dhe mbikëqyrjen e Qeverisë,8 megjithatë ky nen, kombinuar dhe 

krahasuar me paragrafin 2 të nenit 2 të Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, na 

jep të njëjtin konstatim për të gjitha organet publike dhe personat që u delegohen këto 

autorizime publike.   

Nëse p.sh. i referohemi Përmbaruesit privat, sipas Ligjit për procedurën përmbarimore9 më 

saktësisht në Nenin 2 par.1.11 të këtij Ligji Përmbarues privat  është “personi fizik i emëruar 

nga Ministri i Drejtësisë në pajtim me dispozitat e këtij ligji, i cili në kryerjen e autorizimeve 

publike të besuara sipas këtij ligji, vendos për veprimet nga kompetenca e tij në zbatimin e 

përmbarimit të lejuar dhe ndërmerr veprime për përmbarim.” Siç shihet nga kjo dispozitë është 

e qartë se përmbaruesi privat bie në përkufizimin e personit zyrtar siç është paraparë në veçanti 

me par.2.3 të nenit 113. Qartazi sipas po të njëjtës logjikë, këtu hyn edhe zëvendësi i 

përmbaruesit privat dhe personat e autorizuar nga përmbaruesi privat të cilët veprojnë në emër 

dhe për llogari të përmbaruesit privat. Roli i përmbaruesit është jashtëzakonisht i madh duke 

qenë se të njëjtit sipas Nenit 340 kanë për detyrim “... të kryej obligimet zyrtare për të cilat 

është i autorizuar në territorin e Gjykatës themelore për të cilin është emëruar.”  

Një tjetër shembull është rasti i gjeodetëve të cilët sipas Ligjit për kadastrin10 dhe Udhëzimit 

Administrativ për licencimin e kompanive gjeodete dhe të gjeodetëve11ushtrojnë funksion 

publik. Ky konstatim gjendet në Nenin 6 par.1 të këtij Ligji ku thuhet; “Me rastin e kryerjes së 

funksionit publik, kompanitë e licencuara dhe gjeodetët e licencuar i kryejnë përgjegjësitë e 

tyre në bashkëpunim me AKK-në dhe ZKK-në.” Për të forcuar tutje këtë qëndrim shikuar 

Udhëzimin Administrativ në fjalë, më saktësisht në Nenin 23 par.1.3 si arsye për pushimin e 

personit fizik të licencuar merret kur “ kur me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës është 

dënuar për veprën penale përvetësim në detyrë apo....”. Pra edhe përmes kësaj rregullative 

nënligjore është konsideruar pa dyshim se gjeodetët e licencuar janë persona zyrtarë, kjo për 

faktin se të njëjtit ushtrojnë funksion publik, respektivisht punë kadastrale dhe gjeodezike me 

ndikim në të drejtat, obligimet ose interesat e personave fizik apo juridik ose për interesin 

publik siç e kërkon edhe par.2.3 i përkufizimit të personit zyrtar sipas Nenit 113 të Kodit Penal.  

 
8 Ibid. neni 8 par.2.  
9 Ligji nr. 04/l-139 për Procedurën përmbarimore, Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës / nr. 3 / 31 Janar 2013, 

Prishtinë.   
10 Ligji nr.04/-L0-13 për Kadastër, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / nr. 13 / 1 shtator 2011, Prishtinë.  
11 Udhëzimi Administrativ nr.13 per licencimin e kompanive gjeodete dhe te gjeodetëve, Ministria e Mjedisit 

dhe planifikimit hapsinor, 21.11.2019. 
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Logjika e njëjtë sikurse në rastin e gjeodetëve është edhe me noterët. Edhe sipas Ligjit për 

noterinë12 thuhet se shërbimi i noterisë është shërbim publik13 dhe një nga arsyet e parapara 

për pushimin e shërbimit të noterit është edhe nëse i njëjti dënohet për veprën penale të 

përvetësimit në detyrë14.    

3. Formën si personi merr autorizimin për kryerje të detyrave të mësipërme.-Personi 

mund të ushtrojë përkohësisht ose përherë funksionet dhe detyrat e mësipërme duke qenë: 

person i zgjedhur, i emëruar, i caktuar, i autorizuar apo duke iu besuar të njëjtat në çfarëdo 

forme. Nisur p.sh. nga Ligji për ndërmjetësimin15 është e rëndësishme të zbërthejmë detyrat 

e ndryshme që ushtron ndërmjetësuesi. Sipas këtij Ligji, më saktësisht Nenit 8 par.1, janë 

katër forma se si ndërmjetësuesi angazhohet në ndërmjetësim. Tre nga këto kanë të bëjnë 

me referimin e lëndës nga: Gjykata, Prokurori apo organi kompetent administrativ, ndërkaq 

forma e katërt ka të bëjë me vet-inicimin nga ana e palëve. Gjersa për tre format e para të 

inicimit, situata është më e qartë duke qenë se ndërmjetësuesi autorizohet nga institucioni 

përkatës për kryerjen e ndërmjetësimit e me këtë nënkuptohet pra një punë/detyrë zyrtare, 

dilema mund të ngriten në rastet kur kemi të bëjmë me vet-inicimin duke qenë se ky proces 

kryhet nga ndërmjetësuesi privat mes dy palëve private të cilat nuk kanë inicuar ndonjë 

procedurë para këtyre organeve. Megjithatë, edhe në këtë rast duhet pasur parasysh se me 

rastin e përfundimit të procedurës ky dokument bëhet dokument përmbarues dhe nëse i 

njëjti ka të bëj me të drejtat, obligimet ose interesat e personave fizik apo juridik atëherë i 

bie që kjo detyrë hyn në kuadër të par.2.3. të përkufizimit të personit zyrtar.    

 

Një nga risitë e Kodit penal të vitit 2019 ka të bëjë me ushtrimin faktik të detyrave të caktuara 

zyrtare apo punëve në par.2.4. Kjo nënkupton që për të vlerësuar statusin e një personi zyrtar 

nuk është e domosdoshme të ketë një kërkesë formale p.sh. vendim apo diçka të ngjashme, por 

mjafton që në kuadër të pozitës ose autorizimeve të caktuara të ushtrojë faktikisht detyra të 

caktuara zyrtare të karakterit publik.  Në këtë kontekst është me rëndësi të përmendet se par.2.4 

i këtij neni pra duhet të lexohet i ndërlidhur me ndonjërin nga paragrafët paraprak (2.1-2.3) dhe 

atë sa i përket detyrave që ata ushtrojnë në organet shtetërore, pushtetin lokal, apo detyrave 

tjera për interesin publik. Qëllimi i kësaj dispozite është që përpos formave të përfshira në më 

 
12 Ligji nr.06/L-010 për Noterinë, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës/ Nr.23 / 26 dhjetor 2018, Prishtinë.  
13 Ibid. Neni 2 par.1 
14Ibid. Neni 22 par.1.4 
15 Ligji nr.06/L-009 për ndërmjetësim, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr.14/ 20 gusht 2018, Prishtinë.   

 



 

 

 

9 

 

sipër të përfshihet edhe cilado formë tjetër përmes së cilës një zyrtar mund të caktohet në 

kryerjen e detyrave të mësipërme. Kjo edhe për të mos lënë ndonjë mundësi shmangie në 

titullin që një personi i jepet mundësia të ushtrojë një punë zyrtare.    

Shembujt e dhënë më sipër nuk japin një listë shteruese mbi atë se kush mund të konsiderohet 

person zyrtar, por ofrohen me qëllimin për të sqaruar logjikën e konstatimit nëse një person 

konsiderohet person zyrtar.  

Vlen të theksohet se për veprat penale nga nenet 414, 416, 417, 418, 419, 421, 425, 426, 427, 

428, 429 dhe 430 nga Kapitulli XXXIII Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës 

zyrtare kërkohet që fillimisht të përcaktohet statusi i personit zyrtar, kurse e njëjta kërkesë nuk 

vlen për veprat penale nga nenet 415, 420, 422, 423 dhe 424. 

 

2. Përgjegjësia penale  

Neni 17 i KPRK jep përkufizimin si në vijim:   

1. Kryesi i veprës penale është penalisht përgjegjës nëse është mendërisht i aftë dhe veprën 

penale e ka kryer me dashje apo nga pakujdesia.  

2. Një person është penalisht përgjegjës për veprën penale të kryer nga pakujdesia vetëm 

nëse këtë shprehimisht e përcakton ligji. 

------------------- 

Elementet subjektive të dashjes dhe qëllimit të kryerjes së veprës vijnë në shprehje në shumicën 

e veprave në kapitullin XXXIII të KPRK. Për këtë shkak, është shumë me rëndësi që këto 

elemente të kuptohen dhe argumentohen qartë në përcaktimin e Përgjegjësisë së kryesit. Këto 

elemente vijnë në shprehje si në veprat e kryera me veprim ashtu edhe mosveprim.  

Është karakteristikë e këtyre veprave penale kundër detyrës zyrtare se të njëjtat konsiderohet 

se janë kryer vetëm nëse janë kryer me dashje apo dijeni dhe me qëllim të caktuar.  Kjo është 

e nënkuptueshme kur të kemi parasysh p.sh., veprën penale Keqpërdorimin e pozitës apo 

autoritetit zyrtar nga neni 414, pasi zakonisht nënkupton veprim të vullnetshëm të paligjshëm 

të kryer nga personat zyrtar, të përcjell si rregull, me qëllim të përfitimit për vete apo për të 

tjerë, respektivisht për t’i shkaktuar tjetrit dëm. Nga të gjitha veprat në këtë Kapitull, është 
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vetëm në nenin 426  Zbulimi i fshehtësisë zyrtare, ku Kodi parasheh në mënyrë decidive që 

kryesi do të dënohet edhe kur vepra e tillë është kryer nga pakujdesia. 

 

3. Dashja   

Neni 21 i KPRK 

1.Vepra penale mund të kryhet me dashje direkte ose eventuale.  

2. Personi vepron me dashje direkte kur është i vetëdijshëm për veprën e vet dhe e dëshiron 

kryerjen e saj.  

3. Personi vepron me dashje eventuale kur është i vetëdijshëm se pasoja e ndaluar mund të 

shkaktohet si rezultat i veprimit ose i mosveprimit të tij dhe ai pranon shkaktimin e saj. 

------------------ 

Dashja paraqet formën bazë të fajit së bashku me pakujdesinë. Dashja paraqet raportin psikik 

të kryesit ndaj veprës. Ky raport shprehet në vetëdijen dhe vullnetin e kryesit. Dashja ekziston 

kur kryesi ka pasur parasysh pasojat, ka qenë i vetëdijshëm që me veprimet e veta mund të 

shkaktoi pasojën, pa marrë parasysh nëse e ka dashur apo jo një pasojë të tillë.  

Tek keqpërdorimi i detyrës zyrtare për ekzistimin e kësaj vepre përpos dashjes nevojitet edhe 

qëllimi i kryesit që përmes kryerjes së kësaj vepre të përfitohet diçka apo të shkaktohet dëm i 

caktuar. Kryesi i veprës penale nuk kryen vepra vetëm për të kryer vepër por që përmes kryerjes 

së asaj vepre të arrijë edhe një qëllim tjetër si arsye për kryerje të veprës. 

Në praktikë ka ndodhur shpesh keqinterpretime nëse një veprim i një zyrtari publik konsiston 

në vepër penale apo në shkelje administrative. Një analizë e tillë ka shpie në situata kur një 

vepër është trajtuar si penale edhe pse nuk është në fakt e asaj natyre. Duhet pasur të qartë se 

është pikërisht dashja ajo që e kualifikon një veprim të një zyrtari publik si vepër penale dhe 

që e dallon nga shkeljet tjera të natyrës administrative.  Qëllimi i procedurës penale nuk është 

rregullimi i raporteve biznesore apo zyrtare. Qëllimi është që të vlerësohet dhe hetohet nëse 

një individ për qëllime përfitimi për vete apo për të tjerë, ka keqpërdorur detyrën apo 

autorizimin që i është besuar. Nëse mungon qëllimi i tillë, apo nëse një zyrtar nuk ka vepruar 

në një mënyrë i udhëhequr nga interesi publik, atëherë edhe nëse konsiderohet se ka pasur 
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shkelje të procedurave dhe dispozitave të ligjeve të natyrave tjera jo penale, ato shkelje duhen 

trajtuar për nga përgjegjësia administrative, disiplinore apo tjetër (varësisht nga rasti konkret) 

dhe përmes organeve të parapara me ligjet relevante e jo në aspektin penal.  

I pandehuri i cili vepron qëllimshëm, përfshihet me dashje në sjellje të asaj natyre dhe e 

dëshiron rezultatin e caktuar.  Një person vepron qëllimshëm lidhur me elementin thelbësor të 

veprës penale: (i) kur elementi ka të bëjë me natyrën e sjelljes së tij apo pasojën e shkaktuar, 

personi me vetëdije përfshihet në sjellje të asaj natyre apo për të shkaktuar atë pasojë; dhe (ii) 

kur elementi ka të bëjë me rrethanat shoqëruese, personi është në dijeni të ekzistimit të 

rrethanave të tilla ose beson apo shpreson që ato ekzistojnë.16 

 

4. Dijenia 

Nënkupton që i pandehuri është në dijeni për natyrën e veprimit dhe pasojat e mundshme të 

saj. “Dijenia” dallon nga “qëllimshmëria” duke qenë se i pandehuri nuk vepron për të shkaktuar 

rezultatin e caktuar, por vepron me dijeninë se pasoja është e sigurt se do të ndodh. Kodi penal 

model e përshkruan dijeninë  si në vijim: Një person vepron me dijeni lidhur me elementin 

thelbësor të veprës penale: (i) kur elementi ka të bëjë me natyrën e sjelljes së tij apo rrethanat 

shoqëruese, personi është në dijeni se sjellja është e asaj natyre apo që ato rrethana ekzistojnë; 

dhe (ii) kur elementi ka të bëjë me pasojën e sjelljes së tij, personi është në dijeni se praktikisht 

është e sigurt se sjellja e tij do të shkaktojë një pasojë të tillë.17 

 

5. Motivi 

Motivi në të drejtën penale nënkupton diçka që ka shtyrë kryesin të kryejë një vepër penale. 

Motivi nuk hyn në kuadër të kushteve që duhen përmbushur për Përgjegjësinë pasi kjo e fundit 

ekziston pavarësisht se cilat janë motivet që kanë përcjell kryerjen e veprës penale. Qëllimi 

nuk duhet ngatërruar me motivin. Motivi i një personi nuk merret parasysh në përcaktimin nëse 

një person ka pasur “Mendje kriminale” dhe ka kryer veprën penale. Motivi është i një rëndësie 

të veçantë tek matja e dënimit. Vepra mund të kryhet për motive të ulëta, jo morale apo 

 
16 American Law Institute, Kodi Penal Model: Politika ndëshkimore [Model Penal Code:Sentencing] § 2.02 (2) 

(a), 10 prill 2017. 
17 Ibid.§ 2.02(2) (b). 
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jonjerëzore, ndërkaq mund të kryhet edhe për arsye morale (p.sh., për t’i ndihmuar një personi). 

Megjithatë për vepra të caktuara mund të jetë edhe rrethanë kualifikuese duke e bërë një vepër 

më të rëndë.  

 

6. Pakujdesia  

Neni 23 i KPRK 

1. Vepra penale mund të kryhet me pakujdesi të vetëdijshme apo të pavetëdijshme.  

2. Personi vepron me pakujdesi të vetëdijshme kur është i vetëdijshëm se pasoja e ndaluar 

mund të shkaktohet si rezultat i veprimit ose të mosveprimit të tij, por me mendjelehtësi mendon 

se ajo nuk do të shkaktohet apo se ai do të mund ta parandalojë shkaktimin e saj.  

3. Personi vepron me pakujdesi të pavetëdijshme kur nuk është i vetëdijshëm se pasoja e 

ndaluar mund të shkaktohet si rezultat i veprimit ose mosveprimit të tij edhe pse në rrethanat 

dhe sipas vetive të tij personale ka mund të ishte apo do duhej të ishte i vetëdijshëm për këtë 

mundësi. 

-------------------------------- 

Komentarët e Kodit Penal përfshijnë një zbërthim të mjaftueshëm të dy formave të pakujdesisë 

andaj duke qenë se pakujdesia parashihet vetëm për një nen nga ky Kapitull, respektivisht në 

nenin 426 edhe ky Udhëzues do të jep sqarime shumë të kufizuara lidhur me të.  

Do marrim si shembull nenin 415 të KPRK ku përgjatë tërë këtij neni vërehet përdorimi 

elementit të dashjes duke përdorur shprehjet si “me vetëdije”, “me qëllim” , “qëllimshëm” 

që të gjitha këto duke shtuar barrën e të provuarit dhe duke vënë në pah se një vepër e tillë nuk 

konsiderohet si e tillë nëse është kryer pa vetëdije respektivisht nga pakujdesia. Në këtë rast 

duke qenë se neni nuk ka sanksionuar kryerjen e veprës nga pakujdesia atëherë është e 

nënkuptueshme se përjashtohen edhe kryerja e veprës nga pakujdesia nga Neni 23 par.2 i 

KPRK.   

Për fund, do të inkorporojmë edhe përkufizimin e Kodit penal model për këto dy forma të 

përgjegjësisë.  
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Pakujdesia e vetëdijshme apo mendjelehtësia.- Një person vepron me mendjelehtësi  lidhur 

me elementin thelbësor të një vepre, kur me vetëdije shpërfill një rrezik të madh se elementi 

thelbësor ekziston ose do të rezultojë nga sjellja e tij. Rreziku duhet të jetë i asaj natyre dhe 

shkalle që, duke pasur parasysh dhe qëllimin e sjelljes së kryesit dhe rrethanat e ditura nga i 

njëjti, shpërfillja e rrezikut paraqet shmangie të rendë nga standardi i sjelljes që një person që 

i bindet ligjit do të vëzhgonte në situate si ajo e kryesit.18 

Pakujdesia e pavetëdijshme apo neglizhenca. -një person vepron me neglizhencë lidhur me 

elementin thelbësor të një vepre kur i njëjti do duhej të jetë në dijeni për rrezikun thelbësor dhe 

të paarsyeshëm se ai element ekziston ose do të rezultojë nga sjellja e tij. Rreziku duhet të jetë 

i asaj shkalle dhe natyre që dështimi i kryesit për ta perceptuar atë, duke pasur parasysh natyrën 

dhe qëllimin e sjelljes së tij dhe rrethanat e ditura për të, paraqet devijim të rëndë nga standardi 

i kujdesit që një person i arsyeshëm do të vëzhgonte po të ishte në situatë si ajo e kryesit.19 

 

7. Dijenia, dashja, pakujdesia ose qëllimi  

Neni 22 i KPRK 

Dijenia, dashja, pakujdesia ose qëllimi i kërkuar si element i veprës penale mund të nxirret 

nga rrethanat faktike.  

------------------------------------- 

Ky nen në përmbajtjen e vet është i njëjtë me dy nga nenet e Konventës së OKB kundër krimit 

të organizuar ndërshtetëror20 si dhe Konventën e OKB kundër korrupsionit.21 

Natyrisht që tek veprat si ryshfeti dhe ushtrimi i ndikimit mund të jetë e vështirë të gjendet dhe 

dëshmohet për shkak të natyrës së fshehtë dhe pasi të dyja palët e transaksionit nuk duan që 

vepra të ekspozohet. Andaj, gjendja mendore e kryesit do mund të duhet të nxirret nga rrethanat 

faktike. Shembull, një furnizues paraqet ofertën për një tender lidhur me një kontratë. 

 
18 Ibid.§ 2.02(2) (c). 
19 Ibid.§ 2.02(2) (d). 
20Konventa e OKB kundër krimit të organizuar ndërshtetëror dhe protokoleve të saj [United Nations Convention 

against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto], Kriminalizimi i grupeve të organizuara 

kriminale (neni 4 par.2), kriminalizimi I shpërlarjes së dobisë së veprës penale (neni 6 par.2(f)), New York, 2004.  
21 Konventa e OKB kundër Korrupsionit [United Nations Convention against Corruption (UNCAC)], Dijenia, 

dashja dhe qëllimi si elemente të një vepre (neni 28), New York 2004. 
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Menjëherë më pas, i njëjti ofron një udhëtim të shtrenjtë jashtë vendit për personin zyrtar i cili 

do të bëjë përzgjedhjen e ofertuesit të suksesshëm. Nga kjo mund të nxirret se furnizuesi ka 

pasur për qëllim të ndikojë në vendimmarrjen e zyrtarit në përzgjedhjen e fituesit nga ana e 

personit zyrtar. Është jetike që rregullat e provave në Kodet e procedurës penale të lejojnë këtë 

formë të të provuarit.22  

Sipas OECD, secili shtet anëtar duhet të ketë kornizën ligjore e cila mundëson që dijenia, 

dashja, qëllimi, synimi apo marrëveshja e përmendur të Nenin 5(1), të nxirret nga rrethanat 

faktike objektive. Nëse rregullativa e provave në një shtet nuk lejon që provat e tilla rrethanore 

të përdoren që të konstatohet elementi i tillë mental, ai shtet duhet të rishikojë ligjet e veta në 

mënyrë që të jetë në përputhje me këtë paragraf. Kjo kërkesë është e rëndësisë së veçantë pasi 

shpesh është e pamundur të nxjerrën prova subjektive të gjendjes mendore së të akuzuarit  dhe 

kjo mund të shpie në lirimin e pamerituar nga dënimi.23  

Shtetet do të dështonin në luftën kundër korrupsionit publik e veprat e krimit financiar nëse do 

insistohej që këto vepra mund të dëshmohen vetëm me prova direkte dhe pohim nga i pandehuri 

si mënyrë për të dëshmuar dashjen në kryerjen e këtyre veprave. Të provuarit përtej dyshimit 

të bazuar edhe pse është shumë i vështirë në këto vepra megjithatë, nisur pikërisht nga 

përkufizimi i nenit 22 nënkupton se nuk është i paarritshëm gjithnjë kur gjykatat marrin 

parasysh rrethanat faktike dhe provat rrethanore.  

Dashja është e njëjtë tek të gjitha veprat penale. Ajo që dallon është mënyra e të provuarit tek 

këto vepra duke qenë se të provuarit e dashjes tek veprat korruptive nuk është gjithnjë një 

detyrë e lehtë pasi provat direkte (shemb. pohimi) zakonisht nuk janë në dispozicion. Gjykata, 

konkludimin duhet ta bëjë bazuar në dy faktorë: 

- A është provuar akti, pra veprimi/mosveprimi?; 

- A është realizuar pasoja e natyrshme e synuar nga ai veprim/mosveprim? 

 
22  Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik (OECD), Korrupsioni, Përmbledhje e Standardeve 

ndërkombëtare penale, 2002, fq.27 Shih vegzën, http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/39532693.pdf 
23Zyra e kombeve të Bashkuara për drogë dhe krim (UNODC), Udhëzues legjislativ për implementimin e 

Konventës së OKB për krimin e organziuar ndërshtetëror [Legislative Guide for the implementation of the United 

Nations Convention against Transnational Organized crime], Kapitulli B.Kriminalizimi I pjesmarrjes në një grup 

të organizuar kriminal, Seksioni(c)Parashikimi i elementeve mentale (neni 5(2)), Par.101. fq 31.  

http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/39532693.pdf
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Të mësipërmet mund të konstatohen përmes provave rrethanore që mbështesin rrethanat 

faktike. Gjykata duhet të ketë të qartë se konstatimi i dashjes përmes provave rrethanore nuk 

ul standardin e të provuarit.  

