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Ky raport i monitorimit është fokusuar në analizimin e politikës ndëshkimore në rastet 
e korrupsionit të shqiptuara nga gjykatat e Kosovës gjatë vitit 2020 dhe gjithashtu në 
analizën e performancës së gjyqësorit në trajtimin rasteve të korrupsionit. 

Analizimi i 40 aktgjykimeve të korrupsionit të nxjerra nga gjykatat e Kosovës në vitin 2020 
vëren se politika ndëshkimore në rastet e korrupsionit nuk përmbush kërkesat e Kodit 
Penal dhe Kodit të Procedurës Penale e aq më pak të Udhëzuesit të Politikës Ndëshkimore 
të miratuar nga Gjykata Supreme e Kosovës në vitin 2018. 

Të dhënat nga aktgjykimet e analizuara pasqyrojnë se gjykatat e Kosovës kanë shqiptuar 
dënime bazuar në rrethana tërësisht të paarsyetuara, kanë shqiptuar dënime të 
kushtëzuara po ashtu të paarsyetuara, kanë lejuar konvertimin e dënimeve me burg në 
dënime me gjobë po ashtu pa i arsyetuar dhe rrjedhimisht në shumicën e rasteve kanë 
aplikuar rrethana që arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit ndërsa në asnjë rast të 
vetëm nuk kanë aplikuar rrethana që tregojnë ashpërsimin e dënimit mbi pikënisjen e 
paraparë. 

Në këtë mënyrë, gjykatat e Kosovës kanë shqiptuar dënime që nuk përkojnë me peshën dhe 
rëndësinë e veprave penale për të cilat i kanë gjetur fajtorë të akuzuarit dhe rrjedhimisht 
nuk kanë bindur as shoqërinë për funksionimin e drejtë dhe të paanshëm të gjyqësorit. 

Cilësia e aktgjykimit varet nga cilësia e arsyetimit – duke përfshirë edhe arsyetimin 
mbi lartësinë e dënimit të shqiptuar dhe në këtë drejtim gjykatat e Kosovës në rastet e 
analizuara të korrupsionit, për këtë raport - nuk kanë arritur ta përmbushin. 
Ky konstatim mbështetet në gjetjet kryesore si në vijim:

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

·

13
Me gjobë

12
Burg efektiv3

Denime me 
gjobë

17
Denime dhe 

me gjobë

17
Me kusht

Nga 40 aktgjykimet e analizuara janë shqiptuar 12 dënime me burg efektiv, 17 
dënime me kusht, 13 dënime me burg që janë konvertuar në dënim me gjobë; 

Moszbatimi i Kodit Penal dhe të Procedurës Penale dhe injorimi i plotë i Udhëzuesit 
si dhe shqiptimi i dënimeve me burg, me kusht dhe me gjobë pa arsyetim

·
Asnjë nga 17 dënimet e shqiptuara me kusht, 13 dënimet e konvertuara nga 
dënimi me burg në dënim me kusht dhe 3 dënimet e shqiptuara vetëm me gjobë 
nuk janë të arsyetuara;
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78%
të rasteve

12.5%
të rasteve

172
Rrethana 
lehtësuese

Rrethanat e 
evidentuara

46
Rrethana 
rënduese

Evidentimi i rrethanave lehtësuese dhe rënduese dhe mosarsyetimi i tyre

Asnjë nga 218 rrethanat e evidentuara në 40 aktgjykime
nuk është arsyetuar në plotësi sipas Udhëzuesit të
Politikës Ndëshkimore;

218

·
Në 40 aktgjykime të analizuara janë evidentuar 218 rrethana prej të cilave 172 
apo 79% - lehtësuese dhe 46 apo 21% janë rënduese;

79%

21%

·
·
·

18 nga 40 rastet  apo 45%, nuk është evidentuar asnjë rrethanë rënduese;

Në vetëm 3 nga 40 rastet e analizuara apo 8% janë evidentuar më shumë 
rrethana rënduese sesa lehtësuese;

Në 35 nga 40 rastet apo 86% janë evidentuar më shumë rrethana lehtësuese 
sesa rënduese;

·

Zbutja e dënimeve pa arsyetim

Në 31 nga 40 aktgjykimet e analizuara apo 78% të rasteve është shqiptuar 
dënimi sipas zbutjes maksimale brenda kufijve të dënimit;

është shqiptuar dënimi sipas 
zbutjes maksimale brenda 
kufijve të dënimit

Është aplikuar zbutja maksimale 
e dënimit poshtë kufirit sipas 
nenit 72 të Kodit Penal të Kosovës 
(zbutja me e madhe e mundur)

Në 31 nga 40
aktgjykimet e

analizuara

Në 5 nga
40 raste
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Segment tjetër që trajton ky raport është edhe rënia e performancës së Prokurorisë së 
Shtetit në ngritjen e aktakuzave në rastet e korrupsionit dhe performanca e gjykatave 
në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit e që reflekton me rritjen e numrit të lëndëve të 
pazgjidhura në gjykatat e Kosovës dhe rrjedhimisht në nivel vendi. 

·

·

·

·

·
·
·

Mosshqiptimi i dënimeve plotësuese 

Mosaplikimi i qëllimeve dhe parimeve të dënimit me rastin e caktimit të
lartësisë së dënimit

Nga 40 aktgjykimet e analizuara të korrupsionit të shpallura gjatë vitit 2020 
rezulton se gjykatat nuk kanë shqiptuar në asnjë rast dënime plotësuese;

Në asnjërin nga 40 aktgjykimet e analizuara nuk është bërë arsyetimi i plotë i 
qëllimeve të dënimeve përpos se janë përmendur sipërfaqësisht;

Në 5 nga 40 rastet është aplikuar zbutja maksimale e dënimit poshtë kufirit 
sipas nenit 72 të Kodit Penal të Kosovës (zbutja me e madhe e mundur);

Në asnjërin nga 40 aktgjykimet e analizuara nuk është bërë ndërlidhja e 
parimeve mbi caktimin e dënimeve me rrethanat lehtësuese apo rënduese dhe 
të arsyetuara ashtu siç përcaktohet në Udhëzues;

Në 2 nga 40 rastet është aplikuar zbutja e pjesshme e dënimit poshtë kufirit 
sipas nenit 71 të Kodit Penal të Kosovës;

Në 2 nga 40 raste është shqiptuar dënimi sipas situatës kur ka më shumë 
rrethana lehtësuese se rënduese;

Në asnjë nga 40 rastet nuk është shqiptuar pikënisja apo çfarëdo ashpërsimi i 
dënimit.

0
Raste

nuk është bërë arsyetimi i plotë i 
qëllimeve të dënimeve përpos se 
janë përmendur sipërfaqësisht

Nga 40 
aktgjykimet e 

analizuara
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Analizimi i të dhënave statistikore në nivel vendi tregon gjetjet si në vijim:

- Numri i aktakuzave të ngritura të korrupsionit në vitin 2020 ka rënë për 19% krahasuar   
     me vitin 2019 dhe 44% krahasuar me vitin 2017;

- Gjatë vitit 2020, gjykatat e Kosovës kanë zgjidhur 25% më pak lëndë të korrupsionit 
     krahasuar me vitin 2019 dhe 56% më pak në krahasim me vitin 2017; 

- Në vitin 2020, gjykatat e Kosovës kanë zgjidhur vetëm 28% të rasteve të korrupsionit 
    që i kanë pasur në punë krahasuar me vitin 2019 kur janë zgjidhur 36% e rasteve, 
    përderisa në vitin 2018 janë zgjidhur 44% dhe në vitin 2017 janë zgjidhur 45% e    
    rasteve; 

- Numri i lëndëve të pazgjidhura të korrupsionit në gjykatat e Kosovës është rritur për   
    5% krahasuar me vitin 2019 dhe 7% në raport me vitin 2018. 

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtues (BIRN) dhe Internews Kosova (I/KS) janë 
organizatat e para të shoqërisë civile në Kosovë që kanë vënë në fokus të tyre monitorimin 
e sistemit të drejtësisë në vend duke monitoruar dhe publikuar raporte lidhur me 
funksionimin, menaxhimin, efikasitetin dhe efektivitetin e sistemit të drejtësisë në vend. 

Për vitin e 15-të me radhë, BIRN dhe I/KS vazhdojnë të monitorojnë sistemin e drejtësisë 
duke publikuar çdo vit raportin vjetor mbi monitorimin e gjykatave në vend dhe duke 
trajtuar temat më aktuale dhe më të rëndësishme të këtij sistemi. 

Edhe këtë vit në fokus të monitorimit vazhdon të mbetet dukuria e korrupsionit dhe 
përgjigja përmes së cilës sistemi ynë i drejtësisë i kundërvihet kësaj dukurie. 

Në këtë drejtim, raporti i këtij viti është i ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë, raporti trajton 
efikasitetin e sistemit të drejtësisë në vend përmes analizimit të të dhënave statistikore 
dhe krahasimit të performancës së gjyqësorit në Kosovë gjatë vitit 2020 me të paktën 3 
vitet paraprake.

Pjesa e dytë dhe përmbajtësore e raportit, këtë vit i dedikohet një çështjeje shumë të 
rëndësishme të funksionimit të sistemit të drejtësisë – politikës ndëshkimore në rastet e 
korrupsionit. 

Ky raport, përmes analizimit të aktgjykimeve të nxjerra nga gjykatat e Kosovës gjatë vitit 
2020, pasqyron nëse gjykatat me këto aktgjykime dënuese në rastet e korrupsionit po 
shqiptojnë dënime meritore, në përputhje me peshën e veprave penale të korrupsionit 
dhe nëse këto dënime janë në përputhje me Kodin Penal dhe Udhëzuesin e Politikës 
Ndëshkimore.

METODOLOGJIA
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Përzgjedhja e aktgjykimeve të cilat i janë nënshtruar analizës dhe të cilat janë përfshirë 
në raport, është bërë në atë mënyrë që fillimisht është përzgjedhur kategoria e veprave 
penale – në rastin tonë veprat e korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës -  dhe pastaj 
përmes kërkesave për qasje në dokumente publike si dhe përmes kërkimit në ueb-faqen 
e KGjK-së duke grumbulluar gjithsej 40 aktgjykime dënuese në rastet e korrupsionit të 
nxjerra në vitin 2020.

BIRN dhe I/KS kanë kërkuar nga gjykatat të gjitha aktgjykimet e korrupsionit të vitit 2020 
mirëpo kanë pranuar vetëm 40 aktgjykime dënuese – duke përjashtuar rastet për të cilat 
është arritur marrëveshja për pranim të  fajësisë.

Të gjitha aktgjykimet janë analizuar karshi kërkesave të Kodit Penal dhe Udhëzuesit të 
Politikës Ndëshkimore, duke vlerësuar nëse aktgjykimet janë përpiluar ashtu siç kërkohet 
me ligj.

Në këtë raport pasqyrohet analizimi i aktgjykimeve dënuese duke evidentuar dënimin e 
paraparë të veprës, dënimin e shqiptuar, rrethanat lehtësuese e rënduese dhe arsyetimin e 
peshimin e këtyre rrethanave si dhe evidentimin dhe arsyetimin e qëllimeve dhe parimeve 
që duhet të merren parasysh në përcaktimin e dënimit. 

Përmes analizimit të këtyre aspekteve të dënimeve të shqiptuara në rastet individuale 
të korrupsionit do të gjenerohen të dhëna të përgjithshme përmbledhëse që pasqyrojnë 
trajtimin që i bën sistemi i drejtësisë në Kosovë rasteve të korrupsionit – edhe në rastet kur 
vërtetohet fajësia e të akuzuarve. 

Pjesa tjetër e raportit i dedikohet monitorimit të drejtpërdrejtë të seancave gjyqësore në të 
gjitha gjykatat e Kosovës në të gjitha instancat e drejtësisë. Janë monitoruar gjithsej 630 
seanca gjyqësore në të cilat monitoruesit e BIRN dhe I/KS kanë evidentuar shkelje dhe 
parregullsi në veprimet e gjyqtarëve dhe prokurorëve. 

Pjesë shumë e rëndësishme e raportit është edhe analizimi i të dhënave statistikore për 
të gjitha gjykatat e Kosovës në rastet e korrupsionit duke pasqyruar trendet e ngritjes së 
aktakuzave të korrupsionit, trendet e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit dhe mënyrën e 
zgjidhjes së rasteve të korrupsionit. 

Përmes të dhënave zyrtare të siguruara nga KGjK lidhur me rastet e korrupsionit janë 
paraqitur të dhëna krahasuese për punën e sistemit të drejtësisë në rastet e korrupsionit 
në 4 vitet e fundit. 

Metoda analitike do të vijë në shprehje gjatë analizimit të rasteve individuale të evidentuara 
në raport por edhe të kapitujve të veçantë të cilët janë paraqitur në raport, duke trajtuar 
kështu problemet mjaft komplekse të cilat ngërthejnë në vete temat në fjalë.

Përmes metodës së krahasimit do të tërhiqen paralele në mënyrë që të gjitha problemet 
që trajtohen të pasqyrohen sa më qartë. Për të parë më mirë dhe më qartë zbatimin dhe 
funksionimin e rregullave procedurale e teknike, natyrisht që metoda krahasimore është 
më e besueshmja në këtë drejtim dhe përmes saj, tashmë, BIRN dhe I/KS ndër vite kanë 
arritur ta krijojnë një bazë 15 vjeçare të të dhënave autentike.

9
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HYRJE 

BIRN dhe I/KS, si dy organizatat e para në Kosovë që janë angazhuar në monitorimin dhe 
përmirësimin  e sistemit të drejtësisë në vend, për vitin e 15 me radhë publikojnë Raportin 
Vjetor të Monitorimit të Gjykatave për Vitin 2020. 

Ky raport derivon nga monitorimi i vazhdueshëm i sistemit gjyqësor e prokurorial në të 
gjitha nivelet në Kosovë, gjithmonë, në radhë të parë duke synuar identifikimin e mangësive 
dhe problematikave që dëmtojnë sistemin e drejtësisë si tërësi, e po ashtu, duke ofruar 
rekomandime konkrete për çështjet e identifikuara, me qëllimin e vetëm përmirësimin e 
efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së sistemit të drejtësisë, si njëra nga boshtet 
e shtetndërtimit.   

Raporti i këtij viti ka në fokus politikën ndëshkimore të gjykatave të Kosovës në rastet e 
korrupsionit. Në këtë drejtim, gjykatat e Kosovës në vazhdimësi janë kritikuar për mënyrën 
e trajtimit të rasteve të korrupsionit, zvarritjes së lëndëve deri në parashkrim, nxjerrjen 
e aktgjykimeve jocilësore që zakonisht janë liruese si dhe në veçanti për shqiptimin e 
dënimeve joadekuate e joproporcionale me peshën e veprave korruptive që nuk arrijnë të 
përmbushin qëllimin e dënimit. 

Shqiptimi i dënimeve adekuate, të arsyetuara, koherente, ligjore dhe transparente është 
detyrë primare e gjykatave në rastet kur provohet fajësia e të akuzuarve, ndërsa në rastet 
e korrupsionit ky obligim bëhet edhe më strikt duke pasur parasysh nevojën e shoqërisë 
për luftimin e kësaj dukurie që evidentohet si njëra ndër pengesat kryesore për zhvillimin e 
gjithmbarshëm shoqëror dhe ekonomik të vendit. 

Pothuajse të gjitha raportet vendore dhe ndërkombëtare, përfshirë këtu raportet e BIRN 
dhe I/KS , pasqyrojnë mangësi në hetimin e rasteve të korrupsionit duke filluar nga faza më 
fillestare e hetimit, cilësia jo e kënaqshme e aktakuzave – në veçanti në hetimin financiar 
dhe identifikimin e pasurisë së fituar me vepër penale, proceset e stërzgjatura gjyqësore, 
aktgjykimet jocilësore që anulohen nga gjykatat e rangut më të lartë, përderisa ka raste 
edhe kur me vendim të Gjykatës Supreme është konstatuar se të akuzuarit për korrupsion 
janë liruar kundërligjshëm. 

Të gjitha këto defekte të evidentuara në fund rezultojnë me aktgjykime liruese dhe 
refuzuese ndërsa gjykatat mjaftohen me konstatimin e dëmeve të shkaktuara pa adresuar 
përgjegjësinë dhe pa evituar pasojat e shkaktuara. 

Sikur të mos mjaftonte, pakënaqësia në punën e gjyqësorit nuk drejtohet vetëm në 
dështimin për të adresuar përgjegjësinë dhe identifikuar autorët të cilët kanë bërë veprime 
të dënueshme. Po kaq alarmuese janë edhe rastet në të cilat gjykatat konstatojnë se 
në veprimet e të akuzuarve për korrupsion përmbushen elementet e veprës penale dhe 
vërtetohet përgjegjësia e tyre,  mirëpo dënimet e shqiptuara qartazi nuk janë në përputhje 
me peshën e veprës penale, pjesa dërmuese e dënimeve janë me kusht apo me gjoba 
simbolike ndërsa edhe në rastet kur shqiptohet burg efektiv,  dënimet janë nën kufirin e 
poshtëm të dënimit të paraparë dhe të akuzuarve u lejohet konvertimi i dënimeve me burg 
në dënime me gjobë.

1Raporti i BIRN dhe Internews Kosova për monitorimin e gjykatave për vitin 2019 qasur në linkun 
https://kallxo.com/ëp-content/uploads/2020/11/Recesioni-i-Drejtesise-per-print.pdf 11



Në këtë drejtim, sistemi i drejtësisë në vend, më saktësisht Gjykata Supreme e Kosovës, 
në vitin 2018 ka nxjerrë një dokument, Udhëzues, me të cilin nuk i detyron mirëpo u vë 
në dispozicion zbatuesve shtjellim të detajuar të legjislacionit në fuqi  duke u përpjekur 
t’u japë zgjidhje problemeve të identifikuara me rastin e përcaktimit të llojit dhe lartësisë 
së dënimeve, me synimin e unifikimit të praktikës gjyqësore dhe shqiptimin e dënimeve 
adekuate në proporcion me peshën e veprave për të cilat dënohen të akuzuarit.

Ky raport, përmes analizimit të 40 aktgjykimeve dënuese në rastet e korrupsionit, do të 
pasqyrojë nëse dënimet e shqiptuara janë në përputhje me dispozitat e Kodit Penal dhe 
përcaktimet e Udhëzuesit që shtjellojnë  në detaje dispozitat e Kodit. 

Pjesa tjetër e raportit – pjesa hyrëse – i dedikohet analizimit të të dhënave statistikore 
të katër viteve të fundit nga kapitulli i korrupsionit dhe pasqyron punën dhe mospunën e 
gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Kosovës.

Duke analizuar në thellësi të dhënat e mbledhura gjatë katër viteve të fundit, raporti 
pasqyron numerikisht ngecjet evidente të disa gjykatave të Kosovës në trajtimin e rasteve 
të korrupsionit, por edhe rënien e vazhdueshme të efikasitetit të organit të ndjekjes në 
luftimin e dukurisë së korrupsionit. 

Përmes analizimit dhe krahasimit të të dhënave në katër vitet e fundit për secilën nga 
gjykatat e Kosovës pasqyrohet performanca në lidhje me rastet e korrupsionit. Njëjtë do 
të veprohet edhe me mënyrën e zgjidhjes së lëndëve, do të shikohet dhe analizohet për 
secilën gjykatë mënyra e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit në katër vitet e fundit.

Raporti përmbyllet me pjesën e rekomandimeve që adreson dhe ofron zgjidhje për 
mangësitë e evidentuara me synimin e vetëm, përmirësimin e performancës së sistemit 
të drejtësisë në vend dhe rrjedhimisht përmbushjen e pritjeve dhe nevojave të qytetarëve 
nga sistemit i drejtësisë.
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TË DHËNAT STATISTIKORE PËR RASTET
E KORRUPSIONIT NË NIVEL VENDI NË VITIN 2020

Viti 2020 ishte vit i vështirë për sistemin e drejtësisë në vend. Krahas problemeve të 
identifikuara viteve paraprake, sistemi u sfidua edhe nga pandemia COVID-19 dhe 
pashmangshëm, sikurse ndikoi në gjithë botën dhe të gjitha sferat e jetës, ndikoi shumë 
negativisht në ofrimin dhe cilësinë e drejtësisë për qytetarët e Kosovës. 

Pak ditë pas paraqitjes së rasteve të para pozitive me COVID-19, më 13 mars 2020, Këshilli 
Gjyqësor dhe ai Prokurorial kufizuan funksionimin e tyre dhe njoftuan se do të trajtojnë 
vetëm çështjet emergjente në mesin e të cilave rastet e paraburgimit dhe ato të dhunës 
në familje dhe po ashtu liruan stafin e tyre nga puna duke punuar vetëm me staf esencial. 
Kjo situatë e cila zgjati disa muaj të vitit 2020 përkeqësoi situatën dhe të dhënat numerike 
dëshmojnë se ka pasur ngritje të rasteve të pazgjidhura të korrupsionit, rënie të numrit të 
aktakuzave të ngritura të korrupsionit dhe po ashtu rënie të numrit të rasteve të zgjidhura 
sipas gjykatave. 

Duke pasur parasysh trendin negativ në 3 vitet paraprake dhe situatën me pandeminë, 
është e vështirë të përcaktohet saktësisht se sa ka ndikuar pandemia dhe sa mospuna e 
sistemit gjyqësor, mirëpo është pothuajse e sigurt që situata me pandeminë do të përdoret 
si alibi e sistemit për të arsyetuar rënien e performancës nga sistemit i drejtësisë në vend. 
Raporti i BIRN dhe I/KS pasqyron përmes numrave se si gjykatat e Kosovës gjatë vitit 2020 
kanë pranuar në punë më pak raste të korrupsionit se në vitin paraprak, por çuditërisht 
kanë zgjidhur më pak lëndë edhe pse kanë pasur më pak punë.

Raporti pasqyron se si edhe kur nga gjykatat vërtetohet korrupsioni me aktgjykime 
dënuese, ndëshkimet janë përkëdhelëse dhe nuk janë në proporcion me peshën e veprës 
penale, dëmin e shkaktuar dhe vlerën e rrezikuar duke shqiptuar dënime të kushtëzuara 
dhe dënime me gjoba simbolike. 

