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PA-II.nr.1/2018  

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

       GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Enver Peci, 

kryetar i gjykatës - kolegjit, Agim Maliqi dhe Emine Kaçiku, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtorit profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale e të akuzuarit M.P., 

nga fshati K., komuna e Gj., për shkak të veprës penale marrja e ryshfetit nga neni 343 par.2 të 

KPK, duke vendosur sipas ankesës të mbrojtësit të akuzuarit dhe të akuzuarit, të ushtruara 

kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti për Krime të Rënda 

PAKR.nr.521/2017 të datës 12.12.2017, në seancën e mbajtur konform dispozitës së nenit 407 të 

KPPK, më datë 07.05.2018, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

       Refuzohen si të pabazuara ankesa e të akuzuarit M.P. dhe ankesa e mbrojtësit të tij, 

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.521/2017 i datës 12.12.2017 

vërtetohet. 

 

A r s y e t i m 

 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren P.nr.82/2013 e datës 29.01.2015, i 

akuzuari M.P. është liruar nga akuza, konform nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPP-së, meqë nuk 

ishte provuar se ka kryer veprën penale marrja e ryshfetit nga neni 343 par.2 të KPK. Shpenzimet 

e procedurës penale është vendosur se bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 
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       Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, ankesë ka parashtruar Prokuroria 

Themelore në Prizren, kurse Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.521/2017 e 

datës 12.12.2017, ka aprovuar si të bazuar ankesën dhe aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë 

e ka ndryshuar, ashtu që të akuzuarin e ka shpallur fajtor për veprën penale marrja e ryshfetit nga 

neni 343 par.2 të KPK dhe e ka dënuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, në të 

cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej datës 07.11.2012 deri më datën 

04.12.2012. Është obliguar të paguajë shpenzimet e procedurës penale dhe në emër të paushallit 

gjyqësor, në shumë prej 50 €, në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit. I dëmtuari 

për realizimin e kërkesës pronësoro-juridike është udhëzuar në kontestin civil.  

 

       Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, në afatin ligjor, ankesë ka ushtruar, 

mbrojtësi i të akuzuarit, av. Y.H., nga Gjilani, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

dhe vendimit për sanksionin penal, me propozim që aktgjykimi të ndryshohet dhe të merret 

aktgjykim, me të cilin i akuzuari lirohet nga akuza ose të anulohet dhe çështja të kthehet t’i 

njëjtës gjykatë në rivendosje. 

 

Ankesë ka ushtruar edhe i akuzuari,  për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkeljes së ligjit 

penal, me propozim që aktgjykimi të ndryshohet dhe të merret aktgjykim, me të cilin lirohet nga 

akuza ose të anulohet dhe çështja t’i kthehet të njëjtës gjykatë në rivendosje. 

 

       Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës, me parashtresën PPA.III-nr.2/2018 të datës 

31.1.2018, ka propozuar që ankesa e mbrojtësit të akuzuarit, të refuzohet si e pabazuar.  

  

       Gjykata Supreme e Kosovës, caktoi dhe mbajti seancën e kolegjit të shkallës së tretë për 

të cilën me rregull u informuan i akuzuari, mbrojtësi i tij, Prokurori i Shtetit dhe i dëmtuari D.N..  

Në seancën e kolegjit morën pjesë i akuzuari M.P. dhe mbrojtësi i tij, avokat Y.H., nga 

Gjilani, kurse Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, nuk prezantojë, mirëpo, përmes parashtresës së 

dërguar në ditën e mbajtjes së seancës së kolegjit, njoftoi se nuk mund të jetë prezent në këtë 
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seancë, kurse mbetet pranë propozimit të paraqitur në formë të shkruar, kurse i dëmtuari nuk 

është paraqitur, ashtu që konform nenit 390 par.4 të KPPK seanca u mbajt pa praninë e tyre. 

 

       Në seancën e kolegjit, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës bashkë me ankesat e 

ushtruara dhe propozimit me shkrim të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe pasi që aktgjykimi 

i ankimuar u vlerësua sipas detyrës zyrtare, konform dispozitës së nenit 394 par.1 të KPPK u gjet 

se: 

 

       ankesat janë të pabazuara. 

 

       Aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale 

të cilat, konform nenit 394 par.1 të KPPK shqyrtohen sipas detyrës zyrtare e po ashtu edhe 

pretendimet ankimore të paraqitura në ankesat për shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës 

penale nuk janë të bazuara. 