 

8. Të provuarit e dashjes përmes rrethanave faktike sipas praktikës gjyqësore   

Në shumicën e instancave ne nuk e dimë se çfarë mendon individi dhe duhet mbështetur në 

prova rrethanore apo në fakte përcjellëse. Më së lehti do të ishte sikur një person bën një 

deklaratë apo një pohim. Megjithatë kjo rrallë herë ndodh në këtë kategori të veprave. Nëse 

prokuroria dhe gjykata do të ndiqnin penalisht, respektivisht do gjykonin vetëm në bazë të 

pohimit, atëherë numri i të dënuarve në këtë kategori do të ishte jashtëzakonisht i ulët. Është 

pikërisht kjo kategori e veprave ku merr kuptim neni 22 i KPRK i shpjeguar më lartë.  

Në vijim do prezantohen disa shembuj të rasteve të trajtuara në praktikën ndërkombëtare për 

të parë se si edhe pse në natyra të ndryshme, dashja në të gjitha është konstatuar përmes 

rrethanave faktike e jo përmes pohimit direkt dhe një gjë e tillë ka qenë e mjaftueshme për 

gjykatën.  

Shembulli i parë është nga Tribunali Ndërkombëtar Penal për Ruandë (ICTR) në rastin 

Prokurori ndaj Clement Kayishmea duke vendosur lidhur me ekzistimin apo jo të dashjes ka 

theksuar:  

“Trupi gjykues ka gjetur se Kayishema ka poseduar dashjen e nevojshme për të shkatërruar 

grupin Tutsi tërësisht apo pjesërisht”, gjë që është konstatuar nga rrethanat në vijim: (i) numri 

i viktimave të vrara; (ii) mënyra në të cilën janë kryer vrasjet (metodologjia); dhe (iii) shprehjet 

e përdorura nga Kayishema gjatë dhe pas masakrave....Në caktimin e mens rea, Trupi gjykues 

ka vlerësuar dhe peshuar të gjitha provat relevante të prezantuara para Gjykatës, bazuar edhe 

aspektet tjera të dëshmisë së O. Në bazë të këtyre provave, ka gjetur përtej dyshimit të bazuar 

se mens rea e nevojshme ishte e pranishme.”24 

 
24 Prokurori ndaj Clement Kayishema dhe Obed Ruzindana, Nr.rastit No. ICTR-95-I, Aktgjykim i Dhomës së 

Apelit, par.148, fq.58,  1 qershor 2001. 
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Dhoma e Apelit ndërkaq, duke vendosur sipas ankesës në po të njëjtin rast 25  lidhur me 

mungesën e manifestimit shprehimor të qëllimit dhe duke kuptuar se vërtetimi i kësaj rrethane 

duhet nxjerrë nga rrethanat faktike, ka konstatuar si në vijim:  

“Dhoma e Apelit vëren fillimisht se Trupi Gjykues, gjersa njohin “vështirësitë në gjetje të 

manifestimit shprehimor të qëllimit”, ka konstatuar përgjithësisht se qëllimi i tillë mund të 

demonstrohet përmes një vistri të veprimeve të qëllimshme dhe të nxjerrët nga fjalët dhe punët 

apo faktet… Siç është shprehur nga Trupi gjykues, manifestimet shprehimore të qëllimit 

kriminal janë, për arsyet të qarta, shumë të rralla të gjenden gjatë një procedure penale. Me 

qëllim të parandalimit të mundësisë për shmangie nga përgjegjësia për shkak të mungesës së 

një manifestimi të tillë, qëllimi i nevojshëm mund zakonisht të nxjerrët nga faktet dhe rrethanat 

relevante. Rrjedhimisht, qasja e miratuar e Trupit gjykues në përcaktimin nëse Ruzindana ka 

poseduar mens rea të nevojshme për krimin e gjenocidit korrespondon me atë se si gjykatat 

përgjithësisht do të zgjidhnin një çështje të tillë.”  

Sfida për të gjetur prova të këtyre elementeve ekzistojnë kudo në botë, andaj edhe gjykatat në 

vende të ndryshme njëlloj sikur në rastin e sipërpërmendur të Tribunalit për Ruandë, me 

vendimet e veta kanë dhënë interpretimin e tyre lidhur me nivelin e përgjegjësisë së një individi 

bazuar në vlerësimin e qëllimit kriminal të tyre dhe atë përmes rrethanave faktike dhe provave 

rrethanore.  

Të marrim shembull, një vepër të shmangies nga tatimi. Fakti se i pandehuri ka falsifikuar 

regjistrat financiar, paraqet dëshmi të fuqishme se ai kishte për qëllim të mashtronte. Gjykata 

mund të  konstatojë prezencën e dashjes apo mendjes kriminale duke konstatuar se ka pasur 

regjistra të falsifikuar, se i pandehuri ka qenë në njohuri por ka fshehur informacionin, se i 

pandehuri është paralajmëruar për sjellje të tillë dhe përkundër kësaj ka vazhduar me veprimet 

e njëjta, prezenca e sjelljes së pazakontë jashtë sjelljes së zakonshme të atij biznesi apo 

profesioni. 

Shembuj të tillë nga praktika gjyqësore amerikane janë përfshirë më poshtë duke qenë se në 

këto raste janë dhënë në detaje sqarime nga gjykata se si e kanë konstatuar dashjen.  

 
25 Ibid. Par. 158-159, fq.61.   
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Shtetet e Bashkuara kundër Toll 26   

Zyrtari kryesor financiar (ZKF) i një kompanie të quajtur InnoVida e sfidoi mjaftueshmërinë e 

provave për mbështetjen e dhjetë dënimeve të tij (bashkëpunim kriminal për të kryer mashtrim 

me transferim të shpejtë, mashtrim me transfere të shpejta dhe shkelje tjera të lidhura me to, 

dhe deklarata të rreme) për skema për mashtrim të investitorëve dhe të Shteteve të Bashkuara.  

U konstatua se i pandehuri, Toll, kishte bërë një larmi keqinterpretimesh për huadhënësit, 

investitorët, anëtarët e bordit dhe Shtetet e Bashkuara.  Kryesisht, kishte ndihmuar në 

përgatitjen e dy grupeve të pasqyrave financiare - një grupi duke përdorur parimet e pranuara 

të kontabilitetit ("GAAP") që tregonin se InnoVida po funksiononte me humbje, dhe një tjetër 

të ashtuquajtur pasqyrë "pro forma" që tregonte se InnoVida ishte duke operuar me fitim të 

konsiderueshëm.  Toll prezantonte rregullisht pasqyrat "pro forma" para investitorëve, 

anëtarëve të bordit dhe huadhënësve, ndërsa nuk ua zbulonte atyre praninë e pasqyrave tjera 

që do të kishin treguar se kompania po funksiononte me humbje. Pasqyrat me humbje ai i 

rezervoi për auditimet e jashtme.  U zbulua gjithashtu se ai e kishte mashtruar një huadhënës 

për mënyrën se si po shpenzoheshin fondet e kredisë dhe si po ecnin përpara operacionet e 

kompanisë.   

Me rastin a apelimit të vendimit të instancës së parë, Toll argumentoi, ndër të tjera, se nuk 

kishte prova të mjaftueshme për të mbështetur se ai ishte përfshirë në mashtrim dhe komplot 

për mashtrim.  Ai argumentoi se nuk kishte asnjë provë se ai kishte lidhur marrëveshje me 

ndonjë bashkëpunëtor kriminal për të mashtruar investitorët ose që Toll kishte njohuri për një 

bashkëpunim të tillë kriminal.    

Gjykata hodhi poshtë të gjitha këto argumente, duke vlerësuar se provat e prokurorisë ishin të 

mjaftueshme.  

Gjykata në veçanti konstatoi se provat e mëposhtme i mbështetnin konkluzionet e nevojshme:  

1.  Toll e mbikëqyrte përgatitjen e dy grupeve të pasqyrave financiare, ua paraqiste 

investitorëve vetëm pasqyrat "pro forma" dhe nuk arriti të kualifikonte numrat e paraqitur në 

pasqyrat pro forma;  

 
26 United States v. Toll, 804 F.3d 1344(11th Cir. 2015).  
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2. Toll ua paraqiste pasqyrat e me humbje auditorëve të jashtëm; 

3. megjithëse Toll paraqiti disa prova të përpjekjes për ta bërë sistemin e kontabilitetit më 

transparent, Gjykata konstatoi se ai në secilin rast, kishte paraqitur pasqyrat mashtruese për 

investitorët, të cilat, duke pasur parasysh nivelin e arsimit dhe përvojën e tij, çojnë në 

përfundimin se ai duhet ta ketë ditur se po punonte drejt mashtrimit të investitorëve për 

avancimin e skemës;  

4. për gjykatën nuk kishte rëndësi që prokuroria nuk e provoi se pasqyrat "pro forma" nuk 

ishin në përputhje me parimet e kontabilitetit, sepse provat treguan se ato pasqyra ishin 

materialisht çorientuese;  

5. nuk kishte rëndësi që Toll kurrë nuk i merrte drejtpërdrejt të ardhurat e skemës, sepse 

duke e vazhduar këtë situatë ai ishte në gjendje të mbetej i punësuar me fitim si ZKF;  

6. në lidhje me mashtrimin rreth huave, provat treguan se Toll e dinte që përfaqësimet e 

tij në lidhje me mënyrën e shpenzimit të të ardhurave të huasë, kontributin e kapitalit të 

InnoVida dhe kontratat që InnoVida i kishte fituar, ishin të rreme, sepse kur të tjerët në 

InnoVida e kishin nuhatur tashmë pavërtetësinë e këtyre përfaqësimeve të Toll, ai i kishte 

reviduar ose fabrikuar dokumentet përkatëse (ose e dinte që ishin bërë revidime fabrikime të 

tilla) dhe mund të konstatohet përfundimisht që si ZKF ka qenë në dijeni për çështje të tilla se 

si janë shpenzuar fondet e huasë, nëse InnoVida ka kontribuar në kapitalin e kërkuar sipas 

kontratës së huasë dhe sa ishte vlera e kontratave të InnoVida. 

 Gjykata për fund deklaroi se ishte e lejueshme që të përcaktohet pjesëmarrja në grupin  

kriminal mashtrues përmes konkluzioneve të bazuara në prova rrethanore.   

SHBA kundër Hansen27: 

Në ankesën e tij në apel, i pandehuri ("Hansen"), partner i përgjithshëm i një fondi investues, 

e sfidoi dënimin e tij për mashtrim me postë, me transfere të shpejta dhe bashkëpunimin 

kriminal për t’i kryer ato vepra penale. Në këtë formë ai kishte mashtruar shumë investitorë të 

cilët kishin humbur miliona dollarë. Hansen argumentoi se prokuroria nuk kishte prova të 

 
27 United States v. Hansen , 791 F.3d 863 (8th Cir. 2015). 
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mjaftueshme për të provuar akuzat kundër tij pasi që ky ishte një rast fatkeq i humbjes në 

investime e që një gjë e tillë është normale në këtë lloj biznesi.    

Gjykata konstatoi se Hansen e kishte "dashjen për të mashtruar".  Gjykata konstatoi se provat 

e mëposhtme ishin të mjaftueshme për të arritur në përfundimin se Hansen kishte dashje 

kriminale për mashtrim:  

1. Investitorët humbën miliona dollarë si rezultat i investimeve në fondin investues. 

2. Hansen luajti rol të rëndësishëm në veprimtarinë e fondit investues dhe zotëronte 

kontroll të rëndësishëm mbi operacionet e tij; 

3. Hansen u tha investitorëve shumë gjëra në lidhje me fondin investues që ishin të 

gabuara ose më vonë dolën të jenë të rreme;  

4. Hansen përgatiti dhe dërgoi pasqyra të fitimeve që përmbajnë numra të rremë dhe u tha 

në mënyrë të rreme pranuesve se pasqyrat ishin përgatitur nga një firmë kontabiliteti;  

5. Hansen nuk iu kishte treguar investitorëve se firma e kontabilitetit nuk po bënte më 

auditime në fondin e investimeve pasi që firma kishte mësuar për parregullsitë;  

6. Hansen nuk iu tregoi investitorëve se firma ligjore e fondit investues ndaloi së 

përfaqësuari atë pasi që kishte mësuar për parregullsitë;  

7. Hansen nuk arriti t'iu tregonte investitorëve se partnerët e tij të fondit investues po 

përballeshin me akuza penale dhe civile për mashtrim me letra me vlerë; dhe  

8. kur ekonomia u përkeqësua në 2008 dhe investitorët filluan të kërkonin kthimin e 

fondeve të tyre, Hansen përdori pasurinë e tij personale për të kompensuar pagesat nga 

fondi investues dhe në një rast përdori investimin e një investitori të ri për të shlyer 

investitorët e tjerë (si  skemat piramidale).   

Gjykata theksoi se ndonëse Hansen pohoi se nuk e dinte që fondi investues ishte mashtrues dhe 

se ai mbështetej në garancitë e partnerëve të tij se gjithçka ishte e qartë pasi provat e mësipërme 

demonstronin qartazi ekzistimin e dashjes për të mashtruar.   

Gjykata gjithashtu konstatoi që, edhe nëse, siç argumentoi Hansen, ai nuk kishte njohuri për 

mashtrimin dhe se kishte vepruar me mirëbesim, konkluzat e gjykatës ishin se në këtë rast 

mund të kishin të bëjnë me “verbëri të qëllimshme ndaj së vërtetës".   

Gjykata për të ardhur tek konkludimi përfundimtar u bazua edhe në praktikën e Gjykatës 

Supreme sipas së cilës një i pandehur mund të dënohet në bazë të teorisë së verbërisë së 

qëllimshme nëse plotësohen dy kushte:   
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- i  pandehuri në mënyrë subjektive duhet të besojë se ekziston probabilitet i lartë që 

ekziston një fakt; dhe  

- i pandehuri duhet të ndërmarrë veprime të qëllimshme për të shmangur të mësuarit e këtij 

fakti. 

Andaj për fund, Gjykata konstatoi se provat e mëposhtme janë të mjaftueshme për ta përcaktuar 

verbërinë e qëllimshme:  

1. ndërprerja e auditimit nga firma e kontabilitetit;  

2. tërheqja e përfaqësimit të firmës ligjore pasi firma e kontabilitetit e kishte pushuar 

auditimin e saj;  

3. Pranimi i Hansen se pas tërheqjes së firmës ligjore ai "u shqetësua për mungesën e 

transparencës së fondit investues";  

4. Të mësuarit e Hansen për pretendimet e mashtrimit me letra me vlerë kundër partnerëve 

të tij;  

5. Njohuria e Hansen se shumë investitorë u larguan nga fondi investues pasi mësuan për 

ato akuza;  

6. që fondi mbrojtës nuk ishte në gjendje të plotësonte kërkesat e klientëve për tërheqje;  

7. që Hansen bëri pagesa në formë të skemës piramidale.  

Gjykata konkludoi po ashtu se kishte prova që Hansen qëllimisht nuk kishte bërë hetime, duke 

dashur të mbetej i pa njoftuar:  

1. Hansen refuzoi ta lejojë firmën e kontabilitetit që ta shihte një pasqyrë 

ndërmjetësimi/brokerimi në lidhje me investimet e fondit investues dhe nuk gjeti kurrë 

auditor tjetër pas tërheqjes së firmës;  

2. Hansen foli me partnerin e tij për të pyetur në lidhje me gjendjen e investimeve të 

fondeve investuese dhe konfirmoi se partneri kishte një llogari tregtare por nuk kërkoi 

informacion mbi gjendjen e veçantë të fondit investues, siç e kishte udhëzuar firma 

ligjore e Hansen që të bënte;  

3. Hansen nuk mori më shumë informacion në lidhje me akuzat për mashtrim kundër 

partnerëve të tij;  

4. Hansen kurrë nuk e konfirmoi strategjinë e investimeve të fondit investues edhe kur 

fondi filloi të mos ishte në gjendje të paguante kërkesat e investitorëve për tërheqje; 

dhe  
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5. përkundër të gjithave që janë cekur më lart, Hansen, i cili ishte partneri i përgjithshëm 

i fondit dhe person përgjegjës për raportimin e performancës së fondit tek investitorët, 

asnjëherë nuk i konfirmoi investimet e fondit dhe vazhdoi të mbështetej tek partnerët e 

tij për të siguruar numrat e performancës së fondit. 

Raste të tilla janë të shumta dhe të zakonta në praktikën gjyqësore në SHBA, kjo pasi si rregull, 

pohimi i kryerjes së veprave të natyrave korruptive dhe të krimit financiar ndodh vetëm në 

raste të rralla. Shembujt e tillë janë paraqitur për të treguar se si në vepra kaq komplekse siç 

janë krimet financiare, ku zakonisht të pandehurit mundohen të mos lënë gjurmë, është e 

mundur prapëseprapë gjetja e provave të mjaftueshme për të dëshmuar fajësinë.  

Janë përzgjedhur më poshtë edhe dy raste tjera nga praktika e SHBA, të cilat janë të natyrës 

korruptive të cilat lidhen me dashjen, dijeninë dhe qëllimin e kryesit.  

 

SHBA kundër Viktor Kozeny dhe Frederic Bourke 28 

Në rastin Bourke, Gjykata në udhëzimet e dhëna porotës sipas rregullave të procedurave ka 

potencuar: “sa i përket shpërfilljes së vetëdijshme, dijenia e Bourke mund të konstatohet kur 

personi është në dijeni për probabilitetin e lartë të ekzistencës së një fakti dhe me vetëdije dhe 

qëllimshëm iu është shmangur konfirmimit të atij fakti. Dijenia mund të dëshmohet në këtë 

formë, por vetëm nëse personi ka dyshuar për këtë fakt dhe ka kuptuar probabilitetin e lartë të 

tij, por nuk ka marr konfirmimin përfundimtar sepse ka dashur më pas të jetë në gjendje të 

mohoj këtë dijeni. Në anën tjetër, dijenia nuk konstatohet në këtë mënyrë nëse personi thjeshtë 

ka dështuar për të kuptuar këtë fakt përmes pakujdesisë apo nëse personi në fakt ka besuar se 

transakcioni ishte i ligjshëm. ”Gjykata e Qarkut gjersa ishte duke vendosur në bazë të ankesës 

së të pandehurit Bourke ka theksuar se “porota, duke konstatuar se Bourke ka qenë në dijeni 

dhe ka pasur për qëllim shkeljen e rregullave të FCPA duke dhënë ryshfet zyrtarëve të huaj 

dhe me këtë me domosdoshmëri kanë konstatuar se i njëjti ka pasur qëllim korruptiv me 

dashje.” 

 
28Gjykata e Qarkut per Distriktin jugor të New York-ut, rasti SHBA kundër Viktor Kozeny dhe Frederic 

Bourke, JR, New York, 13 tetor 2009.  Fq.44 dhe 48, lidhur me vendimin për shpalljen fajtor të Bourke për 

shkelje të Aktit për Praktikat korruptive jashtë vendit (Foreign Corrupt Pracitices Act) apo FCPA.  
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SHBA kundër Abovyan29   

Rasti ka të bëjë me një profesionist mjekësor (abovyan) i cili ishte përfshirë në një skemë 

mashtrimi të kujdesit shëndetësor.  Mjeku shkruante receta false dhe urdhëronte teste të tepërta 

të urinës dhe pështymës në një nga dy qendrat e trajtimit të abuzimit të substancave në mënyrë 

që përmes mashtrimit të siguronte fitime në mënyrë indirekte nga kompanitë e sigurimeve dhe 

sistemi shtetëror i kujdesit mjekësor përmes të cilit paguheshin këto shërbime.   

Me parashtrimin e ankesës, Abvoyan pohoi ndër të tjera se kishte prova të pamjaftueshme për 

ta mbështetur dënimin e tij sepse nuk kishte prova të drejtpërdrejta që ai ishte dakorduar për 

pjesëmarrje në bashkëpunim kriminal.  Një nga mjekët e përfshirë në këtë rast, pretendonte se 

me sinqeritet të plotë ishte i brengosur për shëndetin e pacientëve andaj edhe kishte 

rekomanduar zhvillimin e këtyre testeve. 

Gjykata e hodhi poshtë këtë argument, në thelb, sepse provat treguan se "bashkëpunimi i plotë 

i Abovyan me [udhëheqësin e bashkëpunimit kriminal], së bashku me sjelljen mjekësore të 

vetë Abovyanit, e kishin avancuar skemën e mashtrimit të kujdesit shëndetësor".   

Gjykata konstatoi se provat e mëposhtme veçanërisht e mbështetnin dënimin për mashtrim 

duke qenë se Abvoyan:  

1. krijoi urdhërpagesa në laboratorin Smart Lab në mënyrë që institucioni të mund të 

porosiste teste të mjekësore të panevojshme e të shtrenjta të urinës tre herë në javë për një 

pacient;  

2. formularët e nënshkruar paraprakisht nga Abvoyan, në mënyrë që institucioni të mund të 

porosiste edhe më shumë teste të panevojshme nga laboratorë të tjerë, si Ally;  

3. të dhënat statistike tregonin se ai e eliminoi nevojën për të shkuar në testimin laboratorik 

për pacientët e pasiguruar. Duke dëshmuar në këtë mënyrë se ai kishte vepruar ndryshe 

kur kishte përfitim financiar, ndërkaq kishte vepruar në formë totalisht ndryshe kur nuk 

kishte këtë përfitim.  

4. shqyrtoi dhe firmosi në rezultate të caktuara të testeve laboratorike pa i diskutuar ato me 

pacientët;  

5. pranoi që institucioni të bënte "teste për gjithçka", madje edhe për ilaçe që nuk krijonin 

varësi që nuk testohen zakonisht në trajtimin e varësisë;  

 
29 United States v. Abovyan, 988 F.3d 1288 (11th Cir. 2021). 
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6. kishte siguruar regjistrimin e të dhënave të tij mjekësore dhe i kishte nënshkruar 

paraprakisht recetat mjekësore për infermierët e tij për të përshkruar ilaçe pacientëve pa 

qenë vetë i pranishëm;  

7. pranoi letër paralajmëruese nga kompania e sigurimit në fazat e hershme të kësaj skeme, 

megjithatë ai kishte vazhduar me sjelljen edhe pas kësaj. Pra me vet faktin që ai është 

paralajmëruar për veprimet jo të duhura ai kishte vazhduar. Me këtë është bërë e qartë se 

ai nuk ka vepruar pa qëllim   

8. pranoi se e kishte lejuar kolegun e tij Chatman që të merrte të gjitha vendimet e testimit - 

edhe pse Chatman nuk kishte asnjë trajnim mjekësor dhe testimi ishte i tepruar; dhe  

9. pranoi se merrte 5,000 dollarë në muaj që Chatman të përdorte licencën e tij mjekësore 

për të faturuar kompanitë e sigurimeve për "trajtim" në spital".   

Sipas gjykatës provat treguan se pjesëmarrja e Abovyan ishte thelbësore për bashkëpunimin 

kriminal dhe suksesin e tij, se ai vazhdimisht mori pjesë në skemë gjatë gjithë mandatit të tij 

dhe se ai arriti fitime të konsiderueshme financiare nga skema.    