Të dhënat e mbledhura nga BIRN dhe I/KS dhe të dhënat e siguruara nga Sekretariati i KGjK-
së tregojnë se në vitin 2020 ka pasur 19% më pak aktakuza të korrupsionit të dorëzuara në 
gjykatë dhe ka pasur 25 % më pak raste të korrupsionit të kryera nga gjykatat e Kosovës e 
rritje prej 5% të lëndëve të pazgjidhura të korrupsionit.

Në vazhdim, në formë tabelore – numerike, do të pasqyrohet pakontestueshëm ulja e 
efikasitetit të prokurorive dhe gjykatave të Kosovës duke e krahasuar punën e tyre gjatë 
vitit 2020 në raport me punën në tri vitet paraprake.

Po ashtu për secilën gjykatë pasqyrohet performanca në trajtimin e rasteve të korrupsionit 
dhe, për më tepër, mënyra e zgjidhjes së rasteve e kjo nuk tregon shenja përmirësimi apo 
ashpërsimi të dënimeve në rastet kur të akuzuarit gjenden fajtorë për vepra korruptive.
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Gjykatat
2017

Gjykatat
2018

Gjykatat
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0

10

5

2

1

1

2(+3)

3

1
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9
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9
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8
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Total

Total

Të dhënat statistikore të rasteve të korrupsionit për vitin 2017 

Të dhënat statistikore të rasteve të korrupsionit për vitin 2018 

Të dhënat statistikore të rasteve të korrupsionit për vitin 2019
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Gjykatat
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Gjilan
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Total

Të dhënat statistikore të rasteve të korrupsionit për vitin 20120

Numri i aktakuzave të ngritura të korrupsionit 2017-2020

Rënie e numrit të lëndëve të zgjidhura 

Rënie e numrit të aktakuzave të ngritura për korrupsion

Viti 2020 pasqyron një rënie të vazhdueshme të efikasitetit të punës së organit të ndjekjes, 
Prokurorisë, në ndjekjen e kryesve të veprave penale të korrupsionit përmes ngritjes së 
aktakuzave për këtë kategori të veprave penale. 

Përderisa në vitin 2017, gjykatat e Kosovës pranuan 223 lëndë të reja - aktakuza të 
korrupsionit - ky numër gjatë viteve pasuese ka pësuar një rënie të dukshme.

Në vitin 2018 u ngritën 165 aktakuza për vepra penale të korrupsionit, në vitin 2019 u ngritën 
156 aktakuza të korrupsionit ndërsa në vitin 2020 vetëm 125 aktakuza të korrupsionit.

2017

223

2018

165
-26%

2017

2018

2019

2020

336

Lëndë të trashëguara nga 
viti paraprak

Lëndë të pranuara
në punë

Gjithsej
lëndë në punë Lëndë të kryera4

Lëndë të mbetura
në fund të vitit

2019

-5%

156

2020

-19%

125

223

165

156

125

559

470

419

394

254

207

150

112

305

263

269

282

45%

44% -13%

36% +2%

28% +5%

305

263

269

4Përqindja është llogaritur në raport me lëndët në punë dhe numrin e lëndëve të kryera. 15



Rritje e numrit të lëndëve të pazgjidhura

Leximi dhe kuptimi i numrave në lidhje me rastet e korrupsionit në katër vitet e fundit 
nxjerr në pah të dhëna shqetësuese që evidentojnë rënien e numrit të lëndëve të zgjidhura 
të korrupsionit. 

Edhe pse në vitin 2020 gjykatat e Kosovës kanë pranuar më pak lëndë se në vitin paraprak, 
përkundër numrit më të madh të gjyqtarëve të angazhuar në zgjidhjen e lëndëve, rezulton 
se gjykatat e Kosovës kanë zgjidhur më pak raste të korrupsionit. 

Përderisa në vitin 2017, gjykatat e Kosovës kishin kryer 254 raste të korrupsionit, në vitin 
2018 -207 lëndë,  në vitin 2019 – 150 lëndë, në vitin 2020 gjykatat e Kosovës kanë zgjidhur 
vetëm 112 lëndë apo 25% më pak lëndë të korrupsionit se në vitin 2019 dhe 55% më pak 
lëndë se në vitin 2017 dhe kjo përbën një rënie drastike të numrit të rasteve të zgjidhura të 
korrupsionit.

E dhënë tjetër që tregon se gjykatat e Kosovës nuk kanë treguar performancë të mirë në 
zgjidhjen e rasteve të korrupsionit është edhe përqindja e rasteve të zgjidhura në raport 
me lëndët në punë.

Gjykatat e Kosovës në vitin 2017 kishin gjithsej 559 lëndë të korrupsionit në punë dhe nga 
to përfunduan 254 apo 45% të tyre. Në vitin 2018, gjykatat e Kosovës kishin gjithsej 470 
lëndë të korrupsionit në punë dhe nga to zgjidhën 207 apo 44% të lëndëve, ndërsa në vitin 
2019, gjykatat e Kosovës kishin gjithsej 419 lëndë të korrupsionit në punë dhe zgjidhën 
150 lëndë apo 36%. Në vitin 2020, gjykatat e Kosovës kishin gjithsej 394 lëndë në punë 
dhe zgjidhën vetëm 112 apo 28% të lëndëve e kjo përben një ulje në zgjidhjen e rasteve të 
korrupsionit, krahasuar me vitet paraprake. 

Pashmangshëm se rënia e numrit të lëndëve të zgjidhura të korrupsionit nga gjykatat e 
Kosovës gjatë vitit 2020 ka ndikuar që të rritet numri i lëndëve të pazgjidhura ose lëndëve 
që janë bartur në vitin 2021.

Përderisa gjykatat e Kosovës në vitin 2017 kishin 559 lëndë në punë, në vitin 2018 u bartën 
305 lëndë. Në vitin 2018, nga gjithsej 470 lëndë në punë, në vitin 2019 u bartën 263 lëndë, 
ndërsa nga 419 lëndë sa ishin në punë në vitin 2019, në vitin 2020 janë bartur 269 lëndë 
të pazgjidhura nga viti paraprak ndërsa në vitin 2021 janë bartur 282 lëndë që përbën një 
rritje të vazhdueshme të numrit të rasteve të pazgjidhura.

254

207

150

112

23%13%

11%

20%

15%

18%

12%

19%

16%23%

18%

21%

29%

29%

27%

19%

17%

14%

9%

8%

10%

8%

17% 4%

17 33 13 30 9 10

30 32 29 28 25 6

22 37 38 61 20 29

32 58 59 40 21 442017

Gjithsej lëndë të 
kryera

Dënim me burg Dënim me gjobë Dënim me kusht Aktgjykim lirues Aktgjykim refuzues Mënyrë tjetër 

2018

2019

2020

Mënyra e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit në nivel vendi
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Dënimet me burg 

Dënimet me gjobë dhe me kusht 

Aktgjykimet liruese dhe refuzuese 

Analizimi i të dhënave statistikore të mënyrës së zgjidhjes së rasteve të korrupsionit nga 
gjykatat e Kosovës dëshmon se kemi rënie të numrit aktgjykimeve dënuese me burg në 
rastet e korrupsionit. Nga gjithsej 112 raste të kryera të korrupsionit në vitin 2020, vetëm në 
17 prej tyre (15%) është shqiptuar dënim me burg. 

Kjo e dhënë tregon se kemi rënie të vazhdueshme të numrit të aktgjykimeve dënuese 
me burg të shqiptuara nga gjykatat e Kosovës krahasuar me vitet paraprake, ndërsa 
edhe nëse shikohet si përqindje në raport me numrin e lëndëve të zgjidhura, kemi rënie të 
aktgjykimeve dënuese me burg krahasuar me vitin paraprak. 

Në vitin 2019, nga gjithsej 150 lëndë të kryera të korrupsionit, kishim 30 dënime me burgim 
apo 20% të numrit të përgjithshëm të rasteve ndërsa, siç treguam më lartë, kjo  ka rënë në 
15% në vitin 2020. 

Dënimet me gjobë dhe me kusht për rastet e korrupsionit janë një tregues i asaj që 
korrupsioni nuk ndëshkohet në mënyrë meritore edhe kur provohet në gjykatë dhe me të 
drejtë mund të vlerësojmë se të akuzuarit për korrupsion që gjenden fajtorë përkëdhelen 
me dënime të kushtëzuara apo me gjoba qesharake, që rezulton se nuk janë në përputhje 
me politikat ndëshkimore të aprovuara nga vet sistemi gjyqësor. 

Gjatë vitit 2020, nga gjithsej 112 raste të kryera të korrupsionit, në 13 prej tyre (12%), janë 
shqiptuar dënime me kusht ndërsa në 33 prej tyre (29%) janë shqiptuar dënime me gjobë. 
Në veçanti ky numër i lartë i dënimeve me gjobë në rastet e korrupsionit përbën një ngritje 
prej mbi 8% të dënimeve me gjobë për rastet e korrupsionit krahasuar me vitin paraprak 
dhe gjithsesi se është një e dhënë shqetësuese që gati 1/3 e rasteve të korrupsionit 
përkëdhelen me gjoba. 

Në veçanti ky numër i lartë i dënimeve me gjobë në rastet e korrupsionit përbën një ngritje 
prej mbi 8% të dënimeve me gjobë për rastet e korrupsionit krahasuar me vitin paraprak 
dhe gjithsesi se është një e dhënë shqetësuese që gati 1/3 e rasteve të korrupsionit 
përkëdhelen me gjoba.

Numri i lartë i aktgjykimeve liruese dhe atyre refuzuese është dukuria më shqetësuese si 
mënyrë e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit. 

Numri i lartë i aktgjykimeve liruese shpërfaq cilësinë e dobët të aktakuzave në një anë por 
edhe mosefikasitetin e gjykatave sepse po këto aktakuza nga të cilat në fund të akuzuarit 
shfajësohen, kalojnë nëpër disa faza dhe i nënshtrohen në një masë shqyrtimit nga gjykatat 
themelore dhe konfirmohen edhe nga ajo e Apelit dhe në fund të procedurës të akuzuarit 
lirohen nga akuza duke shkaktuar kështu humbje të shumëfishta në resurset e sistemit të 
drejtësisë. 

Kështu, nga gjithsej 112 raste të korrupsionit të kryera gjatë vitit 2020, në 30 prej tyre (27%) 
apo gati 1/3 e të gjitha rasteve të kryera kanë përfunduar me aktgjykim lirues, ndërsa po 
ashtu në 9 raste (8%) gjykatat kanë nxjerrë aktgjykime refuzuese çka përbën një dukuri 
edhe më shqetësuese sepse në këto raste hyjnë edhe rastet e parashkrimit.
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Të dhënat statistikore për rastet e korrupsionit sipas gjykatave

Gjykata Themelore e Prishtinës vitin 2020 e filloi me 153 lëndë të trashëguara nga viti 
paraprak, ndërsa gjatë vitit 2020 pranoi në punë gjithsej 46 lëndë të reja duke e çuar 
totalin e lëndëve në punë në gjithsej 199 lëndë të korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës 
zyrtare. 

Nga gjithsej 199 lëndë, Gjykata Themelore e Prishtinës ka zgjidhur 42 lëndë e ky numër 
është më i vogël se numri i lëndëve të zgjidhura në vitin 2017 – 88 lëndë dhe 2018 – 86 
lëndë, 2019 – 66. Pra, Gjykata Themelore e Prishtinës nga viti 2017 deri në vitin 2020 e ka 
përgjysmuar (-52%) numrin e lëndëve të zgjidhura të korrupsionit ndërsa e ka zvogëluar 
për vetëm 14% numrin e lëndëve të pazgjidhura – nga 183 lëndë të pazgjidhura në vitin 
2017 në 157 lëndë të pazgjidhura në fund të vitit 2020. 

Ky zvogëlim i numrit të lëndëve rezulton të jetë për arsye të numrit më të vogël të lëndëve 
të pranuara në punë. Gjykata Themelore e Prishtinës në vitin 2017 kishte pranuar në punë 
73 lëndë, në vitin 2018 – 67 lëndë dhe në vitin 2019 – 55 lëndë.

Mënyra e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit evidenton një të dhënë alarmuese se gati 
40% e aktgjykimeve janë liruese, 10% janë aktgjykime refuzuese ndërsa vetëm 3 raste 
(7%), janë shqiptuar dënime me burg. 

Të dhënat e tabelës evidentojnë se 
Gjykata Themelore e Prishtinës ka 
zgjidhur vetëm 21% të lëndëve të 
korrupsionit që ka pasur në punë gjatë 
vitit 2020, duke evidentuar kështu 
një rënie të vazhdueshme nga vitet 
paraprake. 
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183

164

153 46 42 3 8 6 16 4 5 157

55 66 10 10 8 13 6 4 153

67 86 10 14 16 20 8 18 164

73 88 14 14 22 9 9 20 1832017
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Gjykata Themelore e Prizrenit nuk ka arritur të zvogëlojë numrin e rasteve të korrupsionit e 
as të keqpërdorimit të detyrës zyrtare gjatë vitit 2020. Për më tepër, në këtë gjykatë numri 
i lëndëve të mbetura e që janë trashëguar në vitin 2021 është ngritur.

Nga gjithsej 25 lëndë të korrupsionit që kishte Gjykata Themelore e Prizrenit në fund të 
vitit 2019,  vitin 2020 kjo gjykatë e mbylli me 26 raste të pazgjidhura.
Kjo përbën ngritje prej 4% të numrit të rasteve të pazgjidhura përkundër që kjo gjykatë 
në vitin 2020 ka pranuar në punë 50% më pak lëndë se në vitin 2019 në të cilin kishte 
pranuar 36 lëndë, ndërsa në vitin 2020 vetëm 18 lëndë. 

Gjykata Themelore e Prizrenit në vitin 2020 ka zgjidhur më pak lëndë se në tri vitet 
paraprake, pra kemi vetëm 17 lëndë të zgjidhura. 

Nëse shikohet mënyra e zgjidhjes së rasteve të korrupsionit, rezulton se është dyfishuar 
numri i dënimeve me gjobë nga 20% në 41% të rasteve, është zvogëluar numri i dënimeve 
me burg nga 25% në 18% të rasteve dhe është rritur numri i aktgjykimeve liruese nga 10% 
ne 18%.

Pra, Gjykata në Prizren ka zgjidhur 
vetëm  40%  apo  17 lëndë të 
korrupsionit nga numri i përgjithshëm 
i lëndëve që kishte në punë dhe 
rrjedhimisht numri i lëndëve të 
pazgjidhura është rritur për 4%. 

Përkundër që ka pranuar në punë 
saktësisht 50% më pak lëndë se në 
vitin 2019, kjo gjykatë nuk ka arritur 
të zvogëlojë numrin e lëndëve të 
pazgjidhura nga vitet paraprake. 
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Gjykata Themelore e Pejës, gjatë vitit 2020, ka vazhduar të zvogëlojë numrin e rasteve 
të korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Kjo gjykatë vitin 2020 e filloi me 12 
lëndë të pazgjidhura ndërsa e ka përfunduar me 10 lëndë të pazgjidhura. Pra, ka arritur që 
brenda 1 viti të zvogëlojë për dy lëndë numrin e rasteve të pazgjidhura.

Përkundër që ky është një hap pozitiv i kësaj gjykate në trajtimin e rasteve të korrupsionit, 
treguesit e tjerë tregojnë për një performancë jo të kënaqshme në këto lëndë krahasuar 
me vitet paraprake.  

Numri i rasteve të kryera në raport me numrin e rasteve në punë gjatë vitit 2020 në Gjykatën 
e Pejës nuk është duke u përmirësuar. 

Arsye për këtë rënie të numrit të lëndëve të zgjidhura mund të jetë edhe numri i lëndëve të 
pranuara që ka shënuar një rënie të dukshme. 

Në vitin 2017, Gjykata në Pejë kishte pranuar në punë 30 raste. Ky numër është zvogëluar 
në 15 lëndë në vitin 2018. Në vitin 2019, kjo gjykatë ka pranuar vetëm 9 lëndë ndërsa në 
2020 vetëm 7 lëndë. 

Kjo rënie e numrit të rasteve të kryera të korrupsionit mbetet shqetësuese duke parë që kjo 
gjykatë ka ende në punë 9 raste të vjetra të cilat presin të marrin epilog. 

Sa i përket mënyrës së zgjidhjes së rasteve, nga 9 lëndë të kryera kemi vetëm dy raste kur 
është shqiptuar dënim me burgim efektiv. 

Të dhënat evidentojnë se gjatë katër 
viteve të fundit, Gjykata në Pejë ka 
pasur ulje të vazhdueshme të numrit 
të lëndëve të zgjidhura të natyrës 
së korrupsionit, ndërsa krahasuar 
me vitin 2017 kemi rënie prej 75% të 
numrit të rasteve të kryera (37 lëndë 
në 2017, 9 lëndë në 2020).
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Gjykata Themelore e Mitrovicës gjatë vitit 2020 nuk ka arritur ta zvogëlojë numrin e rasteve 
të korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare si dhe për më tepër ka zvogëluar 
ndjeshëm numrin e rasteve të zgjidhura.

Fakti që nuk është rritur numri i rasteve të pazgjidhura i atribuohet numrit të zvogëluar të 
aktakuzave të pranuara për korrupsion gjatë vitit 2020.

Kështu, nga 19 lëndë të korrupsionit që kishte pranuar kjo gjykatë në vitin 2019, gjatë vitit 
2020 ka pranuar vetëm 13 lëndë.

Gjykata në Mitrovicë gjatë vitit 2020 ka zgjidhur dukshëm më pak lëndë se vitin 2020 duke 
kryer vetëm 13 lëndë, nga 18 sa kishte kryer në vitin 2019, e kjo tregon se kjo gjykatë ka kryer 
vetëm 25% të rasteve që kishte në punë gjatë vitit 2020.

Gjykata Themelore e Gjilanit ka arritur të përfundojë vitin 2020 me më pak lëndë se që e 
kishte filluar duke treguar kështu një rezultat relativisht të kënaqshëm dhe duke zvogëluar 
për 2 lëndë (10%) numrin e rasteve të pazgjidhura.

Sa i përket mënyrës së zgjidhjes së 
rasteve të korrupsionit, te kjo gjykatë 
bie në sy që 38% të rasteve apo 5 nga 
13 rastet e zgjidhura janë me aktgjykim 
lirues, ndërsa në vetëm 2 nga 13 rastet 
është shqiptuar dënim me burgim. 
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Megjithatë, kjo gjykatë ka kryer më pak lëndë se në 3 vitet paraprake duke arritur të kryejë 
vetëm 17 lëndë gjatë vitit 2020.

Përderisa në vitin 2017, Gjykata në Gjilan kishte zgjidhur 38 lëndë, në vitin 2018 ka zgjidhur 
40 lëndë, në vitin 2019 22 lëndë, kurse gjatë vitit 2020 ka zgjidhur vetëm 17 lëndë.

Nëse shikohet mënyra e zgjidhjes së këtyre lëndëve, ajo që bie në sy është se gati gjysma 
e lëndëve të zgjidhura të korrupsionit në Gjykatën e Gjilanit janë dënuar me gjobë (47%), 
ndërsa vetëm në 18% të rasteve janë shqiptuar dënime me burg ndaj atyre që janë gjetur 
fajtorë. 

Po ashtu, 30% nga lëndët e kryera nga Gjykata në Gjilan janë aktgjykime liruese dhe 
refuzuese. 

Gjykata Themelore e Ferizajt pothuajse e ka dyfishuar numrin e rasteve të pazgjidhura të 
korrupsionit gjatë vitit 2020. Kjo gjykatë vitin 2020 e filloi me 13 lëndë ndërsa e përmbylli 
me 20 lëndë që u barten në vitin 2021 e kjo përbën rritje prej 53%. 

Kjo rritje drastike vjen përkundër faktit që kjo gjykatë në vitin 2020 ka zgjidhur 9 lëndë 
ndërsa në vitin paraprak kishte zgjidhur 7 lëndë, mirëpo në rritje ka ndikuar pranimi në 
punë i 16 lëndëve – 7 më shumë se në vitin 2019. 

Se Gjykata në Gjilan ka përfunduar 
më pak lëndë se vitet paraprake 
dëshmohet edhe përmes të dhënave 
të lëndëve të trashëguara, lëndëve të 
pranuara dhe lëndëve të zgjidhura.  
Kjo gjykatë në vitin 2020 ka zgjidhur 
vetëm 49% të rasteve të korrupsionit 
që kishte në punë. 
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Gjykata në Ferizaj ka zgjidhur vetëm 
31% të lëndëve në raport më lëndët 
e korrupsionit që ka pasur në punë 
gjatë vitit 2020. Në vitin 2019 kishte 
zgjidhur 35% të lëndëve, në vitin 
2018 kjo kishte zgjidhur 45%, ndërsa 
në vitin 2017 plot 75% të lëndëve në 
punë.
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Është vështirë e kuptueshme se si kjo Gjykatë në vitin 2017 kishte zgjidhur 27 lëndë të 
korrupsionit ndërsa në 3 vitet e fundit nuk arrin të zgjidhë as 10 lëndë dhe kjo reflektohet 
në rritjen e numrit të përgjithshëm të lëndëve të pazgjidhura për 53%. 

Sa i përket mënyrës së zgjidhjes së rasteve të korrupsionit për vitin 2020, Gjykata në Ferizaj 
karakterizohet me numër të lartë të dënimeve me burg ngase në 4 nga 9 lëndët e kryera 
(44%) janë shqiptuar dënime me burg.

Gjykata Themelore e Gjakovës nuk arritur ta zvogëlojë numrin e rasteve të pazgjidhura të 
korrupsionit dhe për më tepër pothuajse e ka dyfishuar numrin e lëndëve të pazgjidhura. 

Gjykata në Gjakovë e filloi vitin 2020 me 6 lëndë të trashëguara të korrupsionit nga viti 
paraprak ndërsa e përfundoi vitin me 11 lëndë apo një ngritje prej 83%, që u barten në vitin 
2021. 

