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Numri i lëndës: 2019:085768 

Datë: 13.02.2023 

Numri i dokumentit:     03972058 

 

PAKR.nr.440/22 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA – 

kolegji i përbërë nga gjyqtarët Burim Ademi -  kryetar i kolegjit, Bashkim Hyseni dhe Tonka 

Berishaj anëtarë, më bashkëpunëtoren profesionale Syzana Goxhuli, në çështjen penale kundër 

të akuzuarit, J.M, për  shkak të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autorizimit zyrtar nga 

neni 422 par.1 të KPRK-së, duke vendosur në lidhej me ankesën e Prokurorisë Themelore në  

Prishtinë, si dhe ankesën e mbrojtësit e të akuzuarit J.M-Av.Naim Rudari, të paraqitura kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i Krimeve të Rënda, 

PKR.nr.98/19, datë 21.06.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur konform dispozitës së nenit 390 

të KPPRK-së, me datë 12.12.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

APROVOHET  si e bazuar ankesa e të akuzuarit J.M e paraqitur përmes avokat Naim Rudari, 

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i Krimeve të Rënda, 

PKR.nr.98/19, datë 21.06.2022, ANULOHET dhe çështja kthehet në rigjykim dhe rivendosje. 
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Pretendimet ankimore të Prokurorisë Themelore në Prishtinë lidhur me sanksionin penal si dhe 

ato të mbrojtësit të akuzuarit për gjendjen faktike dhe shkeljen e ligjit penale konsiderohen jo 

lëndore. 

                  A r s y e t i m i 

 

1. Historiku i çështjes 

Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti i Krimeve të Rënda, me aktgjykimin  

PKR.nr.98/19, datë 21.06.2022, të akuzuarin J.M për shkak të veprës penale, keqpërdorim i 

pozitës apo autorizimit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së, e ka shpallur fajtor dhe e ka 

gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gashtë) muaj, i cili dënim do 

të ekzekutohet pasi që aktgjykimi të bëhet i plotfuqishëm.  

Konform nenit 62 par.1 e 2 nënpar.2.3 dhe nenit 65 par.1 të KPRK-së, të akuzuarit i ka shqiptuar 

dënim plotësuese ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbim 

publik, në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve,  i cili dënim plotësues do të filloi të ekzekutohet pasi 

që i akuzuari ta vuaj dënimin me burgim. 

Është obliguar i akuzuari që të paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së 

gjykatës, në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 300 € (treqind euro), ndërsa në 

emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 50 (pesëdhjetë) e të gjitha 

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

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë ka ushtruar:  

Prokuroria Themelore në Prishtinë, për shkak të vendimi mbi sanksionin penal, me propozim që 

Gjykata e Apelit e Kosovës, aktgjykimin e ankimuar ta ndryshoj sa i përket vendimit mbi dënim 

dhe të akuzuarit ti shqiptoj dënim me të lartë. 

Mbrojtësi i të akuzuarit J.M, av.Naim Rudari, për shkak të shkeljeve esenciale të dipozitave të 

procedurës penale nga neni 384 i KPPK-së, shkeljes së ligjit penal nga neni 385 të KPPK-së dhe 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike nga neni 385 të KPPK-së, me propozim 

që Gjykata e Apelit e Kosovës, ta aprovoi ankesën  si të bazuar dhe ta ndryshoj aktgjykimin e 

ankimuar  në përputhje me nenin 398 par.1.4 të KPPK-së dhe të akuzuarin ta liroj nga akuza e 

prokurorisë, ndonëse nuk u vërtetua se i njëjti ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë apo 

në të kundërtën ta anuloj aktgjykim e ankimuar në përputhje me nenin 398 par.1.3 dhe çështjen 
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t'ia kthej gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe vendim me udhëzimin konkret për të evituar 

shkeljet e bëra në fazën e gjykimit fillestar për të nxjerrë një aktgjykim të drejtë dhe të ligjshëm. 

Përgjigje në ankesën  PTH-së gjithashtu ka ushtruar mbrojtësi i të akuzuarit J.M, av.Naim Rudari 

me propozim qe e njëjta të refuzohet si e pa bazuar ose jo lëndore. 