 

9. Definime konkrete sipas Konventës së Këshillit të Evropës për marrje të ryshfetit  

Për dallim nga shtjellimet e përgjithshme më sipër për format e ndryshme të përgjegjësisë 

penale, Konventa e Këshillit të Evropës për korrupsionin, jep sqarime më të detajuara për 

elementet specifike të veprës penale të marrjes së ryshfetit. Sipas kësaj Konvente, dashja është 

e vetmja formë e përgjegjësisë penale tek marrja e ryshfetit dhe duhet të përfshihet për të gjitha 

elementet thelbësore të veprës. Dashja duhet të jetë e ndërlidhur me një rezultat të ardhshëm: 

personi zyrtar me veprim apo mosveprim në pajtim me qëllimin e dhënësit të ryshfetit.30 

Vepra penale konsiderohet e kryer me vet faktin e kërkimit apo pranimit të dhuratës apo çfarëdo 

dobie tjetër nga ana e personit zyrtar. Kjo nënkupton që nuk është e domosdoshme qe veprimi 

apo mosveprimi ndaj detyrës zyrtare të ketë ndodh. Kjo e fundit është me rëndësi me rastin e 

matjes së dënimit apo për të konstatuar nëse janë përmbushur edhe elementet e ndonjë vepre 

tjetër penale.  

 
30 Këshilli i Europës, Raporti shpjegues për Konventën e të drejtës penale për korrupsionin,[Council of Europe 

Explanatory Report to the Criminal Law Convention on Corruption], Nr.173, Strasburg, 27.1.1999, Par.34 . 

Shih vegzën https://rm.coe.int/16800cce441999 

https://rm.coe.int/16800cce441999
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- Kërkimi i dhuratës apo përfitimit tjetër mund të kryhet në forma të ndryshme. Me 

“kërkim” duhet nënkuptuar çfarëdo deklarate (gojarisht apo me shkrim) si dhe çfarëdo 

veprimi përmes së cilit nuk ka dilemë se personi zyrtar kërkon dhuratë apo çfarëdo dobie 

tjetër. “Kërkimi” p.sh., mund t’i referohet një veprimi të njëanshëm ku zyrtari publik i 

bën të ditur personit tjetër në mënyrë shprehimore apo të nënkuptueshme se ai duhet të 

“paguajë” në mënyrë që të kryhet apo mos kryhet një veprim zyrtar. Është e 

parëndësishme nëse është vepruar në bazë të kërkesës, pasi vet kërkesa paraqet figurën 

e veprës penale. Njëjtë, sikurse nuk është me rendësi nëse zyrtari publik ka kërkuar dobinë 

e paligjshme për vete apo për dike tjetër.31  

- Pranimi p.sh. mund të nënkuptojë pranimin faktik të përfitimit, ose nga zyrtari publik ose 

nga dikush tjetër (bashkëshorti, kolegu, organizata, partia politike etj) për vete apo për 

dike tjetër. Situata e fundit nënkupton të paktën një formë të pranimit nga zyrtari publik. 

Ndërmjetësit mund të jenë të përfshirë: fakti se një ndërmjetës është përfshirë, e që do të 

zgjeronte fushëveprimin e ryshfetit pasiv duke përfshirë veprim indirekt nga zyrtari, me 

domosdoshmëri përfshinë identifikimin e natyrës kriminale të sjelljes së zyrtarit, pa marrë 

parasysh nëse ndërmjetësi ka qenë me mirëbesim apo keqbesim.32 Pranimi i dhuratës 

ekziston edhe kur kryesi në formë deklarative e refuzon dhuratën ndërkaq me veprimet e 

veta të mëtutjeshme tregon se të njëjtën e ka pranuar (përmes duke vënë dhuratën në xhep, 

shpenzimeve etj.) Dhurata pra siç shihet mund të jepet në formë direkte ose indirekte. Për 

dhënien e dhuratës apo çfarëdo dobie tjetër në mënyrë indirekte nuk është i rëndësishëm 

numri i ndërmjetësuesve e as nëse dhënësi i dhuratës, i cili këtë e bën përmes 

ndërmjetësuesit, të njoh me emër pranuesin e dhuratës, por është e mjaftueshme që 

ndërmjetësuesi të ketë caktuar rrethin e personave zyrtarë të cilët do të pranojnë dhuratën.  

 

- Pranimi i premtimit për dhuratë ekziston kur kryesi shpreh, në mënyrë të qartë, 

gatishmërinë e vet që të pranojë dhuratën apo ndonjë dobi tjetër që do u jepet më vonë. 

Në këtë rast është e nevojshme që dhurata apo dobia tjetër t’i premtohet dhe kjo mund të 

bëhet në forma të ndryshme, direkte apo indirekte.  

 

- Përfitim i paligjshëm është zakonisht i natyrës ekonomike por mund të jetë edhe e natyrës 

jomateriale. Është me rendësi që kryesi (apo cilido person tjetër, për shembull i afërmi) të 

 
31 Ibid. Par.41. 
32 Ibid par.42 
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vihet në pozitë më të mirë sesa ka qenë para kryerjes së veprës dhe që i njëjti të mos kishte 

të drejtë në atë përfitim. Përfitime të tilla mund të konsiderohen p.sh. të holla, pushime, 

hua, ushqime dhe pije, procesim më të shpejtë të një rasti, perspektivë më të mire në 

karrierë etj.33 

Përfitim "i paligjshëm" për qëllime të Konventës duhet interpretohet si diçka për të cilën 

pranuesi nuk ka të drejtë ligjërisht për ta pranuar. Për hartuesit e Konventës, fjala “i paligjshëm” 

synon të përjashtojë përfitimet e lejuara me ligj apo me rregulla administrative si dhe dhurata 

minimale, dhurata të vlerës së ulët apo dhuratat e pranueshme shoqërisht.34 

Nëse ka kërkesë të njëanshme apo pakt korruptiv, është thelbësore që veprimi apo mosveprimi 

nga zyrtari publik të bëhet pas kërkesës apo paktit, kurse është e parëndësishme se kur është 

bërë në fakt pranimi i përfitimit. Andaj, nuk është vepër penale sipas Konventës të pranojnë 

një përfitim pas veprimit të kryer nga zyrtari publik, pa ofertë paraprake, kërkesë apo pranim. 

Për më tepër, fjala “pranim” nënkupton mbajtja e përfitimit apo dhuratës të paktën për një kohë, 

në mënyrë që zyrtari që nuk e ka kërkuar atë, menjëherë e kthen dhuratën tek dërguesi në atë 

rast nuk do konsiderohej kryes sipas nenit 3. Kjo dispozitë nuk është e aplikueshme as në 

përfitimet që nuk ndërlidhen me një veprim specifik në ushtrimin e detyrave të zyrtarit publik.35 

 

10. Shprehja e formave të ndryshme të Përgjegjësisë sipas Kodit penal  

Kodi penal model përpos që përkufizon secilën nga format e ndryshme të përgjegjësisë të 

sipërpërmendura, por njëkohësisht shtjellon edhe si konstatohen ato në situata të ndryshme 

kur janë paraparë apo nuk janë paraparë shprehimisht me një dispozitë ligjore36.  

- Kur përgjegjësia e kërkuar për të konstatuar elementin thelbësor të veprës penale nuk 

është e paraparë me ligj, një element i tillë konstatohet kur personi vepron qëllimshëm, 

me dijeni apo me mendjelehtësi lidhur me atë element. 

- Kur ligji që përcakton veprën përshkruan edhe nivelin e përgjegjësisë që është e 

mjaftueshme për të konstatuar kryerjen e veprës penale, por pa bërë dallimin për cilat 

 
33 Ibid.Par.37 
34 Ibid. Par.38 
35 Ibid. Par.43 
36 American Law Institute, Kodi Penal Model: Politika ndëshkimore [Model Penal Code: Sentencing] § 2.02 

pikat (3)-(9), 10 prill 2017. 
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elemente thelbësore, një dispozitë e tillë do të vlejë për të gjitha elementet thelbësore të 

veprës, përveç nëse qartë na paraqitet një qëllim i kundërt. 

- Kur ligji parasheh që neglizhenca është e mjaftueshme për të përcaktuar elementin e një 

vepre penale, një element i tillë konstatohet edhe kur një person vepron me qëllim, me 

dijeni dhe me mendjelehtësi.  

- Kur mendjelehtësia është e mjaftueshme për të përcaktuar elementin, një element i tillë 

konstatohet edhe nëse personi vepron qëllimshëm apo me dijeni.  

- Kur të vepruarit me dijeni është e mjaftueshme për të përcaktuar elementin, një element i 

tillë konstatohet edhe nëse personi vepron qëllimshëm. 

- Kur një qëllim i caktuar paraqitet si element i një vepre, ai element konstatohet edhe nëse 

qëllimi është i kushtëzuar, përveç nëse kushti është në kundërshtim me dëmin ose të keqen 

që kërkohet të parandalohet nga ligji që sanksionon veprën. 

- Kur dijenia për ekzistimin e një fakti të caktuar paraqet element të veprës, dijenia e tillë 

konstatohet nëse personi është në dijeni të probabilitetit të lartë për ekzistencën e tij, 

përveç nëse ai beson se me të vërtetë se ai fakt nuk ekziston. 

- Kërkesa që një vepër të kryhet me dashje konstatohet nëse personi vepron me dijeni lidhur 

me elementin thelbësor të veprës, përveç nëse shfaqet një qëllim për të vendosur kërkesa 

të mëtejme.  

- As dijenia, as mendjelehtësia e as neglizhenca mbi atë nëse një veprim paraqet vepër 

penale apo lidhur me ekzistencën, kuptimin apo zbatimin e ligjit që përcakton elementet e 

një vepre penale nuk është një element i kësaj vepre penale, përveç nëse përkufizimi i 

veprës ose Kodi parashikon kështu.  

 

 

11. Lidhja kauzale mes sjelljes së paligjshme dhe pasojës 

Parashtrohet pyetja se a konsiderohet vepra penale e keqpërdorimit të detyrës zyrtare nga ana 

e personit zyrtar ka mbetur në tentativë  apo konsiderohet e kryer, kur i njëjti ka keqpërdorur 

pozitën me qëllim të përfitimit për vete apo të tjerë, por kur këtë përfitim nuk ka arritur ta 

realizojë? Në raste të tilla gjithnjë kemi të bëjmë me vepër të kryer, pa marrë parasysh nëse një 

përfitim i tillë nuk është finalizuar me sukses. Kjo për faktin se personi zyrtar me vetëdije e ka 

dëshiruar kryerjen e veprës dhe ka ndërmarrë veprime të caktuara për ta realizuar, respektivisht 

nuk ka ndërmarrë veprimet që kërkohen nga ai sipas detyrës kur vepra kryhet me mosveprim.  
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Dispozita në fjalë nuk kërkon që përfitimi të jetë  realizuar por vetëm kërkon që motivi për 

kryerjen e kësaj vepre të ketë qenë përfitimi. Nëse dispozita do ishte ndërtuar në vend të “…me 

qëllim që të përfitoj dobi pasurore…” të thotë “…duke realizuar dobi pasurore” në këtë të 

fundit nëse dobia nuk do ishte realizuar vepra do të konsiderohej e mbetur në tentative. 

Shembull i tillë është dispozita e nenit 420 (Përdorimi i paautorizuar i pasurisë) ku në mënyrë 

decidive kërkohet që paratë, letrat me vlerë apo pasuria tjetër e luajtshme të jetë përdor në 

mënyrë që vepra të konsiderohet e kryer.  

Në kuadër të këtyre sqarimeve, duhet potencuar po ashtu edhe shembullin nga par. 2 i nenit 

415 sipas së cilës dispozitë parashihet se kjo vepër mund të kryhet ose me qëllim të përfitimit 

ose duke shkaktuar dëme buxhetore që automatikisht nënkupton se konsiderohet se vepra 

është e kryer edhe nëse personi përgjegjës nuk ka përfituar vet asgjë nga kryerja e veprës por 

vetëm ka shkaktuar dëm buxhetor, natyrisht gjithnjë përderisa nuk janë përmbushur elementet 

e ndonjë vepre tjetër penale. 

Sipas Kodit penal model sjellja është shkak i një pasoje kur37: 

- i paraprin pasojës dhe se pa të rezultati në fjalë nuk do të kishte ndodhur; dhe 

- marrëdhënia midis sjelljes dhe pasojës plotëson çdo kërkesë tjetër kauzale të paraparë me 

Kod apo nga ligji që përcakton atë vepër.  

Kur shkaktimi me dashje apo dijeni  i një pasoje konkrete paraqet element të veprës penale, 

elementi nuk konstatohet nëse pasoja konkrete nuk është brenda qëllimit ose synimit të 

kryesit, përveç nëse: 

- pasoja konkrete ndryshon nga pasoja e synuar apo projektuar, sipas rastit, vetëm në lidhje 

me atë se një person tjetër ose pronë tjetër është dëmtuar ose ndikuar ose kur dëmtimi ose 

dëmi i synuar apo parashikuar do të kishte qenë më i rëndë ose në shkallë më të gjerë sesa 

ajo e shkaktuar; ose 

 
37 American Law Institute, Kodi Penal Model (Dispozita të zgjedhura): Lidhja kauzale mes sjelljes dhe pasojës; 

dallimi mes pasojës së paraparë apo synuar dhe pasojës konkrete apo mes pasojës së mundshme me atë aktuale  

[Model Penal Code (Selected provisions): Causal relationship between conduct and result; divergence between 

result designed or contemplated and actual result or between probable and actual result] § 2.03, 10 prill 2017. 

Link: https://www.inazu-crimlaw.com/model-penal-code, shikuar për herë të fundit më 21 janar 2021. 

 

https://www.inazu-crimlaw.com/model-penal-code
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- pasoja konkrete përfshin të njëjtin lloj të dëmtimit apo dëmit si ai i synuar apo parashikuar 

dhe nuk është shumë i rastësishëm apo aksidental për të pasur një ndikim domethënës në 

përgjegjësinë e kryesit apo peshën e veprës së tij. 

Kur shkaktimi i një pasoje të caktuar nga mendjelehtësia apo neglizhenca është element i 

veprës penale, elementi nuk përcaktohet nëse pasoja konkrete nuk është brenda rrezikut për të 

cilin kryesi është i vetëdijshëm ose, në rastin e neglizhencës, për të cilin duhet të jetë i 

vetëdijshëm përveç nëse: 

- pasoja konkrete ndryshon nga pasoja e mundshme vetëm në lidhje me atë se një person 

tjetër ose pronë tjetër është dëmtuar ose ndikuar ,apo se dëmi ose dëmtimi i mundshëm 

do të kishte qenë më i rëndë ose më i gjerë se ai i shkaktuar; ose 

- pasoja konkrete përfshin të njëjtin lloj të dëmtimit apo dëmit si pasoja e mundshme dhe 

nuk është shumë i rastësishëm apo aksidental për të pasur një ndikim domethënës në 

përgjegjësinë e kryesit apo në peshën e veprës së tij. 

Kur shkaktimi i një pasoje konkrete paraqet element thelbësor të një vepre penale për të cilën 

vendoset përgjegjësi absolute me ligj, elementi nuk përcaktohet nëse rezultati aktual nuk është 

pasojë e mundshme e sjelljes së kryesit. 

 

 

III. Hapat e matjes së dënimit 
 

1. Gjetja e pikënisjes 
 

 

Hapi i parë në caktimin e dënimit për veprën penale është që së pari të shikohet pikënisja për 

kategorinë përkatëse të veprës penale.  Gjykata duhet të kenë parasysh se pikënisja tek veprat 

e këtij kapitulli është rregulluar më në detaje në pjesën tabelare të këtij udhëzuesi. Gjersa, 

Udhëzuesi i përgjithshëm për matjen e gjobës i referohet në çdo rast pikënisjes si mesi i dënimit 

nga minimumi dhe maksimumi i paraparë ligjor për atë nen/paragraf, ky Udhëzues shkon edhe 

më në detaje. Kjo është bërë me qëllimin që, siç do të zbërthehet më poshtë,  gjykata të bëj 

dallimin mbi lartësinë e dënimit varësisht nga shkalla e përgjegjësisë dhe dëmit të shkaktuar si 

dy nga elementet/rrethanat më të rëndësishme për veprat e këtij kapitulli. Veprat kundër detyrës 



 

 

 

29 

 

zyrtare janë vepra të kryera me qëllim përfitimi dhe vepra me potencial për një dëm të lartë si 

financiar ashtu edhe në format tjera siç është zbërthyer më poshtë. Duhet sqaruar se ky 

Udhëzues specifik nuk del nga kornizat e Udhëzuesit të përgjithshëm por e plotëson edhe më 

shumë atë. Edhe në rastin e këtij udhëzuesi, nga gjykata kërkohet që të gjej pikënisjen, por tani 

pikënisja është brenda një ndarje të paraparë. P.sh. nëse dënimi i paraparë në tabele për një 

zyrtar me përgjegjësi të lartë i cili ka shkaktuar dëm të substancial është paraparë shtrirja prej 

10-12 vite atëherë pikënisja do ishte 11vite. Ndërkaq kur ka pasiguri nëse një kryes duhet 

klasifikuar në përgjegjësinë e lartë apo të mesme, atëherë pikënisje konsiderohet minimumi i 

shtrirjes së paraparë për përgjegjësinë e lartë dhe maksimumi i shtrirjes për përgjegjësinë e 

mesme. I njëjti parim vlen edhe për raportin mes përgjegjësisë së mesme dhe asaj të ulët. Për 

sqarim po paraqesim edhe një ilustrim grafik të këtij zbërthimi:   

 

                                     

 

Nëse i pandehuri është duke u dënuar gjykuar për më shumë vepra, gjykata duhet të gjejë 

pikënisjen për secilën prej veprave individuale. Pikënisja vlen për të gjithë kryesit, pavarësisht 

se si janë deklaruar apo pavarësisht dënimeve të mëparshme, pasi kjo pjesë më pas llogaritet 

se ku në shtrirje do i bie dënimi final. Edhe përfitimi për marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë 

merret në konsideratë vetëm pasi të jetë identifikuar dënimi i duhur. Të njëjtat parime vlejnë 

edhe për veprat penale për të cilat Kodi parasheh dënim me gjobë qoftë si dënim individual ose 

si dënim i përbashkët me burg dhe gjobë. 

Nëse kryesi është duke u gjykuar për më shumë se një vepër penale, ose nëse ai tashmë është 

në vuajtje të dënimit, merrni parasysh nëse dënimi i përgjithshëm është i drejtë dhe 

proporcional me sjelljen e kryesit në përgjithësi. 
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Gjykata duhet t’i marrë në konsideratë tiparet e tjera të veprës penale ose të shkelësit që 

kërkojnë rregullimin e dënimit, përfshirë rrethanat rënduese dhe ato lehtësuese. 

 

2. Rrethanat rënduese  
 

2.1  Rrethanat përkatëse rënduese sipas Kodit  

Kodi penal përmban një numër rrethanash rënduese në nenin 70 par.2, të cilat duhet të merren 

parasysh nga gjykata gjatë vlerësimit të peshës së veprës penale. Rrethanat rënduese më të 

rëndësishme për këtë kategori të veprave penale përfshijnë:  

2.1 Shkallën e lartë të pjesëmarrjes së personit të dënuar në veprën penale; 

2.2 shkallën e lartë të dashjes nga ana e personit të dënuar, 

2.3 prezencën e dhunës ose kanosjes me dhunë në kryerjen e veprës penale; 

2.5.  nëse vepra penale përfshin disa viktima. 

2.8. shkallën e dëmit të shkaktuar nga personi i dënuar, përfshirë vdekjen, lëndimin e 

përhershëm, transmetimin e sëmundjes tek viktima apo çfarëdo dëmi tjetër të 

shkaktuar viktimës ose familjes së tij; 

2.9 çfarëdo keqpërdorimi të pushtetit ose pozitës zyrtare nga personi i dënuar në 

kryerjen e veprës penale; 

2.10 dëshmi të shkeljes së besimit nga ana e personit të dënuar; 

2.11. nëse vepra penale është kryer si pjesë e veprimtarisë së grupit të organizuar 

kriminal; 

2.13 ndonjë dënim penal të mëparshëm i personit të dënuar; 

Përgjithësisht, rrethanat nga paragrafët 2.4, 2.6, 2.7, 2.12 nuk është se gjejnë shumë zbatim në 

rastet e korrupsionit zyrtar dhe veprat tjera penale kundër detyrës zyrtare. Kjo nuk do të thotë 

se ato kurrë nuk do të jenë të pranishme, por thjesht më rrallë mund të ndodh që të jenë të 

aplikueshme.  

 

2.2  Shtjellimi në hollësi i rrethanave rënduese të rëndësishme për çështjet e korrupsionit   

Qëllimi i kësaj njësie është të shtjellojë më tej fushëveprimin e rrethanave rënduese të parapara 

me Kod penal si dhe të shikoj se si do të përkthehen ato në vlerësim dhe arsyetim të rasteve 
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gjatë përdorimit të tyre. Në përgjithësi, për qëllime të individualizimit të dënimit, më shumë 

vëmendje i është kushtuar matjes së Përgjegjësisë së kryesit të veprës penale, si komponent 

kryesor në lëvizjen lart ose poshtë gjatë matjes së dënimit për këtë kategori të kryerësve. Kjo 

nuk do të thotë që rrethanat tjera ligjore që kanë të bëjnë me kryesin nuk janë relevante, por 

vetëm për të theksuar që rrethanat që i referohen Përgjegjësisë duhet të kenë më shumë peshë 

në caktimin e dënimit.   

Niveli i Përgjegjësisë përcaktohet duke peshuar të gjitha rrethanat e çështjes për të përcaktuar 

rolin e kryesit dhe shkallën në të cilën vepra ishte planifikuar si dhe sa e sofistikuar ka qenë. 

Kur ekzistojnë karakteristika të cilat bien në nivele të ndryshme të Përgjegjësisë, gjykata duhet 

të balancojë këto karakteristika për të arritur vlerësim të drejtë të Përgjegjësisë së kryesit.  

Kategori tjetër shumë e rëndësishme për vlerësimin e dënimit është vlerësimi i dëmit të 

shkaktuar nga vepra e kryer.  Kodi penal në nenin 113 ka bërë ndarjen e llojit të dëmit në 

kategori të ndryshme varësisht nga lartësia e tij.38 Dëmi vlerësohet në lidhje me çdo ndikim të 

shkaktuar nga vepra penale (qoftë viktimat që mund të identifikohen ose dëmi në kontekst më 

të gjerë) apo me përfitimin e vërtetë ose të synuar për kryesin. Veprat penale të lidhura me 

korrupsionin në KP, në pjesën më të madhe, e kanë përcaktuar veprën penale duke u bazuar në 

nivelin e dëmit të shkaktuar nga ajo vepër, duke ia caktuar një lartësi specifike dëmit të 

shkaktuar. Kjo do të thotë se ndryshe nga rrethanat e Përgjegjësisë, rrethanat që lidhen me 

dëmin për shumicën e veprave penale në këtë kategori janë përfshirë tashmë si element i veprës 

penale. Në raste të tilla, vlerësimi i dëmit duhet të bëhet duke e vlerësuar nivelin e dëmit brenda 

kufijve të caktuar me ligj, por jo duke i llogaritur dyfish. Për më shumë detaje rreth ndarjes së 

dëmit sipas Kodit penal mund ti referoheni edhe Udhëzuesit specifik për gjobat.39 

Rreziku i shkaktimit të dëmit përfshinë marrjen në konsideratë edhe të gjasave të shkaktimit 

të dëmit dhe shkallën e atij dëmi nëse do ishte shkaktuar. Rreziku i shkaktimit të dëmit është 

më pak serioz sesa ekzistimi i dëmit real. Kur vepra penale ka rrezikuar shkaktim të dëmit por 

kur në realitet një dëm i tillë nuk është shkaktuar (ose është shkaktuar në masë shumë të të 

vogël), qasja normale do të ishte është që të kalohet në kategorinë tjetër më të ulët të dëmit. 