Duket se gjykata në këtë situatë ka ardhur pasi që ka pranuar më shumë lëndë të 
korrupsionit në punë, 10 lëndë në vitin 2020 kundrejt 6 lëndëve sa kishin pranuar në vitin 
2019 e po ashtu kjo gjykatë ka kryer më pak raste të korrupsionit, 5 raste në 2020 kundrejt 
7 rasteve që ishin kryer në 2019. 
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Një e dhënë tjetër që dëshmon ngecjen 
e Gjykatës Themelore të Gjakovës 
është edhe përqindja e lëndëve të 
kryera në raport me lëndët në punë 
që dëshmon se kjo gjykatë ka kryer 
vetëm 31% të lëndëve në punë ndërsa 
kjo përqindje në vitin 2019 ishte 54%, 
në vitin 2019 -  74% dhe në vitin 2017 
-  55%.
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Sa i përket mënyrës së zgjidhjes së rasteve të korrupsionit, Gjykata në Gjakovë dallon nga 
të gjitha gjykatat tjera në vend sepse të gjitha lëndët e zgjidhura (5 lëndë), janë zgjidhur 
me dënime me gjobë, ndërsa nuk ka asnjë dënim me burg apo me kusht, apo aktgjykim 
lirues, refuzues apo zgjidhur në mënyrë tjetër. 

Efikasiteti dhe efektiviteti i sistemit të drejtësisë vazhdimisht identifikohet si njëri nga 
problemet kryesore që pengon zhvillimin e gjithmbarshëm të Kosovës ndërsa në veçanti 
potencohet mungesa e rezultateve në vënien para përgjegjësisë të kryerësve të veprave 
penale të korrupsionit, sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë së fituar me vepër penale dhe 
dënimet adekuate me peshën e veprave penale.

Në këtë drejtim, pjesa me e madhe e kritikës bëhet në dy drejtime. E para, në cilësinë e 
hetimeve dhe aktakuzave në rastet e korrupsionit; e dyta, në dënimet e buta për kryerësit 
e veprave penale të korrupsionit. 

Kjo e dyta është njëri nga problemet më të trumbetuara të gjyqësorit në Kosovë që 
edhe kur vërtetohet fajësia e dikujt, dënimet e shqiptuara pothuajse gjithmonë nuk janë 
kundërpeshë e duhur për veprat e kryera dhe kështu krijohet perceptimi se kryerësit e 
veprave penale korruptive përkëdhelen me dënime të buta që zakonisht janë afër kufirit të 
poshtëm të dënimit të paraparë për veprat penale të korrupsionit. 

Shqiptimi i dënimeve koherente për rastet e ngjashme shton sigurinë juridike, eviton 
arbitraritetin e dënimeve dhe siguron legjitimitetin e sistemit në tërësi. 

Shqiptimi i dënimeve adekuate në përputhje me peshën e veprës penale përpos që siguron 
përmbushjen e parimit të ligjshmërisë, reflekton transparencën e sistemit të drejtësisë, 
ndikon në formësimin dhe përmirësimin e perceptimit publik për sistemin e drejtësisë dhe 
mbi të gjitha eviton shqiptimin e dënimeve arbitrare dhe të kundërligjshme. 

Përderisa për gjyqësorin e secilit vend demokratik, harmonizimi i politikës ndëshkimore 
përbën synim që duhet arritur dhe mbajtur në vazhdimësi, në Kosovë problematika 
kryesore rreth shqiptimit të dënimeve në rastet e korrupsionit është dukuria e dënimeve të 
ulëta që nuk përkojnë me peshën e veprave penale dhe kësisoj zgjojnë kritikën e opinionit 
publik, shoqërisë civile si dhe organizatave vendore e ndërkombëtare që monitorojnë 
sistemin e drejtësisë në vend. 

Për këtë qëllim, Gjykata Supreme e Kosovës më 15 shkurt 2018 miratoi Udhëzuesin për 
Politikën Ndëshkimore në Kosovë me synimin që të ofrojë një shtjellim më të detajuar të 
dispozitave ekzistuese të legjislacionit penal në fuqi sa i përket matjes së dënimeve. 

Ky Udhëzues synon që t’i sqarojë problemet praktike të cilat shpeshherë paraqiten si 
pengesë dhe mangësi e praktikës uniforme të dënimeve në Kosovë. 

Udhëzuesi nuk është i detyrueshëm ligjërisht dhe nuk ka dispozita detyruese gjatë 
përcaktimit të dënimit, por paraqitet si mjet për të shmangur dallimet e paarsyetuara në 
matjen e dënimit duke ndikuar kështu që diskrecioni gjyqësor të strukturohet gjatë matjes 
së dënimit, pa e cenuar atë.

ANALIZË E POLITIKËS NDËSHKIMORE
NË RASTET E KORRUPSIONIT

Politika ndëshkimore në rastet e korrupsionit 
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Udhëzuesi përmban shembuj nga praktika e gjykatave ndërkombëtare në shtjellimin 
e rrethanave të parapara me Kodin Penal me qëllim të ofrimit të ndihmës për gjyqtarët 
gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit. 

Aktgjykimet dënuese të analizuara për qëllim të këtij raporti janë analizuar në përputhje 
me përcaktimet e Udhëzuesit, Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

04/L-082 të vitit 2012 dhe Kodit Penal të Republikës së Kosovës 06/L-074-KOD të vitit 
2019. 

Edhe pse Udhëzuesi është aprovuar para hyrjes në fuqi të Kodit Penal të vitit 2019, 
parimet, përcaktimet dhe logjika e Udhëzuesit është e zbatueshme edhe karshi dënimeve 
të parapara me Kodin Penal të vitit 2019 edhe pse akoma më adekuate do të ishte të 
kishim një Udhëzues tërësisht të ri apo specifik lidhur me rastet e korrupsionit kundrejt 
dënimeve të parapara me Kodin Penal të vitit 2019. 

Analizimi i gjithsej 40 aktgjykimeve dënuese të rasteve të korrupsionit nga të gjitha 
gjykatat e Kosovës evidenton se gjyqësori ka shpërfillur në tërësi Udhëzuesin e Politikës 
ndëshkimore dhe po ashtu nuk ka përfillur përcaktimet e Kodit të Procedurës Penale dhe 
Kodit Penal. 

Përderisa Udhëzuesi është një dokument indikativ dhe jo i detyrueshëm për gjykatat e 
vendit, mosrespektimi i dispozitave të Kodit Penal dhe të Procedurës Penale përbën 
arbitraritet dhe kundërligjshmëri në shqiptimin e sanksionit penal dëmton rëndë imazhin 
e gjyqësorit dhe përkeqëson perceptimin e opinionit publik lidhur me funksionimin dhe 
vendosjen e drejtësisë.

Të dhënat e gjeneruara nga analizimi i aktgjykimeve, pasqyrojnë një skeme që pothuajse 
paraqitet në të gjitha rastet e analizuara dhe është si vijon:

I gjithë ky zinxhir i veprimeve në kundërshtim me ligjin nuk ka se si të mos rezultojë në 
vendime përfundimtare qartësisht të kundërligjshme që proceduralisht nuk përmbushin 
kërkesat e Kodit Penal dhe të Procedurës Penale dhe nuk vendosin drejtësi.  

Nga të dhënat e analizuara rezulton se problemet kryesore që evidentohen lidhur me 
shqiptimin e dënimeve në rastet e korrupsionit janë si në vijim;

Gjetjet e përgjithshme rreth politikës ndëshkimore në rastet e korrupsionit

- gjyqtarët konstatojnë rrethana lehtësuese pa dhënë asnjë fjalë të vetme arsyetim  
 për rrethanën e konstatuar; 
- nuk evidentojnë rrethana rënduese dhe po ashtu nuk i arsyetojnë as ato; 
- nuk bëjnë peshimin dhe vlerësimin e brendësisë së rrethanave duke mbështetur  
 secilën nga rrethanat e evidentuara në provat konkrete të administruar gjatë   
 shqyrtimit; 
- injorojnë në plotësi rrethanat e parimet që përcakton Kodi Penal me rastin e caktimit    
 të dënimit; 
- nuk i ndërlidhin këto parime me rrethanat e evidentuara dhe në fund; dhe
- shqiptojnë dënime që kryesisht janë kufiri i poshtëm i dënimit të paraparë apo edhe  
 nën kufirin e paraparë me ligj duke aplikuar zbutjen maksimale të dënimit pa dhënë 
 asnjë lloj arsyetimi. 
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Kodi i procedurës penale ka përcaktuar hapat që duhet ndjekur dhe kërkesat që duhet 
përmbushur me qëllim të mbarëvajtjes së procedurës penale me qëllimin që të arrihet 
deri te një vendim përfundimtar i drejtë që nuk cenon të drejtat dhe detyrimet e palëve 
dhe njëkohësisht përmbushë detyrimet e gjyqësorit ndaj shoqërisë si tërësi. 

Në këtë drejtim një nga parimet e procedurës është që Gjykata merr vendim bazuar në 
provat që shqyrtohen dhe verifikohen gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

Ky përcaktim është vënë në pikën 2 të nenit 8 të Kodit të Procedurës Penale:

2. Gjykata merr vendim në bazë të provave që shqyrtohen dhe verifikohen në shqyrtim 
gjyqësor.
Ky përcaktim i paragrafit 2 të nenit 8 të Kodit të Procedurës Penale që titullohet “Parimi 
i Pavarësisë së Gjykatës” ka përcaktuar pavarësinë e gjykatës në nxjerrjen e vendimeve 
mirëpo gjithmonë kjo pavarësi në vendimmarrje duhet ushtruar në pajtim me rregullat 
e paracaktuara ligjore që vlejnë dhe zbatohen në mënyrë të njëjtë për të gjithë ata që i 
nënshtrohen, e jo për të nxjerrë vendime arbitrare që nuk kanë asnjë mbështetje në ligj. 
Po ashtu, paragrafi 8 i nenit 370 të Kodit të Procedurës Penale përcakton si në vijim: 8. Kur i 
akuzuari dënohet me burgim, arsyetimi përfshin rrethanat të cilat gjykata i ka marrë parasysh 
me rastin e caktimit të dënimit. Gjykata veçanërisht arsyeton se në cilat shkaqe është bazuar 
kur ka konstatuar se ka të bëjë veçanërisht me rast të rëndë dhe se duhet shqiptuar dënim 
më të rëndë se dënimi i paraparë, ose ka konstatuar se është e nevojshme të ulë apo të heqë 
dënimin, të shqiptojë dënim alternativ ose masën për trajtim të detyruar rehabilitimi ose të 
konfiskohet dobia pasurore e fituar me vepër penale.

Në anën tjetër, Kodi Penal i Republikës së Kosovës i vitit 2019 në nenin 38 ka përcaktuar 
qëllimet e dënimit ndërsa nga neni 69 deri në nenin 80 ka përcaktuar parimet që duhet 
të merren parasysh me rastin e caktimit të lartësisë së dënimit, rrethanat lehtësuese dhe 
rënduese, zbutjen dhe kufijtë e zbutjes së dënimit dhe të gjitha çështjet tjera që lidhen 
lidhur me caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit. 

Më tej, Kodi Penal në nenet 47, 48, dhe 49 përcakton qëllimin e dënimit me kusht, caktimin 
e këtij dënimi dhe kushtet nën të cilat një kryesi mund t’i shqiptohet dënimi me kusht. 

Po ashtu nenet 43 dhe 44 të Kodit Penal parashohin shqiptimin e dënimit dhe kufijtë e 
dënimit me gjobë dhe kushtet nën të cilat dënimi me burg mund të konvertohet në dënim 
me gjobë. 

Moszbatimi i Kodit Penal dhe të Procedurës Penale dhe injorimi i plotë i Udhëzuesit 

- Mos zbatimi i Kodit Penal dhe të Procedurës Penale dhe injorimi i plotë i Udhëzuesit 
 të Politikës ndëshkimore dhe shqiptimi i dënimeve me burg, me kusht dhe me gjobë 
 pa arsyetim;
- Evidentimi i rrethanave lehtësuese dhe rënduese pa arsyetim të mirëfilltë të tyre;
- Zbutja e dënimeve pa arsyetim;
- Mos aplikimi i  qëllimeve dhe parimeve të dënimit me rastin e caktimit të lartësisë së 
 dënimit; dhe 
- Mosshqiptimi i dënimeve plotësuese. 
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Udhëzuesi si dokument jodetyrues, në anën tjetër, ka përcaktuar udhëzime të cilat në 
mënyrë të qartë përcaktojnë sesi bëhet ndërlidhja e parimeve – rrethanave që duhen 
marrë parasysh me rastin e caktimit të dënimit, qëllimet e dënimit dhe mënyrën sesi duhet 
të arsyetohen këto qëllime, secilën nga rrethanat lehtësuese dhe rënduese, peshimin e 
rrethanave, pyetjet të cilave duhet t’u jepet përgjigje për secilën nga rrethanat dhe faktorët 
që duhet të merren parasysh për secilën rrethanë.

Po ashtu ka paraparë peshimin e rrethanave në përcaktimin e lartësisë së dënimit apo 
faktet që duhen arsyetuar me rastin e shqiptimit të dënimit me kusht apo konvertimin e 
dënimit. Të gjitha këto, me qëllim të shqiptimit të dënimeve proporcionale dhe adekuate 
për kryerësit e veprave penale. 

Analizimi i 40 rasteve të aktgjykimeve dënuese të rasteve të korrupsionit për vitin 2020 
evidenton se në asnjërin nga rastet nuk është arsyetuar caktimi i llojit dhe lartësisë së 
dënimit në përputhje të plotë me të gjitha kërkesat e  përcaktuara me Kodin Penal, Kodin 
e Procedurës Penale dhe Udhëzuesin e Politikës Ndëshkimore.

Nga 40 aktgjykimet e analizuara të aktgjykimeve të korrupsionit të nxjerra nga gjykatat e 
Kosovës gjatë vitit 2020, janë shqiptuar  gjithsej 12 dënime me burg efektiv në kohëzgjatje 
totale prej 165 muaj, 17 dënime të kushtëzuara në kohëzgjatje prej 173 muaj, 13 dënime me 
burg në kohëzgjatje prej 59 muajve të konvertuara në 30,400 euro dhe 3 dënime vetëm 
me gjobë në shumë totale prej 1,000 euro. 

Prishtinë

Numri i aktgjykimeve të 
analizuara sipas gjykatave 
në vitin 2020 

Dënim me
burg efektiv  

Arsyetimi i plotë sipas 
Kodeve dhe Udhëzuesit 

Dënim me 
kusht

Arsyetimi i mangët sipas 
Kodeve dhe Udhëzuesit 

Dënim dhe 
me gjobë 

Dënim me burg
kthyer në gjobë 

Dënim vetëm
me gjobë 

Prizren

Pejë

Mitrovicë

Gjilan 

Ferizaj 

Gjakovë

Gjithsej

11

4

5

4

4

4

8

4 dënime
45 muaj 

7 dënime
89 muaj 

Kusht dhe 5 
dënime gjobë 

2,100 

6 dënime
35 muaj
13,100 

0

1 dënim
18 muaj

2 dënime me 
kusht 24 muaj 

Kusht dhe 2 dënime me 
gjobë 800 

Burg kthyer në gjobë 
dhe 400  

1 dënim
6 muaj
4,000 

0

40 0 40

0

0

0

0

0

0

0

11

4

5

4

4

4

8

Shqiptimi i dënimeve me burg, me kusht dhe me gjobë pa arsyetim

Prishtinë

Prizren
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Dënimet me kusht janë dënimet më të shpeshta të shqiptuara nga gjykatat e Kosovës në 
40 aktgjykimet e analizuara të korrupsionit të nxjerra në vitin 2020. 

Në 17 nga 40 aktgjykimet, janë shqiptuar dënime të kushtëzuara për 173 muaj burg.  

Udhëzuesi i Politikës Ndëshkimore përcakton se dënimet me kusht janë të rëndësishme 
dhe të dobishme për të drejtat e njeriut kur përdoren në situatat e duhura ndërsa bëhen 
kundërthënëse nëse duken se e lirojnë plotësisht nga përgjegjësia pa pasoja kryerësin e 
veprës penale. 

Dënim me
burg efektiv  

Dënim me 
kusht

Dënim dhe 
me gjobë 

Dënim me burg
kthyer në gjobë 

Dënim vetëm
me gjobë 

1 dënim
15 muaj 

3 dënime
24 muaj 

Kusht dhe gjobë 800 
Burg dhe 400 euro

1 dënim – 3 muaj 
– 1,800 0

1 dënim
42 muaj 

2 dënime
13 muaj 

1 dënim
8 muaj 

12 dënime   
165 muaj 

2 dënime
24 muaj 

1 dënim
12 muaj me 

0

2 dënime
12 muaj 

17 dënime 
173 muaj

2 dënime
12 muaj 

Burg dhe 1,000 

0

2 dënime kusht dhe 
600 euro 

1 dënim burg dhe 1,000 

17 dënime 
-7,900

1 dënim burg dhe 500 
euro 

2 dënime me kusht dhe 
2,400 

1 dënim
6 muaj – 2,000

2 dënime 
11 muaj – 4,200

2 dënime – 12 
muaj – 5,400 

13 dënime – 59 
muaj – 30,400

0

1 dënim 300 

0

2 dënime – 700 

3 dënime – 1,000 

0

17

17

3

13

0

0

0

0

17

0

3

13

Shqiptimi i dënimeve me burg, me kusht dhe me gjobë pa arsyetim

Pejë 

Mitrovicë

Gjilan 

Gjakovë

Ferizaj 

Gjithsej

Lloji i dënimeve Numri i 
dënimeve 

Të
arsyetuara 

Të
paarsyetuara 

Me kusht

Dhe me  gjobë 

Vetëm me 
gjobë 

Me burg të 
konvertuara 

në gjobë 
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“Dënimet me kusht me asnjë kusht tjetër përveç ndalimit të përgjithshëm për kryerjen e 
serishme të veprave duhet të ndodhë sa më rrallë dhe rezervohet vetëm për situatat më 
të vogla ku ka indikacione të forta të pendimit, dëmshpërblimit të ndonjë viktime dhe 
bashkëpunim me gjykatën dhe zbatuesit e ligjit”, përcaktohet në Udhëzuesin e Politikës 
Ndëshkimore.

Kodi Penal ka paraparë në nenin 50 qëllimin e dënimit me kusht duke përcaktuar se 
qëllimi kryesor është që të mos zbatohet dënimi për vepra të lehta penale kur vlerësohet 
se tërheqja e vërejtjes me kërcënim është e nevojshme të ndalojë që kryesi të mos kryejë 
vepër penale.
 
Udhëzuesi, në anën tjetër, ka paraparë që kurdo që shqiptohet dënimi alternativ i 
kushtëzuar, është me rëndësi jetike që gjykata të ofrojë arsyetim të thukët për dënimin e 
kushtëzuar ndërsa vlerëson se gjykata shqyrtuese duhet me automatizëm të kthejë rastin 
te gjykata e shkallës më të ulët nëse nuk është plotësuar ky kriter i vendosur me ligj. 

Po ashtu, neni 44 i Kodit Penal ka paraparë mundësinë e zëvendësimit të dënimit me burg 
deri në 6 muaj në dënim me gjobë dhe ka paraparë diskrecionin e gjykatës që dënimin me 
burg me pëlqimin e të dënuarit ta kthejë në dënim me gjobë.

Nga 13 dënimet e shqiptuara me burg që është lejuar konvertimi në gjobë, në asnjërin prej 
tyre nuk është arsyetuar lejimi i konvertimit të dënimit më burg në dënim me gjobë.

Nga 17 dënimet e shqiptuara me kusht në 40 aktgjykimet e analizuara, nuk ka arsyetim të 
plotë lidhur me shqiptimin e dënimit të kushtëzuar me burg apo me gjobë. 

Kodi Penal, në nenin 70, ka paraparë 14 rrethana rënduese dhe po kaq lehtësuese dhe 
po ashtu ka paraparë mundësinë që gjykata të evidentojë edhe rrethana tjera qoftë 
lehtësuese apo rënduese me qëllim të përcaktimit të dënimit. 

Kodi i Procedurës Penale siç është evidentuar më lartë, në nenin 370, ka përcaktuar 
detyrën e gjykatës që në aktgjykim t’i arsyetojë rrethanat lehtësuese të cilat kanë ndikuar 
në lehtësimin apo uljen e dënimit e po ashtu edhe rrethanat rënduese të cilat kanë ndikuar 
në shqiptimin e dënimit më të rëndë. 

Mirëpo, detyrat e gjykatës nuk mbarojnë këtu pasi që Udhëzuesi i Politikës Ndëshkimore 
ka paraparë veprimet të cilat duhet t’i ndërmarrë gjykata me qëllim të arsyetimit cilësor të 
dënimit dhe rrjedhimisht aktgjykimit në tërësi.

Evidentimi i rrethanave lehtësuese dhe rënduese dhe mos arsyetimi i tyre

Gjithsej rrethana të aplikuara

Rrethana të arsyetuara

Rrethana lehtësuese
Rrethana rënduese

18 nga 40 rastet

3 nga 40 rastet

3 nga 40 rastet

2 nga 40 raste

218

0

172 - 79
46

Asnjë rrethanë rënduese

Më shumë rrethana rënduese

Më shumë rrethana rënduese

Numër i njëjtë i rrethanave

Rrethanat e aplikuara në 40 raste të analizuara të korrupsionit 2020 

   

 

 
 

 

 

Evidentimi i rrethanave 
lehtësuese dhe rënduese 
është procesi që i paraprin 
caktimit të llojit dhe 
lartësisë së dënimit për të 
akuzuarit të cilët janë gjetur 
fajtor për vepra penale.
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Udhëzuesi parasheh që për çdo rrethanë që ceket në aktgjykim duhet të paraqesë një 
përmbledhje relativisht të detajuar të fakteve të cilat gjykata beson se e mbështesin dhe 
e arsyetojnë gjetjen e rrethanës. Pastaj, gjykata duhet të cekë vlerën e përgjithshme të 
caktuar për secilën rrethanë pas deklarimit të fakteve në mbështetje të rrethanës. Më tej 
gjykata duhet t’i referohet numrave të të gjitha rrethanave të cilat nuk ekzistojnë dhe të 
theksojë se nuk ka fakte që mbështesin rrethanën. 

Po ashtu, Udhëzuesi përcakton se nëse ka prova të paraqitura në mbështetje të një rrethane 
të caktuar lehtësuese/rënduese të cilat gjykata nuk i gjen të besueshme, atëherë duhet ta 
theksojë këtë në mënyrë specifike dhe ta jep një arsyetim të shkurtë për këtë dhe po ashtu 
duhet ta theksojë qartë nëse rrethanat janë të barabarta, jo ekzistuese, mbipeshojnë apo 
mbipeshojnë në mënyrë të konsiderueshme. 