Prokuroria e Apelit në Prishtinë, më parashtresën, PPA/I.nr.425/22, të dt.10.08.2022, ka 

propozuar që ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, të aprovohet si e bazuar, ndërsa 

aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të akuzuarit ti shqiptohet dënim me i rendë me burg 

efektiv,  ndërsa  ankesa dhe përgjigjja në ankese e mbrojtësit të të akuzuarit J.M, av.Naim Rudari 

të refuzohet si e pabazuara.     

2. Gjykata e Apelit  e caktoi dhe e mbajti seancën e kolegjit në pajtim me dispozitën e nenit 390 

të KPPK-se në të cilën kanë marrë pjesë, i akuzuarit J.M dhe mbrojtësi i tij av.Naim Rudari, 

kurse nuk ishte i pranishëm Prokurori i Prokurorisë së Apelit edhe pse ka qenë i njoftuar në 

mënyrë të rregullt nuk mori pjesë në seancë. Mbrojtësi i të akuzuarit pasi elaboroj ankesën 

theksoi se mbetet në tërësi pran pretendimeve ankimore të paraqitura me shkrim, ndërsa të 

akuzuarit e mbështeti mbrojtësin e tij. 

Gjykata e Apelit, e shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar, detyrimisht në kuptim të dispozitës së nenit 

394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të Prokurorisë të akuzuarit dhe mbrojtësit të 

tij, së bashku me shkresat tjera të lëndës dhe pas vlerësimit të shkresave të lëndës, gjeti se: 

Ankesa e mbrojtësit është e bazuar 

3.1. Pretendimet e mbrojtësit të akuzuarit J.M, av.Naim Rudari 

Në ankesë  mbrojtësit i të akuzuarit J.M, av.Naim Rudari thekson  se gjykata e shkallës së parë 

me aktgjykimin ka bërë shkelje të esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 të 

KPRK-së në shpërthej me par.1.8 pasi aktgjykimi bazohet në provë të papranueshme 1.12 dhe 

nuk është përpiluar në pajtim me nenin 370.par.4 lidhur me nenin 365 par.1 të KPRK-së ku 

përshihet që gjykata në arsyetim të jap arsye për çdo pikë të aktgjykimit po ashtu i njëjti  në 

kundërshtim edhe me nenin 384 par.2 nënpa2.2 të KPRK-së. Pra kryesisht bazohet në supozime 

dhe paragjykime edhe pse ndaj të njëjtit IPK dhe as prokuroria nuk kanë arrit që ta vërtetojnë 

kryerjen e veprës penale nga i akuzuari J.M, dhe se kryesisht u bazuan në një video incizim të 

nxjerrë nga kamera e sigurisë së një dhome brenda objektit të policisë e për të cilin nuk ka ndonjë 

urdhër të gjykatës. 
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 Sipas mbrojtje aktgjykimi, nuk përmban argumente të vërtetuar në shqyrtim gjyqësor, nuk janë 

dhënë arsye për faktet vendimtare në të cilat mbështetet aktgjykimi, përderisa shkresat e lëndës 

e thonë të kundërtën që në rastin konkret ndonëse J.M nuk kishte ndërmarrë asnjë veprim 

inkriminues lidhur me këtë çështje, po ashtu është fakt i vërtet se nuk ka përfituar askush në këtë 

çështje, dhe se nuk është dëmtuar askush lidhur me këtë se çfarë e thotë prokuroria si dhe tenderit 

“Furnizimi me rroba elegante” ishte anuluar për rrethanat krejtësisht tjera. 

 Ka shtuar se aktgjykimi i atakuar, krahas me veprën penale me të cilën J.M është shpallur fajtor, 

nuk ka bashkangjitur faktet dhe rrethanat që përbëjnë figurën e veprës penale si dhe faktet dhe 

rrethanat nga të cilat varet zbatimi i dispozitës përkatëse të KPRK-së neni 370 par. 4 lidhur me 

neni 365 par. 1, nënpar. 1.1 të KPRK-së. Gjykata në arsyetimin e aktgjykimit nuk ka paraqit 

arsyet për çdo pikë të aktgjykimit, nuk ka argumentuar arsyet mbi vendimin e tillë, si përmban 

në mënyrë të qartë dhe të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i konsideron të vërtetuara apo 

të pavërtetuara (neni 370 par. 7 i KPRK-së). 

