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         PML.nr.198/2016 

 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Emine Mustafa, 

kryetare, Nebojsha Boriçiq dhe Avdi Dinaj, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 

profesionale Mirlinda Mejzini, procesmbajtëse, në çështjen penale të të dënuarit H. S. Zh. nga 

Prishtina, për shkak të veprës penale legalizimi i përmbajtjes së pavërtetë nga neni 334 par.1 dhe 

2 të KPK, duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të paraqitur nga 

mbrojtësi i të dënuarit H. S. Zh., D. O. av. nga Prishtina, të paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë P.nr.1279/2012 datë 05.06.2015, dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë PA1.nr.913/2015 datë 05.10.2015, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me 10.10.2016, mori këtë: 

 

    A  K  T  GJ  Y K  I  M 

 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit H. 

S. Zh., e paraqitur kundër aktgjykimit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në 

Podujevë P.nr.1279/2012 datë 05.06.2015, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë 

PA1.nr.913/2015 datë 05.10.2015. 
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    A  r  s  y  e  t  i  m  i  

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë P.nr.1279/2012 

datë 05.06.2015, i dënuari H. S. Zh. është shpallur fajtor për veprën penale legalizimi i 

përmbajtjes së pavërtetë nga neni 334 par.1 dhe 2 të KPK, dhe për këtë vepër penale iu është 

shqiptuar dënim i kushtëzuar me të cilin i është caktuar dënimi me burg në kohëzgjatje prej 1 

(një) viti i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i dënuari në afat prej 2 (dy) vitesh nuk kryen 

vepër të re penale. Është detyruar që të paguajë shumën paushalle prej 100 €, të gjitha në afat 

prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. I dëmtuari Sh. K. për realizimin e kërkesës 

pasuroro juridike është udhëzuar në kontest civil. 

Duke vendosur sipas ankesës së mbrojtësit të dënuarit, ky aktgjykim është vërtetuar me 

aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë PA1.nr.913/2015 datë 05.10.2015,. 

Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe 

shkeljes së ligjit penal me propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe çështja t’i 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

Përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur Prokurori i Shtetit të 

Kosovës me parashtresën KMLP.II.nr.147/2016 datë 04.08.2016, me të cilën ka propozuar që 

kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit të refuzohet. 

Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit të mbajtur konform dispozitave të 

nenit 435  par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas shqyrtimit të shkresave të çështjes gjeti se: 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar.  

Mbrojtësi i të dënuarit në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë thekson se aktgjykimi 

fajësues i gjykatës së shkallës së parë mbështetet në dëshminë e dëshmitarit-të dëmtuarit H. K. 

dhe dëshmitarit M. Zh. si dhe në ekspertizën nga laboratori i forensikës , njësia për dokumente i 

datës 14.01.2011, ku është konstatuar se nënshkrimi në autorizimin .... nuk është i të njëjtit 

person, por gjykata nuk ka aprovuar propozimet për dëgjimin e referentit për vërtetime të 
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Gjykatës Komunale në Podujevë si dhe propozimin e mbrojtësit për super ekspertizë, duke 

konsideruar se aktgjykimet e kundërshtuara mbështeten vetëm në provat e propozuara nga ana e 

përfaqësuesit të akuzës e jo edhe në ato të mbrojtësit, për çka konsideron se është shkelur 

dispozita e nenit 8 par.2 të KPPK, duke i refuzuar propozimet e mbrojtësit njashtu që gjendja e 

fakteve nuk është zbardhur mjaftueshëm. 

Pretendimet e mësipërme të paraqitura në kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë janë të 

pabazuara nga këto arsyera: 

Nga shkresat e çështjes rrjedh se i dëmtuari të dënuarin e ka djalë të mbesës. Nga 

provat e administruara është vërtetuar se të dëmtuarit i ka shitur një pjesë toke në sipërfaqe prej .. 

ari e cila gjendet në larohen “...... “ në Prishtinë. Shitblerja është bërë gjatë vitit 2007, ku çmimi 

për 1 ari ka qenë prej 8.300 €, me ç’rast edhe pse i dëmtuari një pjesë ia ka shitur H. J. nga ...... , 

një pjesë të hollave ende nuk ia ka paguar të dëmtuarit. 

Nga shkresat e çështjes vërtetohet se ekziston edhe një autorizim i vërtetuar në 

Gjykatën Komunale në Podujevë që mban numrin ... i datës 02.10.2007, për ngastrat kadastrale 

...... dhe ......, në vendin e quajtur “.....” që evidentohet në fletën poseduese nr...... Prishtinë, të 

cilin autorizim i dëmtuari H. K. jo vetëm që e ka kontestuar por në mënyrë decidive thekson se 

për këtë pjesë toke nuk i ka dhënë autorizim të dënuarit, duke kontestuar edhe nënshkrimin e 

dhënë me autorizim. 

Meqë kjo çështje është kontestuar nga i dëmtuari, çështja është dërguar  në ekspertizën 

grafologjike pranë Drejtorisë së laboratorit të forensikës, njësia për dokumente pranë Ministrisë 

së Punëve të Brendshme në Prishtinë, për verifikimin e nënshkrimit të autorizim dhënësit me 

ç’rast bëhet krahasimi me mbledhjen e disa nënshkrimeve nga i dëmtuari ku vije në përfundim se 

në nënshkrimin kontestues të dhënë në autorizimin me nr..... nuk janë vërejtur karakteristika të 

përgjithshme dhe individuale që përputhen mes vete për të ardhur në përfundim se nënshkrimi 

kontestues i cili gjendet në autorizimin me nr...... nuk është nënshkruar nga i njëjti person. 

Po ashtu nuk janë kontestuese rrethanat se i dëmtuari H. K. me 06.10.2009, ka bërë 

revokimin e autorizimit nr....... 
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Qëndron fakti se aktgjykimet e kundërshtuara mbështeten edhe në deponimet e të 

dëmtuarit-dëshmitarit H. K. dhe dëshmitarit M. Zh. si dhe në ekspertizën grafologjike siç pohon 

mbrojtësi në kërkesë , por nuk janë prova të vetmuara në të cilat mbështeten aktgjykimet e 

kundërshtuara nga se aktgjykimet mbështeten edhe në provat materiale të administruara në 

shqyrtimin gjyqësor, nga të cilat në mënyrë të padyshimtë vërtetohen veprimet inkriminuese të të 

dënuarit. Qëndron fakti se mbrojtësi i të dënuarit në shqyrtimin gjyqësor ka propozuar që të 

bëhet super ekspertiza grafologjike e nënshkrimeve. Po ashtu në kërkesë ka theksuar se është 

bërë propozimi për super ekspertizë grafologjike duke theksuar se është kontradiktore dhe jo 

profesionale, por me të drejtë nga gjykata e shkallës së parë është refuzuar një propozim i tillë 

për faktin se jo vetëm që ekspertiza është profesionale por në ekspertizë në mënyrë të detajuar ka 

përshkruar dhe identifikuar me ç’rast vije në përfundim se nënshkrimi me autorizim nuk është i 

të dëmtuarit kështu që propozimi i tillë është bërë vetëm për zvarritjen e procedurës penale edhe 

ashtu të zvarritur. 

Duke i pasur parasysh këtë gjendje të çështjes kjo Gjykatë vlerëson se aktgjykimet e 

kundërshtuara janë të drejta dhe të ligjshme prandaj konform dispozitës së nenit 437 të KPPK, 

është refuzuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

   PML.nr.198/2016 datë 10.10.2016 

 

 

Procesmbajtëse,       Kryetare e kolegjit, 

Mirlindja Mejzini       Emine Mustafa  