 
38 Kodi Penal i Republikës së Kosovës, Nr.06/L-074, Neni 113,par.31-34, Përkufizimet, Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës, 14.01.2019. 
39 Udhëzues specifik për caktimin e gjobës si sanksion për veprat penale sipas Kodit penal të Republikës së 

Kosovës, miratuar nga Gjykata Supreme më 27 shkurt 2020.  
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Kjo mund të mos jetë e përshtatshme nëse gjasat ose shtrirja e dëmit të mundshëm është 

veçanërisht e lartë. 

Ashtu si për të gjitha veprat penale, rrethanat rënduese sipas nenit 70 paragrafi 2 nuk kufizohen 

VETËM në ato të përmendura në Kodin Penal. Ato iu referohen përgjithësisht të gjitha veprave 

penale në Kod, kështu që ekziston nevojë për interpretim më të gjerë të së njëjtave për t’u 

siguruar që atyre u jepet rëndësia e duhur sipas kategorisë së veprës penale të përfshirë në këtë 

Udhëzues.  

Më poshtë do të gjeni shpjegim më të hollësishëm të rrethanave rënduese të cekura më sipër, 

të cilat kur shoqërohen me karakteristikat specifike të këtij lloji të veprave penale i japin kuptim 

më të mirë nivelit të Përgjegjësisë dhe dëmit, i cili përfundimisht çon në njëtrajtshmëri më të 

madhe në dënimin e kryerësve për vepra të ngjashme në rrethana të ngjashme. Për ta bërë këtë, 

rrethanat rënduese të cekura në ligj do të ndahen sipas nivelit të Përgjegjësisë dhe dëmit.  

Rrethanat e përgjithshme të Përgjegjësisë dhe dëmit për këtë kategori të veprave penale 

demonstrohen por nuk kufizohen vetëm në rrethanat e mëposhtme:  

Kodi Penal, neni 70 par 2:  

2.1. Shkalla e lartë të pjesëmarrjes së personit të dënuar në veprën penale; 

2.2. Shkalla e lartë të dashjes nga ana e personit të dënuar, 

2.11. Nëse vepra penale është kryer si pjesë e veprimtarisë së grupit të organizuar  

kriminal; 

Rrethanat e përfshira në këtë kategori përfshijnë rastet kur më shumë se një kryes janë të 

përfshirë në kryerjen e veprës penale dhe/ose kur ekziston natyrë më e sofistikuar. Që të tre 

këto elemente janë përshkruar në shumë detaje në Udhëzuesin e përgjithshëm të Gjykatës 

Supreme mbi Politikën ndëshkimore40 dhe gjyqtarët dhe profesionistët tjerë ligjore inkurajohen 

që të shqyrtojnë me kujdes elaborimin e këtyre rrethanave sipas atij Udhëzuesi pasi i njëjti 

përmban edhe praktikat e Tribunalit penal për ish-Jugosllavi në Hagë. Për secilën nga rrethanat 

e sipërme elaborimi që jepet në Udhëzuesin e përgjithshëm është shumë relevant për veprat e 

natyrës korruptive. Andaj, qëllimi i kësaj rezymeje të dhënë më poshtë nuk është përsëritja e 

koncepteve të shprehura në atë Udhëzues, por në identifikimin e nën-kategorive të rrethanave 

 
40 Udhëzuesi për politikën ndëshkimore, miratuar nga Gjykata Supreme më 14 shkurt 2018. Par.5.1; 5.2 
dhe 5.6 
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të mësipërme që mund të jenë më specifike për veprat korruptive dhe të keqpërdorimit të 

detyrës zyrtare. Nën-kategoritë e përshkruara më poshtë kanë marrë për bazë edhe disa nga 

rrethanat e përshkruara në Udhëzuesin për veprat e korrupsionit të Komisionit për Politikë 

ndëshkimore të Britanisë së madhe.41 

- Natyra e sofistikuar e veprës penale/shkalla e lartë e planifikimit.- Ky është element 

që veçanërisht lidhet me elementin e veprës penale ose bashkëkryerjen. Është element shumë 

i zakonshëm në veçanti në veprat penale që përfshijnë keqpërdorimin e autorizimeve me qëllim 

të përfitimit të konsiderueshëm dhe rrethanë shumë domethënëse që duhet të merret në 

konsideratë gjatë ashpërsimit. Shpesh është e ndërlidhur me rastet kur vepra penale është 

kryer përgjatë një periudhe të gjatë kohore. Ekziston mundësia e dyfishimit të rrethanës-

shkalla e lartë e pjesëmarrjes me shkallën e lartë të dashjes. Gjykata duhet t’ia atribuojë 

planifikimin kësaj rrethane. Kjo bazohet në faktin që planifikimi është vetëm një nga çështjet 

që ndikojnë në shkallën e pjesëmarrjes. Ndërsa ekzistimi i planifikimit është provë e 

drejtpërdrejtë e paramendimit. Një element i cili tregon tutje për një sofistikim më të lartë 

dhe pjesëmarrje më të madhe të kryesit është edhe përpjekja apo edhe angazhimi i kryesit 

për të fshehur apo shkatërruar provat.  Me Kodin e ri penal kjo e fundit është paraparë si 

vepër e veçantë penale.42  Megjithatë nëse nuk është e mundur të përfshihet si vepër e veçantë 

penale atëherë gjykata mund ta përfshijë si rrethanë rënduese pasi e njëjta lidhet me shkallën e 

lartë të dashjes dhe shpesh me planifikim më të madh në kryerjen e veprës penale. 

-  Roli udhëheqës kur kryerja e veprës është pjesë e veprimtarisë grupore.- Ekzistimi i 

elementit të bashkëkryerjes ose grupit të organizuar duhet të ketë peshën më të madhe gjatë 

caktimit të dënimit. Gjyqtari duhet të marrë parasysh çdo herë rolin e kryesit individual në 

kryerjen e veprës penale. Si rregull i përgjithshëm, kryesi me rol udhëheqës në kryerjen e kësaj 

vepre penale duhet të dënohet më rëndë e jo të trajtohen njëjtë të gjithë pa marrë parasysh rolin 

individual të secilit.    

- Vepra e kryer për ta lehtësuar aktivitetin tjetër kriminal.- ky lloj i rrethanave është 

shumë i zakonshëm në veprat penale të lidhura me korrupsionin dhe në veçanti në veprat penale 

që përfshijnë grupe të organizuara kriminale. Kurdo që një rrethanë e tillë nuk është e shënuar 

 
41 Udhëzues final për veprat e Mashtrimit, Ryshfetit dhe Shpërlarjes së parave, Komisioni për Politikë 
ndëshkimore, Britania e madhe, tetor 2014.  
42 Kodi penal i Republikës së Kosovës Nr.06/L-074, Neni 389, Manipulimi me prova, Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Kosovës, 14.01.2019.  
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si element i veprës penale, ajo duhet të merret në konsideratë për ashpërsim. Kjo rrethanë është 

e sqaruar shumë mirë në Udhëzuesin për politikë ndëshkimore më saktësisht në pikën 5.1 të 

këtij Udhëzuesi.43  

- Veprat e natyrës transnacionale.- Ky është element tjetër rëndues me rëndësi 

specifike në caktimin e dënimit pasi përfshin elementin transnacional të veprës penale. 

Ekzistimi i kësaj rrethane tregon një shkallë më të lartë të sofistikimit gjë që domosdoshmërisht 

kërkon edhe dënueshmëri më të lartë për kryesi/t.  

- Përfshirja e të tjerëve përmes presionit.- Për dallim nga pozita drejtuese si pjesë e 

veprimtarisë grupore, kjo rrethanë përqendrohet në përdorimin nga ana e të pandehurit të 

personave apo zyrtarëve të tjerë, të cilët nuk janë të akuzuar penalisht, në përgatitjen ose 

ekzekutimin e veprës penale. Nuk çon peshë nëse veprimet e ndërmarra nga zyrtarët e tjerë 

ishin të ligjshme apo jo. Kjo rrethanë ashpërsohet edhe më tej nëse ata zyrtarë të përfshirë janë 

vartës të pandehurit ose pozita e të pandehurit në lidhje me zyrtarin tjetër ishte rrethanë 

domethënëse motivuese për ndërmarrjen e veprimit. Ashpërsimi bazohet në dëmin e shtuar të 

shkaktuar institucionit(eve) përfshirë dhe ndikimin në individë. Mund të ketë dyfishim me 

veprën nga neni 419 i Kodit penal (Mashtrimi në detyrë) nëse është ngritur akuzë për këtë vepër 

penale dhe përdorimi i zyrtarëve tjerë përfshin mashtrim- në këtë rast kjo rrethanë nuk mund 

të përdoret për ashpërsim. 

Kodi Penal, neni 70 par 2 

2.3. Prezenca e dhunës ose kanosjes me dhunë në kryerjen e veprës penale; 

2. 5 nëse vepra penale përfshin disa viktima; 

2.8 Shkalla e dëmit të shkaktuar nga personi i dënuar, përfshirë vdekjen, lëndimin e 

përhershëm, transmetimin e sëmundjes tek viktima apo çfarëdo dëmi tjetër të 

shkaktuar viktimës ose familjes së tij; 

Këto rrethana grupohen në një kategori pasi në përgjithësi ato i referohen jo vetëm peshës së 

veprës penale, por edhe nivelit të dëmit. Në përgjithësi, këto rrethana mund të lidhen me veprat 

penale kundër jetës dhe trupit ose integritetit seksual, megjithatë ato mund të aplikohen edhe 

në vepra penale të lidhura me korrupsionin nëse u jepet interpretim më i gjerë. Ne vijim është 

 
43 Ibid. supra note 5, fq.59.  
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paraqitur përmbledhje e disa prej nën-rrethanave, të cilat mund të konsiderohen si shtjellim i 

rrethanave ligjore të paraqitura më lart.   

- Hapat e ndërmarrë për të parandaluar palën e dëmtuar ose personat tjerë që të 

raportojnë, ndihmojnë ose mbështesin ndjekjen penale. Përveç rrethanës së fshehjes ose 

shkatërrimit të provave, kryesi mund të shkoj edhe më tej e të ndërmarr veprime specifike për 

të parandaluar 'sinjalizuesit e mundshëm' që të raportojnë këtë dukuri dhe eventualisht të 

kontribuojnë në ndjekjen penale të këtyre kryerësve. Prania e elementit të tillë është shumë e 

rëndësishme për ashpërsimin e dënimit. Këto mund të jenë veprime që ndërmerren kundër 

dëshmitarëve ose viktimave të mundshme para zbulimit të veprës penale. Mund të ketë situata 

kur kanosja me dhunë përveç viktimës mund ti drejtohet palëve të treta. Në këto raste gjykata 

duhet të shqyrtoj raportin ndërmjet veprës së përgjithshme dhe kanosjes me dhunë. Nëse 

kanosja me dhunë që i bëhet palëve të treta ka ndonjë lidhje me veprën e përgjithshme, atëherë 

gjykata duhet ta konsideroj si rrethanë rënduese, edhe nëse kanosja nuk i është drejtuar 

viktimës. Kjo rrethanë nuk bënë dallim ndërmjet viktimës së krimit dhe palës së tretë. 

Sikurse edhe referenca e mësipërme, gjykata duhet të ketë kujdes ndaj dyfishimit të rrethanës 

rënduese me elemente të veprës penale nëse kemi akuzë të ngritur edhe për veprat e veçanta si:  

• Pengimi i të provuarit apo procedurës zyrtare (neni 386); 

• Frikësimi gjatë procedurës penale (neni 387); 

• Hakmarrja (neni 388);  

• Manipulimi me prova (neni 389); etj.  

- Motivuar nga pritjet për përfitim financiar, tregtar ose politik.- Në disa prej 

veprave penale të lidhura me korrupsionin nuk është e mundur të përcaktohet niveli i përfitimit 

për shkak të natyrës së veprës penale. Në veprat e tilla penale kur kjo rrethanë nuk është 

element i veprës penale, por konstatohet se i pandehuri e ka kryer atë me qëllim të ndonjë favori 

tjetër ose përfitimi për veten e tij, është shumë e rëndësishme që të merret në konsideratë për 

ashpërsim të veprës.  Shembull, nëse një person zyrtar duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin 

e tij zyrtar në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë kryen një veprim që bie në kundërshtim 

me detyrat e tij, në këmbim të një vlere të caktuar, atëherë i njëjti ka kryer veprën penale të 

keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Nëse, tutje po i njëjti person nga po i njëjti veprim, përfiton 

më vonë edhe në aspektin politik, p.sh. duke përfituar vota në procesin e ardhshëm politik për 
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shkak të atij veprimi, një rrethanë e tillë do duhej përfshirë si rrethanë rënduese (nëse është e 

mundur të bëhet lidhja e tillë).  

- Ndikimi më i gjerë në shoqëri.- Në veprat penale të lidhura me korrupsionin, kjo 

kategori e rrethanave përfshin vlerësimin e dëmit jo vetëm ndaj individit, por edhe më shumë 

ndaj shoqërisë në përgjithësi. Megjithatë, gjykata duhet të ketë parasysh se përdorimi shabllon 

i kësaj rrethane nuk është i rekomandueshëm. Zakonisht për përfshirjen e rrethanave rënduese 

kërkohet një standard më i lartë i të argumentuarit sesa tek rrethanat lehtësuese. Në këtë rast 

nuk bëhet fjalë vetëm përhapjen e veprave të kësaj natyre, por ndikimi më i gjerë që një veprim 

i kryesit mund të ketë në shoqëri. Shembull konkret do të ishte nëse shpronësimi pa kurrfarë 

kriteri dhe në masë të madhe i tokave bujqësore për ndërtimin e infrastrukturës rrugore ka 

ndikuar në degradim të tokave e rrjedhimisht ka ndikuar në mirëqenien e qytetarëve të një 

rajoni të caktuar apo të Kosovës në përgjithësi nëse është e një përmase shumë të madhe. Në 

përfshirje si rrethanë rënduese, do mund të jepet një përmbledhje e përmasave të këtij veprimi 

e jo vetëm të shikohet dobia pasurore nga e cila mund të ketë përfituar një individ apo grup 

individësh.  

 - Ndikim në kategori të ndjeshme të shoqërisë apo fondeve që ndërlidhen me këto 

kategori. Ndonëse viktime e krimit është shpesh edhe Shteti, humbja e fondeve mund të ketë 

ndikim anësor në përfituesit e atyre fondeve të shtetit të cilët mund të jenë të ndjeshëm. 

Ashpërsimi aplikohet kur abuzimi ose shkelja është kryer nga zyrtari i punësuar brenda në 

institucione apo kur dëmi shkaktohet brenda një nënsektori/departamenti institucional që ofron 

asistencë të drejtpërdrejtë publike për qytetarët e Kosovës në formë të shërbimeve ose 

financimit për: 

• Shërbime mjekësore të mbështetura ekskluzivisht ose në masë të konsiderueshme nga 

fondet publike; 

• Programe të asistencës sociale për familjet ose individët e varfër; 

• Mbështetje për personat me aftësi të kufizuara mendore ose fizike; 

• Fonde të pensioneve që shpërndahen ose mbahen nga institucionet publike; 

• Institucione publike të arsimit përfshirë Universitetin; 

• Çdo situatë tjetër në të cilën gjykata konstaton dëmtim të aftësisë së institucionit për të 

ofruar shërbime për personat e ndjeshëm.  



 

 

 

37 

 

- Kërcënimi për shëndetin publik - Nëse veprimtaria kriminale paraqet kërcënim për 

shëndetin publik, gjykata duhet ta merr në konsideratë këtë si rrethanë të rëndësishme për 

ashpërsim. Shembull tipik mund të jetë ofrimi i mallrave ose shërbimeve të standardit të ulët 

që vijnë si rezultat i sjelljes korruptive. Këtu mund të përfshihet edhe tregtimi i mallrave me 

rrezik të shtuar për shëndetin publik.  Ky mund të jetë kërcënim i drejtpërdrejtë dhe i 

menjëhershëm ose që zhvillohet në periudhë më të gjatë kohore duke ndikuar në sigurinë dhe 

jetën e qytetarëve të Kosovës. Ashpërsimi do të varet drejtpërsëdrejti nga numri i qytetarëve të 

ekspozuar dhe urgjenca e serioziteti i dëmit të mundshëm. Ekzistojnë raste të shumta të 

dokumentuara ku korrupsioni rezulton drejtpërdrejt në ekspozimin e qytetarëve të Kosovës 

ndaj mallrave të dyshimta ose të standardeve të ulëta. Këto shpesh janë të lidhura me 

mashtrimet në prokurim dhe mund të përfshijnë: 

• Blerjen e materialeve të ndërtimit ose shërbimeve të ndërtimit; 

• Blerjen, shpërndarjen ose licencimin e ilaçeve nën standardin e kërkuar ose të 

falsifikuara; 

• Blerjen, shpërndarjen ose licencimin e artikujve ushqimorë nën standardin e kërkuar. 

Sikurse edhe në referencat e mësipërme gjykatat gjithnjë duhet të kenë parasysh nëse veprimet 

e kryesit përmbushin elementet e veprave përkatëse nga Kapitulli XXII i Kodit penal (Veprat 

penale kundër shëndetit publik), për të u siguruar se nuk kemi dyfishim të numërimit edhe si 

rrethanë edhe si element nëse i pandehuri ngarkohet me keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe me 

ndonjë nga veprat nga ky Kapitull. Megjithatë, ndikimi në shëndetin publik asnjëherë nuk 

duhet të anashkalohet dhe atë duke e marrë gjithnjë ose si element rëndues ose si vepër të 

veçantë penale varësisht nga specifikat e rastit.  

- Ndikimi në mjedis - kjo rrethanë është për nga natyra e ngjashme me atë që është 

përshkruar më lart, por shpesh shpërfillet gjatë ndjekjes penale dhe gjykimit të veprave penale 

të lidhura me korrupsionin. Ndonëse  Kodi Penal përmban kapitull të veçantë për veprat penale 

kundër mjedisit, kafshëve, bimëve dhe objekteve kulturore (Kapitulli XXVII), në rastet kur jo 

të gjitha elementet e një vepre të tillë konfirmohen, gjykata duhet ta merr në konsideratë këtë 

rrethanë për ashpërsim të dënimit.  Ndikimi në mjedis duhet gjithnjë të ketë peshë në ashpërsim 

të dënimit. Se sa do të jetë pesha varet nga serioziteti i këtij ndikimi.  Duke pasur parasysh 

ndryshimet e mëdha klimatike në nivel global, BE në veçanti ka avanuar Direktivat e saj në 

mbrojtjen e mjedisit duke kërkuar që edhe çështje si investimet në ekonomi, tregtia dhe çështje 

tjera të jenë në pajtueshmëri me legjislacionin e BE për mbrojtje të mjedisit. Duke qenë se 
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Kosova mbetet ende një shtet jashtë integrimit Evropian, mund të jetë shënjestër e atyre 

kompanive që tentojnë që me një kosto të ulët të invesojnë në Kosovë pa pasur parasysh 

ndikimet që investimet e tyre mund të kenë në mjedis. Kompani të tilla mund të jenë të 

predispozuara në korruptim të akterëve në Kosovë që do u mundësojnë një investim të tillë. 

Andaj është me rëndësi që me rastin e zhvillimit të hetimeve dhe trajtimit të këtyre rasteve nga 

sistemi i drejtësisë, gjithsesi të merret në konsideratë elementi i ndikimit në mjedis, jo vetëm 

për qëllim të hulumtimit të korrupsionit por edhe për të shërbyer si preventivë e përgjithshme 

për çfarëdo investimi pa kriter në Kosovë. Indikacionet potenciale për korrupsion janë të 

elaboruara me shembuj më në detaje në pjesën e 1rë të këtij Udhëzuesi.  

 

Kodi Penal, neni 70 par 2 

2.9 çfarëdo keqpërdorimi të pushtetit ose pozitës zyrtare nga personi i dënuar në 

kryerjen e veprës penale; 

2.10 dëshmi të shkeljes së besimit nga ana e personit të dënuar; 

Në rastet kur keqpërdorimi i pushtetit është element i dukshëm dhe i qartë, kjo rrethanë nuk 

duhet të merret në konsideratë për ashpërsim për shkak të llogaritjes së dyfishtë. Mirëpo, natyra 

e rrethanave rënduese nga paragrafi 2.9 dhe 2.10 në lidhje me korrupsionin zyrtar dhe veprat 

penale kundër detyrës zyrtare në përgjithësi do të jetë minimale. Për të përcaktuar nëse 

paragrafi 2.9 është marr në konsideratë tashmë në kuadër të veprës penale, Gjykata duhet ta 

marrë në konsideratë që keqpërdorimi përfshin si veprimet ashtu edhe mosveprimet, si dhe 

ushtrimin e autorizimeve përtej atyre që i janë dhënë me ligj.   

Ne vijim është paraqitur zbërthim i disa prej nën-rrethanave, të cilat mund të konsiderohen si 

shtjellim i rrethanave ligjore të paraqitura më lart: 

• Keqpërdorimi i pozitës së pushtetit të konsiderueshëm apo besimit ose përgjegjësisë; 

• Korrupsioni i synuar (i drejtpërdrejt ose i tërthortë) i një zyrtari të lartë që ushtron funksion 

publik; 

• Korrupsioni i synuar (i drejtpërdrejt ose i tërthortë) i gjyqtarit, prokurorit ose zyrtarit të 

zbatimit të ligjit; 

• Përgjegjësimi i tjerëve në mënyrë të gabueshme 
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Hetimi i rasteve të profilit të lartë shpesh karakterizohet nga shkalla e lartë e sofistikimit në 

lidhje me metodën e kryerjes së veprës dhe kamuflimit të krimit.  Pozita e kryesit është rrethana 

më e rëndësishme për këtë kategori të veprave penale pasi që përcakton peshën e veprës penale. 

Sa më e lartë të jetë pozita e kryesit të veprës penale (në Qeveri ose institucione të tjera), aq 

më i ashpër duhet të jetë dënimi.  Si e tillë, vlerësohet se forma më e rëndë e korrupsionit dhe 

ryshfetit nënkupton ryshfetin e gjyqtarëve, prokurorëve, zyrtarëve të policisë dhe pozitave tjera 

të ndjeshme. Mungesa e besimit në drejtësi në veçanti është fatale për demokracinë dhe 

zhvillimin si dhe inkurajon përsëritjen e korrupsionit. Pranimi i ryshfetit ose ryshfeti në 

tentativë i një personi që është në pozitë për të ndikuar drejtpërsëdrejti në administrimin e 

drejtësisë është çështje jashtëzakonisht e rëndë dhe parandalimi dhe dekurajimi i përgjithshëm 

për kryerjen e këtyre veprave është shumë i rëndësishëm. Duke parë përtej vetë veprimeve, për 

faktin që publiku shpesh ka tendencë që ta shohë gjyqësorin si autoritet të korruptuar, çdo akt 

korruptimi i sistemit të drejtësisë është veçanërisht i rëndë. Kur qëllimi i ryshfetit është të prishë 

rrjedhën e drejtësisë, veçanërisht në rastet e një vepre të rëndë penale, kryesit duhet të 

ndëshkohen rëndë. 