  

      Njëri prej pretendimeve në të dy ankesat, është se gjykata e shkallës së dytë, aktgjykimin 

me të cilin i akuzuari është shpallur fajtor ka marr pa shqyrtim në seancë të kolegjit, që është në 

kundërshtim me dispozitën e nenit 403 par.1 të KPPK sepse gjykata për çështjet faktike ka 

mundur të vendos vetëm pasi e hapë shqyrtimin gjyqësor në shkallën e dytë. 

 

Neni 403 par.1 nënpar.1.2 i KPPK, ka përcaktuar se Gjykata e Apelit “ ...mund të 

vërtetojë dhe të çmojë provat materiale pa mbajtur shqyrtim, nëse nuk ka nevojë për të marrë 

prova të reja apo për të përsëritur shqyrtimin e provave” e që kjo duhet shikuar edhe në dritën e 

vendimeve të GJEDNj përkatësisht vendimi në rastin Helle kundër Finlandës (1997)paragrafi 60 

“ ...nocioni i një procedure të drejtë kërkon që gjykata e apelit që ka dhënë arsye në një vendim 

qoftë duke përfshirë arsyet e gjykatës më të ulët apo arsye tjera, duhet të paktën të adresojë 

çështjet thelbësore që janë të dorëzuara në juridiksionin e saj...”. Ashtu që, Gjykata Supreme e 

Kosovës, konstatojë se në rastin konkret gjykata e shkallës së dytë nuk ka vendosur për çështjen 

e fakteve, gjegjësisht për vërtetimin e fakteve relevante të çështjes penale. Përkundrazi, nga 

aktgjykimi i ankimuar, del se ajo gjykatë ka gjetur se në aktgjykimin e shkallës së parë gjendja 

faktike është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, por me aplikimin e drejtë të ligjit penal, 
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gjegjësisht me vlerësimin e drejtë të këtyre fakteve, duhej të merret aktgjykim, me të cilin i 

akuzuari shpallet fajtor.      

Më tutje, pretendohet se shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale paraqet 

fakti se Prokuroria Themelore në Prizren, me rastin e ushtrimit të ankesës kundër aktgjykimit të 

shkallës së parë, në ankesë nuk ka propozuar ndryshimin, por vetëm anulimin e aktgjykimit të 

shkallës së parë, ashtu që me ndryshimin e aktgjykimit të shkallës së parë, akuza është tejkaluar 

dhe kjo paraqet shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 391 par.1 të KPPK 

gjegjësisht shkeljet konsistojnë edhe në kufijtë e shqyrtimit të  ankesës nga neni 394 të KPPK. 

 

       Gjykata Supreme e Kosovës, konstatojë se nenet e lartcekura u referohen vendimeve të 

kolegjit të apelit të marra në seancë apo në shqyrtim dhe i lë diskrecion të kolegjit të gjykatës që 

çështjen ta vendos në seancë të kolegjit apo në shqyrtim. Në rastin konkret, nga shkresat e lëndës 

del se Prokuroria Themelore në Prizren, në ankesën kundër aktgjykimit të shkallës së parë, 

qartazi ka qenë e pakënaqur me aktgjykimin lirues dhe në referatin e ankesës, ka cekur se nga 

provat e administruara, pa mëdyshje rezulton se i akuzuari ka kryer veprën penale, për të cilën 

akuzohej dhe për të njëjtën duhej të shpallet fajtor. Gjykata e shkallës së dytë drejtë ka vepruar 

kur ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë pa qenë e lidhur me përmbajtjen e ankesës duke 

e aprovuar bazën ankimore për shkeljen e ligjit penal edhe pse propozimi i tillë, shprehimisht 

nuk është dhënë.  