Asnjë nga këto kërkesa të Udhëzuesit nuk janë përmbushur në asnjërin nga 40 rastet e 
analizuara të korrupsionit të nxjerra nga gjykatat e Kosovës në vitin 2020. 

Ky raport evidenton se në 40 aktgjykime të analizuara janë konstatuar gjithsej 218 rrethana 
lehtësuese/rënduese ndërsa 79% apo 172 prej tyre janë rrethana lehtësuese ndërsa vetëm 
46 apo 21% rrethana rënduese. 

Po ashtu në 18 nga 40 (45%) aktgjykimet nuk ka pasur asnjë rrethanë rënduese. 

Në vetëm 3 nga 40 rastet ka pasur më shumë rrethana rënduese. 

Në vetëm 2 nga 40 rastet ka pasur numër të barabartë të rrethanave. 

Në 35 nga 40 rastet ka pasur më shumë rrethana lehtësuese. 

Niveli i zbutjes/ashpërsimit 

Udhëzuesi i Politikës 
Ndëshkimore si hap i 
fundit për shqiptimin e 
dënimit përcakton hapat 
që duhet ndjekur për 
përcaktimin e lartësisë së 
dënimit. 

Për të ofruar një mekanizëm që gjyqtarëve u bën më të lehtë përcaktimin e lartësisë 
së dënimit, Udhëzuesi parasheh një formë tabelore – Tabela për Matjen e Dënimeve, e 
ndarë në disa kolona, në të cilën janë përcaktuar të gjithë kufijtë e dënimit me burg, është 
përcaktuar pikënisja e lartësisë së dënimit për secilin nga dënimet e parapara dhe kolonat 
tjera që varësisht nga evidentimi i rrethanave lehtësuese dhe rënduese bëhet edhe 
përcaktimi i lartësisë së dënimit. 

Kolona 9 përcakton “aktorët që arsyetojnë dënimin maksimal brenda kufirit”; 
Kolona 8 - “aktorët që tregojnë më shumë rrethana rënduese sesa lehtësuese”;  
Kolona 7 - “pikënisja për matjen e dënimit (Rënd.= Lehtë.)“; 
Kolona 6 - “aktorët që tregojnë më shumë rrethana lehtësuese sesa rënduese”; 
Kolona 5 - “rrethanat që arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit”; dhe 
Kolona 4 dhe 3 përmbajnë “zbutja maksimale kur aplikohet neni 75”, “zbutja e pjesshme 
kur aplikohet neni 75”6.

Niveli i zbutjes/ashpërsimit  
Zbutja maksimale kur aplikohet neni 75  5  
Zbutja e pjesshme kur aplikohet neni 75 2 

 3
Faktorët që tregojnë më shumë rrethana lehtësuese sesa rënduese 2 
Pikënisja për matjen e dënimit (Rënd.= Leht.) 0  
Faktorët që tregojnë më shumë rrethana rënduese sesa lehtësuese 0 

 0  
 

0 

0 

 3

30

12.5%
5%
78%1
5%



Varësisht nga rrethanat rënduese dhe lehtësuese të konstatuara në aktgjykim aplikohet 
situata/kolona dhe më tej bazuar në pikat e Udhëzuesit gjendet lartësia e dënimit për 
të akuzuarin ku për secilën kolonë dhe pikë të dënimit gjenerohet edhe një minimum 
dhe maksimum i dënimit bazuar në rrethanat e rastit. Udhëzuesi ka paraparë që kufijtë 
përfundimtar duhet të theksohen në aktgjykim së bashku me dënimin përfundimtar.

Po ashtu, zbutja e dënimeve nga neni 75 (72 me Kodin e ri) duhet të përfshijë në mënyrë 
specifike sqarimin se në cilat dispozita të Kodit është mbështetur gjykata për zbutjen e 
dënimit. Për të qenë i cilësisë së lartë, vendimi gjyqësor duhet të perceptohet nga palët dhe 
nga shoqëria në përgjithësi si rezultat i zbatimit adekuat të rregullave juridike, procedurës 
së drejtë dhe vlerësimit adekuat faktik, si dhe efektivisht i zbatueshëm. Vetëm atëherë 
palët do të binden se rasti i tyre është shqyrtuar në mënyrë të duhur dhe shoqëria do ta 
perceptojë vendimin si faktor në rivendosjen e harmonisë sociale. 

Në aktgjykimet e analizuara për këtë raport, vlerësimi se cilën rrethanë e ka aplikuar 
gjykata është bërë bazuar në lartësinë e dënimit të shqiptuar duke i marrë si të mirëqena 
rrethanat e konstatuara në aktgjykim nga gjykata, pa shtjelluar brendinë apo peshën e 
tyre, pasi që këto të dhëna nuk i ka arsyetuar në aktgjykim vetë gjykata.

Në 31 nga 40 rastet (78%) dënimi i shqiptuar është shqiptuar sipas rrethanave që 
arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit.

Në 5 nga 40 rastet është aplikuar zbutja maksimale e dënimit poshtë kufirit sipas nenit 72. 
Në 2 nga 40 rastet është aplikuar zbutja e pjesshme e dënimit poshtë kufirit sipas nenit 71.
Në 2 nga 40 raste është shqiptuar dënimi sipas situatës kur ka më shumë rrethana 
lehtësuese se rënduese.

Në asnjë nga 40 rastet nuk është shqiptuar pikënisja apo çfarëdo ashpërsimi i dënimit.

Neni 38 i Kodit Penal ka paraparë katër qëllimet e dënimit ndërsa neni 69 ka paraparë 
shtatë parimet – rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit. 
“Kur cakton dënimin për vepër penale, gjykata duhet të ketë parasysh minimumin dhe 
maksimumin e dënimit të paraparë për atë vepër penale. Gjykata pastaj duhet të merr 
parasysh qëllimin e dënimit, parimet e përcaktuara në këtë kapitull dhe rrethanat lehtësuese 
dhe rënduese lidhur me veprën penale të caktuar ose me dënimin”,
përcaktohet në nenin 69 të Kodit Penal të Kosovës.

Monitorimi ynë tregon se: 
Në asnjërin nga 40 aktgjykimet e analizuara nuk është bërë arsyetimi i plotë i qëllimeve të 
dënimeve përpos se janë përmendur sipërfaqësisht.

Në asnjërin nga 40 aktgjykimet e analizuara nuk është bërë ndërlidhja e parimeve mbi 
caktimin  e dënimeve me rrethanat lehtësuese apo rënduese dhe të arsyetuara ashtu siç 
përcaktohet në Udhëzues. 

Mosaplikimi i  qëllimeve dhe parimeve të
dënimit me rastin e caktimit të lartësisë së dënimit 
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Dënimet plotësuese janë dënime të cilat nuk mund të shqiptohen si të vetme. Këto dënime 
mund të shqiptohen vetëm në shoqërinë e dënimeve kryesore apo dënimeve alternative 
të parapara me Kodin Penal.

Ky lloj i dënimeve shqiptohet atëherë kur vlerësohet se nuk arrihet mjaftueshëm qëllimi i 
dënimit vetëm me shqiptimin e dënimit kryesor apo alternativ.

Kodi Penal i Kosovës i ka paraparë gjithsej 8 dënime plotësuese të cilat  parashihen në 
nenin 59. 

Në veçanti janë dy prej dënimeve plotësuese të cilat do të mund të shqiptoheshin në rastet 
e korrupsionit në rastet kur të akuzuarit gjenden fajtorë: 

 - Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin 
  publik;
 -  Ndalimi i ushtrimit të profesionit, i veprimtarisë ose detyrës.

Kodi Penal ka paraparë që ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose 
në shërbimin publik mund t’u shqiptohet kryesve që kanë keqpërdorur këto funksione dhe 
janë dënuar me burgim, ndërsa kohëzgjatja e dënimit plotësues mund të shqiptohet në 
kohëzgjatje prej 1-5 vjet.

Po ashtu, sipas Kodit Penal, 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 
keqpërdorWe veprës penale.

Nga 40 aktgjykimet e analizuara të korrupsionit të shpallura gjatë vitit 2020, rezulton se 
gjykatat nuk kanë shqiptuar në asnjë rast dënime plotësuese në rastet e analizuara. 

Mosshqiptimi i dënimeve plotësuese
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Analiza Individuale sipas gjykatave

PKR.nr.30/20

L.J., akuzohet për shkak të veprës penale “Përvetësimi në detyrë” nga neni 418 par.1 të 
KPRK-së.
Sipas aktakuzës L.J., prej muajit shkurt - shtator 2019, deri sa ishte duke punuar si zyrtar i 
shitjes në “Telekomin e Kosovës”, më qëllim që vetes t’i sjellë përfitim të kundërligjshëm 
ka përvetësuar të holla në shumë prej 2,282.00 € mjete këto të grumbulluara nga shitja e 
SC0-kartelave gërvishëse të mbushjeve të telefonit.
I akuzuari e ka pranuar fajësinë.

Dënimi i paraparë 
Me  gjobë dhe burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet.

Dënimi i shqiptuar
6 muaj dënim me kusht si dhe dënim me gjobë në shumë prej 300 euro.

Rrethanat lehtësuese:
 - Mosha e re;
 - Nuk është i dënuar për vepër penale;
 - Keqardhja dhe pendimi i sinqertë dhe real për kryerjen e veprës;
 - Pranimi i fajësisë dhe pendimi;
 - Sjellja korrekte gjatë shqyrtimit gjyqësor;
 - Rrethanat personale dhe familjare;
 - Karakteri i tij si dhe sjellja pas kryerjes së veprës penale.

Rrethanat rënduese:
 - Rrezikshmëria shoqërore e veprës;
 - Koha vendi dhe mënyra e kryerjes;
 - Shkalla e përgjegjësisë penale dhe dashja direkte.

Gjykata Themelore e Prishtinës

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Gjykata ka vlerësuar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkalles së rrezikshmërisë shoqërore 
të veprës penale për të cilën është shpallur fajtor si dhe shkallës së përgjegjësisë penale. 
Gjykata ka përmendur tri nga qëllimet e dënimit pa i arsyetuar ato teksa nuk ka bërë 
ndërlidhjen e parimeve dhe rrethanave që duhet të merren parasysh në rastin e caktimit 
të dënimit por vetëm i ka përmendur sipërfaqësisht ato.

Rrethanat lehtësuese dhe rënduese të cekura në aktgjykim 

Gjykata në aktgjykim ka përmendur shtatë rrethana lehtësuese dhe tri rrethana rënduese 
dhe përpos se ka dyfishim dhe madje trefishim të rrethanave personale, në asnjë moment 
nuk ka arsyetuar asnjërën nga rrethanat e përmendura, nuk ka treguar peshën dhe brendinë 
e rrethanave dhe nuk ka përshkruar çështjet relevante, faktorët dhe pyetjet që duhet t’u 
jepet përgjigje por vetëm i ka përshkruar ato.  
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Metoda e udhëzuesit për matjen e dënimit

Edhe në këtë rast llogaritja është kuantitative. Gjykata në këtë aktgjykim ka përmendur 
shtatë rrethana lehtësuese dhe tri rënduese si dhe nuk ka dhënë asnjë arsyetim lidhur me 
natyrën e brendshme dhe peshimin e rrethanave. Rasti bazuar në shtojcën 1 të udhëzuesit, 
kualifikohet te kolona numër 5, përkatësisht të pjesa “Rrethanat që arsyetojnë zbutjen 
maksimale të dënimit brenda kufirit”. Në këtë drejtim, sipas shtojcës 1 të udhëzuesit, pjesa 
2, pika h), dënimi në këtë rast do  duhej të ishte minimumi 6 muaj. Në këtë rast gjykata 
duket se ka aplikuar këtë situatë dhe të dënuarit i ka dhënë dënim prej 6 muaj të cilin ia ka 
konvertuar në dënim me kusht si për burgun ashtu edhe për gjobën dhe për këtë nuk ka 
dhënë asnjë arsyetim.

PKR.nr.03/2018

I.H dhe  S.C., akuzohen për Keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 
lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit 
Sipas aktakuzës, I.H në cilësinë e personit zyrtar si shef i sektorit të ndërtimit në Komunën 
e Prishtinës ndërsa S.C në cilësinë e personit zyrtar Ekzekutues Përmbarues nuk i kanë 
përmbushur detyrat zyrtare të tyre për rrënimin e objektit të ndërtuar pa leje në pronën e ... 

Dënimi sipas Kodit Penal
6 muaj deri në pesë 5 vjet.

Dënimi i shqiptuar
I.H.  -  me 9 muaj burg. 
S.C. – 6 muaj burg i konvertuar në 2,000 euro.

Rrethanat lehtësuese: 
     I.H. 
 -    Është prind i katër fëmijëve;
 -   Nuk është i dënuar.

     S.C.
 -   Është prind; 
 -   është i pranuar mirë në rrethin familjar e social.

Rrethanat rënduese: 
 - Mënyra e kryerjes së veprës penale të natyrës korruptive;
 - Veprimi me këmbëngulësi dhe vendosmëri të lartë.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Gjykata në aktgjykim ka përmendur por nuk ka shtjelluar dy nga qëllimet e dënimit- atë të 
parandalimit specifik dhe të përgjithshëm teksa nuk ka përmendur fare dy qëllimet e tjera 
të dënimit. Gjykata vetëm ka përmendur rrethanat lehtësuese dhe rënduese dhe nuk ka 
bërë as ndërlidhjen minimale me parimet të cilat duhet të konsiderohen për të përcaktuar 
lartësinë e dënimit. 
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Rrethanat lehtësuese dhe rënduese të cekura në aktgjykim 

Gjykata nuk jep asnjë përshkrim dhe arsyetim për rrethanat lehtësuese dhe rënduese por 
vetëm i përmend ato në aktgjykim në mënyrë të pasaktë dhe në shpërputhje të plotë me 
përcaktimet e Udhëzuesit.

Metoda e udhëzuesit për matjen e dënimit

Gjykata është shumë kontradiktore me vetë konstatimin në aktgjykim dhe në caktimin e 
dënimit, pasiqë për të dy të akuzuarit përmend nga dy rrethana lehtësuese dhe rënduese 
dhe u jep vlerë minore (pa arsyetim  të rrethanave lehtësuese) dhe në këtë rast sipas 
udhëzuesit do të duhej të klasifikohej minimalisht te “pikënisja për matjen e dënimit”, e që 
në këtë rast sipas shtojcës 1, pjesa 2, pika h), dënimi do të duhej të ishte minimalisht 2 vjet 
e 6 muaj për të dy të akuzuarit ndërsa gjykata të akuzuarit të parë i ka shqiptuar dënim prej 
9 muaj burg ndërsa të dytit 6 muaj të konvertuar në gjobë dhe ky dënim qartazi nuk është 
në pajtim me Udhëzuesin. 

Po ashtu, gjykata nuk e ka arsyetuar fare konvertimin e dënimit me burg në gjobë. 

PKR nr. 11/2018
“Marrja e ryshfetit”, nga neni 428 par.1 të KPRK-së.

Sipas aktakuzës I.J.  më datën 10 maj 2017 në lokalin e quajtur “...” n Fushë Kosovë në 
cilësinë e personit zyrtar- zyrtar policor, duke shfrytëzuar detyrën e tij nga e dëmtuara ... ka 
pranuar përfitim material me vlerë prej 110 €.

Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar
6 muaj deri në pesë 5 vjet burg.
5 muaj dënim me kusht si dhe dënim me gjobë në shumë prej 300 euro.

Rrethanat lehtësuese dhe rënduese
Në aktgjykim nuk ka të përshkruar asnjë rrethanë lehtësuese apo rënduese.
Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Nuk ka fare përshkrim.

Metoda e udhëzuesit për matjen e dënimit
Nuk ka asnjë përshkrim apo element arsyetimi në tërësinë e aktgjykimit. Nga dënimi i 
shqiptuar shihet se dënimi është shqiptuar sipas “Zbutja e pjesshme kur aplikohet neni 
75” dhe konvertimi i dënimit në dënim me kusht nuk është arsyetuar fare. 

PKR.nr.21/20

H.D -  Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414 par.1 të KPRK-së.
Gj.Sh - Ndihma në kryerjen e veprës penale, Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar 
nga neni 414 par.1 lidhur me nenin 33 par.1 të KPRK-së.
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Dispozitivi i aktgjykimit
Sipas aktakuzës, H.D, me dt.27.06.2019 në vendin për gjueti në ..., në cilësinë e personit 
zyrtar- roje pylli, me qëllim që të përfitojë gjatë orarit të punës me automjetin e tij privat, 
kishte hyrë në këtë zonë, të cilën e kishte nën mbikëqyrje, dhe  me motor-sharrën e tij 
private kishte prerë dru në sasi rreth 1.2m³.
Gj.Sh. në kohë, vend dhe mënyrën e përshkruar si më lartë e kishte ndihmuar H.D, në  
prerjen dhe ngarkimin e druve në automjetin e tij.

Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar 
Sipas kodit penal të Republikës së Kosovës, dënimi për këtë vepër është prej 1 vit deri në 
8 vjet.

Dënimi i shqiptuar
H.D, 6 muaj burg zëvendësuar më gjobë 3600 euro.
Gj.Sh, dënim me gjobë 1000 euro.

Rrethanat lehtësuese
 Për H.D.
 - Pranimi i fajësisë;
 - Keqardhja;
 - Premtimi se nuk do të përsërisë veprën penale; 
 - Rrethanat familjare;
 - Mbikëqyrës i familjes; 
 - Nuk është i dënuar;
 - Mosha relativisht e re.
 Për Gj.Sh.
 - Pranimi i fajësisë;
 - Keqardhja;
 - Premtimi se nuk do të përsërisë veprën penale;
 - Rrethanat familjare;
 - Mbikëqyrës i familjes;
 - Nuk është i dënuar.

Rrethanat rënduese 
 - Vendi dhe mënyra e kryerjes së veprës penale.
 
Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Gjykata vetëm ka evidentuar rrethanat lehtësuese dhe renduese pa i shtjelluar dhe 
arsyetuar ato në ndërlidhje me parimet për caktimin e dënimit të përcaktuara me Kod dhe 
të evidentuara në Udhëzues. 

Metoda e udhëzuesit për matjen e dënimit
Gjykata në këtë rast ka aplikuar zbutjen maksimale brenda kufirit të dënimit të paraparë 
në nenin 71 dhe 72 të Kodit Penal vetëm duke e përmendur nenet e Kodit dhe pa dhënë as 
arsyetimin minimal për peshimin e rrethanave dhe brendinë e tyre. Për më tepër, gjykata 
nuk ka dhënë asnjë lloj arsyetimi për konvertimin e dënimit me burg në gjobë. 
Kështu, sipas Udhëzuesit, shtojca 1, pjesa 3, pika g), është aplikuar situata “zbutja 
maksimale kur aplikohet neni 75 (72 me Kodin e ri)”, që  parashikon se dënimi mund të 
ulet deri në 3 muaj burg, ndërsa nuk është dhënë asnjë arsyetimin i mëtejmë.
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PKR.nr.120/2016
“Përvetësimi në detyrë”, nga neni 425 par. 2 të KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
Sipas aktakuzës O.A, si person zyrtar biletar në “...” në Prishtinë, në atë mënyrë që gjatë 
ushtrimit të detyrës sipas autorizimit për muajin nëntor të vitit 2014, ka grumbulluar 
mjete financiare nga biletat e shitura, të cilat ka qenë i obliguar t’i dorëzojë në arkën e 
ndërmarrjes dhe duke iu shmangur këtij obligimi ka dorëzuar në arkë paratë në vlerë prej 
390,00 euro, ndërkaq në bazë regjistrit të biletave ka përvetësuar shumën e parave në 
vlerë prej 12,399.00 euro.

Dënimi i paraparë 
Dënim me gjobë dhe burg 1-8 vjet.

Dënimi i shqiptuar
1 vit burg me kusht dhe 500 euro gjobë.

Rrethanat lehtësuese
 - Pranimi i fajësisë; 
 - Rrethanat e kryerjes së veprës penale;
 - Sjellja e mëhershme e të akuzuarit;
 - Sinqeriteti i treguar gjatë seancës;
 - Kushtet në të cilat ka jetuar i akuzuari;
 - Gjendja ekonomike.

Rrethanat rënduese
 - Nuk ka rrethana rënduese.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Gjykata ka vlerësuar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së kryesit. 
Gjykata është referuar në nenin 41 dhe ka përmendur qëllimet e dënimit mirëpo pa dhënë 
asnjë shtjellim të vetëm lidhur me këtë ndërsa në asnjë formë nuk ka shtjelluar dhe 
ndërlidhur rrethanat e rastit me parimet siç përcaktohet me Kod dhe Udhëzues. 

Rrethanat lehtësuese dhe rënduese të cekura në aktgjykim 

Gjykata nuk ka evidentuar asnjë rrethanë rënduese ndërsa rrethanat lehtësuese vetëm i 
ka përshkruar pa u dhënë asnjë fjalë shpjegim për peshimin e tyre.

Metoda e udhëzuesit për matjen e dënimit

Gjykata në këtë rast ka konstatuar vetëm rrethana lehtësuese dhe asnjë rënduese dhe 
ka aplikuar situatën që sipas Udhëzuesit emërohet “Rrethanat që arsyetojnë zbutjen 
maksimale të dënimit brenda kufirit”. Kështu, sipas Udhëzuesit, shtojca 1, pjesa 3, pika g), 
dënimi minimal mund të ulet deri në 1 vit gjë që ka ndodhur, mirëpo nuk është dhënë asnjë 
arsyetim për shqiptimin e dënimit me kusht siç kërkohet me Kod dhe Udhëzues. 
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PKR.nr.161/2019
F.C. Marrje ryshfetit nga neni 428 par. 1 të KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
Sipas aktakuzës, F.C. më 2 prill 2019, në cilësinë e personit zyrtar si lavantere në Klinikën e 
Forenzikës Psikiatrike, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete duke shfrytëzuar 
detyrën zyrtare, ka kërkuar dhe pranuar ryshfet nga e dëmtuara me qëllim të rregullimit të 
dokumentacionit mjekësor që të aplikojë për statusin si viktimë e dhunës seksuale gjatë 
luftës dhe e pandehura ka marrë nga e dëmtuara shumën e të hollave prej 400 euro.

Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar
Dënim  me gjobë dhe burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet.

Dënimi i shqiptuar
6 muaj dënim me kusht dhe 400 euro gjobë.