Aktgjykimi i ankimuar bazohet në prova të papranueshme, në kundërshtim me nenet 97 dhe neni 

257.3 të KPP. Sipas mbrojtjes gjykata e shkallës së parë me gjykimin e saj dhe aktgjykimin e ka 

shkelur parimin in dubio pro reo, detyrimin për të vërtetuar faktet kundër të pandehurit dhe ato 

në favor të tij, me kujdes dhe me përkushtim maksimal profesional si dhe parimin e barazisë së 

armëve, çka ka rezultuar në shkelje të neneve 3.2, 7.1 dhe 7.2, 8.2 dhe 9.1 të KPRK-së.  

Sipas pretendimit të mbrojtjes, aktgjykimi i ankimuar bazohet në prova të papranueshme, pasi 

që  gjykata në asnjë moment nuk vërtetoj përgjegjësinë penale e as provat materiale të cilët u 

administruan nuk kanë mundur të vërtetojnë faktin se i akuzuari kishte ndërmarrë ndonjë veprim 

inkriminues lidhur me këtë çështje. Ndërsa dy ... që mbrojtja i ka pranuar nga ana e prokurorisë 

të njëjtat përveç që janë nxjerra në mënyrë selektive në policia, ngase i gjithë objekti është i 

mbuluar me kamera të sigurisë, prokuroria nuk ka pasur urdhëresë të Gjykatës për të nxjerrë ato 

videoincizime dhe se të njëjtat janë nxjerrë në mënyrë të kundërligjshme po ashtu nuk ka nxjerrë 

urdhër retroaktiv për të njëjtat. 

 Edhe pse ato videoincizime nuk përmbajnë asnjë element të veprës penale dhe se nuk dëshmohet 

kryerja e veprës penale apo as edhe tentimi për kryer vepër penale, prandaj është dashur të 

shpallen si prova të papranueshme ngase janë të nxjerrë në mënyrë të kundërligjshme. Në ato 

videoincizime që janë lëshuar në gjykatë shihet J, duke hyrë dhe duke dal nga dhoma mbuluar 

me kamerë po nuk specifikohet se ai çfarë ka bërë në atë dhomë, pasi që nuk shihet asnjë veprim 
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inkriminues, ngase nga dëshmitë e dëshmitarëve J kishte hyrë zakonisht në atë dhomë, kishte 

marrë rroba për vlerësim dhe i kishte kthyer prape aty.  

Arsyetimi i aktgjykimit ka shumë mangësi dhe pakuptimësi kur gjykata e vlerëson kryerjen e 

veprës penale, e vlerëson ndërrimin e mostrave nga i akuzuari edhe kur nuk mund të specifikojë 

se kur ai i ndërroj ato mostra, kush e pa dhe se ku mbetën mostrat të cilat u ndryshuan, lidhur me 

këtë gjykata nuk ka specifikuar se kur është kryer vepra penale, kush u dëmtua nga kjo vepër 

penale apo kush përfitoj nga ajo vepër penale dhe përfundimisht cili ishte dëmi i shkaktuar me 

atë vepër penale të dëmtuarës, e që është fakt i pakontestueshëm që P.... e K... këtë tender e 

anuloj krejt për rrethana të tjera pasi që vetë tenderi nuk i kishte plotësuar kriteret e parapara 

ligjore.  