 

       Pretendimet tjera për shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale kanë të bëjnë 

me atë se aktgjykimi i shkallës së dytë nuk është përpiluar në pajtim me dispozitën e nenit 370 të 

KPPK dhe si pasojë e kësaj është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale nga neni 384 par.1 pika 12 të KPPK. Theksohet fakti se në aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së dytë nuk janë paraqitur, në mënyrë të qartë dhe të plotë, faktet, të cilat gjykata ka 

konsideruar se janë të vërtetuara, nuk janë dhënë arsyet se në cilat fakte dhe prova aktgjykimi 

është bazuar dhe ekziston kundërthënie e konsiderueshme në mes dispozitivit të aktgjykimit dhe 

arsyeve të dhëna. Megjithatë, në këtë pjesë të ankesës nuk precizohet se si janë manifestuar 

shkeljet e lartcekura dhe mungon arsyetimi, nga i cili, kishte për t’u kuptuar se konkretisht, për 

cilat rrethana bëhet fjalë.  
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Megjithatë, Gjykata Supreme e Kosovës, gjeti se aktgjykimi i ankimuar nuk përmban 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, të cilat konform dispozitës se nenit 394 

par.1 të KPPK shqyrtohen sipas detyrës zyrtare, për të cilat do të bëhet fjalë me rastin e 

vlerësimit të aktgjykimit, sa i përket vërtetimit të gjendjes faktike. 

 

       Nga shkresat e lëndës dhe aktgjykimi i ankimuar vërtetohet se gjykata e shkallës së parë 

në mënyrë të drejtë dhe të plotë ka vërtetuar faktet si në vijim se: i akuzuari M.P. në periudhën 

kohore inkriminuese ka qenë gjyqtar në Gjykatën Komunale në Gjilan dhe ka pasur cilësinë e 

personit zyrtar (siç është përkufizuar me dispozitën e nenit 107 par.1 nënpar.1.1 të KPPK, meqë 

bëhet fjalë për person zyrtar të emëruar), po ashtu të njëjtit i është ndarë në punë lënda e të 

dëmtuarit D.N., i cili ka qenë propozues për caktimin e kujdestarisë, kujdesit dhe edukimit ndaj 

fëmijëve të tij. Në fund të muajit tetor të viti 2012, i dëmtuari e ka pritur të akuzuarin para 

gjykatës, i është prezantuar dhe bashkë kanë shkuar në restorantin “Mili”. I dëmtuari i ka ofruar 

të akuzuarit shumën e të hollave prej 2.400 franga zvicerane dhe e ka lutur që t’ia caktojë dhe të 

kryej lëndën në fjalë. I akuzuari ashtu edhe ka vepruar dhe seancën e parë e ka mbajtur me datën 

31.10.2012, ndërsa shqyrtimin me datën 7.11.2012. Shumën e lartë cekur të të hollave, i 

dëmtuari ia ka dhënë të akuzuarit në dy pjesë, pjesën e parë - në shumë prej 1.200 franga 

zvicerane më datën 6.11.2012, ndërsa pjesën e dytë, po ashtu në shumë prej 1.200 franga 

zvicerane më datën 7.11.2012, pas mbajtjes së seancës dhe pasi që i akuzuari ia ka dorëzuar 

vendimin në pompën e benzinës “Ferizi Petrol” në dalje të Gjilanit. 

       

 Këto fakte i akuzuari nuk i ka kontestuar dhe ato nuk kontestohen as në ankesën e 

ushtruar tani, por kontestuese, sipas pretendimeve ankimore është se shuma e cekur e të hollave, 

a është dhënë në emër të huas apo për dhënien e ryshfetit. 

 

       Gjykata e shkallës së parë ka gjetur se nga provat e administruara nuk është vërtetuar se i 

akuzuari ka marr ryshfet dhe vendimi i këtillë është arsyetuar me faktin se i akuzuari ka mohuar 

kryerjen e veprës penale ndërsa nga dëshmitë e dëshmitarëve dhe provat e administruara në 

shqyrtimin gjyqësor nuk është vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale e cila i vihet në 

barrë.  
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       Gjykata e shkallës së dytë, ka gjetur se faktet vendimtare në aktgjykimin e shkallës së 

parë janë vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, por nga ato dalin përfundimet tjera, të atilla 

që tregojnë për fajësinë e të akuzuarit dhe se arsyet e dhëna në aktgjykimin e shkallës së dytë, 

janë të qarta dhe ligjore dhe do të analizohen duke i ndërlidhur me pretendimet ankimore. 