Rrethanat lehtësuese
 - Pendimi;
 - Gjendja shëndetësore;
 - Sinqeriteti gjatë shqyrtimit fillestar; 
 - Nuk është e dënuar dhe nuk zhvillohet procedurë tjetër;
 - Pranimi i fajësisë. 

Rrethanat rënduese:
 - Pesha e rëndë e veprës penale.

Përshtatshmëria e dënimit

Prej katër qëllimeve të dënimit që sipas Udhëzuesit duhet të merren parasysh në secilin 
aktgjykim, gjykata në aktgjykim nuk e ka përmendur asnjërin prej këtyre qëllimeve veç e 
veç  për t’u lëshuar në shtjellim por vetëm ka përmendur se ka aplikuar nenin 73 dhe 41 të 
KPK-së.

Metoda e udhëzuesit për matjen e dënimit

Në këtë rast gjykata ka evidentuar 5 rrethana lehtësuese dhe 1 rrethanë rënduese dhe nuk 
ka shtjelluar dhe peshuar brendinë e rrethanave përpos rrethanës së pranimit të fajësisë 
që e ka cilësuar ‘veçanërisht lehtësuese’ pa dhënë shpjegim të mëtejmë – rrjedhimisht 
matja është kuantitative ndërsa për caktimin e dënimit gjykata ka aplikuar situatën që 
sipas udhëzuesit quhet “Rrethanat që arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit brenda 
kufirit”. Në këtë drejtim, sipas shtojcës 1 të udhëzuesit, pjesa 2, pika h), dënimi në këtë rast 
do të duhej të ishte më së paku 6 muaj. Në këtë rast, gjykata duket se ka aplikuar këtë 
situatë dhe të dënuarit i ka dhënë dënim prej 6 muaj dënim me kusht pa dhënë aspak 
asnjë formë arsyetimin se pse është shqiptuar dënim i kushtëzuar.
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PKR.nr.206/19
Sh.B, H.G, H.V,E.R dhe E B., “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422 
paragrafi 1.

Dispozitivi i aktgjykimit
Ky është rasti i shënjestruar për liberalizim të vizave i njohur si rasti “Ferronikeli”. Ish-kryetari 
i një komune, 7 zyrtarë të komunës dhe 1 biznesmen disa zyrtarë të komunës akuzohen për 
keqpërdorim të detyrës zyrtare.

Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar
Burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet
SH.B  burgim prej 2 vite (5 pika të akuzës)
H. G.  burg 6 muaj burg, mund të konvertohet në 2 mijë euro. (3 pika të akuzës)
H. V. 5 muaj burg që mund të konvertohet në 1,500 euro 
E. R. burg  6 muaj, që mund të konvertohet në 2 mijë euro 
B. R. burg 6 muaj, që mund të konvertohet në 2 mijë euro

Rrethanat lehtësuese 
 - Nuk janë të dënuar;
 - Sjellja korrekte gjatë procedurës;
 - Kohën e kaluar nga kryerja e veprës.

Rrethanat rënduese
 - Shkalla e lartë e pjesëmarrjes për Sh.B;
 - Shkallën e lartë të rrezikimit të vlerave të mbrojtura;
 - Shkallën e lartë të përgjegjësisë penale përkatësisht dashjes dhe    
  paramendimit.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Prej katër qëllimeve të dënimit që sipas Udhëzuesit duhet të merren parasysh në secilin 
aktgjykim, Gjykata vetëm i ka përmendur qëllimet e dënimit duke u bazuar në nenin 41 të 
Kodit por nuk i ka shtjelluar këto qëllime sikurse nuk ka bërë ndërlidhjen e rrethanave të 
evidentuara sipas parimeve të evidentuara në Kod dhe në Udhëzues. 

Rrethanat lehtësuese dhe rënduese të cekura në aktgjykim 

Gjykata ka evidentuar 3 rrethana lehtësuese dhe 3 rrethana renduese të cilat nuk i ka 
arsyetuar por vetëm ka bërë evidentimin e tyre në aktgjykim pa peshuar peshën apo 
brendinë e tyre.

Metoda e udhëzuesit për matjen e dënimit

Gjykata ka konstatuar se ka rrethana më shumë lehtësues se sa rënduese për të akuzuarit 
teksa ka bërë një dallim në mes të akuzuarit të parë Sh.B. dhe të akuzuarve të tjerë.

Kështu, Sh.B. është dënuar me 2 vjet burg, ndërsa dënimi i paraparë për këtë vepër është 
6 muaj deri në 5 vjet burg dhe në këtë rast duket se gjykata ka bërë matjen e dënimit sipas 
situatës që tregon “faktorët që tregojnë më shumë rrethana lehtësuese se sa renduese”, 
që sipas shtojcës 1, pjesës 2, pikës h), parashihet dënimi me minimum 1 vjet e 6 muaj deri 
në maksimum 2 vjet e 6 muaj. 39



PKR.nr.273/19
N.D. Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414 par. 1 të KPRK-së.

Sipas aktakuzës, e pandehura N.D. në cilësinë e personit zyrtar me qëllim të përfitimit të 
dobisë pasurore, gjatë periudhës kohore prej muajit mars 2019 e deri në muajin tetor 2019, 
e caktuar në vendin e punës si zyrtare e tatimit në pronë, ka marrë nga qytetarët shumën e 
parave në vlerë prej 10 euro duke lëshuar vërtetime pa mbulesë me zero euro, kinse është 
përmbushur taksa komunale për regjistrimin e automjeteve.

Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar
Prej 1 vit deri në 8 vite burg
1 vit burg me kusht për 2 vjet verifikim

Rrethanat lehtësuese
 - Nuk ka qenë e dënuar dhe nuk zhvillohet procedurë tjetër;
 - Pendimi i thellë;
 - Premtimin se nuk do të përsërisë veprën penale;
 - Pranimin e fajësisë; 
 - Gjendjen e dobët ekonomike. 

Rrethanat rënduese
 - Intensiteti i veprës penale; 
 - Pesha e veprës penale. 

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Prej katër qëllimeve të dënimit që sipas Udhëzuesit duhet të merren parasysh në secilin 
aktgjykim, gjykata në aktgjykim nuk e ka përmendur asnjërin prej këtyre qëllimeve, 
madje nuk ka thënë asgjë mbi përshtatshmërinë e dënimit. Po ashtu gjykata nuk ka bërë 
ndërlidhjen e parimeve për caktimin e dënimit me rrethanat e evidentuara në aktgjykim, 
madje i ka përdorur si rrethana të veçanta ato që në fakt janë parime të dënimit. 

Metoda e Udhëzuesit për matjen e dënimit

Gjykata ka konstatuar 5 rrethana lehtësuese dhe 2 rrethana rënduese pa arsyetuar 
as sipërfaqësisht asnjërën nga rrethanat e konstatuara duke bërë kështu një vlerësim 
kuantitativ të rrethanave. Kështu, gjykata ka aplikuar situatën që sipas Udhëzuesit 
aplikohet kur “Rrethanat arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit”. Në këtë 
rast sipas Udhëzuesit, Shtojca 1, pjesa 3, pika g), parashihet se dënimi së paku duhet të 
jetë 1 vit dhe ky është dënimi i shqiptuar nga Gjykata që po ashtu e konverton  dënimin me 
burg në dënim me kusht pa dhënë asnjë arsyetim për këtë. 

Duke pasur parasysh vet rrethanat e evidentuara në aktgjykim, minimalisht, sipas matjes 
kuantitative, do të duhej të aplikohej situata kur kemi numër të barabartë të rrethanave 
lehtësuese dhe rënduese “pikënisja për llogaritjen e dënimit” e që dënimi do të duhej të 
fillonte nga 2 vjet e 6 muaj.  

Po ashtu, për të akuzuarit e tjerë, gjykata ka aplikuar situatën “Rrethanat që arsyetojnë 
zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit” duke u shqiptuar dënime me më pak se 6 
muaj burg dhe pa asnjë arsyetim u ka mundësuar konvertimin e këtyre dënimeve në gjoba 
edhe pse vet gjykata ka konstatuar numër të njëjtë të rrethanave lehtësuese dhe rënduese. 
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PKR.nr.830/20
N.S. Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 414 par.1 të KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
Sipas prokurorisë N.S., më 16.07.2020, në zonën e O.– P, si person zyrtar duke shfrytëzuar 
detyrën nuk i ka përmbushur detyrat e tij zyrtare i cili në cilësinë e rojës së pyllit me qëllim 
të përfitimit të kundërligjshëm me çekanin zyrtar nr. G-PP-1 me të cilin ka qenë i ngarkuar, 
ka mundësuar vulosjen e një sasie drunore teknike prej 8m +6m të llojit “bung” dhe “qarr” 
pa i matur fare të ndarë në dy kamionë.

Dënimi i paraparë dhe i ai i shqiptuar
1 – 8 vite burg
2 vite dënim me kusht 

Rrethanat lehtësuese:
 - Sjellja e mëparshme e të akuzuarit;
 - Pranimi i fajësisë; 
 - Sinqeriteti i treguar gjatë shqyrtimit fillestar; 
 - Sjellja e treguar pas kryerjes së veprës; 
 - Gjendja ekonomike. 

Rrethanat rënduese:
 - Nuk ka.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Prej katër qëllimeve të dënimit që sipas Udhëzuesit duhet të merren parasysh në secilin 
aktgjykim gjatë caktimit të dënimit, gjykata ka përmendur të gjitha qëllimet e dënimit, 
por nuk është bërë shtjellimi i rrethanave lehtësuese dhe atyre rënduese e as ndërlidhja e 
tyre me parimet që duhet të konsiderohen me rastin e caktimit të dënimit dhe lartësisë së 
dënimit. 

Rrethanat lehtësuese dhe rënduese të cekura në aktgjykim 

Gjykata ka evidentuar 5 rrethana lehtësuese dhe asnjë rrethanë rënduese pa i shtjelluar 
aspak ato.

Metoda e udhëzuesit për matjen e dënimit

Gjykata në këtë aktgjykim ka përmendur 5 rrethana lehtësuese dhe asnjë rënduese, si dhe 
nuk ka dhënë asnjë arsyetim lidhur me natyrën e brendshme dhe peshimin e rrethanave.
Në këtë rast, Gjykata ka aplikuar situatën “Rrethanat që arsyetojnë zbutjen maksimale të 
dënimit brenda kufirit” sipas kolonës 5 të Udhëzuesit. Në këtë rast sipas shtojcës 1, pjesës 
3, pikës g), dënimi duhet të jetë minimalisht 1 vit ndërsa maksimumi 3 vjet, ndërsa Gjykata 
i ka shqiptuar dënimin me kusht në kohëzgjatje prej 2 viteve dhe nuk e ka arsyetuar aspak 
dënimin e kushtëzuar. 
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PKR.nr.849/2020
S.P.
“Dhënia e ryshfetit” nga neni 422 par.2 të KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
Sipas aktakuzës më 27 gusht 2020, në pikën kufitare në Merdarë, i pandehuri S.P., në 
rimorkion e veturës së tipit “Mercedes” të cilën e drejtonte, kishte të ngarkuara dy vetura 
tjera, të tipit “Polo” dhe “Caddy” e duke qenë në dijeni se dokumentacionin për transportimin 
e automjeteve nuk e kishte të kompletuar, me rastin e dorëzimit të dokumenteve zyrtarit 
policor, në mesin e tyre e vendosë edhe kartëmonedhën prej 10 euro.

Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar
Gjobë dhe burg prej 6 muaj deri në 5 vjet.
2 vite dënim me kusht, gjobë 600 euro.

Rrethanat lehtësuese:
 - Sjellja e mëparshme e të akuzuarit;
 - Pranimi i fajësisë;
 - Sinqeriteti i treguar; 
 - Gjendja ekonomike;
 - Sjelljen e treguar pas kryerjes së veprës.

Rrethanat rënduese
  Nuk ka.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Prej katër qëllimeve të dënimit që sipas Udhëzuesit duhet të merren parasysh në secilin 
aktgjykim, gjykata vetëm i ka përmendur tri qëllimet e dënimit duke u bazuar në nenin 41 
të Kodit Penal por nuk i ka shtjelluar këto qëllime, teksa fare nuk ka bërë ndërlidhjen e 
parimeve me rrethanat lehtësuese dhe rënduese.

Metoda e udhëzuesit për matjen e dënimit

Në këtë rast, gjykata ka konstatuar 5 rrethana lehtësuese dhe asnjë rënduese pa shtjelluar 
peshën e këtyre rrethanave apo rëndësinë e brendshme të tyre dhe pa i ndërlidhur ato me 
parimet që duhet të merren parasysh gjatë matjes së lartësisë së dënimit. 

Kështu, matja e dënimit është kuantitative teksa shihet se sipas Udhëzuesit, gjykata ka 
konstatuar situatën “Rrethanat që arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit” 
- kolona 5 e Udhëzuesit dhe bazuar në pikën h) të pjesës 2 të Shtojcës 1 të Udhëzuesit i ka 
shqiptuar dënimin prej 6 muajve. 

Gjykata nuk ka dhënë asnjë arsyetim për dënimin e kushtëzuar dhe lartësinë e gjobës.
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PKR.nr.127/18
B.K. dhe I.D. 

“Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422 par. 1 lidhur me nenin 31 të 
KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
Sipas aktakuzës, B.K. dhe I.D., më 7 gusht 2018 në AKPMP, të akuzuarit kanë shfrytëzuar 
detyrën me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore, përkatësisht për operatorin ekonomik 
.... në atë mënyrë që, i akuzuari B.K., duke vendosur në mënyrë të kundërligjshme lidhur 
me ankesën e këtij operatori, me të cilin ka rekomanduar D. e Administratës që të bëjë 
përgatitjen dhe t’i lëshojë banderolat për barna, medikamente për operatorin ekonomik 
ashtu që subjektit ekonomik  i janë lëshuar gjithsej 435.124 banderola, për 18 produkte 
medicinale.

Dënimi i paraparë dhe i shqiptuar
Burgim prej 6 muaj deri në  5 vjet.
B.K. - 6 muaj burg.
I.D – 6 muaj burg.

Rrethanat lehtësuese
 - Nuk janë të gjykuar apo dënuar më parë;
 - Sjellja e mëhershme e të akuzuarve;
 - Sjellja korrekte gjatë zhvillimit të procedurës; 
 - Janë prindër;
 - Janë mbajtës të familjes.

Gjykata për dy të akuzuarit si rrethana lehtësuese ka vlerësuar faktin se të njëjtit nuk 
kanë qenë më parë të gjykuar apo të dënuar për ndonjë vepër tjetër penale, pra sjelljen 
e mëparshme të të akuzuarve si dhe sjelljen korrekte gjatë zhvillimit të kësaj procedure 
penale, se të njëjtit janë prindër, mbajtës të vetëm të familjes.

Rrethanat rënduese
 - Shkalla e lartë e pjesëmarrjes;
 - Dashja për kryerjen e veprës.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Prej katër qëllimeve të dënimit që sipas Udhëzuesit duhet të merren parasysh në secilin 
aktgjykim, gjykata vetëm i ka përmendur dy nga qëllimet e dënimit pa i shtjelluar ato në 
rastin konkret. 

Po ashtu, gjykata nuk ka bërë peshimin e rrethanave lehtësuese dhe rënduese dhe 
ndërlidhjen e tyre me parimet mbi caktimin e lartësisë së dënimit.

Metoda e udhëzuesit për matjen e dënimit

Gjykata ka evidentuar 5 rrethana lehtësuese dhe dy rrethana rënduese teksa nuk ka 
ofruar as më të voglin arsyetim apo shtjellim të ndonjërës nga rrethanat e evidentuara 
apo ndërlidhjen e tyre me parimet – rrjedhimisht matja e dënimit është bërë në mënyrë 
kuantitative dhe Gjykata ka aplikuar situatën 43



“Rrethanat që arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit” sipas kolonës 5 të 
Udhëzuesit dhe kështu sipas pikës g) të pjesës 2 të shtojcës 1 të Udhëzuesit ka shqiptuar 
dënimin prej 6 muajsh për secilin nga të akuzuarit. 

P.nr.119/20 
“Dhënia e ryshfetit”, neni 422, par.1, të KPRK-së A.C. 

Dispozitivi i aktgjykimit 
A.C. akuzohej se në korrik të vitit 2020, në pikën kufitare në Vërmicë i kishte ofruar personit 
zyrtar 20 euro, të holla këto të futura në dokumentet e udhëtimit.

Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar
Dënim me gjobë dhe me burg deri në 5 vjet. 
1 vit burgim me kusht për 2 vite dhe 500 euro gjobë.

Rrethanat lehtësuese 
 - Pranimi i fajësisë;
 - Pendimi për veprimet e kryera;
 - Gjendja e dobët ekonomike; 
 - Rrethanat personale, baba i pesë fëmijëve.

Rrethanat rënduese
 - Nuk ka. 

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Gjykata nuk ka evidentuar në aktgjykim qëllimet e dënimit, nuk ka shtjelluar e as parimet 
mbi caktimin e lartësisë së dënimit me rrethanat e evidentuara por vetëm i ka konstatuar 
ato. 

Zbatimi i Udhëzuesit për caktimin e dënimit

Gjykata ka konstatuar 4 rrethana lehtësuese dhe asnjë rënduese dhe për asnjërën prej 
rrethanave nuk ka arsyetuar faktorët dhe pyetjet relevante dhe nuk ka peshuar rëndësinë 
e brendshme të rrethanave të konstatuara në aktgjykim. 

Në rastin konkret, gjykata ka shqiptuar 6 muaj burg me kusht dhe i ka shqiptuar gjobë 
500 euro çka rezulton se ka aplikuar situatën që sipas Udhëzuesit cilësohet si “Rrethanat 
që arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit” dhe për të cilën sipas pikës h) 
të pjesës 2 të shtojcës 1 të Udhëzuesit parashihet dënimi minimal prej 6 muajve. Gjykata 
nuk ka dhënë asnjë arsyetim për lartësinë e gjobës së shqiptuar dhe caktimin e dënimit të 
kushtëzuar për të akuzuarin.

Gjykata Themelore e Prizrenit
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PKR.nr.62/20
“Dhënia e ryshfetit”, nga neni 422, par.1  të KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
D.P.  si drejtues i kamionit, akuzohej se në qershor të vitit 2020, në pikën kufitare në Vërmicë, 
në mënyrë të drejtpërdrejt i ofron personit zyrtar shumën e të hollave prej 500 lekë edhe 
pse gjatë kontrollit të dokumenteve nuk ka pasur asnjë parregullsi.

Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar
Dënim me gjobë dhe me burgim deri në 5 vjet.
1 vit me kusht dhe 300 euro gjobë. 

Rrethanat lehtësuese
- Pranimi i fajësisë;
- Rrethanat familjare, mbajtës i familjes;
- Gjendja e dobët ekonomike;
- Pendimi; 
- Nuk është i dënuar; 
- Premtimi se nuk do të kryejë më vepra penale.

Rrethanat rënduese
- Nuk ka

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Gjykata vetëm ka evidentuar rrethanat lehtësuese dhe ato rënduese pa i shtjelluar dhe 
pa i ndërlidhur me parimet mbi caktimin e lartësisë së dënimeve. Gjykata ka përmendur 
vetëm njërin nga qëllimet e dënimit pa e shtjelluar atë ndërsa nuk ka përmendur fare tre 
qëllimet nuk janë përmendur fare. 

Zbatimi i Udhëzuesit për matjen e dënimit

Gjykata në këtë rast ka konstatuar 6 rrethana lehtësuese dhe nuk ka gjetur rrethana 
rënduese mirëpo nuk i ka shtjelluar ato dhe nuk i ka peshuar rrethanat e konstatuara sipas 
përcaktimeve të Udhëzuesit.  

Zbatimi i Udhëzuesit për caktimin e dënimit

Gjykata ka konstatuar 6 rrethana lehtësuese dhe asnjë rënduese dhe për asnjërën prej 
rrethanave nuk ka arsyetuar faktorët dhe pyetjet relevante dhe nuk ka peshuar rëndësinë 
e brendshme të rrethanave të konstatuara në aktgjykim. 

Në rastin konkret, gjykata ka shqiptuar 6 muaj burg me kusht dhe i ka shqiptuar gjobë 
300 euro çka rezulton se ka aplikuar situatën që sipas Udhëzuesit cilësohet si “Rrethanat 
që arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit” dhe për të cilën sipas pikës h) 
të pjesës 2 të shtojcës 1 të Udhëzuesit parashihet dënimi minimal prej 6 muajve. Gjykata 
nuk ka dhënë asnjë arsyetim për lartësinë e gjobës së shqiptuar dhe caktimin e dënimit të 
kushtëzuar për të akuzuarin.
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PKR.nr.45/19
“Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422, par.1  të KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
E.B. -inspektor pranë Drejtorisë së Inspektorateve në komunë akuzohej për keqpërdorim 
të detyrës apo autoritetit zyrtar, pra për mos rrënim të objektit të ndërtuar pa leje. Sipas 
Prokurorisë, E.B. vetëm ka kryer punë administrative në hartimin e procesverbaleve duke 
mos sjellë konkluzione për rrënimin e objektit pa leje, dhe i ka mundësuar përfitim pasuror 
13 kate investitorit.

Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar
6 muaj deri në 5 vjet. 
Dënim me burgim prej 1 vit e 6 muaj.

Rrethanat lehtësuese:
 - Person familjar, baba i katër fëmijëve; 
 - Sjellja korrekte gjatë procedurës. 

Rrethanat rënduese:
 - Rrethanat në të cilat është kryer vepra;
 - Karakteri i rrethanave personale të kryerësit pasi që është inspektor;
 - Humbja e besimit të qytetarëve në punën; 
 - Është recidivist i veprave penale të kësaj natyre;
 - Sjellja e dobisë dhe shkalla e rrezikimit të vlerës së mbrojtur.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Gjykata nuk ka përmendur asnjërin nga qëllimet e dënimit siç përcaktohet me Kod dhe 
Udhëzues, vetëm i ka evidentuar rrethanat rënduese dhe lehtësuese, u ka dhënë një 
shpjegim dhe ndërlidhje sipërfaqësore me parime,  por nuk i ka shtjelluar ato dhe nuk i ka 
ndërlidhur me parimet mbi caktimin e dënimit siç kërkohet në Udhëzues. 