Përveç kësaj i akuzuari asnjëherë nuk ka marrë pjesë në ndonjë aktivitet të prokurimit, edhe në 

rastin konkret kishte shkuar për të zëvendësuar dikë tjetër por si do që të jetë ai nuk ka kryer 

asnjë trajnim lidhur me aktivitetin e prokurimit dhe se ky proces në tërësi kishte qenë si një 

tender i papërgjegjshëm. Gjithashtu, nuk është shkaktuar ndonjë pasoje dhe as përfitimin 

material për të akuzuarin apo ndonjë personi të afërm me të akuzuarin apo dikujt tjetër si dhe 

nuk kemi ndonjë palë që i është shkaktuar ndonjë dëm. 

3.2. Pretendimet e mbrojtësit lidhur me shkeljet e ligjit penal 

Sipas mbrojtësit gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të ligjit penal duke vepruar në 

kundërshtim me nenin 385 konkretisht në shpërputhje me paragrafin 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 të KPPRK-

së, pasi që i akuzuari nuk e ka kryer veprën penale, nuk ka tejkaluar kompetencat e tij, ngase nuk 

ka pasur mundësi ti tejkaloj kompetencat dhe të veproj diçka ndryshe dhe se ai ka përmbush në 

vazhdimësi detyrat e tij, po ashtu ai nuk ka përfituar për asnjë moment asgjë sikurse për vete po 

ashtu as për dikën tjetrës të afërm, dhe nuk i ka shkaktuar dëm askujt si dhe nuk ka shkelur të 

drejtat e askujt. Nuk janë vërtetuar veprimet inkriminuese të J. M. në drejtim të veprës penale 

dhe nëse do të vërtetoheshin veprimet ashtu siç janë të përshkruar në aktakuzë dhe në aktgjykim 

do kishim një tentativë të veprës penale sipas nenit 28 të KPRK-së dhe tuje i referohet kësaj 

dipozitë ligjore dhe praktikave gjyqësorë kur ka pasur dilema se për cilat vepra penale është e 

dënueshme tentative e cilat jo dhe ndëshkimit të saj sipas se drejtës penale, andaj në vështrim të 

këtyre rrethanave në rastin konkret tentativa nuk është e dënueshme, pra me këto rrethana është 

bërë shkelja e ligjit penal e cila e ka bërë të paqëndrueshëm aktgjykimin e gjykatës së shkallës 

së parë. 
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Lidhur me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, ka theksuar se i akuzuari J.M 

ishte person zyrtar- zyrtar policor dhe ka qenë anëtarë i cili nuk kishte punuar asnjëherë një punë 

të tillë dhe nuk  e ka pasur mundësin për të vendosur i vetëm. 

 Sipas mbrojtjes gjykata gabimisht ka vlerësuar se i akuzuari ka shfrytëzuar detyrën zyrtare me 

qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete apo tjetrin,  se i ka mundësuar operatorit ekonomik 

“..............”,  që ta fiton tenderin, se i njëjti pa prezencën e anëtarëve të tjerë të komisionit në 

kohën e pauzës shkon në zyre e prokurimit dhe ndërron mostrat e rrobave, të cilat i kishte sjell 

nga jashtë në mënyrë që ta fitonte tenderin “..........”.  

Mbrojtja, thekson se  gjykata nuk ka vërtetuar faktin se në rastin konkret në dosjen e tenderi 

kishte munguar specifikimi konkret i cili është kërkuar, tenderi nuk ishte hapur në mënyrë të 

rregullt dhe se nuk ishte regjistruar fare,  nuk ka vërtetuar se i akuzuari ke qenë vetëm njeri nga 

tre anëtaret dhe se kryesuese e komisionit ka qenë znj. .........., i njëjti nuk ka pasur mundësi që 

të vendos komplete të tjera me një çantë të vogël krahu, gjykata nuk ka vërtetuar se ku mbeten 

mostrat e dyshuara, se tenderi ishte anuluar për mungesa të tjera dhe jo për këtë çështje, nuk 

është vërtetuar se në rastin konkret as në mënyrë të ligjshme e as të kundërligjshme nuk kishte 

përfituar askush si dhe nuk ishte dëmtuar askush, si dhe nuk është vërtetuar se për cilat arsye 

është anuluar tenderi ‘’..........’’.  