Për qëllime ilustrimi do marrim edhe shembullin pikërisht lidhur me ryshfetin por kësaj radhe 

lidhur me nenin 422 (Dhënia e ryshfetit) e cila mund të ushtrohet nga kushdo me qëllim që të 

ndikojë në personin zyrtar. Në këto raste nëse ryshfet jep një person zyrtar për një person tjetër 

zyrtar atëherë edhe rrethana e keqpërdorimit të pushtetit apo pozitës zyrtare  duhet të merret 

parasysh pasi personi zyrtar nuk përmendet si element i veprës penale. Në këtë rast kjo rrethanë 

duhet të ketë peshë shumë më të madhe në matjen e dënimit për shkak të pozitës dhe ndikimit 

që i njëjti ka shfrytëzuar duke qenë si person i mveshur me autoritet zyrtar. 

 

Kodi Penal, neni 70 par 2 

2.12. nëse vepra penale është akt i urrejtjes, që nënkupton cilëndo vepër penale të kryer ndaj 

personit, grupit të personave, ose pronës, motivuar në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, identitetit 

gjinor, gjuhës, fesë, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronë, 

gjendjes ekonomike, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër 

personal, ose për shkak të afërsisë me personat me karakteristikat e lartpërmendura,, përveç 

nëse ndonjë nga këto karakteristika përbën element të veprës penale; 
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Edhe në rastet e veprave penale nga Kapitulli XXXIII, përkatësisht Korrupsionit zyrtar dhe 

veprave penale kundër detyrës zyrtare, ka raste kur  vepra penale nga ky kapitull mund të kryhet 

ndaj personit ose grupit të personave ose pronës për shkak të origjinës etnike,   shtetësisë, 

gjuhës, besimeve fetare, mungesës së besimeve fetare dhe dallimeve të tjera. Ky dallim mund 

të shfaqet nga personi zyrtar qoftë shprehimisht ose në mënyrë të heshtur gjatë ushtrimit të 

detyrës zyrtare duke qenë kështu në shkelje të neneve 414 par.3 nënpar.3.2, 3.5 dhe 3.6 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Kodi Penal, neni 70 par 2 

2.13 ndonjë dënim penal të mëparshëm të personit të dënuar;  

Dënimet e mëparshme janë rrethanë shumë e rëndësishëm në matjen e dënimit. Kur të caktohet 

dënimi për kryesit që janë dënuar edhe më parë, gjykata duhet të marrë parasysh:  

• natyrën e veprës penale me të cilën lidhet dënimi dhe rëndësinë ose ngjashmëria e saj me 

veprën aktuale;  

• koha që ka kaluar që nga dënimi paraprak;  

Ky vlerësim duhet gjithashtu të përfshijë çdo mosrespektim të urdhrave të gjykatës (përderisa 

nuk është trajtuar si vepër e veçantë penale sipas nenit 393, Mospërfillja e gjykatës), 

dorëzaninë, dënimin me kusht etj. 

 

3. Rrethanat lehtësuese sipas Kodit Penal  

 

3.1  Rrethanat përkatëse lehtësuese sipas ligjit 

Kodi penal përmban një numër rrethanash lehtësuese në nenin 70 par.3, të cilat duhet të merren 

parasysh për caktimin e dënimit të duhur të veprës penale. Pothuajse të gjitha rrethanat 

lehtësuese të numëruara në paragrafin 3 mund të konsiderohen të aplikueshme për këtë kategori 

të veprave penale, por ka nevojë të zbërthehen në më shumë hollësi për ato që janë relevante 

për llojet e veprave penale të përfshira në këtë udhëzues. Më poshtë është lista e rrethanave 

lehtësuese që janë më së shumti të aplikueshme për këtë kategori siç përcaktohet nga Kodi 

penal:  



 

 

 

41 

 

3.3. rrethanat personale dhe karakteri i personit të dënuar;  

3.4. dëshmia që personi i dënuar ka luajtur rol relativisht të vogël në veprën penale; 

3.5. fakti që personi i dënuar ka marrë pjesë në veprën penale jo si kryes kryesor por 

përmes ndihmës, inkurajimit ose duke ndihmuar tjetrin në ndonjë mënyrë tjetër; 

3.6. mosha e personit të dënuar, i ri apo i moshuar; 

3.7 dëshmia që personi i dënuar ka bërë dëmshpërblimin apo kompensimin e viktimës; 

3.8. bashkëpunimi i përgjithshëm i personit të dënuar me gjykatën, përfshirë dorëzimin  

vullnetar; 

3.9. bashkëpunimi i përgjithshëm i personit të dënuar në hetimin ose ndjekjen penale 

3.10. pranimi i fajit; 

3.11. keqardhja e shfaqur nga personi i dënuar; 

3.12. sjellja e personit të dënuar pas konfliktit; 

Paragrafët e mëposhtëm shërbejnë për qëllim të grupimit të rrethanave lehtësuese ligjore të 

ngjashme në të njëjtën kategori, duke shpjeguar rëndësinë e tyre dhe duke përfshirë më shumë 

hollësi për nën-rrethanat tjera që bien në ato kategori. 

3.2  Rrethanat që lidhen me rrethanat personale të kryesit  
 

Kodi Penal, neni 70 par 3 

3.3 rrethanat personale dhe karakteri i personit të dënuar;  

3.6 mosha e personit të dënuar, i ri apo i moshuar; 

Këto rrethana përfshijnë rrethana të ndryshme që zakonisht tregojnë një cilësi ose situatë të 

caktuar të kryesit, të cilat qojnë peshë në lartësinë e dënimit të shqiptuar. Rrethanat janë 

shtjelluar më me hollësi në vijim:  

- Karakteri i mirë dhe/ose sjellja shembullore;  

- Mosha; 

- Pendimi; 

- Kushtet e rënda mjekësore që kërkojnë trajtim urgjent, intensiv ose afatgjatë; 

- Kujdestar i vetëm ose parësor i familjarëve të varur nga ai/ajo; 

- Nuk është motivuar nga përfitimi personal;  

- Vetëdije të kufizuar të peshës së veprimeve korruptive. 
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- Koha e kaluar që nga zbulimi, kur kalimi i kohës nuk ka rrjedh si rezultat i veprimit apo 

sjelljes së kryesit. 

Ajo që është vërejtur nga analiza e vendimeve të gjykatës është se gjykata zakonisht i referohet 

vetëm rrethanave të ndryshme lehtësuese dhe në veçanti atyre që lidhen me rrethanat personale 

të kryesve pa bërë përpjekje për ta përcaktuar të vërtetën prapa një rrethane lehtësuese 

personale si p.sh. duke kërkuar dëshmi ose dokumente mbështetëse për gjendjen financiare të 

të pandehurit, sigurimin e mbështetjes për familjen/fëmijët, kushtet mjekësore etj.44 Derisa 

rrethanat e mësipërme mund të jenë shumë të rëndësishme për rastet individuale, pesha e tyre 

duhet të vlerësohet në matjen e dënimit dhe si rregull i përgjithshëm e njëjta duhet të ketë peshë 

shumë më të vogël në krahasim me rrethanat që lidhen me dëmin e shkaktuar apo/dhe 

përgjegjësinë e kryesit. Duke qenë se përdorimi i rrethanave lehtësuese të kësaj kategorie është 

shumë i pranishëm për të gjitha kategoritë e veprave penale, konsiderohet se një zbërthim i 

mëtutjeshëm i tyre e ka vendin në udhëzuesin e përgjithshëm dhe gjykata duhet referuar në atë 

Udhëzues. Megjithatë ajo që duhet potencuar, dhe që është potencuar në vazhdimësi, është se 

tek veprat e këtij kapitulli, rrethanat e tilla duhet të luajnë një rol minimal në matjen e dënimit 

dhe as për së afërmi të mos kenë peshën e rrethanave që lidhen me dëmin dhe përgjegjësinë e 

kryesit. Natyrisht siç është potencuar në vazhdimësi, në një sistem akuzator kërkohet angazhim 

më i madh i palëve (prokurorit dhe mbrojtjes) në ofrimin e të dhënave të mbështetura në mënyrë 

që gjykata të bëj një përcaktim nëse rrethanat e tilla qëndrojnë dhe nëse kanë peshë të 

mjaftueshme sa të ndikojnë në uljen e dënimit. Duke iu referuar prapë Udhëzuesit për politikë 

ndëshkimore, aty gjejmë një numër shembujsh të dhënë në veçanti nga Tribunali për ish-

Jugosllavi që i referohen vendimmarrjes së këtij tribunali lidhur me rrethanat personale të 

kryesit.45 Është karakteristike se nga praktika e gjykatave në Kosovë ende nuk ka një përcaktim 

të qartë se çfarë konsiderohet moshë e re dhe çfarë moshë e shtyrë. Moshë e re konsiderohet si 

dikush që ka arritur moshën 21 vjeç, 35 apo edhe 40 vjeç, gjersa mosha si rrethanë lehtësuese 

i referohet edhe moshës mbi 55 vjeç.  

 

 

 

 
44 Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës, Analizë e Politikës ndëshkimore në rastet e korrupsionit, 
fq.17, Prishtinë 2019.  
45   Ibid. supra note 5, fq.110-121. 
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Kodi Penal, neni 70 par 3 

3.4 dëshmia që personi i dënuar ka luajtur rol relativisht të vogël në veprën penale;  

3.5 fakti që personi i dënuar ka marrë pjesë në veprën penale jo si kryes kryesor por 

përmes ndihmës, inkurajimit ose duke ndihmuar tjetrin në ndonjë mënyrë tjetër; 

Rrethanat e mësipërme janë kryesisht të tilla që tregojnë Përgjegjësi më të ulët të të pandehurit. 

Të njëjtat janë elaboruar bashkë edhe në Udhëzuesin e përgjithshëm për Politikë ndëshkimore 

më saktësisht në pikën 6.5 të këtij Udhëzuesi.46 Ato janë veçanërisht domethënëse sepse këto 

kategori e veprave penale shpesh mund të kryhen si pjesë e aktivitetit grupor. Gjykata duhet të 

përcaktojë nivelin e Përgjegjësisë për kryesit individual dhe të caktoj dënimin për ta bazuar në 

nivelin e Përgjegjësisë. Si të tillë tregues të nivelit më të ulët të Përgjegjësisë do të ishin: 

- Roli më i vogël ose periferik në veprimtarinë e organizuar;  

- Të përfshirë përmes dhunës, shtrëngimit, frikësimit ose shfrytëzimit;  

- Planifikim shumë i vogël ose joekzistues; 

- Vepër penale oportuniste, e kryer një herë të vetme;  

Natyrisht kur i referohemi rrethanës se vepra është kryer përmes shtrëngimit, frikësimit ose 

shfrytëzimit, duhet të kemi parasysh edhe dispozitat e Kodit penal të cilat përjashtojnë 

përgjegjësinë në rast të dhunës, shtrëngimit apo kanosjes së papërballueshme. Rrethana e 

mësipërme më saktësisht i referohet paragrafëve 2 dhe 3 të nenit 14 dhe paragrafit 3 të nenit 

15 me të cilat dispozita edhe është thënë shprehimisht se këto rrethana mund të ndikojnë në 

zbutjen e dënimit.  

Kodi Penal, neni 70 par 3 

3.7. dëshmia që personi i dënuar ka bërë dëmshpërblimin apo kompensimin e viktimës;  

3.8. bashkëpunimi i përgjithshëm i personit të dënuar me gjykatën, përfshirë dorëzimin 

vullnetar;  

3.9. bashkëpunimi i përgjithshëm i personit të dënuar në hetimin ose ndjekjen penale;  

3.10. pranimi i fajit;  

3.11. keqardhjen e shfaqur nga personi i dënuar;  

3.12. sjelljen e personit të dënuar pas konfliktit; 

 
46 Ibid. supra note 5, fq.115. 
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Është fakt i njohur se veprat penale të lidhura me korrupsionin janë nga veprat më të vështira 

për tu provuar sepse në shumicën e rasteve të dy palët kanë një lloj interesi ose ekzistojnë disa 

rrethana tjera që e bëjnë të vështirë raportimin e tyre nga viktimat e mundshme apo edhe 

bashkëkryesit. Për shkak të arsyeve të mësipërme, rrethanat procedurale të elaboruara në këtë 

pjesë mund të luajnë rol të rëndësishëm në procesin e vendimmarrjes për caktimin e dënimit 

dhe si rrjedhojë edhe në shqiptimin e dënimit përfundimtar.  Sidoqoftë, përdorimi i tyre ashtu 

si te rrethanat tjera duhet të arsyetohet siç duhet.  

- Sjellja korrekte e kryesit.- është një nga rrethanat më së shpeshti të përdorura nga gjykatat 

nga ana e kryesit. Siç është shpjeguar në Udhëzuesin e përgjithshëm për politikën 

ndëshkimore 47  kjo është rrethanë konfuze që mezi mund të thuhet se kualifikohet si 

rrethanë lehtësuese. Kjo ‘rrethanë’ është bërë pjesë e terminologjisë gjyqësore gjatë 

shqiptimit të dënimeve pa specifikuar në asnjë rast se çka nënkupton kjo rrethanë dhe në 

veçanti në rastet e korrupsionit të trajtuara në raportin analitik të Komisionit Këshilldhënës 

për Politikë Ndëshkimore. Paraqitja në gjykatë siç është urdhëruar, mos prishja e rendit në 

proces gjyqësor dhe trajtimi i të tjerëve me respekt minimal janë detyrime themelore të të 

qenit qytetar i Republikës së Kosovës dhe nuk meritojnë shpërblim me zbutje të dënimit. 

Natyrisht, ligji lejon përdorimin e kësaj rrethane, por ajo duhet të kuptohet siç duhet dhe të 

përdoret në raste të kufizuara.48  

 

- Dëmshpërblimi.- pagesa e kompensimit apo dëmshpërblimi nga ana e kryesit është 

rrethanë e rëndësishme që mund të ndikojë në një dënim më të ulët edhe tek veprat penale 

nga ky kapitull. Megjithatë, është e rëndësi të bëhet dallimi nëse kompensimi apo 

dëmshpërblimi është bërë në mënyrë vullnetare dhe meritore nga kryesi ende pa u 

urdhëruar nga gjykata. Në këtë rast do të konsiderohej edhe si shprehje e pendimit nga 

kryesi. 

 

- Te bashkëpunimi i kryesit me gjykatën përfshirë dorëzimin vullnetar është e 

rëndësishme që ky bashkëpunim të jetë i sinqertë dhe të minimizojë shpenzimet e gjykatës 

për ta sjell kryesin në seancë gjyqësore, në mënyrë që të merret si rrethanë lehtësuese me 

rastin e caktimit të dënimit. 

 

 
47 Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës, Udhëzues për politikën ndëshkimore, Kosovë, 15 shkurt 2018.  
48 Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës, Analizë e Politikës ndëshkimore në rastet e korrupsionit, fq.17, 

Prishtinë 2019. 
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- Rrethana e pranimit të fajit dhe ajo e keqardhjes së shfaqur nga personi i dënuar ndodh 

shpesh që të dyfishohet në llogaritjen e dënimit përfundimtar. Kjo për arsye se keqardhja e 

shfaqur paraqet një lloj të pranimit të fajit. Pranimi i fajit si rrethanë lehtësuese është i 

rëndësishëm dhe i jepet pesha e duhur varësisht nga koha e pranimit. Duke pasur parasysh 

ekonomizimin e procesit gjyqësor gjegjësisht shmangies së shpenzimeve të mëdha të 

procesit gjyqësor, pranimi i hershëm i fajit është bazë për zbutje më të madhe të dënimit se 

rasti i momentit të fundit të gjykimit kur i pandehuri bindet se nga administrimi i të gjitha 

provave gjasat janë që do të shpallet fajtor dhe do të dënohet andaj edhe, vendos ta pranoj 

Përgjegjësinë me qëllim që të përfitojë nga zbutja e dënimit.  

 

 

 

 

 

 

 

IV. Kategorizimi i rrethanave dhe elementeve me peshë në matjen e 
dënimit tek veprat nga Kapitulli XXXIII 
 

Pas zbërthimit në detaje të dispozitave të KPRK që kanë të bëjnë me rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese që mund të jenë relevante në matjen e dënimit tek veprat e kësaj kategorie, për ta bërë 

më të lehtë për Gjykatën peshimin e këtyre rrethanave si dhe mënyrën se si shprehen elementet 

e ndryshme të veprës penale, më poshtë janë dhënë dy kategori të tabelave. Tabelat e 

mëposhtme japin një pasqyrim se si mund të peshohen rrethanat e ndryshme për nga rëndësia 

e tyre. Tabelat i orientojnë gjyqtarët mbi atë se cilat nga rrethanat e elaboruara më sipër bijnë 

në kuadër të rrethanave që lidhen me Përgjegjësinë e kryesit apo lartësinë e dëmit të shkaktuar 

pa marrë parasysh nëse janë të shprehura si rrethana apo si element i veprës penal- pra duke i 

analizuar dhe peshuar me të njëjtën logjikë. Me rëndësi është të kuptohet se rrethanat e 

mëposhtme i referohen vetëm shkallës së Përgjegjësisë dhe Dëmit, të cilat edhe sipas 

Udhëzuesit të përgjithshëm të politikës ndëshkimore konsiderohen rrethanat më të rëndësishme 

në matjen e dënimit. Për qëllim të kalkulimit më të lehtë këto rrethana janë grupuar në kategori.  

Kombinimi i kategorive shpie deri tek shtrirje e  dënimit.  

Kategoritë e mëposhtme pra i referohen vetëm fajit dhe dëmit dhe nuk përfshijnë: 
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- Recidivizmin. Kjo për faktin se për këtë është e elaboruar më qartë edhe në dispozitat e 

Kodit penal që lidhen me ashpërsimin përtej kufirit të paraparë maksimal për atë vepër.  

- Rrethanat personale të pandehurit apo  

- Rrethanat procedurale.  

Këto dy të fundit më pas mund të ndikojnë në lartësinë e dënimit brenda diapazonit të dënimit 

të paraparë në tabelat e parapara në pjesën e dytë të këtij Udhëzuesi ku janë përfshirë tabelat 

për secilën vepër penale veç e veç. Në këtë mënyrë ky Udhëzues hap pas hapi fillon nga pjesa 

më e përgjithshme për matjen e dënimit për të kaluar më pas edhe në rekomandime dhe 

ilustrime konkrete se si mund të bëhet matja e dënimit sipas sanksionit të paraparë me secilin 

nen dhe paragraf të këtij Kapitulli.  

1. Përgjegjësia- 

Tabela e mëposhtme jep një zbërthim dhe njëkohësisht edhe grupim të rrethanave të cilat kanë 

të bëjnë me Përgjegjësinë e të pandehurit ose për të bërë diferencimin  kur të njëjtat janë të 

shprehura si elemente të veprës penale ose kur mund të jenë të shprehura  si rrethana në matjen 

e dënimit. P.sh. fakti se dikush është person zyrtar është element i veprës penale në shumicën 

e veprave nga ky kapitull por është me rëndësi (siç u përmend në pjesën narrative por edhe siq 

është shprehur në tabelën e mëposhtme), se çfarë pozite zyrtare mban ai person, a është pozitë 

e lartë/me influencë apo pozitë me më pak ndikim. Në veprat ku personi zyrtar nuk paraqitet 

si element i veprës penale (neni 415, 420, 422, 423 dhe 424) fakti se personi i përfshirë në atë 

vepër është person zyrtar në një pozitë të lartë/me influencë apo pozitë më të ulët/më me pak 

ndikim paraqitet si rrethanë në kuadër të paragrafit 2.9 të nenit 70 të KPRK, dhe sipas 

zbërthimit të kësaj rrethane në këtë Udhëzues, duhet të ketë ndikim në matjen e dënimit sipas 

tabelave përkatëse të shprehura për ato nene. Tabela ka për synim të ju ndihmojë gjyqtarëve në 

përcaktimin e peshës që mund ti japin rrethanave që lidhen me Përgjegjësinë duke u bazuar në 

intenzitetin/shkallën e shprehur të asaj Përgjegjësie. Kjo arrihet duke peshuar të gjitha rrethanat 

që lidhen me rastin si dhe duke gjetur rolin dhe shkallën e përfshirjes së të pandehurit, 

përpjekjet e ndërmarra në planifikimin dhe kryerjen e veprës. Në rastet kur elementet gjyqtari 

gjen rrethana të Përgjegjësisë veç e veç në kategoritë e ndryshme të Përgjegjësisë, atëherë 

gjykata do të vlerësojë cilat nga ato rrethana është më dominuese dhe më pas llogaritjen e 

dënimit e bën sipas tabelës përkatëse për atë kategori dominuese.  

Përgjegjësia demonstrohet nga një ose më shumë rrethana si më poshtë: 
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A – Përgjegjësi e lartë 

Bërja e kërkesës 

Rol udhëheqës, kur kryerja e veprës penale është pjesë e veprimtarisë grupore 

Përfshirja e të tjerëve përmes presionit, ndikimit 

Keqpërdorimi i pozitës së fuqisë së konsiderueshme ose besimit ose përgjegjësisë 

Personi zyrtar në pozitë të lartë lokale apo qendrore apo funksion të rëndësishëm (zyrtar i lartë, 
prokurorë, gjyqtarë, zbatues të ligjit etj)  

Natyra e sofistikuar e veprës penale / shkalla e lartë e planifikimit/vepër transnacionale  

Vepra penale e kryer gjatë një periudhe kohore të vazhdueshme 

Përpjekja apo angazhimi për të fshehur apo shkatërruar provat 

Vepra e kryer për ta lehtësuar aktivitetin tjetër kriminal 

 

B – Përgjegjësiae mesme 

Rol i rëndësishëm kur kryerja e veprës penale është pjesë e veprimtarisë në grup 

Përfshirja e të tjerëve përmes mashtrimit 

Raste të tjera që bien midis kategorive A ose C sepse: 

       Faktorët janë të pranishëm në A dhe C të cilët ekuilibrojnë njëri-tjetrin ose 

       Përgjegjësia e kryesit të veprës penale bie midis faktorëve të përshkruar në A dhe C 

 

C – Përgjegjësi e ulët 

Kryesi i veprës penale i përfshirë përmes shtrëngimit, frikësimit ose shfrytëzimit 

Roli i vogël apo periferik në veprimtarinë e organizuar 

Paraqitet si vepër e parë ‘oportuniste;  

Personi zyrtar në pozitë shumë të ulët  

Nuk është motivuar nga përfitimi personal 

Shumë pak ose aspak planifikim 

 
 

2. Dëmi 

Dëmi nuk demonstrohet vetëm nga lartësia e dëmit të kuantifikuar por edhe në rrethanat mund 

të përmbajë një ose më shumë rrethana të mëposhtme. Në shumicën e neneve nga ky Kapitull 

lartësia e dëmit e shprehur në vlerën monetare në Euro paraqet element të veprës penale. Edhe 

pse ky element bën që të ndryshojë edhe lartësia e dënimit nga njëri paragraf në tjetrin, KPRK 

nuk e bën lidhjen mes lartësisë së dëmit të shprehur në para me atë se kush e shkakton atë dëm 

për ta peshuar siç duhet. Njëkohësisht, në shumicën e paragrafëve vetëm  referohet p.sh. në 

dëmin mbi 5000€ por nuk bëhet diferencimi veç e veç për dëmin e konsiderueshëm, substancial 

apo dëmin në shkallë të madhe siç i ndan Neni 113 par.3.1-3.4 të KPRK. Pikërisht kjo është 

arsyeja pse në tabelat e dhëna për secilin paragraf dhe nen në pjesën e fundit të këtij Udhëzuesi 

është bërë ky dallim. Në mënyrë që dënimi i shqiptuar të jetë sa më proporcional me dëmin e 

shkaktuar dhe në raport me përgjegjësinë e kryesit.   