Matja e dënimit sipas Udhëzuesit

Në rastin konkret, gjykata ka konstatuar 5 rrethana rënduese dhe vetëm 2 lehtësuese e 
megjithatë, Gjykata i ka shqiptuar dënimin prej 1 vjet e 6 muaj burg. Ky dënim sipas pikës 
h) të pjesës 2 të shtojcës 1 të Udhëzuesit do të mund të shqiptohej sikur të kishim situatën 
kur “Faktorët që tregojnë më shumë rrethana lehtësuese sesa rënduese”, e që në rastin 
konkret qartazi nuk kemi këtë situatë dhe rrjedhimisht nga vetë rrethanat e evidentuara 
nga Gjykata.

Rasti PKR.nr.87/16 
Veprën penale përvetësimi në detyrë nga neni 425 par. 1 të KPRK-së.

Në çështjen penale kundër të akuzuarit H.G. se prej muajit mars 2013 e deri në maj të 
vitit 2015, në cilësi të personit zyrtar –inkasantit në kompaninë e ujësjellësit me seli në 
Prizren, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, përvetëson 
pasurinë e cila i është besuar për shkak të detyrës së tij, në atë mënyrë që nuk e dorëzon 
tërë shumën e inkasuar si inkasant që i mbledh pagesat nga qytetarët sipas faturave për 
ujin e shpenzuar dhe të faturuar.
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Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar 
Dënim me gjobë dhe me burg 6 muaj - 5 vjet. 
6 muaj burg i konvertuar në 4,000 euro dhe 800 euro gjobë.

Rrethanat lehtësuese
 - Hera e parë që bie në kundërshtim me ligjin;
 - Gjendjen familjare, i martuar dhe ka tre fëmijë.

Rrethanat rënduese
 - Ka kryer veprën duke treguar shkallë të lartë të dashjes;
 - Mënyra e kryerjes së veprës duke lëshuar fatura të dyfishuara në mënyrë   
  sistematike; 
 - Ka përvetësuar shumën e të hollave. 

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit 

Gjykata ka përmendur qëllimet e dënimit dhe i ka shtjelluar ato pjesërisht, gjithashtu 
ka bërë ndërlidhjen e pjesshme të rrethanave me parimet mbi caktimin e lartësisë së 
dënimeve duke përmbushur pjesërisht kërkesat e Udhëzuesit. 

Matja e dënimit sipas Udhëzuesit
 
Gjykata ka konstatuar 3 rrethana rënduese dhe 2 rrethana lehtësuese dhe pjesërisht i ka 
shtjelluar ato sipas kërkesave të Udhëzuesit dhe të akuzuarit i ka shqiptuar 6 muaj ditë 
burg dhe i ka mundësuar konvertimin në 4,000 euro gjobë dhe po ashtu i ka shqiptuar 
800 euro gjobë dhe ky dënim është adekuat me situatën kur “Rrethanat që arsyetojnë 
zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit”, që sipas pikës h), pjesa 2, të shtojcës 1 
të Udhëzuesit që parasheh dënim minimal prej 6 muaj. Në rastin konkret Gjykata ka 
konstatuar më shumë rrethana rënduese sesa lehtësuese dhe kësisoj dënimi i shqiptuar 
nuk është në përputhje me vetë rrethanat e konstatuara nga gjykata që po ashtu nuk ka 
arsyetuar lejimin e konvertimit të burgut në dënim me gjobë. 

Gjykata Themelore e Pejës

Rasti PKR.nr.20/20
“Dhënia e ryshfetit”, nga neni 422 par.1 të KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
Më 22 shkurt 2020, rreth orës 13:37, në rrugën regjionale në mënyrë të drejtpërdrejt u ka 
ofruar ryshfet personave zyrtarë, dy policëve të trafikut, ashtu që pasi policët kanë ndaluar 
të pandehurin, pas kontrollit me radar, për shkak të tejkalimit të shpejtësisë, me rastin e 
kërkimit të dokumentacionit, i akuzuari së bashku me dokumente ofron edhe 20 franga 
zvicerane. Në pyetjen e policit lidhur më të hollat, i akuzuari deklaron se “i keni për të pirë 
kafe”.

I akuzuari në seancën e shqyrtimit fillestar ka pranuar fajësinë.
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Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar 
Dënim me gjobë dhe me burgim deri në pesë (5) vjet.
1 vit burg me kusht. 
250 euro gjobë.

Rrethanat lehtësuese të evidentuara në aktgjykim:
 - Pranimi i fajësisë;
 - Sjellja korrekte e të akuzuarit në gjykatë;
 - Nuk ka qenë më parë i dënuar për ndonjë vepër penale.

Rrethana Renduese:
 - Nuk ka.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Në aktgjykim është përmendur vetëm njëri nga katër qëllimet e dënimit dhe nuk ka 
shtjelluar dhe as përmendur parimet dhe rrethanat e kryerjes së veprës penale. 

Metoda e udhëzuesit për matjen e dënimit

Në këtë rast llogaritja është kuantitative, gjykata ka përmendur tri rrethana lehtësuese dhe 
asnjë rënduese, si dhe nuk ka dhënë asnjë arsyetim lidhur me natyrën e brendshme dhe 
peshimin e rrethanave. Bazuar në shtojcën 1 të udhëzuesit, ky rast kualifikohet të kolona 
numër 5, përkatësisht të pjesa “Rrethanat që arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit 
brenda kufirit” . Në këtë drejtim sipas shtojcës 1 të udhëzuesit, pjesa 1, pika g), dënimi në 
këtë rast  do duhej të ishte minimumi 1 muaj deri në 1  vit. Pra dënimi në këtë rast është 
brenda këtij kufiri, meqenëse të akuzuarit i është shqiptuar dënimi me burgim prej 1 viti.

Rasti PKR.nr.5/20

“Dhënia e ryshfetit”, nga neni 422 par.1 të KPRK-së.

Më 21.01.2020, rreth orës 22:40, në rrugën magjistrale i ofron dhuratë të paarsyeshme 
personit zyrtar, në atë mënyrë që pasi është ndalur nga policia, me rastin e kontrollimit të 
dokumentacionit i është kërkuar kartoni i gjelbër, ku në këtë dokument i akuzuari vendos 
kartëmonedhën prej 5 eurove, 

I akuzuari  në shqyrtim fillestar e pranon fajësinë.

Dënimi i paraparë dhe ai që i është shqiptuar
Me gjobë dhe me burgim deri në pesë (5) vjet.
6 muaj burg me kusht në periudhë verifikimi për 1 vit dhe 100 euro gjobë.

Rrethanat lehtësuese që janë evidentuar në aktgjykim
 - Pranimi i fajësisë;
 - Sjellja korrekte e të akuzuarit në gjykatë;
 - Pendimi i tij i thellë.

Rrethanat renduese
 - Nuk ka. 
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Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Në aktgjykim vetëm është evidentuar se përmes këtij dënimi do të arrihet qëllimi i sanksionit 
penal pa përmendur dhe shtjelluar qëllimet e dënimit. Po ashtu gjykata vetëm ka bërë 
evidentimin e rrethanave lehtësuese pa bërë ndërlidhjen e këtyre rrethanave me parimet 
që duhet të merren parasysh gjatë përcaktimit të dënimit siç përcaktohet në Udhëzues.

Metoda e udhëzuesit për matjen e dënimit

Gjykata në këtë aktgjykim ka përmendur vetëm tre rrethana lehtësuese dhe asnjë 
rënduese, si dhe nuk ka dhënë asnjë arsyetim lidhur me natyrën e brendshme dhe peshimin 
e rrethanave. Për këtë arsye, llogaritja është kuantitative. Rasti bazuar në shtojcën 1 të 
udhëzuesit, kualifikohet të kolona numër 5, përkatësisht te pjesa “Rrethanat që arsyetojnë 
zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit”. Në këtë drejtim sipas shtojcës 1 të udhëzuesit, 
pjesa 1, pika g), dënimi në këtë rast duhej të ishte minimumi 1 muaj. Pra dënimi në këtë rast 
është marrë brenda kufirit, meqenëse të akuzuarit i është shqiptuar 6 muaj burgim dhe 
100 euro gjobë.

Rasti PKR.nr.66/20
“Dhënia e ryshfetit”, nga neni 422 par.1 të KPRK-së.

Përshkrimi i dispozitivit të aktgjykimit
B.I. akuzohet se më 18.07.2020, rreth orës 14:00, në lokalin pronë e E.B., drejtpërdrejt i 
ofron përfitim pasuror personit zyrtar në mënyrë që ai person të mos veprojë në pajtim 
me detyrën e tij zyrtare - të Inspektoratit të Tregut të Komunës. Me rastin e shqiptimit të 
gjobës mandatore dhe përpilimit të procesverbalit, i akuzuari si menaxher i lokalit nxjerr 
kartëmonedhën prej 50 eurove dhe ia ofron të njëjtit, duke iu drejtuar me fjalët “merri qeto 
dhe kryejmë punë”.

Dhënia e ryshfetit nga neni 422 par.1 të KPRK-së.

I akuzuari në shqyrtim fillestar e ka pranuar fajësinë. 
Dënimi i paraparë dhe ai që i është shqiptuar 
Dënimi me gjobë dhe me burgim deri në 5 vjet.
6 muaj burg me periudhë verifikimi 1 vit dhe 200 euro gjobë.

Rrethanat lehtësuese
 - Sjellja korrekte e mëhershme ku nuk ka rënë asnjëherë në konflikt me ligjin;
 - Pranimi i fajësisë.

Rrethana rënduese 
 - Nuk ka.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Në aktgjykim është përmendur qëllimi i parandalimit të kryesit për të kryer vepra penale 
dhe në të ardhmen pa e shtjelluar më tej ndërsa qëllimet tjera nuk janë përmendur fare. 
Gjykata në këtë rast penal vetëm ka cituar rrethanat lehtësuese dhe rënduese dhe nuk 
ka  bërë asnjë ndërlidhje me parimet që duhet të merren parasysh me rastin e caktimit të 
dënimit, siç përcaktohet në Udhëzues.
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Rrethanat lehtësuese dhe rënduese të cekura në aktgjykim 

Gjykata nuk jep asnjë sqarim për dy prej rrethanave lehtësuese të evidentuara në aktgjykim, 
por vetëm i citon ato dhe nuk ka përmbushur aspak kërkesat e Udhëzuesit. 

Metoda e udhëzuesit për matjen e dënimit

Gjykata në këtë aktgjykim ka përmendur dy rrethana lehtësuese dhe asnjë rënduese, si dhe 
nuk ka dhënë asnjë arsyetim lidhur me natyrën e brendshme dhe peshimin e rrethanave. 
Llogaritja në këtë rast është kuantitative dhe bazuar në shtojcën 1 të udhëzuesit, kualifikohet 
te kolona numër 5, përkatësisht të pjesa “Rrethanat që arsyetojnë zbutjen maksimale të 
dënimit brenda kufirit”. Në këtë drejtim, sipas shtojcës 1 të udhëzuesit, pjesa 1, pika g), 
dënimi në këtë rast duhej të ishte minimumi 1 muaj. Pra dënimi në këtë rast është dhënë 
brenda kufirit, meqenëse të akuzuarit i është shqiptuar 6 muaj burgim dhe 200 euro gjobë.
Në këtë rast nuk është bërë peshimi i rrethanave dhe llogaritja e tyre në përcaktimin e 
dënimit e po ashtu nuk është sqaruar as konvertimi i dënimit me burg në gjobë e as lartësia 
e gjobës. 

Rasti PKR.nr.92/20 
Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414 par.1 të KPRK-së.

Përshkrimi i dispozitivit të aktgjykimit
Më 4 maj 2020 rreth orës 08:00 duke shfrytëzuar detyrën nuk i ka përmbushur detyrat 
e tij zyrtare me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për këtu dëshmitarin F.R., në atë 
mënyrë që i akuzuari duke qenë në pozitën zyrtare të pylltarit, ditën kritike i caktuar si roje 
pylli te laura e pylltarisë, nuk e ka ndaluar për kontroll kamionin që e drejtonte dëshmitari 
i cekur më lartë, që kishte të ngarkuar dru në vlerë prej 1,424.50 euro.

I akuzuari i në shqyrtim fillestar e ka pranuar fajësinë

Dënimi i paraparë dhe  ai i shqiptuar
Dënimi me burgim prej 1 deri në 8 vjet.
Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 muajve, i konvertuar në 1,900 euro

Rrethanat lehtësuese
 - Pranimi i fajësisë;
 - Sjellja korrekte e të akuzuarit në gjykatë;
 - Pendimi.

Rrethanat rënduese:
 - I akuzuari ishte i dënuar më parë.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Përshtatshmëria e dënimit nuk përmendet fare në aktgjykim ndërsa përmenden dy nga 
katër qëllimet e dënimit por të cilat nuk arsyetohen siç përcakton Udhëzuesi. Gjykata në 
këtë rast penal vetëm ka cituar rrethanat lehtësuese dhe rënduese dhe nuk ka  bërë asnjë 
ndërlidhje me parimet që duhet të merren parasysh me rastin e caktimit të dënimit, siç 
përcaktohet në Udhëzues.
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Metoda e udhëzuesit për matjen e dënimit

Edhe në këtë rast llogaritja është kuantitative. Gjykata në këtë aktgjykim ka përmendur 
vetëm tre rrethana lehtësuese dhe një rënduese, si dhe nuk ka dhënë asnjë arsyetim 
lidhur me natyrën e brendshme dhe peshimin e rrethanave. Në këtë rast gjykata duket 
se ka aplikuar “zbutjen maksimale kur aplikohet neni 75 respektivisht 71 me Kodin e ri 
Penal” duke aplikuar minimumin e dënimit prej 3 muajve siç përcaktohet në kolonën 3 të 
Udhëzuesit.

Rasti PKR.nr.19/2020 
Përvetësimi në detyrë nga neni 425 par.1 lidhur me nenin 81 të KPRK-së.

Mashtrimi nga neni 335 par.1 lidhur me nenin 81 të KPRK-së.

Përshkrimi i dispozitivit të aktgjykimit
Në periudhën kohore në vazhdimësi nga data 28 nëntor  2017 deri në shkurt të vitit 2018, si 
person zyrtar i kompanisë ....,  në vazhdimësi dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm 
të dobisë financiare, përvetëson pasurinë e cila i është besuar atij për shkak te profesionit 
si inkasant në subjektin juridik.., duke marrë kështu në total shumën e të hollave prej 280 
eurove kinse në emër të inkasimit të energjisë elektrike të shpenzuar për t’i deponuar, por 
që të njëjtat i akuzuari i ka përvetësuar për vete.

Dënimi i paraparë dhe ai i shqiptuar 
Përvetësimi në detyrë
Dënimi me gjobë dhe me burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet.
Mashtrimi
Dënimi me gjobë dhe me burgim prej 3 muaj deri në 3 vjet.
Në rastin konkret trupi gjykues për veprën penale ‘përvetësimi në detyrë’ ka shqiptuar 
dënim me burgim në kohëzgjatje prej 15 muajve dhe dënim me gjobë në shumë prej 400 
euro.
Për veprën penale në pikën dy të dispozitivit të aktgjykimit, të akuzuarit i është shqiptuar 
dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 12 muaj dhe dënim me gjobë në shumë prej 300 
euro.
Dënimi unik 
2 vjet dhe 700 euro gjobë me periudhë verifikimi prej 1 viti. 

Rrethanat lehtësuese:
 - Mbajtës i familjes;
 - Gjendja tejet e dobët ekonomike;
 - Nuk ka kryer ndonjë vepër tjetër penale.

Rrethanat rënduese:
 - Nuk ka.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit
Përshtatshmëria e dënimit nuk është përmendur në aktgjykim, ndërsa shumë sipërfaqësisht 
janë përmendur dy prej qëllimeve, preventiva individuale dhe e përgjithshme pa dhënë 
asnjë arsyetim apo përshkrim dhe pa përmendur dy qëllimet tjera të dënimit. Rrethanat 
lehtësuese dhe rënduese vetëm janë përmendur dhe nuk është bërë asnjë ndërlidhje me 
parimet që duhet të merren parasysh me rastin e caktimit të dënimit, siç përcaktohet në 
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Rrethanat lehtësuese dhe rënduese të cekura në aktgjykim 

Gjykata nuk jep asnjë sqarim për tre prej rrethanave lehtësuese të evidentuara në aktgjykim, 
por vetëm i citon ato pa i peshuar dhe pa dhënë sqarimet e nevojshme për llogaritjen e 
peshës së këtyre rrethanave. 

Metoda e udhëzuesit për matjen e dënimit

Gjykata në këtë aktgjykim ka përmendur vetëm tri rrethana lehtësuese dhe asnjë renduese, 
si dhe nuk ka dhënë asnjë arsyetim lidhur me natyrën e brendshme dhe peshimin e 
rrethanave. Për këtë arsye, llogaritja është kuantitative. Rasti bazuar në shtojcën 1 të 
udhëzuesit, kualifikohet te kolona numër 6, përkatësisht të pjesa “faktorët qe tregojnë më 
shumë rrethana lehtësuese se sa rënduese”. Në këtë drejtim sipas shtojcës 1 të udhëzuesit, 
pjesa 2, pika H, dënimi në këtë rast duhej të ishte minimumi 1 vjet e 6 muaj.  Të akuzuarit i 
është shqiptuar 6 muaj burgim që bazuar në udhëzues do të ishte në rregull vetëm nëse 
aplikohen dispozitat e nenit 71 të kodit penal për zbutje të dënimit.

P.nr.51/2019 
“Përvetësimi gjatë ushtrimit te detyrës zyrtare”, nga neni 425 par.3 lidhur me par.2 të 
KPRK-së. 

Dispozitivi i aktgjykimit 
S.D. akuzohet se nga janari 2005 deri në dhjetor 2015 në cilësinë e shefit të kontabilitetit 
në firmat “..“ dhe “...“ në Mitrovicë, e cila është regjistruar së pari në UNMIK, e pastaj është 
regjistruar edhe te Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve e Kosovës si “...“ Mitrovicë, me 
qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore ka përvetësuar të hollat që i janë 
besuar në bazë të detyrës në shumë prej 273,107.39 euro. 
Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar
Gjobë dhe burgim prej 6 muaj deri në 12 vjet.
3 vjet e 6 muaj burg dhe 1,000 euro gjobë.
Obligohet t’ia kthejë mjetet kompanisë.

Rrethanat lehtësuese
 - Se i njëjti për herë të parë ka rënë në kundërshtim me ligjin;
 - Është i moshës së vjetër-pensionist;
 - Gjendja e  dobët ekonomike.

Rrethanat rënduese
 - Mënyrën dhe rrethanat e kryerjes së kësaj vepre penale;
 - Shkallen e përgjegjësisë penale. 

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Prej katër qëllimeve të dënimit që sipas Udhëzuesit duhet të merren parasysh në secilin 
aktgjykim, gjykata në aktgjykim ka përmendur vetëm dy qëllime të vendimit pa i shtjelluar 
këto dy qëllime dhe pa i përmendur fare dy qëllime të tjera. 
Gjykata në këtë rast vetëm ka cituar rrethanat lehtësuese dhe rënduese dhe nuk ka  bërë 
asnjë ndërlidhje me parimet që duhet të merren parasysh me rastin e caktimit të dënimit, 
siç përcaktohet në Udhëzues.

Gjykata Themelore e Mitrovicës
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P.nr.117/2018
“Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422 par.1 e lidhur me nenin 81 të 
KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
Sipas akuzës, V.B. në cilësinë e zyrtarit të lartë financiar në KRU në ..., në gusht 2014 ka 
tejkaluar kompetencat e tij duke urdhëruar dy zyrtarë të Kompanisë, për blerjen e dy 
gomave të brendshme të ekskavatorit në vlerë prej 1,784.00 euro.
Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar
6 muaj burg deri në 5 vjet.
6 muaj burg me mundësi konvertimi në 2,000 euro gjobë.

Rrethanat lehtësuese
- Sjelljen e korrekte gjate gjithë procesit gjyqësor;
- Tani nuk punon në KRU;
- Nuk është gjykuar më parë;
- Rrethanat personale se është mbajtës i familjes, prind i dy fëmijëve;
- Sjelljen e të pandehurit pas kryerjes së veprës penale.

Rrethanat rënduese 
- Mënyrën e kryerjes së veprës penale;
- Dashja në veprimet e tij. 

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Prej katër qëllimeve të dënimit që sipas Udhëzuesit duhet të merren parasysh në secilin 
aktgjykim, Gjykata në aktgjykim ka përmendur tre prej tyre mirëpo pa i shtjelluar secilin nga 
këto qëllime dhe pa bërë ndërlidhjen mes parimeve dhe rrethanave me rastin e caktimit të 
lartësisë së dënimit. 

Matja e dënimit sipas udhëzuesit 

Gjykata në këtë rast ka konstatuar 5 rrethana lehtësuese dhe 2 rrethana rënduese 
dhe vetëm për njërën nga rrethanat rënduese ka dhënë një shpjegim sipërfaqësor dhe 
rrjedhimisht kemi një matje kuantitative të rrethanave të evidentuara.

Kështu, gjykata ka aplikuar situatën që sipas Udhëzuesit klasifikohet si “Rrethanat që 
arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit” e që sipas pikës h) të pjesës 2 të 
Shtojcës 1 të Udhëzuesit, dënimi minimal është 6 muaj burg. Gjykata nuk ka dhënë asnjë 
arsyetim përpos referimit në nenin e Kodit lidhur me konvertimin e dënimit me burg në 
gjobë.
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P.nr.141/2018 
“Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422 par. 1 të KPRK-së.

Përshkrim bazik i rastit dhe aktgjykimit 
A. B. nga Prokuroria e Mitrovicës akuzohet se në cilësinë e drejtoreshës së komunës kishte 
kryer dy vepra penale – keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar dhe shkelja e statusit 
të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës.
P.H., po ashtu ish-drejtor komunal, akuzohet nga Prokuroria se ka kryer veprën penale – 
falsifikim i dokumentit zyrtar. 
Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar
Burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet.
1 vit me kusht për periudhë verifikimi 2 vjet.

Rrethanat lehtësuese 
 - Ka shprehur keqardhje;
 - Sjellje e mirë gjatë shqyrtimit; 
 - Nuk është e dënuar më parë;
 - Konkursi është anuluar me vendim të Inspektoratit.

Rrethanat rënduese 
 - Nuk ka. 