 

       Në ankesat e ushtruara theksohet se i akuzuari edhe pse nuk e ka njohur të dëmtuarin, ka 

pranuar që nga ai të merr para, sepse në takimin me të, ka kuptuar se janë në marrëdhënie 

miqësie-bashkëshortja e vëllait e të dëmtuarit dhe bashkëshortja e djalit të të akuzuarit, janë 

vajza të axhës. Për këtë arsye, i dëmtuari e ka ditur gjendjen familjare të të akuzuarit, gjegjësisht 

se ka pasur shumë harxhime - në një periudhë shumë të shkurtër kohore i është martuar djali dhe 

i është fejuar vajza, ndërsa ka pas edhe dy raste të vdekjes - të babait dhe gruas së axhës. Për këtë 

shkak, i dëmtuari i ka ofruar të hollat në shenjë ndihme ndërsa i akuzuari ka pranuar që t’i merr, 

pasi që atë ditë ka kuptuar se janë në marrëdhënie të miqësisë, duke shtuar se i dëmtuari në 

takimin e parë, së pari i ka ofruar të hollat e pastaj i ka treguar se te ai është lënda e tij. Në 

ankesa, përsëritet mbrojtja e të akuzuarit se para marrjes së të hollave, i akuzuari e ka lutur 

dëshmitaren J.T. - bashkëshorten e djalit të tij, që ajo të pyet babanë e saj se a mund të merr të 

holla nga i dëmtuari dhe ka marrë përgjigje pozitive (në kuptimin se i dëmtuari është njeri i 

ndershëm).  

Dëshmitarja S.S., përndryshe sekretarja juridike e të akuzuarit, ka deklaruar se pas 

shqyrtimit të mbajtur në procedurë kontestimore, në të cilën kanë qenë prezent i dëmtuari dhe 

personat tjerë duke dalur nga zyra, dikush ka permendur fjalën “hua”, ndërsa dëshmitari T.S.-

përfaqësuesi i Qendrës për Punë Sociale, ka dëshmuar se pas seancës, duke dalur nga zyra, i 

dëmtuari i ka thënë të akuzuarit se do t’i jep diçka hua. 

 

       Janë të drejta dhe të arsyetuara gjetjet e gjykatës së shkallës së dytë se mbrojtja e të 

akuzuarit nuk ka mbështetje në provat e administruara dhe në vlerësimin e drejtë të tyre: 

 

- së pari, edhe nëse është për t’i besuar mbrojtjes së të akuzuarit se ka biseduar me 

bashkëshorten e djalit të tij, siç u cek më lartë, fjala është për të afërmen e tij dhe ekziston 

mundësia që me deklarimin e vet, ajo ka dashtë t’i ndihmojë të akuzuarit. Mirëpo, edhe nëse 
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merret se deklarimi i saj është i saktë, qëndron fakti se i akuzuari edhe pse ka kuptuar se i 

dëmtuari ka lëndë te ai, ka pranuar që të merr të holla nga ai; 

 

- dhe nëse merret se janë të sakta dëshmitë e dëshmitarëve S.S. dhe T.S.,  kjo nuk 

tregon për atë se a ka qenë fjala për dhënien e huas apo të ryshfetit, sepse dhënia e ryshfetit nuk 

bëhet në mënyrë të haptë, e sidomos në situatën kur dihet se i dëmtuari ka qenë në kontakt me 

policinë dhe në atë kohë ka qenë i lëshuar urdhri për masa të fshehta të vëzhgimit dhe hetimit, 

përkatësisht masën e simulimit të dhënies së ryshfetit. 

 

      Sjellja e të akuzuarit, në rastin konkret, bie ndesh me sjelljet, të cilat do të priteshin nga 

personi zyrtar - gjyqtari. I akuzuari i ka thënë që në ditën e takimit të parë, i dëmtuari të vijë në 

zyrën e tij, për të vërtetuar se lënda a gjendet te ai dhe pastaj e ka caktuar seancën për një 

periudhë shumë të shkurtër, prej rreth një jave edhe pse ka qenë i ngarkuar me shumë lëndë tjera. 