Megjithatë, siç u shpreh edhe më lartë, dëmi jo domosdoshmërisht shprehet vetëm në vlerë 

monetare. Tabela e mëposhtme përfshin edhe një mori rrethanash të zbërthyera qoftë në formën 
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narrative më sipër qoftë në tabelën e mëposhtme. Sa më shumë rrethana që shprehen në një 

rast aq më i rëndë është dëmi edhe brenda vet një kategorie dhe rrjedhimisht meriton edhe 

dënimin maksimal brenda diapazonit apo kalim në kategori më të lartë të diapazonit. Dëmi 

vlerësohet në bazë të ndikimit që ka pasur kryerja e veprës në kontekst individual apo më të 

gjerë dhe përfitimi i synuar apo konkret49. Njëjtë siç është shprehur edhe më sipër lidhur me 

Përgjegjësinë, i njëjti parim vlen edhe për shkallën e dëmit kur i njëjti nuk është vetëm 

financiar, apo s ka të bëj fare me rrethanë financiare por me rrethanat tjera të shprehura më 

poshtë veç e veç. Në rastet kur gjyqtari gjen rrethana të dëmit veç e veç në kategoritë e 

ndryshme të dëmit, atëherë gjykata do të vlerësojë cilat nga ato rrethana janë më dominuese 

dhe më pas llogaritjen e dënimit e bën sipas tabelës përkatëse për atë kategori dominuese. 

Kategoria 1 ( i lartë) 

Dëm, shkatërrim ose humbje në shkallë të madhe (>50.000€) dhe/ose 

Efekt serioz dëmtues për individët (për shembull nga ofrimi i mallrave ose shërbimeve standarde 
që vijnë nga sjellja korruptive) 

Ndikim serioz mjedisor, urban apo në shëndetin publik 

Ndikimi më i gjerë në shoqëri 

Ndikim në kategori të ndjeshme apo fondeve që ndërlidhen me këto kategori 

Motivuar në masë të madhe nga fitimi financiar, politik, ekonomik apo avantazhi tregtar 
Dëmi ka të bëj me dokumente/çështje të rëndësisë madhore (psh, siguria nacionale, buxheti 

shtetëror etj). 

 

Kategoria 2 (i mesëm) 

Dëm i madh, dëm substancial ose humbje substanciale (15.000-50.000€) dhe/ose 

Efekt i konsiderueshëm dëmtues tregtar, biznesor, buxhetor apo tjetër tek individët, institucioni 
apo organizata 

Ndikim i konsiderueshëm mjedisor dhe urban 

Keqpërdorim i konsiderueshëm i funksionit të duhur të qeverisjes lokale apo qendrore 

Fitimi i një avantazhi të  konsiderueshëm tregtar/biznesor 

 

Rrezik për dëm nga kategoria 1 

 

Kategoria 3 (i ulët) 

Dëm i konsiderueshëm ose humbje e konsiderueshme (5000-15.000€) dhe/ose 

Ndikim i kufizuar i dëmshëm për individët, mjedisin, qeverinë, biznesin ose shërbimet publike 

Fitim i kufizuar financiar 

Rrezik për shkaktim të dëmit nga kategoria 2 

 

Kategoria 4 (minimal) 

Dëm në vlerë të vogël apo maksimum deri në 5000€ dhe/ose 

Ndikim minimal  i dëmshëm për individët, mjedisin, qeverinë, biznesin ose shërbimet publike 

Synim për fitim të kufizuar  

Rrezik për shkaktim të dëmit nga kategoria 3 

 
49 Udhëzuesi definitiv për Mashtrimin, Ryshfetin dhe shpërlarjen e parave, Britania e Madhe [U.K Sentencing 

Council, Fraud, Bribery and Money Laundering Definitive Guidelienes], fq.42, 1 tetor 2014.  
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V. Dënimet plotësuese 

Me hyrjen në fuqi të Kodit të ri penal dhe veçanërisht me ndryshimet në nenin 62 dhe 63, 

Gjykatave u jepen udhëzime të qarta për caktimin e dënimeve plotësuese për zyrtarët që kanë 

keqpërdorur detyrën e tyre. Zgjerimi i këtyre dispozitave është bërë për shkak të rëndësisë dhe 

shpeshtësisë së veprave penale që lidhen me funksionet zyrtare dhe nevojës për largimin e 

kryesit nga ai mjedis për një periudhë kohore përtej asaj të caktuar në dënimin 

kryesor/alternativ. Ndalimet e tilla për zyrtarët publik janë thelbësore jo vetëm për të siguruar 

besimin e publikut në administratë, por shërbejnë edhe si masë individuale dhe e përgjithshme 

e parandalimit të veprave të tilla në administratën publike. 

1. Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin 
publik50 

Është e rëndësishme për gjykatën që neni 62 i Kodit penal krijon sistem me shumë nivele në 

lidhje me ushtrimin e funksionit publik pas shqiptimit të dënimit për një vepër, varësisht nga 

lloji i dënimit dhe vepra penale. Më poshtë janë dispozitat kryesore që përfshijnë shpjegim të 

dënimit plotësues, si dhe disa interpretime të rëndësishme.  

1.Gjykata ia ndalon kryesit ushtrimin e funksioneve në administratën publike ose në shërbimin 

publik prej një (1) deri në pesë (5) vjet pas mbajtjes së dënimit me burgim, nëse personi i 

tillë ka keqpërdorur këto funksione dhe është dënuar me burgim. 

2.Gjykata mund t’ia ndalojë kryesit ushtrimin e funksioneve në administratën publike ose në 

shërbimin publik prej një (1) deri në tre (3) vjet, nëse personi i tillë i ka keqpërdorur këto 

funksione dhe është dënuar me gjobë ose me dënim me kusht. 

3.Gjykata ia ndalon një personi zyrtar ushtrimin e funksionit në administratë publike apo 

funksioneve të shërbimeve publike prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet pas mbajtjes së dënimit 

me burgim, nëse personi është dënuar për ndonjë nga veprat që përfshihen në Kapitullin 

XXXIII të këtij Kodi. 

----------------------------------- 

 
50 Kodi Penal i Republikës së Kosovës, Nr.06/L-074, neni 62 ndalimi i ushtrimit të funksioneve në 

administratën publike ose në shërbimin publik, botuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës më datën 

14.01.2019  
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• Paragrafi 1 –  

Kërkon nga Gjykata që nëse e dënon të pandehurin me burgim, t’ia ndalojë atij ushtrimin e 

funksionit publik për 1-5 vjet. Periudha fillon pas vuajtjes së dënimit me burgim.  

Dispozita kërkon një formë të keqpërdorimit të administratës publike ose funksionit publik 

gjatë kryerjes së veprës penale. Është e rëndësishme të theksohet se nuk kërkohet që abuzimi 

të jetë njëri nga elementet e veprës penale ose që të ngritet akuzë formale për keqpërdorimin e 

autorizimeve. Në fakt, nuk ka asnjë mënyrë kualifikuese se sa i rëndësishëm ose domethënës 

është ushtrimi i autoritetit publik për kryerjen e veprës penale ose nuk kërkon të ketë ndonjë 

lidhje midis këtyre dyjave. Sidoqoftë, duhet të ekzistojë një lidhje midis të dyjave dhe për sa 

kohë që abuzimi e ndihmon kryerjen e veprës penale në çfarëdo mënyre, pezullimi është i 

domosdoshëm.  

Së fundmi, paragrafi 1 kërkon ndalimin e ushtrimit të funksioneve në administratën publike 

ose në shërbimin publik. Është e rëndësishme që Gjykata ta ketë para sysh se kjo NUK 

kufizohet vetëm në pozitën që i pandehuri e ka mbajtur në kohën e kryerjes së veprës penale. 

Dispozita kërkon një ndalim të përgjithshëm të ushtrimit të funksionit në administratën ose 

shërbimin publik.  Për shembull, nëse i pandehuri i keqpërdor autorizimet e tij si inspektor 

ndërtimi, Gjykata kërkohet që t’ia ndalojë ushtrimin e funksioneve në gjithë administratën 

publike dhe shërbimin publik.  

 

• Paragrafi 2 – përfshin të gjitha kriteret e paragrafit 1, përveç: 

o Diskrecionit për caktimin e ndalimit, 

o Periudha e ndalimit është 1-3 vjet dhe fillon në momentin kur aktgjykimi merr formë të 

prerë, dhe 

o Dënimi i shqiptuar është dënim me gjobë ose me kusht.  

 

• Paragrafi 3 - paraqet risi në dënimet plotësuese në vitin 2019 dhe duhet të interpretohet si 

vijon: 

o I pandehuri duhet të jetë person zyrtar, 

o Dënimi kryesor duhet të jetë me burgim dhe dënimi plotësues fillon pas vuajtjes së 

dënimit, 
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o Periudha e pezullimit është 1-10 vjet dhe NUK është e kufizuar në pezullimin për pozitën 

në të cilën i pandehuri ishte duke shërbyer në kohën e kryerjes së veprës penale, dhe 

o I pandehuri është i dënuar për vepër penale nga Kapitulli XXXIII. Është e rëndësishme 

që Gjykata të ketë në mendje se kriteri i vetëm është dënimi për vepër penale nga 

Kapitulli. Nuk ka kriter që vepra penale të jetë e lidhur ose të lidhet drejtpërdrejt me 

pozitën zyrtare të mbajtur nga i pandehuri në atë kohë ose me kohën e ushtrimit të 

autorizimeve zyrtare.  

Duke pasur parasysh që Kapitulli XXXIII përmban disa vepra penale me mundësi të dënimeve 

alternative (shiko më poshtë për më shumë detaje mbi veprat e tilla penale) dhe Paragrafi 3 

vlen vetëm për dënimet me burgim, kur shqipton dënim me gjobë ose me kusht, Gjykata mund 

dhe duhet të merr fuqishëm në konsideratë ndalimin sipas paragrafit 2.  

 

2. Ndalimi i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës51 

1. Gjykata mund t’ia ndalojë kryesit të veprës penale ushtrimin e profesionit të caktuar, 

veprimtarisë së pavarur, detyrës menaxhuese apo administrative ose detyrave që janë të 

lidhura me sistemimin, menaxhimin apo shfrytëzimin e pasurisë në pronësi publike apo 

mbrojtjen e pasurisë së tillë, nëse ai person e ka keqpërdoruar pozitën e tij, veprimtarinë apo 

detyrën me qëllim të kryerjes së veprës penale ose nëse ka arsye të pritet që ushtrimi i 

profesionit, veprimtarisë apo detyrës së tillë nga ai mund të keqpërdoret për kryerjen e veprës 

penale. 

4. Gjykata ia ndalon një personi zyrtar ushtrimin e profesionit, aktivitetit të pavarur, të detyrës 

menaxhuese apo administrative prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet, nëse personi është dënuar 

për ndonjë nga veprat në Kapitullin XXXIII të këtij Kodi. 

---------------------------------- 

Ndonëse neni 62 dhe 63 janë disi të ngjashëm në ndalimin e formave të punësimit, ato 

ndryshojnë në një aspekt kryesor - objektin e ndalimit. Derisa neni 62 përqendrohet në ndalimin 

që lidhet me keqpërdorimin e pozitës aktuale të personit, neni 63 lejon gjykatën që ta zgjerojë 

ndalimin në fushë më të gjerë të individëve nga një profesion ose veprimtari tjetër që nënkupton 

 
51 Po aty. [Neni 63, Ndalimi i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës] 
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personat  që nuk shërbejnë aktualisht në pozita publike por që në të ardhmen nuk mund të 

ushtrojnë asnjë detyrë që lidhet me sistemimin, menaxhimin apo shfrytëzimin e pasurisë në 

pronësi publike. Më poshtë janë dispozitat kryesore që përfshijnë shpjegim të dënimit plotësues 

dhe disa interpretime të rëndësishme. 

• Paragrafi 1 – 

o Kryesi ushtron profesion/veprimtari të pavarur/detyrë menaxhuese apo 

administrative dhe që lidhet me shitjen, menaxhimin ose shfrytëzimin e pronës 

publike ose mbrojtjen e saj. Është e rëndësishme këtu që kriteri i vetëm është që pozita 

të lidhet me shitjen, administrimin ose përdorimin e pronës publike ose mbrojtjen e saj. 

Nuk kërkohet që i pandehuri të shërbejë në pozitë të shërbimit ose administratës 

publike. Andaj, punonjësi i një kontraktuesi privat i kontraktuar nga shteti i plotëson 

kriteret për ndalim për sa kohë që ekziston një lidhje me pronën publike ose mbrojtjen 

e saj.  

o (1) Nëse ai person ka keqpërdorur pozitën në kryerjen e veprës penale OSE (2) ka 

arsye për të pritur që ushtrimi i autorizimeve mund të keqpërdoret për kryerjen 

e veprës penale. Këtu përsëri, (1) nuk kërkohet elementi i keqpërdorimit të 

autorizimeve ose nivel i rëndësisë së veçantë që keqpërdorimi të luaj rol në kryerjen e 

veprës penale. Duhet të ketë keqpërdorim vetëm në kryerjen e veprës penale. Sa i përket 

pjesës pasuese (2), aty kemi shkëputje të plotë midis veprës penale dhe keqpërdorimit 

të ndonjë autorizimi. Këtu Gjykata vetëm duhet të vijë në përfundim se ka arsye për të 

besuar se i pandehuri mund ta keqpërdorë marrëdhënien për të kryer vepër penale.  

 

 

• Paragrafi 4 –  

o I ngjashëm në thelb me nenin 62, te paragrafi 4 kriteret parësore përqendrohen te kryesi 

si person zyrtar dhe kryerjen e një vepre nga Kapitulli XXXIII, pavarësisht se a ka 

ndonjë lidhje midis veprës penale dhe pozitës së të pandehurit.  

o Aty ku ky paragraf ndryshon shumë, është te aftësia e Gjykatës për ta ndaluar ushtrimin 

e ndonjë profesioni, veprimtarie ose detyre përtej asaj që personi zyrtar mban në kohën 

e kryerjes së veprës penale. Megjithëse të dyja zakonisht do të jenë të lidhura, nëse 

Gjykata beson se një ndalim më i madh ose më gjithëpërfshirës është i nevojshëm, ajo 

mund ta bëjë këtë.  
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Sipas kësaj dispozite ligjore Gjykata nuk ka diskrecion pasi norma është e natyrës imperative. 

Përveç kësaj, duhet cekur se ky dënim plotësues nuk është i lidhur me llojin e dënimit kryesor 

të dhënë. Pra, pavarësisht llojit të dënimit kryesor (dënim me burgim, me gjobë apo alternativ), 

gjykata ka për obligim shqiptimin e tij në rastet kur personat zyrtarë kryejnë vepra penale të 

parapara në kapitullin e veprave penale kundër korrupsionit dhe veprat penale kundër detyrës 

zyrtare. 

Dënimet plotësuese nga nenet e mësipërme konsiderohen si hap shumë i rëndësishëm për 

integritetin e pozitave publike dhe në veçanti në lidhje me proceset e prokurimit të cilat 

kritikohen më së shumti nga publiku. Derisa ndalimi i përgjithshëm për veprat penale të lidhura 

me korrupsionin përcaktohet në nenet e mësipërme, ligjvënësi ka paraparë edhe ndalime më 

specifike për shkelje që lidhen me prokurimin duke përfshirë në nenin 415 par.4 të veprës 

penale të "Keqpërdorimit dhe mashtrimit në prokurim publik" dispozitë që thotë se "Në rastet 

e shpalljes fajtor të kryesit, përveç dënimit, gjykata do t’i shqiptojë kryesit ndalimin e marrjes 

pjesë në procedurat për dhënien e kontratave në prokurim publik."  Me sa duket, për veprat 

penale të lidhura me prokurimin, ligjvënësi e ka paraparë këtë ndalim pavarësisht nga lartësia 

e dënimit.  

Ligji për përgjegjësinë e personave juridikë52 ka paraparë që ndalime të tilla mund të bëhen 

edhe kundër personave juridikë.  Përveç gjobës, Ligji përcakton gjithashtu që Gjykata mund të 

lëshoj masa tjera sigurie53, që përfshijnë konfiskimin.  

 

3. Urdhrat për kompensim 

Neni 61 i KP kërkon që Gjykata të urdhërojë dëmshpërblimin ose kompensimin për çdo vepër 

penale që përfshin "vjedhjen, humbjen, dëmtimin ose shkatërrimin e pasurisë". Ky është dënim 

plotësues për të gjitha veprat penale që plotësojnë kriteret e mësipërme dhe duhet të vlerësohet 

gjithmonë kur i pandehuri ka aftësi për të paguar. Urdhrat për kompensim duhet të kenë 

përparësi ndaj gjobave të caktuara si dënim kryesor nëse Gjykata konstaton se kryesi nuk është 

në gjendje t'i paguajë të dyja dhe se gjoba duhet të zëvendësohet me dënim tjetër kryesor ose 

alternativ.  

 
52 Ligji për përgjegjësinë e personave juridikë i botuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, neni 12 

Dënimi me kusht, 14 shtator 2011.  
53 Po aty. [Neni 13 Masat e sigurisë] 
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Në shumicën e rasteve, viktima e veprave nga Kapitulli XXXIII do të jetë shteti, por Gjykata 

duhet ta shohë nga aspekti se përfundimisht viktimë e këtyre veprave janë vetë taksapaguesit e 

Kosovës. Andaj, edhe kthimi i atyre fondeve duhet të jetë prioritet për gjyqësorin.  

Në shumë raste, përfitimi material i kryesit të veprës penale është i barabartë me lartësinë e  

dëmit të shkaktuar viktimës. Në këto situata, Gjykata duhet ta konfiskojë përfitimin material 

dhe me të të përmbush kërkesën për kompensim/dëmshpërblim. Mirëpo, mosrealizimi i 

kërkesës për konfiskim të përfitimeve materiale nuk duhet të ndikojë në aftësinë e Gjykatës për 

t’ia dhënë shumën si dëmshpërblim viktimës kur të dyja janë të njëjta nëse viktima ka 

përmbushur sa duhet kriteret për kërkesë pasuroro-juridike. Së fundmi, është e mundur që 

kërkesa për kompensim të jetë më e gjerë dhe më e madhe se shuma e masës së konfiskimit 

nëse ka dëm shtesë përtej shumës së përfitimit material nga krimi.  

 

 

VI. Dënimi me kusht 

Së bashku me parimin e parandalimit të krimit, një tjetër parim themelor i caktimit të dënimit 

është kontributi për respektimin e ligjit dhe ruajtjen e një shoqërie të drejtë, paqësore dhe të 

sigurt. Përdorimi i duhur i dënimeve me kusht është përbërës i rëndësishëm i këtij parimi dhe 

krijon mekanizëm për ta bërë dënimin proporcional dhe të mëshirshëm kur një gjë e tillë është 

e përshtatshme.  Mirëpo, nëse përdoret tepër, ose përdoret pa dallim dhe pa arsyetim, ai mund 

të bëj që të humb besimi i publikut për sistemin e drejtësisë dhe efektin e tij parandalues. 

Shqiptimi i dënimit me kusht pa përmendur rrethanat që paraqesin rrethanë jashtëzakonisht 

lehtësuese që do të shpinin në zbutje të dënimit dhe pa i arsyetuar ato paraqet tejkalim të 

autorizimeve që një gjykatë ka me ligj.  

Megjithëse Kodi Penal lejon përdorimin e dënimit me kusht për një gamë të gjerë të veprave 

penale, përfshirë disa të rënda, gjyqtarët duhet të mbajnë në mend parimet dhe qëllimin e 

dënimit para se të vendosin për shqiptimin e dënimit të tillë një të pandehuri për veprat penale 

të lidhura me korrupsionin. Vetëm për shkak se Kodi lejon një mundësi të tillë nuk do të thotë 

se ekziston mundësi absolute për shqiptimin e dënimit me kusht. Në veçanti, gjykatat duhet ta 

shpjegojnë pse kërcënimi i dënimit me burg, si përbërës thelbësor i dënimit me kusht, është i 

mjaftueshëm për ta rehabilituar të pandehurin dhe ende t'i shërbejë qëllimeve të tjera të dënimit. 
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Krahas shqiptimit të obligimeve tjera, tek veprat që lidhen me korrupsion dhe keqpërdorim të 

detyrës zyrtare është po aq e rëndësishme shqiptimi i dënimit plotësues që ka të bëj me ndalimin 

e ushtrimit të funksionit, edhe me rastin e shqiptimit të dënimit me kusht, e që tanimë me Kodin 

e ri shqiptimi i këtij dënimi është mandator për gjykatën.  

Më në fund, kur shqiptohet dënimi me kusht, ai duhet të shoqërohet me detyrime të tjera për të 

pandehurin. Detyrimet e tilla janë të numëruara në nenin 56 të Kodit dhe detyrimet më të 

rëndësishme për këtë kategori të kryerësve do të ishin tre detyrimet në vijim54:  

1.12. të kompensojë ose dëmshpërblejë viktimën e veprës penale; 

1.13 të kthejë dobinë pasurore të fituar me kryerjen e veprës penale; 

1.15.të ofrojë raporte financiare siç kërkohet nga gjykata. 

Dënimi me kusht është paraparë edhe me Ligjin për përgjegjësinë e personave juridikë, i cili 

në këtë rast do të nënkuptonte pezullimin e dënimit me gjobë prej 50.000 € me një kohë 

verifikimi prej 2 vite nëse krimi është kryer për qëllime të përfitimit material.55 

Po aq e rëndësishme sa arsyetimi i Gjykatës për dënimin me kusht dhe caktimin e kushteve 

është edhe gatishmëria e Gjykatës për caktimin e burgimit kur i pandehuri nuk i përmbahet 

kushteve të pezullimit. Për fund, dënimi me kusht përmban periudhë të burgosjes që mbahet e 

pezulluar për sa kohë që i pandehuri plotëson kushtet e përcaktuara nga Gjykata. Derisa arsyet 

legjitime mund të kërkojnë vazhdimin e dënimit, dështimi duhet të përcillet me burgim të 

menjëhershëm për ta parandaluar dëmtimin e mëtejshëm të qëllimeve të dënimit dhe 

besueshmërisë së Gjykatës. 