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit
Prej katër qëllimeve të dënimit që sipas Udhëzuesit duhet të merren parasysh në secilin 
aktgjykim, Gjykata në aktgjykim ka përmendur dy prej tyre, pa i shtjelluar sipas kërkesave 
që janë përcaktuar në udhëzues. 

Gjykata në këtë rast vetëm ka cituar rrethanat lehtësuese dhe rënduese dhe nuk ka  bërë 
asnjë ndërlidhje me parimet që duhet të merren parasysh me rastin e caktimit të dënimit, 
siç përcaktohet në Udhëzues.

Metoda e udhëzuesit për matjen e dënimit

Gjykata ka përmendur tri rrethana lehtësuese në aktgjykim. Gjykata nuk është lëshuar 
në vlerësimin e brendësisë së rrethanave të konstatuara e as në rolin e tyre në matjen e 
lartësisë së dënimit rrjedhimisht vlerësimi i rrethanave është kuantitativ. 
Kështu, gjykata ka aplikuar situatën “Rrethanat që arsyetojnë zbutjen maksimale të 
dënimit brenda kufirit” dhe bazuar në pikën h), pjesa 2, shtojca 1 e Udhëzuesit, dënimi 
minimal parashihet në 6 muaj. Gjykata nuk ka arsyetuar se përse dënimi është i kushtëzuar. 

Rasti P.nr.716/2020 

“Mosraportim ose raportim i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër 
materiale ose i detyrimeve financiare”, nga neni 437 par.2 të KPRK-së.
Dispozitivi i aktgjykimit 
Sipas aktakuzës F.A.  më 1 prill 2019,  nuk ka paraqitur të gjitha të dhënat e kërkuara në 
deklaratën për deklarimin e pasurisë në AKK, ashtu që në ditën e cekur e dorëzon formularin 
mbi deklarimin e të gjitha të ardhurave dhe pasurisë për periudhën 1 janar 2018, deri me 31 
janar 2018.
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Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar 
Gjobë dhe burgim prej 6 muaj – 5 vjet 
300 euro.

Rrethanat lehtësuese 
 - Pranimi i fajësisë;
 - Sjelljen korrekte; 
 - Pendimi i sinqertë.  

Rrethanat rënduese 
 - Nuk ka. 

Përshtatshmëria e dënimit

Gjykata ka cekur në aktgjykim se duke e vlerësuar rëndësinë e veprës penale nga një anë 
dhe personaliteti e të pandehurit si kryes nga ana tjetër, dhe duke marr parasysh qëllimet 
te dënimit sipas nenit 41 të KPRK-së, ka vlerësuar se edhe me dënim më gjobë mund të 
arrihet qëllimi gjeneral i preventivës speciale, duke shtuar se e njëjta është në përputhje 
me shkallën e fajësisë së të pandehurit e po ashtu edhe shkallën e rëndësisë së veprës 
penale dhe pasojave pasuese. 

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Në arsyetimin e gjykatës është përmendur vetëm qëllimi gjeneral: “parandalimi special” 
por gjykata nuk e ka shtjelluar dhe nuk ka specifikuar asnjërën nga qëllimet tjera por 
vetëm ka përmendur qëllimet sipas neni 41 të PRK-së. Gjykata në këtë rast vetëm ka 
cituar rrethanat lehtësuese e nuk ka bërë asnjë ndërlidhje me parimet që duhet të merren 
parasysh me rastin e caktimit të dënimit, siç përcaktohet në Udhëzues. Në aktgjykim 
ceken vetëm nenet e Kodit por nuk janë specifikuar ndërlidhjet mes parimeve për matjen 
e dënimit. 

Metoda e udhëzuesit për matjen e dënimit

Gjykata në këtë rast ka evidentuar tre rrethana lehtësuese – ndër to edhe pranimin e 
fajësisë dhe asnjë rënduese dhe ka shqiptuar dënimin me gjobë prej 300 euro. Për veprën 
për të cilën akuzohet i akuzuari parashihet dënim me gjobë dhe me burg prej 6 muaj në 5 
vjet ndërsa Gjykata edhe sikur të aplikonte zbutjen e pjesshme sipas nenit 75, do të duhej 
që minimalisht të shqiptonte 1 muaj burg. Në rastin konkret Gjykata ka shqiptuar vetëm 
gjobë prej 300 euro dhe përpos që nuk e ka arsyetuar lartësinë e gjobës, në asnjë moment 
nuk sqarohet në Aktgjykim se si ka ardhur gjykata në matjen e këtij dënimi. 

55



PKR.nr.32/2020
“Falsifikimi i dokumentit zyrtar”, nga neni 434 paragrafi 1 të KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
Sipas aktgjykimit E.B. ishte shpallur fajtor, pasi që gjykata kishte gjetur se i njëjti më  datën 
8 janar 2018 në Stacionin Policor në Gjilan, ka falsifikuar dokumentin zyrtar në atë mënyrë 
që ka ndryshuar në tiketën – fletëparaqitjen për kundërvajtje në trafik të paraqitur nga 
zyrtari policor duke shënuar me laps kimik në vend të nenit 188 nenin 118 sipas të cilit nen 
parashihet dënimi kundërvajtës me gjobë më të vogël.
Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar
6 muaj deri ne 5 vjet.
180 ditë burg, i cili është zëvendësuar me 1,200 euro.

Rrethanat lehtësuese:
 - Për herë të parë ka kryer vepër penale;
 - E ka kryer veprën në gjendje emocionale i prekur nga gjendja e të dëmtuarit;
 - Nuk ka qenë me parë i dënuar për ndonjë vepër penale;
 - Ndaj tij nuk zhvillohej ndonjë procedurë tjetër penale e as ndonjë procedurë  
  tjetër disiplinore.

Rrethanat rënduese:
 - Nuk ka.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit 
Gjykata ka përmendur qëllimet e dënimit mirëpo nuk i ka shtjelluar ato dhe nuk ka bërë 
ndërlidhjen e parimeve mbi caktimin e lartësisë së dënimit me rrethanat e konstatuara.
Matja e dënimit sipas Udhëzuesit

Gjykata ka konstatuar 4 rrethana lehtësuese dhe nuk ka gjetur asnjë rrethanë rënduese 
ndërsa nuk i ka arsyetuar dhe mbështetur siç kërkohet me Udhëzues rrethanat e 
konstatuara. Gjykata i ka shqiptuar të akuzuarit dënim me burg prej 180 ditëve të cilin i ka 
mundësuar ta zëvendësojë në 1,200 euro gjobë për veprën penale për të cilën parashihet 
dënimi nga 6 muaj deri në 5 vjet dhe duke se ka aplikuar situatën “Rrethanat që arsyetojnë 
zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit” për të cilën sipas pikës h), pjesës 2, shtojcës 
1 të Udhëzuesit parashihet dënimi minimal prej 6 muajve. Gjykata nuk e ka arsyetuar as 
lejimin e konvertimit të burgut në dënim me gjobë e as lartësinë e shumës.

PKR.nr.87/20
“Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, neni 414 par.1. të KPRK-ës.

Dispozitivi i aktgjykimit
R.B akuzohej se në cilësinë e personit zyrtar - pozitën e Komandantit të Shërbimit të 
Zjarrfikësve, duke shfrytëzuar pozitën e tij zyrtare apo autoritetin e tij zyrtar me qëllim të 
përfitimit të dobisë pasurore për vete dhe shkaktimin e dëmit të dëmtuarës shërbimit të 
zjarrfikësve, ka tejkaluar kompetencat e tij zyrtare në atë mënyrë që me automjetin e tij 
privat, e ka mbushur me derivate në sasi prej 58 litra.
 

Gjykata Themelore ne Gjilan
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Dënimi i paraparë dhe i shqiptuar
Burgim prej 1 deri në 8 vjet.
Burgim në kohëzgjatje prej 5 muajve.

Rrethanat lehtësuese
 - Pranimi i fajësisë;
 - Pendimi i thellë;
 - Sinqeriteti i deklaruar;
 - U është përgjigjur ftesave të gjykatës;
 - Ka treguar sjellje korrekte gjatë shqyrtimit;
 - I ka kërkuar falje të dëmtuarës;
 - Ka premtuar se nuk do të kryejë vepra tjera penale;
 - Dëmi i vogël i shkaktuar.

Rrethanat rënduese
 - Shkalla e përgjegjësisë penale;
 - Rrezikshmëria shoqërore e veprës penale.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Gjykata vetëm ka konstatuar rrethanat lehtësuese dhe ato rënduese pa i shtjelluar ato, pa 
e vlerësuar peshën e tyre dhe pa bërë ndërlidhjen me parimet mbi caktimin e lartësisë së 
dënimit. 

Zbatimi i Udhëzuesit për matjen e dënimit

Gjykata në këtë rast ka konstatuar 2 rrethana rënduese dhe 8 lehtësuese por nuk i ka 
shtjelluar asnjërën nga këto rrethana siç përcaktohet me Udhëzues. Gjykata ndaj të 
akuzuarit për vepër për të cilin parashihet dënimi nga 1-8 vjet ka shqiptuar dënimin me 
5 muaj burg duke u thirrur në nenin 72, par. 1, pika 1.5 që përcakton “1.5. nëse për veprën 
penale është paraparë si masë më e ulët dënimi me burgim prej një (1) viti, dënimi mund 
të zbutet deri në tre (3) muaj burgim” . Sipas Udhëzuesit kjo parasheh situatën “Zbutja 
maksimale kur aplikohet neni 75”, për të cilën dënimi minimal është 3 muaj burg. 

PKR 238/18
“Keqpërdorim i detyrës zyrtare apo autoritetit”, nga neni 422 paragrafi 1 të KPRK-së.
Dispozitivi i aktgjykimit.

S.I. ishte shpallur fajtor pasi që gjykata kishte gjetur se i njëjti më 15 nëntor 2017, në cilësinë 
e Kryetarit të Komunës, me qëllim të përfitimit pasuror të kundërligjshëm për personin 
juridik, i ka tejkaluar kompetencat e tija zyrtare si dhe ka shkelur seriozisht të drejtat e 
personit tjetër juridik.

Dënimi i paraparë 
6 muaj – 5 vjet burg
Dënimi i shqiptuar 
Burg në kohëzgjatje prej 150 ditë i kthyer në 3,000 euro.
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Rrethanat lehtësuese
- Sjellja e mirë e të akuzuarit;
- Është person familjar;
- Nuk është i njohur për vepra të tjera penale.

Rrethanat rënduese
- Mënyra e kryerjes së veprës; 
- Dëmi i shkaktuar ndaj Komunës.

Përshtatshmëria e dënimit
Gjykata i ka përmendur qëllimet e dënimit mirëpo nuk i ka arsyetuar ato dhe nuk i ka 
ndërlidhur me parimet mbi caktimin e lartësisë së dënimit siç përcaktohet në Udhëzues.

Matja e dënimit sipas Udhëzuesit
Gjykata në këtë rast vetëm ka cituar rrethanat lehtësuese dhe rënduese, duke mos bërë 
asnjë ndërlidhje me parimet që duhet të merren parasysh me rastin e caktimit të dënimit, 
siç përcaktohet në udhëzues. Gjykata ka konstatuar në aktgjykim 3 rrethana lehtësuese 
dhe vetëm 2 rënduese dhe nuk e ka peshuar rëndësinë e këtyre rrethanave. 

Gjykata ka shqiptuar dënim në kohëzgjatje prej 150 ditëve apo 3 muajve dhe i ka mundësuar 
të akuzuarit konvertimin e dënimit me burg në dënim me gjobë në lartësi 3,000 euro 
ndërsa dënimi i paraparë për këtë vepër është 6 muaj deri në 5 vjet. Në këtë situatë duket 
se gjykata ka aplikuar situatën “zbutje e pjesshme sipas nenit 75 për të cilën parashihet 
dënimi minimal prej 1 muaji që Kodi Penal e parasheh në pikën 1.5 të paragrafit 1 të nenit 
75 “1.5. nëse për veprën penale është paraparë si masë më e ulët dënimi me burgim prej 
një (1) viti, dënimi mund të zbutet deri në tre (3) muaj burgim”.

Gjykata në asnjë moment nuk e ka arsyetuar se si ka ardhur deri te zbatimi i zbutjes dhe 
cilat kanë qenë rrethanat vendimtare dhe pesha e tyre. 

PKR.nr. 129-18

“Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422 paragrafi 1. të KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit

Sipas aktgjykimit N.N. ishte shpallur fajtor pasi që gjykata kishte gjetur se i njëjti nga muaji 
gusht 2015 e deri në muajin prill 2017 në cilësinë e drejtorit për buxhet dhe financa të 
Komunës duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin e tij zyrtar, me qëllim të përfitimit të 
çfarëdo dobie për vete apo për personin tjetër apo që t’i shkaktojë dëm personit tjetër me 
dashje, nuk ka kryer detyrat e domosdoshme të përcaktuara me ligj. 

Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar
Burg prej 6 muaj deri në 5 vjet.
8 muaj burg. 
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Rrethanat lehtësuese
 - Pranimi i fajësisë;
 - Sjellja e mirë gjatë shqyrtimit gjyqësor;
 - Është mbajtës i familjes;
 - Nuk është i dënuar për vepër penale.

Rrethanat rënduese
 - Rrethanat e kryerjes se veprës penale;
 - Dëmi i shkaktuar;
 - Rrezikshmëria e veprës penale.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Gjykata ka konstatuar në aktgjykim qëllimet e dënimit mirëpo nuk ka arritur t’i arsyetojë ato 
ndërsa ka bërë vetëm përshkrimin e rrethanave lehtësuese dhe rënduese pa i ndërlidhur 
fare me parimet mbi caktimin e lartësisë së dënimit. 

Matja e dënimit sipas Udhëzuesit

Gjykata ka konstatuar 4 rrethana lehtësuese dhe 3 rrethana rënduese por nuk ka shtjelluar 
asnjërën nga to në përputhje me Udhëzuesin. Gjykata në këtë rast duket se ka aplikuar 
situatën “Rrethanat që arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit” dhe që 
sipas pikës h) pjesës 2, shtojcës 1 të Udhëzuesit parasheh dënim minimal prej 6 muajve. 

PKR.nr.9-18

“Ushtrimi i ndikimit”, nga neni 431 par.1 të KPRK-së dhe veprës penale “Detyrimi në 
tentativë”, nga neni 340 par.1 lidhur me nenin 28 dhe nenet 31 dhe 33 të KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
A.I. akuzohej se nga dhjetori i vitit 2016 deri më 14 gusht 2017, në Ferizaj e disa vende të 
Kosovës, në vazhdimësi, në mënyrë të drejtpërdrejtë ka kërkuar para nga i dëmtuari, me 
qëllim të ushtrimit të ndikimit te personat zyrtar – prokuror dhe gjyqtar që të mos dënohet 
ose të dënohet më lehtë djali i tij.

Dënimi i paraparë
Dënim  me gjobë ose me burgim deri në 8 vjet. 
Dënimi i shqiptuar
1 vit burg.

Rrethanat lehtësuese
- Gjendja familjare;
- Gjendja ekonomike; 
- Prind i një fëmije.
 
Rrethanat rënduese
- Shkalla e përgjegjësisë; 
- Mënyra dhe rrethanat e kryerjes së veprës penale;
- Rrezikshmëria e veprës penale;
- I dënuar edhe më parë për vepër penale.

Gjykata Themelore e Ferizajt

59



Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Gjykata ka përshkruar në aktgjykim qëllimet e dënimit mirëpo nuk i ka shtjelluar ato dhe 
nuk ka bërë ndërlidhjen e rrethanave të konstatuara me parimet mbi caktimin e lartësisë 
së dënimit. 

Matja e dënimit sipas Udhëzuesit

Gjykata në këtë rast ka konstatuar 3 rrethana lehtësuese dhe 4 rrethana rënduese. Në 
këtë rast është analizuar vetëm dënimi i shqiptuar për veprën nga kapitulli i korrupsionit 
dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare që në këtë rast është vepra penale e ushtrimit të 
ndikimit. Për këtë vepër për të cilën është paraparë dënimi me gjobë ose me burgim deri në 
8 vjet, gjykata ka shqiptuar 1 vit burg. Në këtë rast përkundër ka pasur më shumë rrethana 
rënduese se lehtësuese të konstatuar në aktgjykim – gjykata duket se ka aplikuar situatën 
“Rrethanat që arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit” e që sipas pikës i) 
të pjesës 2) të shtojcës 1 të Udhëzuesit parashihet dënim minimal prej 1 viti. 

PKR.nr.95-20

“Dhënia e ryshfetit”, nga neni 422 par. 2 të KPRK-së, 1 të KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
R.D. akuzohej se më 16 maj 2020, rreth orës 11:50, në fshatin ..,  në mënyrë të drejtpërdrejtë 
ka ofruar dhuratë të pa arsyeshme apo përfitim tjetër personit zyrtar, në atë mënyrë që 
ditën kritike derisa ishte duke drejtuar kamionin e tij transportues ndalohet nga ana e 
zyrtarëve policor për shkak të një kundërvajtje në trafik dhe në momentin kur zyrtari kërkon 
nga ai dokumentacionin për verifikim, i pandehuri i ofron një kartëmonedhë prej 10 euro.

Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar
Dënim me gjobë dhe burgim nga 6 muaj deri në 5 vjet. 
6 muaj burg me kusht dhe 400 euro gjobë. 

Rrethanat lehtësuese
 - Pranimi i fajësisë në seancën fillestare;
 - Nuk është i njohur si kryes i veprave penale;
 - Nuk ka evidencë për dënime të mëparshme;
 - Është prind i tre fëmijëve të mitur;
 - Shuma e vogël e ofruar ryshfet. 

Rrethanat rënduese
 - Mënyra dhe rrethanat e kryerjes së veprës.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Gjykata i ka konstatuar në aktgjykim qëllimet e dënimit mirëpo nuk i shtjelluar dhe 
arsyetuar këto qëllime sikurse nuk i ka shtjelluar as rrethanat e konstatuara dhe nuk ka 
bërë ndërlidhjen me parimet mbi caktimin e lartësisë së dënimit.
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Matja e dënimit sipas Udhëzuesit
Në këtë rast, gjykata ka konstatuar 5 rrethana lehtësuese dhe 1 rrethanë rënduese dhe 
për veprën për të cilën parashihet gjobë dhe burg nga 6 muaj – 5 vjet, ka shqiptuar 6 muaj 
burg dhe 400 euro gjobë. Gjykata në këtë rast duket se ka aplikuar situatën e paraparë 
në Udhëzues “Rrethanat që arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit” e që 
sipas pikës h) pjesa 2, shtojca 1 e Udhëzuesit parashihet dënim minimal prej 6 muaj burg. 
Gjykata nuk e ka arsyetuar dënimin e kushtëzuar sikurse nuk e ka arsyetuar as lartësinë e 
gjobës së shqiptuar. 

PKR.nr.113-20
“Dhënia e ryshfetit”, nga neni 422 par. 2 të KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
A.T. akuzohej se më 29 korrik 2020, rreth orës 09:30 në fshatin ..., Komuna ..., në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ka ofruar dhuratë të paarsyeshme apo përfitim tjetër personave zyrtarë, në 
atë mënyrë që ditën kritike derisa ishte duke drejtuar veturën bën tejkalimin e një kamioni 
në vijë të plotë me ç ‘rast ndalohet nga ana e zyrtarëve policorë dhe në momentin kur 
zyrtarët policorë pasi i marrin dokumentacionin dhe shkojnë në veturën e tyre, ndërsa 
polici fillon ta plotësojë fletëparaqitjen kundërvajtëse, i akuzuari i ofron një kartëmonedhë 
prej 100 dollarëve amerikanë në mënyrë që të njëjtët të mos i shqiptojnë tiketën, duke ia 
hedhur në prehër deri sa polici ishte brenda në veturë dhe i akuzuari arrestohet.

Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar
Dënim me gjobë dhe  burgim prej 6 muaj deri ne 5 vjet.
6 muaj burg me kusht dhe 2,000 euro gjobë.

Rrethanat lehtësuese
- Për herë të parë ka kryer vepër penale;
- Nuk ka qenë më parë i dënuar për ndonjë vepër penale;
- Nuk zhvillohet procedurë tjetër ndaj tij;
- Pranimi i fajësisë. 

Rrethanat rënduese
- Mënyra dhe rrethanat e kryerjes së veprës.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Gjykata i ka konstatuar në aktgjykim qëllimet e dënimit mirëpo nuk i shtjelluar dhe 
arsyetuar këto qëllime sikurse nuk i ka shtjelluar as rrethanat e konstatuara dhe nuk ka 
bërë ndërlidhjen me parimet mbi caktimin e lartësisë së dënimit.

Matja e dënimit sipas Udhëzuesit

Në këtë rast, gjykata ka konstatuar 4 rrethana lehtësuese dhe 1 rrethanë rënduese dhe 
për veprën për të cilën parashihet gjobë dhe burg nga 6 muaj – 5 vjet, ka shqiptuar 6 muaj 
burg me kusht dhe 2,000 euro gjobë. Gjykata në këtë rast duket se ka aplikuar situatën 
e paraparë në Udhëzues “Rrethanat që arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit brenda 
kufirit” e që sipas pikës h) pjesa 2, shtojca 1 e Udhëzuesit parashihet dënim minimal prej 6 
muaj burg. Gjykata nuk e ka arsyetuar dënimin e kushtëzuar sikurse nuk e ka arsyetuar as 
lartësinë e gjobës së shqiptuar. 
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PKR.nr.149/19
“Marrja e ryshfetit” nga neni 421 par. 1 të KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
M.M. akuzohej se më 5 shtator 2019 deri më datë 13 shtator 2019 së bashku me të 
pandehurit ... në cilësinë e personave zyrtarë si zyrtarë policorë me qëllim të përfitimit 
të kundërligjshëm pasuror, duke mos vepruar në pajtim me detyrat e tyre zyrtare kanë 
kërkuar ryshfet nga i dëmtuari .., në atë mënyrë që nga i dëmtuari kërkojnë shumën prej 
400€ me qëllim që të mos e ekzekutojnë Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar:  
Dënim me gjobë dhe burgim prej 1 – 8 vjet.
1 vit burgim efektiv dhe dënim 500 euro gjobë. 

Rrethanat lehtësuese
        -  Gjendjen e tij familjare, prind i tre fëmijëve;
        -  Është hera e parë që ka kryer vepër penale.