4. Pretendimet e Prokurorit lidhur me vendim mbi dënim 

Në ankesë Prokuroria konsideron se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vërtetuar gjendjen 

faktike, mirëpo dënimi i shqiptuar është i ulët në krahasim me peshën e veprës penale dhe 

rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale, për faktin se i akuzuari veprën e ka kryer me dashje 

direkte duke e ushtruar funksionin zyrtar ashtu që sanksioni penal kundër të akuzuarit nuk është 

adekuat dhe  është dashur të jetë më i ashpër.  

Sipas prokurorisë,  gjykata nuk i ka zbatuar drejt rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit 

në raport me peshën e veprës penale, ashtu që në  rastin matjes dhe shqiptimit të dënimit, ka 

marrë parasysh dhe i ka vlerësuar rrethanat lehtësuese, ndërsa rrethanat rënduese nuk i ka 

vlerësuar ne mënyrën duhur, duke propozuar qe ti shqiptohet një dënim me i lartë. 

5. Gjetjet e Gjykatës së Apelit 

Gjykata  e Apelit, vlerëson se pretendimet e mbrojtësit lidhur me shkeljet esenciale te dispozitave 

procedurale qëndrojnë dhe se ekzistojnë  shkelje  të dispozitave nga neni 384 par. 1.12. lidhur 
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me nenin 365 dhe 370 par.6 dhe 7 te KPP-së, si dhe shkelje të dispozitës së nenit 384 par.2.1 

lidhur me nenin 361 par. 2 të KPP-së, që kushtëzojnë anulimin e aktgjykimit të ankimuar.  

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale konsistojnë në faktin  se dispozitivi është 

i pa qartë, i pa kuptueshëm dhe i paspecifikuar lidhur me qëllimin e të akuzuarit për përfitim të 

dobisë. Në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar, nuk janë dhënë arsyet e duhura mbi të gjitha 

faktet vendimtare të kësaj çështje penale-juridike, duke vepruar konform dispozitave të nenit 370 

par. 6 të KPPK-së, gjykata e shkallës së parë, nuk ka paraqitur arsyet  për pretendimet e ngritura 

respektivisht çështjen e pranueshmërisë së provave nga mbrojtja gjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe 

mungojnë arsyet në raport me kërkesën për sigurimin e “...................” si dhe për çdo pikë të 

aktgjykimit, si ato faktike dhe ato ligjore të cilat Kolegji do ti trajtoj më poshtë.  

Kolegji vlerëson se gjykata e shkallës së parë, nuk ka zbatuar dispozitën  nenit 361 par.2 të KPP-

së e cila përcakton : “Gjykata detyrohet që me ndërgjegje të vlerësojë çdo provë një nga një dhe në lidhje me 

provat e tjera, dhe në bazë të vlerësimit të tillë të nxjerrë përfundim nëse fakti konkret është provuar”, në rastin 

konkret mungon vlerësimi dhe analiza provave të proceduara gjatë shqyrtimit gjyqësor, përveç 

përshkrimit tërësor të deklarimeve të dëshmitarëve dhe provave. 

Kolegji vëren, se aktakuza dhe aktgjykimi përshkruajnë në mënyrë alternative qëllimin e të 

akuzuarit për përfitim të dobisë. Përshkrimi i veprimeve inkriminuese ne dispozitiv të 

aktgjykimit rezulton se është i paspecifikuar lidhur me qëllimin e veprimeve të akuzuarit Jeton 

Mengjiqi, në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, shënohet..” me datën 08.08.2017 në Prishtinë në 

ndërtesën e P.. së K......, në cilësinë e personit zyrtar si anëtar i komisionit në tenderin “  .........”, me numër të 

prokurimit ..........., i cili përfaqëson drejtorin e Hetimeve kundër Krimeve ekonomike dhe Korrupsionit ka 

shfrytëzuar detyrën zyrtare me qëllim të përfitimit pasuror për veti apo  personin tjetër, në atë mënyrë që në tenderin 

“................”, i paraparë në vlerë prej ......... euro.. 