 
54 Kodi Penal i Republikës së Kosovës, Nr.06/L-074, neni 56 Llojet e detyrimeve të caktuara në dënimin me 

kusht, botuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës më datën 14.01.2019. 

 
55 Ligji për përgjegjësinë e personave juridikë, neni 12, dënimin me kusht, i butuar në Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Kosovës më 14 shtator 2011.  
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VII. KONFISKIMI 
 

1. Konfiskimi i përfitimit material dhe urdhri për kompensim 

Pavarësisht nëse dënimi është dënim me burg, dënim me kusht, punë në dobi të përgjithshme, 

gjobë dhe/apo ndonjë dënim tjetër plotësues, Gjykata duhet të sigurohet që konfiskimi dhe 

dëmshpërblimi të bëhen në mënyrë të pavarur dhe në pajtim me KPP-në. Në situatat kur i 

pandehuri nuk është në gjendje që t’i përmbushë të gjitha detyrimet financiare të parapara nga 

Gjykata, përparësia është si më poshtë:  

1) dëmshpërblimi i viktimave,  

2) konfiskimi i përfitimeve dhe  

3) gjoba. 

 

2. Konfiskimi i instrumentalitetit dhe dobisë pasurore 

Zhveshja e krimit nga përfitimet është parandalues i rëndësishëm dhe domethënës kundër 

korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe Gjykata duhet të jetë më e vendosur në shqiptimin  e 

masave të konfiskimit. Për më tepër, neni 92 i Kodit penal parasheh një dispozitë të 

detyrueshme të zëvendësimit të pasurisë që do të thotë se çdo fond ose pronë në posedim të të 

pandehurit mund të përdoret për të përmbushur urdhrin e konfiskimit, edhe nëse i pandehuri i 

ka fituar fondet ose pasurinë përmes mënyrave legjitime, mjete të ligjshme. 56   

Derisa dispozitat e konfiskimit vlejnë për të gjithë Kapitullin XXXIII, Gjykata duhet të jetë 

veçanërisht e vëmendshme për nenin 414 "Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar", nenin 

416 "Keqpërdorimi i informatës zyrtare", nenin 418 "Përvetësimi në detyrë" dhe nenin 429 

"Përvetësimi i kundërligjshëm i pasurisë me rastin e bastisjes apo ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor." Në të gjitha këto vepra penale, qëllimi për të përfituar dobi materiale (ose përfitim) 

është element i veprës penale, dhe në disa raste në fakt marrja e përfitimit do ta rëndojë 

dënimin. Në të gjitha këto situata, Gjykata duhet të jetë veçanërisht e ndjeshme për ta parë nëse 

në të vërtetë ka pasur përfitim material dhe të adresojë çështjet e duhura me prokurorin nëse 

 
56 Kodi Penal i Republikës së Kosovës, Nr.06/L-074, neni 92 Konfiskimi i mjeteve dhe dobisë pasurore, botuar 

në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës më datën 14.01.2019. 
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dispozitat e KPP-së për konfiskim nuk janë përmbushur, por është e qartë se kryesi ka përfituar 

materialisht nga kryerja e veprës penale.   

Natyrisht e gjitha ajo që u diskutua më lartë i referohet konfiskimit të pasurisë në aspektin 

penal. Kur kompleksitetit të këtyre procedurave iu shtohet edhe legjislacioni në fuqi mbi 

kompetencat e zgjeruara të konfiskimit të pasurisë, atëherë bëhet edhe më e qartë se kjo paraqet 

një temë në vete e cila është trajtuar dhe kërkon trajtim të veçantë. Një gjë është me rëndësi, se 

pa marrë parasysh se cila procedurë do të ndiqet, relevant është fakti se në rastet e veprave 

penale të korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare, është primare të shikohet gjithnjë 

potenciali për konfiskim të pasurisë.  Është po ashtu me vlerë që të jetë qartazi e specifikuar 

nëse vepra është kryer për qëllim të përfitimit personal, për përfitim të personit të tretë, ose për 

ti shkaktuar dëm një personi. Kjo lehtëson shumë vendimmarrjen për atë se çfarë në fakt 

konfiskohet dhe nga kush.  

 

 

VIII. Arsyetimi 
 

Nenin 370 të KPP-së parasheh obligimin për dhënien e arsyeve për dënimin dhe të shpjegojë 

efektin e tij. Kjo, jo vetëm që është në pajtim me kriteret e të drejtave të njeriut dhe i siguron 

të pandehurit njoftimin e kërkuar se si dhe pse u caktua dënimi, por gjithashtu i jep publikut 

njohuri më të mëdha rreth funksionimit dhe logjikës së sistemit të drejtësisë por edhe besimin 

se janë duke u shërbyer interesat e drejtësisë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur të 

trajtohen veprat korruptive që shkaktojnë reagim të fortë të publikut. Shembulli i dhënë më 

poshtë përdoret për qëllimin e demonstrimit të një vendimi të arsyetuar si duhet në një rast 

shumë të rëndë të korrupsionit në SH.B.A.: 

Në rastin SH.B.A. kundër Joseph Paulus57, gjykata e dënoi të pandehurin me 58 muaj burg, që 

ishte tejkalim i maksimumit të paraparë në udhëzues i cili parashihte kufijtë prej 27 deri në 33 

muaj.  Paulus ishte ish-prokuror i qarkut që pranoi 22 ryshfete gjatë një periudhe dy vjeçare 

për dakordim për trajtim të favorshëm të klientëve të një avokati mbrojtës. Gjykata e arsyetoi 

 
57 Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kundër Joseph F. Paulus. Nr. 04-3092, Gjykata e Apelit e Shteteve të 

Bashkuara, Rrethi i Shtatë, 22 gusht 2005. 
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tejkalimin e maksimumit bazuar në natyrën e shkeljes së besimit, numrin e ryshfeteve gjatë një 

periudhe të konsiderueshme dhe vështirësinë në zbulimin e korrupsionit.  

"Ryshfeti, për nga natyra, është vepër penale e vështirë për tu zbuluar. Ashtu si prostitucioni, 

ndodh vetëm midis palëve që japin pëlqim, ku që të dyja kanë interes të madh në fshehjen e 

veprimeve të tyre. Dhe shpesh, kur veprat e tilla përfshijnë korrupsionin publik si në këtë rast, 

njëra nga palët mban pozitë të besimit të publikut që e bën atë, të dyshuar të paparamenduar. 

Në dritën e këtyre fakteve, është e pazakontë që të zbulohet qoftë edhe një rast i ryshfetit nga 

një zyrtar publik, e lëre më njëzet e dy. Ky fakt e nxjerr çështjen jashtë asaj që është e 

zakonshme…. Se ka pasur ndërhyrje në funksionin e prokurorisë në një shkallë të pazakontë 

dhe humbje të besimit të publikut tek prokuroria si rezultat i veprës së tij, janë fakte që i ka 

konstatuar kjo gjykatë." 

Mungesa e arsyetimit, apo arsyetimi i pamjaftueshëm i vendimit mbi dënimin paraqet indikator 

për brishtësinë e sistemit të drejtësisë dhe element kyç në humbjen e besimit të publikut në 

sistemin e drejtësisë, sidomos duke pasur parasysh natyrën e veprave penale të trajtuara në këtë 

Udhëzues. Ashtu siç është potencuar edhe në Udhëzuesin e përgjithshëm të Politikës 

Ndëshkimore, edhe në Republikën e Kosovës ka pasur disa raste kur gjykata më e lartë ka 

kthyer vendimet e gjykatës më të ulët pikërisht për shkak të mungesës së arsyetimit. Mungesa 

e arsyetimit është trajtuar njëkohësisht edhe rishtazi në vendimin e Gjykatës Kushtetuese si një 

nga gjetjet e kësaj Gjykate: “ Sa i përket mungesës së vendimit të arsyetuar gjyqësor, Gjykata 

konstatoi se me nxjerrën e Aktgjykimit Pml. nr. 253/2019, të 30 shtatorit 2019, Gjykata 

Supreme ka dështuar të arsyetojë pretendimet thelbësore të parashtruesit të kërkesës dhe nuk 

e ka arsyetuar vendimin e saj përkitazi me cilësimin e tij si person zyrtar.58 

 

 

 

 

 

 
58  Aktgjykim në rastin nr. KI230/19, Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të 

Kosovës, Pml. nr. 253/2019, të 30 shtatorit 2019, Nr. ref.:AGJ1691/21, pika 162, Prishtinë, më 08 janar 2021.   



 

 

 

59 

 

IX. Veprat e veçanta në Kapitullin XXXIII dhe matja e dënimit 
 

Dënueshmëria për veprat në Kapitullin XXXIII varion nga dispozitat në të cilat cilësimi i 

veprës është bërë përgjithësisht dhe pa u shprehur lartësia e dënimit në Euro (€) deri tek 

dispozitat në të cilat ky dëm është i potencuar shprehimisht. Këto të fundit përbëjnë shumicën 

e neneve të këtij Kapitulli. Andaj më poshtë do paraqesim secilën nga veprat e parapara me 

këtë kapitull si dhe tabelën me dënimet e parapara për veprat e trajtuara në këtë Udhëzues dhe 

cili është shtrirje e  dënimit për ato sanksione të parapara.  

Diapazonet e parapara në tabelat e mësipërme janë plotësisht mes minimumeve dhe 

maksimumeve të parapara me Ligj dhe asnjëherë nuk dalin përtej tyre. Është në vlerësim të 

Gjykatës të vlerësojë në secilin rast individualisht nëse dënimi nën minimumin apo mbi 

maksimumin e paraparë ligjor arsyetohet nga rrethanat jashtëzakonisht lehtësuese, 

respektivisht rënduese. Njëjtë vlen edhe vlen edhe për vlerësimin e gjykatës nëse duhen 

shqiptuar dënime tjera alternative. Megjithatë ajo që është e rëndësisë së veçantë është kërkesa 

që gjykata krahas kësaj të sigurohet në një arsyetim adekuat pse ka ardhur deri tek një 

konkluzion i tillë.  

Siç edhe është përmendur me sipër, Gjykata duhet të ketë parasysh se në këto diapazone nuk 

janë përshirë çështje tjera me rëndësi për matjen e dënimit siç janë: Recidivizmi, rrethanat 

personale të pandehurit apo rrethanat që kanë të bëjnë me çështje procedurale.  

Për të bërë sqarimin paraprakisht të tabelave është me rëndësi të sqarohen variacionet e 

ndryshme të dënimit brenda të njëjtit paragraf, duke llogaritur dënimin varësisht nga 

variacionet e lartësisë së dëmit dhe Përgjegjësisë.  Kjo do shpjegohet më gjerësisht në nenin 

414 si neni i parë i Kapitullit XXXIII për të vazhduar me metodologjinë e njëjtë edhe në nenet 

tjera.  

Duke qenë se ligjdhënësi për veprën nga paragrafi 1 ka paraparë dënimin prej 1-8 vjet atëherë 

edhe tabela e mëposhtme bën ndarjen e kësaj vepre në tre diapazone varësisht nga shkalla e 

Përgjegjësisë së kryesit dhe dëmi i shkaktuar, e që në këtë paragraf nuk është kuantifikuar. 

Ndryshe na paraqitet rasti me paragrafin 2 ku ligjdhënësi ka specifikuar se përveç dëmit nga 

paragrafi 1 gjithnjë kur vlera e dëmit material është e mundur të jetë e përcaktuar dhe kur ai 

dëm është mbi 5000€ atëherë vepra e kryer bie në paragrafin 2 të nenit 414. Kjo rrjedhimisht 

shpie në arsyetimin se çfarëdo vlere e dëmit material nën këtë vlerë bie nën paragrafin 1.  
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Një tjetër dallim mes dy paragrafëve është se ligjvënësi në paragrafin 2 ka paraparë që përpos 

minimumit dhe maksimumit më të lartë të ketë dënim kumulativ me burgim dhe me gjobë. Në 

këtë rast lartësia e gjobës duhet caktuar në pajtim me parimet për llogaritjen e gjobës sipas 

Udhëzuesit për matjen e gjobës. Paragrafi 1 ndërkaq nuk parasheh fare dënim me gjobë.  

NENI 414 - KEQPËRDORIMI I POZITËS APO AUTORITETIT ZYRTAR 
 

Par.1:  Dënim me gjobë dhe burgim deri 1-8 vjet.  
Neni   Përgjegjësia 

414 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 
 Kateg. 4 (Minimale) Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

 

Par.1  
(1-8v) 

 

 

Deri në 1000€ 

 

3-5 vite 

 

2-3 vite 

 

1-2 vite 

 1000-2500€ 5-7 vite 3-5 vite 2-3 vite 

 
 

 

2500-5000€ 

 
7-8 vite 

 
5-7 vite 

 
3-5 vite 

Tabela e mësipërme është zbërthyer në disa ndarje brenda të njëjtës kategori. Duhet fillimisht 

të potencohet se vet ky paragraf nuk jep në mënyrë eksplicite lartësinë e dëmit (siç ndodh edhe 

në shumicën e paragrafëve 1 të neneve në këtë Kapitull), megjithatë kjo është e nënkuptueshme 

për shkak të faktit se vet paragrafi 2 i këtij neni i referohet nëse dëmi është mbi 5000€.  Ndarja 

në tabelë është bërë me qëllimin që të mos ketë situata kur shqiptohet sanksion i njëjtë për një 

dallim shumë të madh në mes vlerës së dëmit. Përgjithësisht është përcjell edhe logjika e 

ndarjes së kategorive tjera siç edhe demonstrohet në paragrafin 2 më poshtë. Marrim shembull 

p.sh. nëse një zyrtar i mesëm duke keqpërdorur pozitën zyrtare shkakton dëm të vlerës 500€ 

atëherë sanksioni adekuat vetëm në aspekt të Përgjegjësisë dhe lartësisë së dëmit do ishte 2-3 

vite. Natyrisht se pjesë e konsideratë së mëtutjeshme të gjykatës për të caktuar sanksionin ndaj 

tij do ishin edhe rrethanat tjera përcjellëse të paraqitura në pjesën e përgjithshme të këtij 

Udhëzuesi. Është me rëndësi për tu potencuar jo vetëm në këtë nen por edhe nenet tjera të kësaj 

natyre se sidomos në rastet e tilla kur vlera e dëmit nuk është e përmendur siç ndodh në par.1, 

atëherë jo domosdoshmërisht dëmi ka të bëj me vlerë monetare, por mund të jetë i lidhur me 

rrethanat tjera të cilat janë të përfshira në tabelën e përgjithshme e që mund të ketë të njëjtën 

shkallë të dëmit. Gjykata duhet të ketë parasysh se në këtë rast sanksioni i paraparë është edhe 

vet reflektim i peshës që ka kryerja e një vepre të tillë duke qen se nuk kemi të bëjmë me një 

shkelje të një norme të thjeshtë ligjore, por me shkeljen e normave ligjore nga një person zyrtar 

të cilit iu janë besuar detyra dhe autorizime publike. Andaj vet keqpërdorimi i atyre 

autorizimeve, pa marrë parasysh vlerën e dëmit është i rëndë mjaftueshëm dhe meriton 

sanksion. Tabelat e dhëna janë zbërthyer me qëllimin që gjykatës t’ia bëjnë më të lehtë matjen 
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e dënimit në bazë të parimit të proporcionalitetit. Kuptohet gjithnjë se gjykata ka edhe mjaft 

rrethana tjera në diskrecion për të vlerësuar dhe atë nisur nga qëllimi i dënimit, sjelljen dhe 

rrethanat e kryesit ashtu siç edhe parashihet me nenin 69 të KP. 

Par.2: Dënim me gjobë dhe burgim prej 3-10 vjet.  

Neni   Përgjegjësia 

414 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

  Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

 

Par.2 

(3-10v) 

 

Kateg. 3 (Ulët) 

 

Kateg. 2 (Mesme)  

5-6 vite 

 

7-8 vite 

4-5 vite 

 

5-6 vite 

3-4 vite 

 

4-5 vite 

 Kateg. 1 (Lartë) 9-10 vite 7-8 vite 5-6 vite 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NENI 415- KEQPËRDORIMI DHE MASHTRIMI NË PROKURIM PUBLIK 

Par.1 dhe 2:  Dënim me gjobë dhe burgim deri 5 vjet.  
Neni   Përgjegjësia 

415 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 
 Kateg. 4 (Minimale) Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

Paragraf 
1 dhe 2  

Deri në 1000€ 2-3 vite 1-2 vite 1muaj – 1 vit 

(deri 5vj) 1000-2500€  3-4 vite 2-3 vite 1-2 vite 

 
 

 

2500-5000€ 

 

4-5 vite 

 

3-4 vite 

 

2-3 vite 

 

 

Par.3: Dënim me gjobë dhe burgim prej 1-8 vjet. 

Neni                                       Përgjegjësia 

415            Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

  Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

P
ar

.3
 

(1
-8

v
) 

Kateg. 3 (Ulët) 

 

4-5 vite 3-4 vite 1-3 vite 

Kateg.2 (Mesme) 

  

5-6 vite 4-5 vite 3-4  vite 

Kateg.1 (Lartë) 6-8 vite 5-6 vite 4-5 vite 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NENI 416- KEQPËRDORIMI I INFORMATËS ZYRTARE 
Par.1:  Dënim me gjobë dhe burgim 6 muaj - 5 vjet.  

Neni   Përgjegjësia 

416 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

 Kateg. 4 (Minimale) Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

Paragr.1 Deri në 1000€ 2-3 vite 1-2 vite  6 muaj – 1 vite 
(6m-5vj)  

1000-2500€ 
  

3-4 vite 
 

2-3 vite 
 

1-2 vite 
 
 

 

2500-5000€ 
 

4-5 vite 
 

3-4 vite 
 

2-3 vite 

 

Par.2: Dënim me gjobë dhe burgim 2-8 vjet.  

Neni                                       Përgjegjësia 

415            Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

  Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

P
ar

.2
 

(2
-8

v
) 

Kateg. 3 (Minimale) 

 

4-5 vite 3-4 vite 2-3 vite 

Kateg.2 (Ulët) 

  

5-6 vite 4-5 vite 3-4  vite 

Kateg.1 (Mesme) 6-8 vite 5-6 vite 4-5 vite 

 

Qëllimi i ligjvënësit në këtë paragraf duket mjaft konfuz. Në fakt ky paragraf ndoshta shumë 

më tepër do të kishte vendin në nenin 415 më sipër duke qenë se i referohet aktiviteteve që 

lidhen me prokurimin publik. Duket qartë se me paragrafin 2 ligjvënësi ka dashur të vej theksin 

në veprimtaritë me prokurimin publik duke dashur ta sanksionojë më rëndë dhe atë me burgim 

2-8 vite. Ajo që nuk ishte e qartë gjatë ndarjes së tabelave ishte nëse ligjvënësi për këtë nen 

kishte fjalën për dëmin që mund të jetë shkaktuar deri në vlerën 5000€ apo më lartë? 

Megjithatë, gjatë analizës së paragrafëve pasuese mund të konkludohet se lartësia e dëmit që 

mund të përfshihet brenda këtij paragrafi nuk mund të jetë më e lartë se 50.000€. Çfarëdo 

shume mbi atë vlerë llogaritet sipas paragrafit 3 me dënueshmërinë 3-12 vite. Kjo arsyetohet 

edhe me faktin se është e pamundur që ligjvënësi të ketë menduar se në këtë paragraf përfshihen 

vetëm dëmi deri në 5.000€ (siç është rasti me paragrafët 1 dhe 3) dhe të dënojë me burgim 1-8 

vite sipas paragrafit 3 për vlerat mbi këtë shumë, kur dihet se sanksioni sipas paragrafit 2 është 

më i lartë (të paktën sa i përket minimumit ligjor) dhe atë 2-8 vite. Një gjë e tillë do binte ndesh 

me parimin e ashpërsimit të sanksionit nga ligjvënësi të mishëruar në paragrafin 2.  
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Par.3: Dënim me gjobë dhe burgim prej 1-8 vjet.  

Neni   Përgjegjësia 

416 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 
  Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

P
ar

.2
 

(1
-8

v
) 

  

 

Kateg. 3 (Ulët) 

 

Kateg. 2 (Mesme) 

 

5-6 vite 

 

7-8 vite 

 

3-4 vite  

 

5-6 vite 

 

1-2 vite 

 

3-4 vite 

 

Par.4: Dënim me gjobë dhe burgim 3-12 vjet.  

Neni                                       Përgjegjësia 

416            Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

  Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

Par.4 

(3-12v) 
 

Kateg. 1 (Lartë) 

 

10-12 vite 
 

7-9 vite 
 

3-6 vite 

 

Bazuar në atë sa u shtjellua edhe më sipër, paragrafi 3 përfshin edhe veprat e kryera në lidhje 

me prokurimin apo ankandin publik. Në kuadër të respektimit të parimit të vënë edhe nga 

ligjvënësi, gjykata duhet të ketë parasysh që kur kemi të bëjmë me këto të fundit, matjen e 

dënimit ta bëj në kufijtë maksimal brenda secilit diapazon, krahasuar me veprën nga paragrafi 

1.  

Shembull. 

- në rastet kur informata zyrtare ka të bëj me dëmin nga Kategoria 1 dhe Përgjegjësia A 

dënimi mund të jetë 10vite.  

- Në rastet kur informata zyrtare ka të bëj me dëmin nga Kategoria 1 dhe Përgjegjësia A por 

kur në këtë rast kemi të bëjmë me veprim të prokurimit apo ankandit publik, atëherë lartësia 

e dënimit vetëm sa i përket dëmit dhe Përgjegjësisë do prekte maksimumin prej 12 vite.   

 

 

 

NENI 417 KONFLIKTI I INTERESIT 
 

Ky nen bashkë me disa nene tjera në këtë kapitull  paraqesin rastet kur cilësimi i veprës në 

Kodin penal është bërë përgjithësisht dhe pa u shprehur lartësia e dëmit në Euro (€). 

Konsiderohet se ndarja në kategoritë kryesore (1-4) është e mjaftueshme për këtë nen pa 

pasur nevojë të lëshohemi më shumë në nëndarje të kategorisë minimale. Kjo si për shkak të 

natyrës së kësaj vepre e po ashtu edhe për shkak të margjinës mes minimumit dhe 

maksimumit që edhe ashtu është mjaft e vogël. Andaj konsiderohet se një zbërthim i 

mëtutjeshëm në rastin e kësaj dispozite është i panevojshëm.  
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Par.1:  Dënim me gjobë dhe burgim deri 3 vjet.  

Neni  
 

Përgjegjësia 

417 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

  Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

P
ar

.1
 (

D
er

i-

3
v
it

e)
 

Kateg.4  (Minimale) 

 

Kateg.3 (Ulët)  
 

Kateg. 2 (Mesme)  

 

Kategoria 1 (Lartë) 

1-1.5 vite 

 

1.5-2 vite 

 

2-2.5 vite 

 

2.5 - 3 vite 

6muaj-1 vit  

 

1-1.5 vite 

  

1.5-2 vite 

 

2-2.5 vite 

1-6 muaj  

 

6muaj- 1 vit  

 

1-1.5 vite  

 

1.5-2 vite 

 

Par.2: Dënim me burgim prej 1-5 vjet.  