Pastaj, siç vet i akuzuari ka deklaruar, më datë 6.11.2012, i ka vdekur vjehrra dhe ai ka qenë i 

zënë rreth varrimit, por megjithatë, të njëjtën ditë nga i dëmtuari ka pranuar gjysmën e parë të të 

hollave në shumë prej 1200 franga zvicerane. Të nesërmen ka qenë varrimi i vjehrrës së të 

akuzuarit dhe ai ka marrë leje nga kryetari i gjykatës që të mungojë nga puna, por, shqyrtimin e 

rastit të të dëmtuarit nuk e ka shtyrë, edhe pse e ka shtyrë shqyrtimin e lëndës tjetër, të caktuara 

për atë ditë. Në situatën kur ka qenë i angazhuar rreth varrimit të vjehrrës, i akuzuari ka pranuar 

të takohet me të dëmtuarin në restorant, për më tepër, ia ka sjellë dhe dorëzuar aktvendimet, të 

cilat i ka përpiluar menjëherë pas seancës. Dorëzimi i drejtpërdrejtë i aktvendimeve nga gjyqtari 

të dëmtuarit, bëhet përmes administratës së gjykatës - shërbimit për dorëzimin e shkresave, por 

në këtë rast i akuzuari dorëzimin e ka bërë personalisht. Takimi, në të cilin i ka dorëzuar 

aktvendimet është caktuar me anë të telefonit sepse i akuzuari ka pranuar që për një çështje 

zyrtare të bisedoi me palën - të dëmtuarin me telefon dhe të takohet me të në restorant. I 

dëmtuari ia ka dhënë të hollat tjera prej 1200 franga zvicerane të akuzuarit pasi nga ai i ka marrë 

aktvendimet. 

 

       Gjetjet e gjykatës së shkallës së dytë vërtetohen edhe përmes dëshmisë së dëshmitarit V. 

R., i cili ishte zyrtar në Njësitin e hetimeve rajonale të korrupsionit dhe antikorrupsionit në 

Gjilan. Ai ka deklaruar se disa ditë para ditës kritike i dëmtuari D.N. ka lajmëruar rastin e 
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kërkimit të ryshfetit nga gjyqtari M.P., për të kryer lëndën e tij. Gjatë paraqitjes së rastit ka qenë 

shumë i qartë dhe i vendosur. Ka thënë se gjykatës ia ka paraqitur kërkesën - propozimin në 

muajin gusht të vitit 2012 dhe ka qenë i interesuar që lënda të kryhet më shpejt, sepse jeton në 

Zvicër, por se gjyqtari e ka zvarritur lëndën dhe nga ai ka kërkuar ryshfet - shumën prej 2.000 

euro, duke i thënë “çka janë të holla për fëmijët e tu”. Për të dëmtuarin kjo ka qenë shokuese, ka 

qenë shumë i mllefosur, ka thënë se çka do të ndodhte po të ishte fëmija i tij i sëmurë dhe mjeku 

t’i kërkonte ryshfet - fëmija do t’i vdiste nëse ai nuk do të kishte dhënë ryshfet dhe se rasti i 

këtillë po të ndodhte në Zvicër “e tërë Zvicra do të ishte ngrit në këmbë”, se në Kosovë nuk ka 

drejtësi dhe se për këtë arsye po e paraqet rastin. Duke e respektuar procedurën ligjore, është 

informuar Prokurori i Shtetit, i cili ka dhënë urdhrin verbal, i cili, pastaj është konfirmuar me 

urdhrin e gjyqtarit të procedurës paraprake dhe ekipi i Njësitit ka ekzekutuar këtë urdhër. Në 

ditën kritike, i dëmtuari gjithnjë ka qenë në kontakt me telefon me punëtorët e Njësitit dhe iu ka 

treguar se është duke shkuar në gjykatë për shqyrtimin gjyqësor, pastaj se me gjyqtarin janë 

dakorduar të takohen në restorantin “Ferizi Petrol” në dalje të Gjilanit, ku kanë shkuar zyrtarët e 

Njësitit. Pasi kanë ardhur i akuzuari dhe i dëmtuari, së pari i akuzuari ia ka dhënë aktvendimet të 

dëmtuarit, i dëmtuari atij i ka dhënë shumën e të hollave prej 1.200 franga zvicerane dhe në këtë 

moment policia ka intervenuar, duke i arrestuar, fotografuar, konfiskuar të hollat dhe duke bërë 

bastisjen e shtëpisë të së akuzuarit.  

 

       Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se dëshmia e dëshmitarit V.R. ka qenë objektive, e 

detajuar, bindëse dhe në përputhje me provat tjera të administruara dhe si e tillë, drejtë e 

vlerësuar nga gjykata e shkallës së dytë.  

 

Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë, ka paraqitur arsyetim të detajuar përkitazi me  

mbrojtjen e të akuzuarit, duke e vlerësuar se nuk ishte reale sepse është demantuar me provat e 

cekura dhe se nuk është për të besuar se i dëmtuari ka pas për qëllim që rrejshëm te paraqes të 

akuzuarin, si gjyqtarin e vetëm të kombësisë serbe që ishte duke punuar në gjykatën e Gjilanit.  