Nga ky përshkrimi i veprimeve, nuk është e qartë nëse i akuzuari është shpall fajtor për veprimet 

që i ka ndërmarr me qëllim të përfitimit për vete apo për personin tjetër, Kolegji tërheq vërejtjen, 

se kjo mënyrë e ndërtimit të akuzës, dhe me pas e bartur në dispozitiv të aktgjykimit mbi baza 

alternative, është hipotetike, e dykuptimshme dhe e bënë konfuz aktgjykimin. 

Për më tepër është e papranueshme nga aspekti ligjor pasi është jo e konkretizuar, nëse i akuzuari 

veprimet i ndërmori për të përfituar personalisht, apo për ti siguruar përfitim personit tjetër, apo 

këto veprime i ndërmori për ti siguruar përfitim si vetes ashtu edhe personit tjetër, qëllim i cili 

duhet provuar. 
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Vepra penale: Neni 422 Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar  

1. Personi zyrtar, i cili duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i tejkalon kompetencat e tij ose nuk i 

përmbush detyrat zyrtare të tij me qëllim që të përfitoj çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër apo 

që t’i shkaktojë dëm personit tjetër...... 

Dispozita materiale sipërcituar, kërkon të saktësohen se  veprimet e personit zyrtar me çfarë 

qëllimi specifik ishin ndërmarr, se kujt i realizoj dobi, akuza mbi bazën e qëllimit për vete ose 

për tjetrën, siç është në rastin konkret është përshkrim i përgjithshëm i dispozitës materiale, nuk 

janë subsumuar veprimet konkrete faktike nën komponentën e  duhur të normës materiale. 

Gjykata në aktgjykimin, duhet të shënoj faktet dhe rrethanat që përbëjnë figurën e veprës penale 

në mënyrë jo ambiguoze dhe se “actus reus” të jetë në pajtueshmëri me tiparet e veprës penale për 

të cilën shpallet fajtor i akuzuari.  

Po ashtu, aktgjykimi nuk përmban arsyet mbi faktet vendimtare, të cilat janë ngritur si 

pretendime nga mbrojtësi, siç është pretendimi lidhur me sigurimin e mostrave fizike të 

dyshuara, të cilat sipas aktakuzës dhe dispozitivit të aktgjykimit janë ndërruar nga i akuzuari  me 

qëllim që ti plotësoj kriteret e kërkuara operatori ekonomik “...........” dhe të fitoj tenderin,  e cila 

çështje është ngritur gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare. 

Kolegji vlerëson se trupi gjykues në aktgjykim, nuk ka vlerësuar bazueshmërinë e këtij 

pretendimi dhe po ashtu as të pretendimeve tjera të shprehura në fjalën përfundimtare të 

mbrojtësit të cilat kanë mbetur pa përgjigje, dhe si të tilla nuk mund të konsiderohet se janë 

shqyrtuar. 

Po ashtu mbrojtësi ka theksuar çështjen e .......  me video incizime, për të cilat pretendon se janë 

nxjerrë në mënyrë selektive, dhe pa urdhër të gjykatës, duke kërkuar që gjykata të vendos lidhur 

ligjshmërinë dhe pranueshmërinë e kësaj prove.  

Nga faktet  çështjes konstatohet se trupi gjykues sipas procesverbalit të datës 07. 06.2022 në 

faqen 26, “sa i përket propozimit të avokat Naim Rudari që CD të shpallen prova të papranueshme, për këtë çështje 

do të vendoset në marrjen e vendimit meritor, sepse në këtë fazë nuk mund të bëhet kundërshtimi i provave 

gjegjësisht pranueshmërisë së tyre”. Megjithatë në aktgjykim nuk është trajtuar dhe vendosur lidhur 

me këtë pretendim, mungojnë arsyet mbi faktin e ngritur nëse sigurimi i kamerave pa urdhër të 

gjykatës ishte veprim në pajtueshmëri me dispozitat ligjore të KPP-së për sigurimin e provave. 
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Gjithashtu, për theksimet se janë nxjerrë xhirimet në mënyrë selektive, gjykata nuk është marrë 

me këtë çështje, dhe të njëjtat  kanë mbetur pa përgjigje se çfarë është pikëpamja e gjykatës për 

këtë rrethanë. 