Rrethanat rënduese
 -  Shkallën e përgjegjësisë penale;
 -  Rrethanat dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Gjykata i ka konstatuar në aktgjykim qëllimet e dënimit mirëpo nuk i shtjelluar dhe 
arsyetuar këto qëllime sikurse nuk i ka shtjelluar as rrethanat e konstatuara dhe nuk ka 
bërë ndërlidhjen me parimet mbi caktimin e lartësisë së dënimit.

Matja e dënimit sipas Udhëzuesit

Në këtë rast, gjykata ka konstatuar 2 rrethana lehtësuese dhe 2 rrethana rënduese dhe për 
veprën për të cilën parashihet gjobë dhe burg nga 1-8 vjet, ka shqiptuar 1 vit burg efektiv dhe 
500 euro gjobë. Gjykata në këtë rast duket se ka aplikuar situatën e paraparë në Udhëzues 
“Rrethanat që arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit” e që sipas pikës g) 
pjesa 3, shtojca 1 e Udhëzuesit parashihet dënim minimal prej 1 vit burg. Gjykata nuk e ka 
arsyetuar se cilat ishin rrethanat që arsyetojnë zbutjen maksimale pasi që në aktgjykim ka 
konstatuar dy rrethana lehtësuese dhe dy rënduese dhe as nuk ka arsyetuar lartësinë e 
gjobës së shqiptuar. 

Gjykata Themelore e Ferizajt

PKR.nr. 152/20

“Falsifikim i dokumentit zyrtar”, neni 434, par.1 të KPRK-së.

Dënimi i paraparë dhe ai i shqiptuar
6 muaj deri në 5 vjet burg. 
6 muaj burg, i zëvendësuar me 3,400 euro.
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Dispozitivi i aktgjykimit 
Sipas aktakuzës, I.M. në cilësinë e shefit të shërbimeve publike në komunën të Komunës, 
ka vepruar në kundërshtim me Ligjin mbi Prokurimin Publik me rastin e inicimit të kërkesës 
për furnizim me kabllo elektrike për njërin nga fshatrat e Komunës. 

Rrethanat lehtësuese
- Mosha e të akuzuarit – pensionist;
- S’ka qenë i dënuar më parë.

Rrethanat rënduese
- Nuk ka.

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Sipas aktgjykimit, ky dënim është në harmoni me peshën e veprës penale, përgjegjësinë 
dhe personalitetin e të akuzuarit dhe se me dhënien e këtij dënimi, gjykata ka bindje se do 
të arrihet qëllimi i dënimit.

Gjykata në këtë rast vetëm ka përmendur se qëllimi i dënimit do të arrihet sipas nenit 41 të 
KPRK-së, por që e njëjta nuk ka cekur asnjë prej qëllimeve.

Aplikimi i Udhëzuesit për matjen e dënimit

Gjykata në këtë rast ka konstatuar dy rrethana lehtësuese dhe asnjë rënduese dhe nuk 
ka shtjelluar rrethanat as nuk ka bërë vlerësimin e brendshëm  dhe peshës së rrethanave 
– rrjedhimisht kemi një vlerësim kuantitativ. Gjykata në këtë rast ka shqiptuar dënim me 
6 muaj burg me mundësinë e konvertimit në gjobë 3,400 euro dhe sipas kësaj rezulton 
se gjykata ka aplikuar situatën që në Udhëzues tregon “Rrethanat që arsyetojnë zbutjen 
maksimale të dënimit brenda kufirit” e që sipas pikës h) pjesa 2) e shtojcës 1 të Udhëzuesit 
përcakton që dënimi minimal duhet të jetë 6 muaj ndërsa ai maksimal deri në 2 vjet. 
Gjykata nuk e ka arsyetuar fare lejimin e mundësisë për konvertimin e burgut në dënim me 
gjobë.

PKR.nr.149/20

“Marrja e ryshfetit”, nga neni  428 par.1, të KPRK-së.
I.H

Dënimi i paraparë dhe i shqiptuar
Gjobë dhe burg nga 6 muaj deri në 5 vjet.
8 muaj burg dhe 1,000 euro gjobë.

Dispozitivi i aktgjykimit
Në aktakuzë thuhet se i akuzuari në maj të vitit 2018, ka keqpërdorur autoritetin e tij 
zyrtar, duke kërkuar 1.500 euro nga një person, menaxher i një restoranti, për organizimin 
e mbrëmjes së maturës, ashtu që oferta reale për karrige ka qenë 11 euro, ndërsa i akuzuari 
ka kërkuar nga menaxheri që ta ngrisë këtë çmim në 13 euro, që diferencën prej 2 euro për 
person ta marrë për vete.
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Rrethanat lehtësuese
 - Sjellja korrekte;
 - Mbajtës i familjes dhe baba i dy fëmijëve;
 - Nuk është i dënuar.

Rrethanat rënduese
 - Nuk ka. 

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Sa i përket përshtatshmërisë së dënimit, gjykata duke u bazuar saktë në nenin 47 të KPRK-
së dhe qëllimeve të këtij neni, ka thënë se dënimi i shqiptuar është në harmoni me peshën 
e veprës penale dhe se me dënimin e shqiptuar me burg e gjobë do të arrihet qëllimi i 
dënimit. Gjykata ka përmendur tre nga katër qëllimet e dënimit por nuk është lëshuar në 
shtjellimin e tyre, ndërsa nuk është bërë ndërlidhja e parimeve me rrethanat e rastit por 
vetëm janë cituar rrethanat. 

Zbatimi i Udhëzuesit për caktimin e dënimit

Gjykata ka konstatuar 3 rrethana lehtësuese dhe asnjë rënduese dhe ka shqiptuar dënim 
me 8 muaj burg dhe 1,000 euro gjobë. Rezulton se gjykata nuk ka dhënë asnjë lloj shtjellimi 
të rrethanave që i ka përmendur në aktgjykim ndërsa matja e lartësisë së dënimit është 
bërë sipas situatës kur ekzistojnë “Rrethanat që arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit 
brenda kufirit” e që sipas pikës h) pjesa 2, e shtojcës 1, dënimi duhet të jetë minimalisht 6 
muaj burg. 

Në rastin konkret, gjykata i ka shqiptuar 8 muaj burg dhe 1,000 gjobë. 

PKR.nr.105/2020,
“Dhënia e Ryshfetit”, neni 422 par.1 i KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
A.V. akuzohet  për dhënie ryshfeti në vlerë prej 5 euro ndaj një zyrtari policor në pikën 
kufitare në Qafë Prush me qëllim të lehtësimit të kontrollit kufitar.
Dënimi i paraparë dhe i shqiptuar
Dënim me gjobë dhe me burg deri në 5 vjet.
300 euro gjobë me kusht.

Rrethanat lehtësuese
 - Pranimi i fajësisë;
 - Pendimi dhe keqardhja; 
 - Baba i dy fëmijëve; 
 - Gjendja e dobët ekonomike; 
 - Mbajtës i familjes 6 anëtarëshe; 
 - Qëndrimi korrekt; 
 - Premtimi se nuk do të kryejë vepër penale; 
 - Nuk është i dënuar për vepër penale.

Rrethanat rënduese:
 - Nuk ka. 
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Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Gjykata ka evidentuar qëllimet e dënimit mirëpo nuk i ka shtjelluar ato dhe nuk ka bërë 
ndërlidhjen e parimeve me rrethanat e evidentuara në aktgjykim.

Zbatimi i Udhëzuesit për matjen e dënimit

Vepra penale për të cilën akuzohet i akuzuari dënohet me gjobë dhe burgim deri në 5 vjet 
burg ndërsa në rastin konkret, gjykata ka shqiptuar vetëm dënim me gjobë prej 300 euro 
të kushtëzuar. Gjykata ka konstatuar 9 rrethana lehtësuese dhe asnjë rënduese ndërsa 
Udhëzuesi në ketë situatë parasheh dënimin minimal prej 1 muaji e që në rastin konkret 
gjykata duket se ka aplikuar situatën e zbutjes sipas nenit 71 të Kodit Penal që parasheh 
kufijtë e zbutjes “1.7. nëse për veprën penale nuk është paraparë masa më e ulët e dënimit, 
atëherë mund të shqiptohet dënimi me gjobë në vend të dënimit me burgim”. 

P.nr.492/19
“Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër 
materiale ose i detyrimeve financiare”, neni 430 par.1 i KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
D.Zh. akuzohej nga Prokuroria e Gjakovës se në cilësinë e këshilltares në Asamblenë 
Komunale në Gjakovë, nuk e ka kryer obligimin e saj për deklarimin e pasurisë në Agjencinë 
Kundër Korrupsion në Prishtinë.

Dënimi i paraparë
Dënim me gjobë ose me burgim deri në 3 vjet. 

Dënimi i shqiptuar
400 euro gjobë

Rrethanat lehtësuese
 - Pranimi i fajësisë;
 -  Rrethanat personale të të akuzuarës? 
 - Premtimin se nuk do të kryejë vepër penale në të ardhmen. 

Rrethanat rënduese
 - Nuk ka. 

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Gjykata na aktgjykim u është referuar dhe ka përmendur qëllimet e dënimit mirëpo nuk i 
ka shtjelluar aspak ato sikurse nuk i ka shtjelluar dhe ndërlidhur parimet mbi caktimin e 
lartësisë së dënimit me rrethanat lehtësuese dhe rënduese. 

Zbatimi i Udhëzuesit në matjen e dënimit
Gjykata ka konstatuar në aktgjykim 3 rrethana lehtësuese dhe asnjë rënduese pa i 
shtjelluar ato dhe pa analizuar peshën e tyre teksa ka shqiptuar dënim prej 400 euro ku ka 
zbatuar dispozitën 1.7 të paragrafit 1 të nenit 72 të Kodit Penal që parasheh kufijtë e zbutjes 
së dënimit “1.7. nëse për veprën penale nuk është paraparë masa më e ulët e dënimit, 
atëherë mund të shqiptohet dënimi me gjobë në vend të dënimit me burgim”. Gjykata nuk 
ka dhënë asnjë arsyetim lidhur me lartësinë e gjobës së shqiptuar. 65



P.nr.680/19
“Mosraportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër 
materiale ose i detyrimeve financiare”, neni 430 par.1 i KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit 
H.Z. akuzohej se në cilësinë e ish-këshilltares në Asamblenë Komunale në Gjakovë nga 
radhët e partisë Alternativa nuk e ka kryer obligimin e saj për deklarimin e pasurisë së saj 
në Agjencinë Kundër Korrupsion në Prishtinë.

Dënimi i paraparë 
Dënim me gjobë ose me burg deri në 3 vjet. 
Dënimi i shqiptuar 
400 euro gjobë. 

Rrethanat lehtësuese
 - Pranimi i fajësisë;
 - Sjellja korrekte; 
 - Pendimi dhe keqardhja për veprën;
 - Mosha e re; 
 - Kualifikim universitar;
 - Nuk është e dënuar. 

Rrethana rënduese
 - Nuk ka. 

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit 

Sa i përket përshtatshmërisë së dënimit, gjykata është bazuar në nenin 38 të KPRK-së, në 
të cilin nen ceken qëllimet e dënimit të dhënë, i ka përmendur ato sipërfaqësisht mirëpo 
nuk i ka shtjelluar, sikurse nuk ka bërë as ndërlidhjen e rrethanave të evidentuara me 
parimet që Gjykata duhet t’i ketë parasysh për caktimin e lartësisë së dënimit. 

Zbatimi i Udhëzuesit në matjen e dënimit

Gjykata ka konstatuar në aktgjykim 6 rrethana lehtësuese dhe asnjë rënduese pa i 
shtjelluar ato dhe pa analizuar peshën e tyre teksa ka shqiptuar dënim prej 400 euro ku ka 
zbatuar dispozitën 1.7 të paragrafit 1 të nenit 72 të Kodit Penal që parasheh kufijtë e zbutjes 
së dënimit “1.7. nëse për veprën penale nuk është paraparë masa më e ulët e dënimit, 
atëherë mund të shqiptohet dënimi me gjobë në vend të dënimit me burgim”. Gjykata nuk 
ka dhënë asnjë arsyetim lidhur me lartësinë e gjobës së shqiptuar. 

P.nr.214/18
“Mosraportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër 
materiale ose i detyrimeve financiare”, neni 437 par.2 i KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
I.B. akuzohej se nuk kishte bërë deklarim të pasurisë apo të të ardhurave, duke e ditur që si 
këshilltar në Asamblenë Komunale në Gjakovë duhej ta bënte këtë.
Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar
Dënim me gjobë dhe me burg nga 6 muaj deri në 5 vjet.
6 muaj me kusht dhe 300 euro gjobë. 66



Rrethanat lehtësuese 
 - Është mjek me profesion; 
 - Është mbajtës i familjes;
 - Qëndrimi korrekt në gjykim; 
 - Premtimi se nuk do të kryejë vepra të tjera;
 - Pranimi i fajësisë; 
 - Pendimi dhe keqardhja; 
 - Nuk është i dënuar. 

Rrethanat rënduese
 - Nuk ka. 

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Gjykata vetëm ka bërë evidentimin e rrethanave lehtësuese pa i shtjelluar ato dhe peshën e 
tyre pa i ndërlidhur rrethanat e evidentuara me parimet për caktimin e lartësisë së dënimit 
sipas Udhëzuesit. Gjykata ka evidentuar në aktgjykim qëllimet e dënimit mirëpo nuk i ka 
shtjelluar ato për rastin konkret duke u mjaftuar vetëm me përmendjen e tyre.

Zbatimi i Udhëzuesit për caktimin e dënimit

Gjykata ka konstatuar 7 rrethana lehtësuese dhe asnjë rënduese dhe për asnjërën prej 
rrethanave nuk ka arsyetuar faktorët dhe pyetjet relevante dhe nuk ka peshuar rëndësinë 
e brendshme të rrethanave të konstatuara në aktgjykim. 

Në rastin konkret, gjykata ka shqiptuar 6 muaj burg me kusht dhe 300 euro gjobë çka 
rezulton se ka aplikuar situatën që sipas Udhëzuesit cilësohet si “Rrethanat që arsyetojnë 
zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit” dhe për të cilën sipas pikës h) të pjesës 2 të 
shtojcës 1 të Udhëzuesit parashihet dënimi minimal prej 6 muajve. Gjykata nuk ka dhënë 
asnjë arsyetim për lartësinë e gjobës së shqiptuar. 

P.nr.137/20

“Mosraportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër 
materiale ose i detyrimeve financiare, i cili falsifikon ose nuk paraqet të dhënat e kërkuara 
në deklarata”,  neni 437 par.2 i KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit 

I.A. akuzohej se si kryeshef ekzekutiv i kompanisë ... nuk ka paraqitur të dhënat e kërkuara 
në deklaratën për raportimin e pasurisë, ashtu që duke qenë në cilësi të kryeshefit ..., për 
periudhën nga 1 janari deri më 31 dhjetor 2018 ka paraqitur raport të rremë të pasurisë.
Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar

Dënim me gjobë dhe me burgim deri në 5 vjet. 
6 muaj burg i konvertuar në 2,000 euro dhe dënim me gjobë 500 euro. 
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Rrethanat lehtësuese
 - Pranimi i fajësisë;
 - Rrethanat personale të të akuzuarit;
 - Është baba i katër fëmijëve;
 - Sjellja korrektë në gjykatë; 
 - I punësuar; 
 - Shkollim universitar; 
 - Nuk është i dënuar. 

Rrethanat rënduese
 - Kryerja e veprës për të cilën akuzohet. 

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit

Sa i përket përshtatshmërisë së dënimit, gjykata është bazuar në nenin 38 të KPRK-së, 
në të cilin nen ceken qëllimet e dënimit të dhënë por pa i shtjelluar qëllimet, pa bërë 
ndërlidhjen e rrethanave me parimet për caktimin e lartësisë së dënimit. 

Zbatimi i Udhëzuesit për caktimin e dënimit

Gjykata ka konstatuar 7 rrethana lehtësuese dhe një rënduese dhe për asnjërën prej 
rrethanave nuk ka arsyetuar faktorët dhe pyetjet relevante dhe nuk ka peshuar rëndësinë 
e brendshme të rrethanave të konstatuara në aktgjykim. 

Në rastin konkret Gjykata ka shqiptuar dënim prej 6 muaj burg, i ka mundësuar konvertimin 
në 2,000  euro dhe i ka shqiptuar gjobë 500 euro çka rezulton se ka aplikuar situatën që sipas 
Udhëzuesit cilësohet si “ Rrethanat që arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit brenda 
kufirit” dhe për të cilën sipas pikës h) të pjesës 2 të shtojcës 1 të Udhëzuesit parashihet 
dënimi minimal prej 6 muajve. Gjykata nuk ka dhënë asnjë arsyetim për lartësinë e gjobës 
së shqiptuar dhe konvertimin e dënimit me burg në dënim me gjobë.

P.nr.806/18

“Mosraportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër 
materiale ose i detyrimeve financiare”, neni 437 par.2 i KPRK-së.

Dispozitivi i aktgjykimit
I.B. akuzohej se duke qenë në cilësinë e zyrtarit publik- drejtor i ... në Gjakovë, nuk ka 
paraqitur  të dhënat e kërkuara për deklarimin e pasurisë për periudhën nga 1 janar deri 
me datën 31 dhjetor të vitit 2016,

Dënimi i paraparë dhe dënimi i shqiptuar
Gjobë dhe me burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet.
6 muaj burg me kusht dhe 300 euro gjobë. 

Rrethanat lehtësuese
 - Pranimi i fajësisë; 
 - Pendimi dhe keqardhja;
 - Nuk është i dënuar; 
 - Qëndrimi korrekt; 
 - Premtimi se nuk do të kryejë vepër penale. 68



Rrethanat rënduese
- Nuk ka. 

Përshtatshmëria e dënimit dhe zbatimi i parimeve sipas Udhëzuesit
Gjykata ka përmendur qëllimet e dënimit në aktgjykim mirëpo nuk ka shtjelluar asnjërin 
nga këto qëllime dhe nuk ka bërë ndërlidhjen e rrethanave të evidentuara me parimet për 
caktimin e lartësisë së dënimit.

Zbatimi i Udhëzuesit për caktimin e dënimit

Gjykata ka konstatuar 5 rrethana lehtësuese dhe asnjë rënduese dhe për asnjërën prej 
rrethanave nuk ka arsyetuar faktorët dhe pyetjet relevante dhe nuk ka peshuar rëndësinë 
e brendshme të rrethanave të konstatuara në aktgjykim. 

Në rastin konkret, gjykata ka shqiptuar dënim prej 6 muaj burg me kusht  dhe i ka shqiptuar 
gjobë 300 euro çka rezulton se ka aplikuar situatën që sipas Udhëzuesit cilësohet si 
“Rrethanat që arsyetojnë zbutjen maksimale të dënimit brenda kufirit” dhe për të cilën 
sipas pikës h) të pjesës 2 të shtojcës 1 të Udhëzuesit parashihet dënimi minimal prej 6 
muajve. Gjykata nuk ka dhënë asnjë arsyetim për lartësinë e gjobës së shqiptuar dhe 
caktimin e dënimit të kushtëzuar për të akuzuarin.
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REKOMANDIMET

Të nxirret një Udhëzues apo pjesë e veçantë e Udhëzuesit që i dedikohet 
specifikisht politikës ndëshkimore në rastet e korrupsionit;

Me qëllim të shqiptimit të dënimeve sa më adekuate, proporcionale me peshën 
e veprave penale dhe të arsyetuara, gjyqtarët gjatë shqiptimit të dënimeve 
në rastet e korrupsionit, t’i referohen Udhëzuesit të Politikës Ndëshkimore 
përkundër që Udhëzuesi nuk është një dokument detyrues;

Akademia e Drejtësisë duhet të organizojë trajnime për gjyqtarët dhe prokurorët 
lidhur me politikën ndëshkimore në përgjithësi dhe rastet e korrupsionit në 
veçanti;

Gjyqtarët duhet të respektojnë në përpikëri udhëzimet e Kodit Penal dhe të 
Procedurës Penale si dhe duhet t’i kenë parasysh udhëzimet e Udhëzuesit të 
Politikës Ndëshkimore lidhur me rastet e korrupsionit;

Gjyqtarët duhet t’i evidentojnë, arsyetojnë dhe peshojnë rrethanat lehtësuese 
dhe rënduese në përputhje me përcaktimet e Kodit Penal dhe të Procedurës 
Penale si dhe të marrin parasysh udhëzimet e Udhëzuesit të Politikës 
Ndëshkimore;

Gjatë shqiptimit të dënimeve në rastet e korrupsionit, gjyqtarët duhet të 
evidentojnë dhe arsyetojnë qëllimet e dënimit në përputhje me Kodin Penal;

Gjatë shqiptimit të dënimeve në rastet e korrupsionit, gjyqtarët duhet të 
evidentojnë, arsyetojnë dhe zbatojnë parimet  e përcaktuara me Kodin Penal;

Në rastet e shqiptimit të dënimeve me kusht për rastet e korrupsionit, gjyqtarët 
duhet ta arsyetojnë shqiptimin e dënimeve të kushtëzuara;

Në rastet kur gjykata shqipton dënim me burg dhe lejon konvertimin e dënimit 
me burg në dënim me gjobë, gjyqtarët të arsyetojnë lejimin e shqiptimit të 
dënimit në rastit konkret;

Në rastet kur gjykata shqipton dënim me gjobë, të arsyetohet vendimi mbi 
caktimin e gjobës dhe lartësisë së gjobës;

Me rastin e caktimit të lartësisë dhe llojit të dënimit, gjyqtarët ta arsyetojnë 
lartësinë e dënimit, t’i referohen Udhëzuesit dhe t’i përdorin mekanizmat që 
ofron Udhëzuesi me qëllim të shmangies së arbitraritetit në shqiptimin e 
dënimit;

Me rastin e vlerësimit të performancës së gjyqtarëve, të vlerësohet në veçanti 
cilësia e arsyetimit të vendimit mbi dënimin;

Gjykata e Apelit t’i kushtojë rëndësi të veçantë cilësisë së arsyetimit në lidhje 
me shqiptimin e dënimeve; dhe

Gjyqtarët të kuptojnë se cilësia e gjithmbarshme e aktgjykimit varet edhe nga 
cilësia e arsyetimit mbi dënimin.
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