 

Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se në rastin konkret të drejtat e të akuzuarit janë 

respektuar në plotëni dhe konform standardit të përcaktuar me nenin 6 (3) të KEDNj, ashtu që të 

akuzuarit dhe mbrojtësit të tij i është dhënë mundësia që të jenë pjesë aktive e tërë procedurës 
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gjyqësore që nga procedura hetimore e deri në mjetet juridike të mishëruara edhe përmes 

vendimeve konkrete të GjEDNj “ E drejta për një seancë të drejtë përfshinë parimin e barazisë 

së mjeteve dhe kjo nënkupton se çdokush që është palë në proces duhet të ketë mundësi të 

barabartë që të paraqes çështjen e vet dhe asnjë palë nuk duhet të gëzojë ndonjë avantazh të 

konsiderueshëm ndaj kundërshtarit, duhet të përcaktohet një ekuilibër i drejtë midis palëve”- 

rasti De Hajis dhe Gijers kundër Belgjikës dhe sipas rrjedhës së shqyrtimit gjyqësor 

përkatësisht procesverbaleve të shqyrtimit gjyqësor, mund të konstatohet se i akuzuari dhe 

mbrojtësi i tij kanë pasur mundësi të barabarta me palën e akuzës përkatësisht Prokurorin e 

Shtetit në marrjen në pyetje dhe sqarimin e dëshmive të dëshmitarëve dhe të japin përfundimet e 

tyre përkitazi me provat materiale. Për më tepër, i akuzuari dhe mbrojtësi i tij kanë propozuar 

edhe dëshmitarët T.S., S.S. dhe J.T., të cilët edhe janë dëgjuar në cilësinë e dëshmitarëve. Kurse 

gjykata e shkallës së dytë në mënyrë gjithëpërfshirëse ka trajtuar dëshmitë e tyre dhe ka dhënë 

arsyetime të plota dhe të qarta përkitazi me atë se pse nuk iu besoi këtyre dëshmive. 

 

Nga këto arsye, gjykata e shkallës së dytë, me të drejtë, ka ardhur në përfundim se është 

vërtetuar përtej dyshimit të bazuar se në veprimet e të akuzuarit përmblidhen të gjitha elementet 

objektive dhe subjektive të veprës penale marrja e ryshfetit e paraparë dhe e ndëshkueshme me 

dispozitën e nenit 343 par.2 të KPK, për të cilat veprime e ka shpallur fajtor dhe i ka shqiptuar 

dënimin në fjalë dhe me këtë rast nuk është bërë shkelja e ligjit penal në dëm të tij dhe drejtë ka 

vepruar gjykata e shkallës së dytë kur sipas gjendjes faktike e cila është vërtetuar në mënyrë të 

drejt dhe të plotë ka marrë aktgjykimin me të cilin ai shpallet fajtor.  

 

            Edhe pse ankesa e mbrojtësit të akuzuarit është ushtruar edhe për shkak të vendimit për 

dënimin, në të nuk bëhet fjalë për këtë bazë ligjore. Megjithatë, Gjykata Supreme në bazë të 

nenit 396 të KPPK e shqyrtojë aktgjykimin e shkallës së dytë edhe në pjesën lidhur me vendimin 

për dënim dhe gjeti se janë ligjore arsyet e dhëna në aktgjykimin e shkallës së dytë për rrethanat 

që kanë ndikuar në marrjen e vendimit për llojin dhe lartësinë e dënimit të shqiptuar, ashtu që 

nuk ekzistojnë rrethanat që kishin për të arsyetuar shqiptimin e dënimit më të butë.  

Andaj, u gjet se dënimi i shqiptuar është në proporcion me shkallën e rrezikshmërisë 

shoqërore të veprës së kryer penale, me shkallën e përgjegjësisë penale e të akuzuarit dhe me anë 

të këtij dënimi është e pritshme  të  arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 
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41 të KPRK-ës dhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit, parandalimi i kryesit nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen (preventiva speciale) si dhe njëkohësisht do të arrihet 

edhe qëllimi tjetër që ti përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva 

gjenerale). 

 Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

PA-II.nr.1/2018, më datë 07.05.2018 
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