Kolegji, vëren se në këtë çështje provat dhe dëshmitë dëshmitarëve S. B., N. L, E. H. i nuk janë 

vlerësuar individualisht dhe as në lidhje me njëra tjetrën, si rrjedhojë nuk janë nxjerrë as 

konkludimet mbi besueshmërinë, vërtetësinë dhe saktësinë e tyre e siç kërkon standardi ligjor i 

përcaktuar në dispozitën e nenit 361 par.2 të KPP-së,  përveç se është përshkuar gjerësisht 

përmbajtja  e tyre, pjesa arsyetuese e vendimit nuk e përmban komponentën analitike të 

vlerësimit të tyre, ndërsa është e rëndësishme që mënyrë të veçantë duhet adresohen pretendimet 

e palëve të cilat konsiderohen si thelbësore si në aspektin faktik, procedural dhe material të 

çështjes.  

Kolegji pa prejudikuar bazueshmërinë e pretendimeve, për të cilat i takon gjykatës së faktit që ti 

trajtoj, rikujton se një vendim i arsyetuar duhet të i’u tregon palëve se çështja tyre është dëgjuar 

me të vërtetë, dhe për pasojë kontribuon në një provueshmëri me të madhe të vendimeve. (Shih, 

rastin e GJEDNJ-se Magnin kundër Francës, Vendim i 10 majit 2012, paragrafi 29). 

Kolegji çmon se përkundër faktit që gjykata gëzon liri të caktuar të vlerësimit lidhur me 

përzgjedhjen e argumenteve dhe dëshmive, ajo është e detyruar të justifikoje vendimmarrjen 

duke dhëne arsye në nivel të mjaftueshëm.  

Shkalla në të cilën zbatohet detyrimi për të dhëne arsye, mund të ndryshoje varësisht nga natyra 

e vendimit dhe duhet të përcaktohet në kontekst të rrethanave të rastit konkret. Janë argumentet 

thelbësore të palëve, që duhet të adresohen dhe arsyet e dhëna duhet të jene të bazuara në ligjin 

e aplikueshëm (shih në mënyrë të ngjashme rastet e GJEDNJ-së Garcia Ruiz kunder Spanjes, kërkesa nr. 

30544/96). 

 Përfundimi 

Kolegji, arriti në përfundim se aktgjykimi përmban shkelje esenciale te dispozitave të procedurës 

penale nga neni 384 par. 1.12. lidhur me nenit 365 dhe 370 par.6 dhe 7 të KPP-së, pasi  

aktgjykimi nuk është përpiluar në kuptim  te dispozitës se lartcituar, në rigjykim gjykata e 

shkallës së parë të kujdeset që veprimet inkriminuese të akuzuarit të  të subsumohen në mënyrë 

të duhur tek norma materiale e veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga 

neni 422 par 1 te KPRK-se duke pasur parasysh faktin që të jenë saktësisht të konkretizuara e të 

qarta. 



 Numri i lëndës: 2019:085768 
 Datë: 13.02.2023 
 Numri i dokumentit: 03972058 
 

10 (10)  

   
2
0
2
2
:1
5
7
6
4
6

 

 

Njëkohësisht ekzistojnë shkeljet nga neni 384 par. 12.1 lidhur me nenin 361 par.2 të KPP-së, në 

rigjykim gjykata duhet të evitoj këto shkelje, duke vlerësuar secilën provë pastaj të jap 

konkludim nëse faktet janë provuar, dhe ti trajtoj pretendimet thelbësore të palëve si të natyrës 

faktike ashtu edhe ligjore (procedurale dhe materiale) pas kësaj të marr aktgjykim të drejtë dhe 

të ligjshëm. 

 

Pretendimet e mbrojtjes  për vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike,  lidhur me 

shkeljen e ligjit pena dhe pretendimet ankimore të Prokurorisë lidhur me vendim mbi dënim 

mbeten jo lëndore 

Nga arsyet e sipërcekura, e në bazë të nenit 402 të KPP-së, është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 
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