Neni  
 

Përgjegjësia 

417 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

P
ar

.2
 (

1
-5

 v
it

e)
  

Kateg.4  (Minimale) 

 

Kateg. 3 (Ulët)  

 

Kateg. 2 (Mesme)  

 

Kateg. 1 (Lartë) 

Shtrirje e  dënimit 

2 – 2.5 vite  

 

2.5-3 vite 

 

3-4 vite  

 

4-5 vite 

Shtrirje e  dënimit 

1.5 - 2vite 

 

2-2.5 vite  

 

2.5-3 vite  

 

3-4 vite 

Shtrirje e  dënimit 

1- 1.5 vite 

 

1.5-2 vite 

 

2-2.5 vite 

 

2.5 – 3vite 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

NENI 418- PËRVETËSIMI NË DETYRË 
 

Par.1:  Dënim me gjobë dhe burgim 6 muaj - 5 vjet.  

Neni   Përgjegjësia 

418 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

 Kateg. 4 (Minimale) Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

Paragr.1 Deri në 1000€ 2-3 vite 1-2 vite 6 muaj – 1 vit 

(6m-5vj)  

1000-2500€ 

  

3-4 vite 

 

2-3 vite 

 

1-2 vite 

 
 

 

2500-5000€ 

 

4-5 vite 

 

3-4 vite 

 

2-3 vite 

 

Par.2: Dënim me gjobë dhe burgim 1-8 vjet.  

Neni                                       Përgjegjësia 

418            Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 
     

P
ar

.2
 

(1
-8

v
) 

  

 

Kateg. 3 (Ulët) 

 

Kateg. 2 (Mesme) 

Shtrirje e  dënimit 

5-6 vite 

 

7-8 vite 

Shtrirje e  dënimit 

3-4 vite  

 

5-6 vite 

Shtrirje e  dënimit 

1-2 vite 

 

3-4 vite 

 

Par.3: Dënim me gjobë dhe burgim 3-12 vjet.  
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Neni                                       Përgjegjësia 

418            Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

Par.3 

(3-12v) 
Kateg. 1 (Lartë) 

 
Shtrirje e  dënimit 

10-12 vite 
Shtrirje e  dënimit 

7-9 vite 
Shtrirje e  dënimit 

3-6 vite 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NENI 419- MASHTRIMI NË DETYRË 
 

Par.1:  Dënim me gjobë dhe burgim 6 muaj - 5 vjet. 

Neni   Përgjegjësia 

419 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 
 Kateg. 4 (Minimale) Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

Paragr.1 Deri në 1000€ 2-3 vite 1-2 vite  6 muaj- 1 vit 

(6m-5vj)  

1000-2500€ 

  

3-4 vite 

 

2-3 vite 

 

11-2 vite 

 
 

 

2500-5000€ 

 

4-5 vite 

 

3-4 vite 

 

2-3 vite 

 

 

Par.2 dhe 3: Dënim me gjobë dhe burgim 1-8 vjet.  

Neni                                       Përgjegjësia 

418            Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 
     

P
ar

.2
 &

3
 

(1
-8

v
) 

  

 

Kateg. 3 (Ulët) 

 

Kateg. 2 (Mesme) 

Shtrirje e  dënimit 

5-6 vite 

 

7-8 vite 

Shtrirje e  dënimit 

3-4 vite  

 

5-6 vite 

Shtrirje e  dënimit 

1-2 vite 

 

3-4 vite 

 

 

Par.4: Dënim me gjobë dhe burgim 3-12 vjet.  

Neni                                       Përgjegjësia 

419            Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 
Par.4 

(3-12v) 
Kateg. 1 (Lartë) 

 
Shtrirje e  dënimit 

10-12 vite 
Shtrirje e  dënimit 

7-9 vite 
Shtrirje e  dënimit 

3-6 vite 

 

 

 

 

 

 

NENI 420- PËRDORIMI I PAAUTORIZUAR I PASURISË 
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Dënim me gjobë ose burgim deri 3 vjet.  

Dënueshmëria mvarësisht nga Përgjegjësia dhe shkalla e dëmit 
Neni                                       Përgjegjësia 

420            Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

P
ar

.1
 

(D
er

i 
3

) 

 

Kateg. 4 (Minimale) 

 

Kateg.3 (Ulët) 
 

Kateg. 2 (Mesme) 

  

Kateg.1 (Lartë) 

Shtrirje e  dënimit 

gjobë ose 1 vjet 

 

1.5-2 vite  

 

2-2.5 vite  

 

2.5-3 vite 

Shtrirje e  dënimit 

gjobë ose deri 9 muaj 

 

1-1.5 vite  

 

1.5-2 vite 

 

2-2.5 vite 

Shtrirje e  dënimit 

gjobë ose 6 muaj 

 

6 muaj- 1vit  

 

1-1.5 vite 

 

1.5-2 vite 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NENI 421- MARRJA E RYSHFETIT 
 

Par.1: Dënim me gjobë dhe burgim 1-8 vjet.  

Neni   Përgjegjësia 

421 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

 Kateg. 4 (Minimale) Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

 

 
 

Deri në 100€ 2-3 vite 1.5-2vite 1-1.5 vite 

Par.1 
(1-8v) 

100-1000€ 3-4 vite 2-3 vite 1.5-2 vite 

 1000-2500€ 4-5 vite 3-4 vite 2-3 vite 

 
 

 
2500-5000€ 

 

5-6 vite 

 

4-5 vite 

 

3-4 vite 

 
 

 
Kateg. 3 (Ulët) 

 
6-8 vite 

 
5-6 vite 

 
4-5 vite 

 

Për dallim nga tabelat e mësipërme që i referohen vlerës deri në 5000€, tek marrja e ryshfetit 

kemi bërë më shumë ndarje të kësaj vlere për shkak të rasteve më të shpeshta kur lartësia e 

ryshfetit mund të jenë minimale, deri në 100€ dhe për ta dalluar ato mbi këtë vlerë.  

Par.2: Dënim me gjobë dhe burgim prej 3-12 vjet.  

Neni   Përgjegjësia 

421 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

 Kateg. 4 (Minimale) Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

 

 
 

Deri në 100€ 4-5 vite 3.5-4 vite 3-3.5 vite 

Par.2 
(3-12v) 

100-1000€ 5-6 vite 4-5 vite 3.5-4 vite 

 1000-2500€ 6-7 vite 5-6 vite 4-5 vite 

 
 

 

2500-5000€ 

 

7-9 vite 

 

6-7 vite 

 

5-6 vite 

 
 

 

Kateg. 3 (Ulët) 

 

10-12 vite 

 

7-9 vite 

 

6-7 vite 

 

Par.3: Dënim me gjobë dhe burgim 5-15 vjet.  
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Neni   Përgjegjësia 

421 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 
P

ar
 3

 

(5
-1

5
v

) 
 

Kateg. 2 (Mesme) 

 

Kateg. 1 (Lartë) 

 

Shtrirje e  dënimit 

10-12 vite 

 

13-15 vite 

Shtrirje e  dënimit 

7-9 vite 

 

10-12 vite 

Shtrirje e  dënimit 

           5-7 vite 

 

            7-9 vite 

 

 

422- DHËNIA E RYSHFETIT 
 

Par.1:  Dënim me gjobë dhe burgim deri - 5 vjet.  

Par.2: Dënim me gjobë dhe burgim 6 muaj – 5 vjet.  

Neni   Përgjegjësia 

422 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 
 Kateg. 4 (Minimale) Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

 

 
 

Deri në 100€ 1-1.5 vite 9muaj-1vit 6-9 muaj 

Par.1  
(- 5v) 

100-1000€ 1.5-2vite 1-1.5 vite 9 muaj – 1 vit 

 1000-2500€ 2-2.5vite 1.5-2 vite 1-1.5vite 

Par.2 
(6m-5v) 

 

2500-5000€ 

 

2-3 vite 

 

2-2.5 vite 

 

1.5-2vite 

 
 

 

Kateg. 3 (Ulët) 

 

4-5 vite 

 

3-4 vite 

 

2-3 vite 

 

Sqarim: Duke qenë se në rastin konkret ka një dallim shumë të vogël mes paragrafit 1 dhe 2, 

është bërë fuzionimi i të dyja paragrafëve në një tabelë.  

 

Par.3: Dënim me gjobë dhe burgim prej 1-8 vjet.  

Neni                                       Përgjegjësia 

422            Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

P
ar

.3
 

(1
-8

v
) 

  

 

Kateg. 3 (Mesme) 

 

Kateg. 2 (Lartë) 

 

Shtrirje e  dënimit 

5-6 vite 

 

7-8 vite 

Shtrirje e  dënimit 

4-5 vite  

 

5-6 vite 

Shtrirje e  dënimit 

1-3 vite 

 

4-5 vite 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NENI 423- DHËNIA E RYSHFETIT ZYRTARIT PUBLIK TË HUAJ APO PERSONAVE TË HUAJ 
ZYRTAR 
 

Par.1: Dënim me gjobë dhe burgim 1-8 vjet.  

Neni   Përgjegjësia 

423 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 
 Kateg. 4 (Minimale) Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

 

 
 

Deri në 100€ 2-3 vite 1.5-2 vite 1-1.5 vite 

Par.1 
(1-8v) 

100-1000€ 3-4 vite 2-3 vite 1.5-2 vite 

 1000-2500€ 4-5 vite 3-4 vite 2-3 vite 

 
 

 
2500-5000€ 

 

5-6 vite 

 

4-5 vite 

 

3-4 vite 

 
 

 
Kateg. 3 (Ulët) 

 

6-8 vite 

 

5-6 vite 

 

4-5 vite 

 

Par.3: Dënim me gjobë dhe burgim 3-12 vjet i ndërlidhur me par.1.   

Neni                                       Përgjegjësia 

423            Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 
     

P
ar

.3
 

(3
-1

2
v
) 

  

 

Kateg. 3 (Mesme) 

 

Kateg. 2 (Lartë) 

Shtrirje e  dënimit 

8-10 vite 

 

10-12 vite 

Shtrirje e  dënimit 

6-8 vite  

 

8-10 vite 

Shtrirje e  dënimit 

3-6 vite 

 

6-8 vite 

 

Par.2: Dënim me gjobë dhe burgim prej 3-12 vjet.  

Neni   Përgjegjësia 

423 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 
 Kateg. 4 (Minimale) Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

 

 
 

Deri në 100€ 4-4.5 vite 3.5-4vite 3-3.5vite 

 100-1000€ 4.5- 5 vite 4- 4.5 vite 3.5-4 vite 
Par.2  

1000-2500€ 
 

5- 5.5 vite 
 

4.5- 5 vite 
 

4- 4.5 vite 
(3-12v) 
 

 
2500-5000€ 

 
5.5 -6 vite 

 
5- 5.5 vite 

 
4.5- 5 vite 

 
 

 
Kateg. 3 (Ulët) 

 
7- 8 vite 

 
5.5- 6 vite 

 
5- 5.5 vite 

  
Kateg.2 (Mesme) 

 
9-10 vite 

 
7-8 vite 

 
5.5- 6 vite 

  
Kateg 1 (Lartë) 

 
11-12 vite 

 
9-10 vite 

 
7-8 vite 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NENI 424- USHTRIMI I NDIKIMIT 
 

Par.1: Dënim me gjobë dhe burgim 1-8 vjet.  

Neni   Përgjegjësia 

424 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 
 Kateg. 4 (Minimale) Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

 Deri në 1000€ 2-2.5 vite 1.5 – 2 vite 1- 1.5 vite 
  

1000-2500€ 
 

2.5-3 vite 
 

2-2.5 vite 
 

1.5- 2 vite 
 
 

 
2500-5000€ 

 
3-4 vite 

 
2.5-3 vite 

 
2-2.5 vite 

Par.1 
(1-8v) 

 
Kateg. 3 (Ulët) 

 
5-6 vite 

 
3-4 vite 

 
2.5-3 vite 

  
Kateg.2 (Mesme) 

 
6-7 vite 

 
5-6 vite 

 
3-4 vite 

  
Kateg.1 (Lartë) 

 
7-8 vite 

 
6-7 vite 

 
5-6 vite 

 

Par.2: Dënim me gjobë dhe burgim 6 muaj- 8 vjet.  

Neni   Përgjegjësia 

424 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 
 Kateg. 4 (Minimale) Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

 Deri në 1000€ 1.5-2 vite 1-1.5 vite 6muaj – 1vit  
  

1000-2500€ 
 

2-3 vite 
 

1.5-2 vite 
 

1-1.5 vite 
Par.2 
(6m-8v) 
 

 
2500-5000€ 

 
3-4 vite 

 
2-3 vite 

 
1.5-2 vite 

 
 

 
Kateg. 3 (Ulët) 

 
5-6 vite 

 
3-4 vite 

 
2-3 vite 

  
Kateg.2 (Mesme) 

 
6-7 vite 

 
5-6 vite 

 
3-4 vite 

  
Kateg.1 (Lartë) 

 
7-8 vite 

 
6-7 vite 

 
5-6 vite 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

NENI 425 NXJERRJA E KUNDËRLIGJSHME E VENDIMEVE GJYQËSORE 
Dënim me burgim prej 6 muaj deri 5 vjet. 

Neni   Përgjegjësia 

425 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 
  Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

 

 
 

Kateg. 4 (Minimale)            1.5-2    vite              1-1.5 vite 6 muaj – 1 vit 

6muaj Kateg. 3 (Ulët) 2-3 vite 1.5-2 vite 1-1.5 vite 

5vite  

Kateg.2 (Mesme) 

 

3-4 vite 

 

2-3 vite 

 

1.5-2 vite 

  

Kateg.1 (Lartë) 

 

4-5 vite 

 

3-4 vite 

 

2-3 vite 
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Ndarja e mësipërme është thjeshtuar për faktin se në këtë rast qartazi kemi të bëjmë vetëm me 

një kategori-atë të gjyqtarëve. Andaj, kemi bërë thjeshtëzimin e lartësisë së dëmit në 4 

kategoritë kryesore (pa nëndarjet e tyre). Sa i përket përgjegjësisë, ajo në rastin konkret 

reflekton në instancat e gjyqësorit duke filluar nga niveli i themelores, apelit dhe supremes. 

Një ndarje e tillë në bazë të instancës është e logjikshme për faktin se vendimi i një gjykate 

themelore mund të korrigjohet kur lënda ngritet para Gjykatës së Apelit. E njëjta logjike vlen 

edhe për raportin mes vendimeve të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit me Gjykatës Supreme.   

----------------------------------------------------- 

 

NENI 426- ZBULIMI I FSHEHTËSISË ZYRTARE 
 

Par.1: Dënim me burgim prej 6 muaj – 3 vjet.  

Neni  
 

Përgjegjësia 

426 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

  Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

P
ar

.1
 (

6
m

-3
v
) Kateg.4(Minimale) 

 

Kateg.3 (Ulët)  
 

Kateg.2 (Mesme)  

 

Kateg.1 (Lartë) 

1-1.5 vite 

 

1.5-2 vite 

 

2- 2.5 vite 

 

2.5 - 3 vite 

9 muaj- 1 vit  

 

1-1.5 vite 

  

1.5 -2 vite 

 

2-2.5 vite 

6-9 muaj  

 

 9muaj – 1vit 

 

1-1.5 vite  

 

1.5-2vite 

 

Par.2: Dënim me gjobë dhe burgim prej 1 – 10 vjet.  

Neni  
 

Përgjegjësia 

426 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

  Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

P
ar

.2
 (

1
-1

0
 

v
it

e)
 

Kateg.4  (Minimale) 

 

Kateg.3 (Ulët)  

 

Kateg.2 (Mesme)  

 

Kateg.1 (Lartë) 

3-4 vite  

 

5-6 vite  

 

7-8 vite  

 

9-10 vite 

2-3 vite  

 

3-4 vite 

  

5-6 vite  

 

7-8 vite 

1-2vite  

 

2-3 vite  

 

3-4 vite  

 

5-6 vite 

 

Par.3: Dënim me gjobë ose burgim deri 3 vjet.  

Duke qenë se par.3 parasheh rastet kur vepra kryhet nga pakujdesia, atëherë në këtë rast nuk 

mund të bëhet zbërthimi sikurse për dy paragrafët e para pasi nuk mund të ketë nivele të 

ndryshme të pakujdesisë. Në rastin nga par.3 vlen llogaritja e dënimit sipas tabelën së matjes 

së dënimit sipas Udhëzuesit të përgjithshëm dhe parimeve të sqaruara edhe në këtë Udhëzues 

sa i përket Pakujdesisë së vetëdijshme dhe pakujdesisë së pavetëdijshme.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NENI 427- FALSIFIKIMI I DOKUMENTIT ZYRTAR 
Dënim me burgim prej 6 muaj deri 5 vjet 

Neni   Përgjegjësia 

427 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

 Kateg. 4 (Minimale) Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

6muaj-
5vite 

Deri në 1000€ 1.5- 2vite 1-1.5 vite 6 muaj- 1 vit 

 1000-2500€ 2-2.5 vite 1.5 -2 vite 1-1.5 vite 

 
 

 

2500-5000€ 

 

2.5-3 vite 

 

2-2.5 vite 

 

1.5-2 vite 

 
 

 

Kateg. 3 (Ulët) 

 

3-3.5 vite 

 

2.5-3 vite 

 

2-2.5 vite 

  

Kateg.2 (Mesme) 

 

3.5-4 vite 

 

3-3.5 vite 

 

2.5-3 vite 

  

Kateg.1 (Lartë) 

 

4-5 vite 

 

3.5-4 vite 

 

3-3.5 vite 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

NENI 428- ARKËTIMI DHE PAGESA E KUNDËRLIGJSHME 
Par.1: Dënim me gjobë dhe burgim deri 3 vjet.  

Neni   Përgjegjësia 

428 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 
 Kateg. 4 (Minimale) Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

Par.1 
deri 3v 

Deri në1000€ 9 muaj-1 vit 6-9 muaj 3-6 muaj 

 1000-2500€ 1-1.5 vite 9 muaj-1 vit 6-9 muaj 

  

2500-5000€ 

 

1.5-2vite 

 

1-1.5vite 

 

9-1 vit 

 
 

 

Kateg. 3 (Ulët) 

 

2-3 vite 

 

1.5-2 vite 

 

1-1.5 vite 

 

Par.2: Dënim me burgim deri 3 vjet.  

Ajo që duhet vënë në pah për këtë paragraf është lartësia e dënimit me burgim e njëjtë me 

paragrafin 1, përkundër faktit se lartësia e dëmit sipas paragrafit 2 është dukshëm më e madhe 

sesa paragrafi 1. Nga kjo mund të konkludohet se më shumë bëhet fjalë për një gabim teknik 

në llogaritje të dënimit për këtë dispozitë nga ana e ligjvënësit. Ky konkludim përforcohet edhe 

më shumë nëse përmendim edhe faktin se gjersa paragrafi 1 përfshin dënim me gjobë dhe me 

burgim, paragrafi 2 nga ana tjetër përmban në vete vetëm dënimin me burgim. Natyrisht duke 

qenë se ky Udhëzues është i kufizuar vetëm në minimumin dhe maksimumin e paraparë ndarja 

e tabelës për këtë paragraf është e pamundur. Udhëzuesi nuk mund të jep një tabelë me dënim 

të njëjtë si në rastet nga paragrafi 1 kur vlera maksimale e dëmit mund të jetë 15.000€ sikurse 

edhe në paragrafin 2 kur kemi të bëjmë potencialisht me shumat mbi 15.000€ respektivisht mbi 

50.000€. Megjithatë, gjykata gjithnjë ka diskrecionin që përkundër maksimumit ligjor, nëse 
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pagesa apo arkëtimi ka të bëj me shuma më të larta se 15.000€ e posaçërisht nëse shuma është 

mbi 50.000€ atëherë mund të shqiptohet edhe dënim mbi maksimumin e paraparë ligjor nëse 

konstatohet ekzistimi i rrethanave jashtëzakonisht ashpërsuese. 

------------------------------------------------------------ 

NENI 429- PËRVETËSIMI I KUNDËRLIGJSHËM I PASURISË ME RASTIN E BASTISJES APO 
EKZEKUTIMIT TË VENDIMIT GJYQËSOR 
Dënimi me burgim prej 6 muaj deri 5 vjet 

Neni   Përgjegjësia 

429 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 
 Kateg. 4 (Minimale) Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

6muaj-
5vite 

Deri në 1000€ 1.5- 2vite 1-1.5 vite 6 muaj- 1 vit 

 1000-2500€ 2-2.5 vite 1.5 -2 vite 1-1.5 vite 

 
 

 

2500-5000€ 

 

2.5-3 vite 

 

2-2.5 vite 

 

1.5-2 vite 

 
 

 

Kateg. 3 (Ulët) 

 

3-3.5 vite 

 

2.5-3 vite 

 

2-2.5 vite 

  

Kateg.2 (Mesme) 

 

3.5-4 vite 

 

3-3.5 vite 

 

2.5-3 vite 

  

Kateg.1 (Lartë) 

 

4-5 vite 

 

3.5-4 vite 

 

3-3.5 vite 

 

NENI 430- MOS RAPORTIMI OSE RAPORTIMI I RREMË I PASURISË, I TË ARDHURAVE, I 
DHURATAVE, I DOBISË TJETËR MATERIALE OSE I DETYRIMEVE FINANCIARE 
 

Edhe pse në nenin konkret vlera e dëmit nuk është e shprehur në të holla, megjithatë është e 

nënkuptueshme se në këtë rast kemi të bëjmë me përfitim të një vlere të caktuar i cili nuk është 

raportuar. Po ashtu duke pasur parasysh se sipas Ligjit për deklarimin e pasurisë përgjithësisht 

subjekti deklarues ka për obligim të raportojë çfarëdo pasurie apo përfitimi material që tejkalon 

vlerën prej 3000€, për këtë arsye nuk është parë e nevojshme të bëhen nëndarje si në nenet e 

mësipërme tek Kategoria minimale pasi në këtë rast nuk kemi të bëjmë me vlera të vogla siç 

mund të kemi tek nenet tjera.  

  

Par.1: Dënim me gjobë ose me burgim deri 3 vjet.  

Neni  
 

Përgjegjësia 

430 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

  Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

P
ar

.1
 (

D
er

i-

3
v
it

e)
 

Kateg.4  (Minimale) 

 

Kateg.3 (Ulët)  
 

Kateg. 2 (Mesme)  

 

Kategoria 1 (Lartë) 

1-1.5 vite 

 

1.5-2 vite 

 

2-2.5 vite 

 

2.5 - 3 vite 

6muaj-1 vit  

 

1-1.5 vite 

  

1.5-2 vite 

 

2-2.5 vite 

1-6 muaj  

 

6muaj- 1 vit  

 

1-1.5 vite  

 

1.5-2 vite 
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Par.2: Dënim me gjobë dhe me burgim 6 muaj – 5 vjet.  

Neni   Përgjegjësia 

430 Dëmi A (Lartë) B (Mesme) C (Ulët) 

  Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit Shtrirje e  dënimit 

 

 
 

Kateg. 4 (Minimale)            1.5-2    vite              1-1.5 vite 6 muaj – 1 vit 

6muaj Kateg. 3 (Ulët) 2-3 vite 1.5-2 vite 1-1.5 vite 

5vite  

Kateg.2 (Mesme) 

 

3-4 vite 

 

2-3 vite 

 

1.5-2 vite 

  

Kateg.1 (Lartë) 

 

4-5 vite 

 

3-4 vite 

 

2-3 vite 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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