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NË EMËR TË POPULLIT 

 

       GJYKATA SUPREMEM E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin 

Lushta kryetare, Emine Mustafa dhe Agim Maliqi, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtorit profesional Sherif Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër 

të dënuarit M.B.., nga fshati P., komuna e Sh., për shkak të veprës penale keqpërdorimi 

i besimit nga neni 269 par.1 të KPK, duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtjen 

e ligjshmërisë, të paraqitur nga i dënuari, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

Ferizaj P.nr.293/2015 datë 26.05.2017, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.770/2017 datë 13.12.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më 15 maj 2018, 

mori ketë : 

 

A K T GJ Y K I M 

 

       Refuzohet si e pabazuar, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të dënuarit M.B.., 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Ferizaj P.nr.293/2015 datë 

26.05.2017, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.770/2017 datë 

13.12.2017. 

 

A  r s y e t i m 

  

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Ferizaj P.nr.293/2015 datë 26.05.2017, i 

dënuari M.B., është shpallur fajtor për veprën penale keqpërdorimi i besimit nga neni 

269 par.1 të KPK, dhe për ketë vepër i është shqiptuar dënimi me kusht ashtu që 

gjykata i ka përcaktuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 viti dhe në të njëjtën 

kohë urdhëron që dënimi me burgim të mos ekzekutohet nëse në kohen prej 2 vite nuk 

kryen vepër tjetër penale. Është detyruar që në emër të shpenzimeve të procedurës 

penale të paguaj shumën prej 967.92 € kurse në emër të paushallit gjyqësor shumen 

prej 30 €, në afat prej 30 ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, ndërsa është 

detyruar që  palës së  dëmtuar I.R., t ‘ia kompensoi dëmin në shumë prej 17.172,57 € 

në afat prej 30 ditësh.  
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       Në procedurën ankimore, Gjykata Apelit të Kosovës PA1.nr.770/2017 datë 

13.12.2017, e ka refuzuar ankesën e të dënuarit si të pabazuar, ndërsa aktgjykimin e 

shkallës së parë e ka vërtetuar. 

       Prokurori i Shtetit të Kosovës, me parashtresën KMLP.II.nr.73/2018 e datës 

24.04.2018 ka dhënë përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, duke 

propozuar që të refuzuar si e pabazuar. 

       Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e mbajtur shqyrtoi të gjitha shkresat e 

çështjes në kuptim me dispozitën e nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas 

vlerësimit të pretendimeve nga kërkesa konstatoi: 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

       Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson si të pabazuar pretendimet nga kërkesa për 

mbrojtjen e ligjshmërisë nga këto arsye: 

       Nga shkresat e çështjes dhe aktgjykimet e kundërshtuara rezulton se i dënuari 

M.B., është shpallur fajtor për veprën penale keqpërdorimi i besimit nga neni 269 par.1 

të KPK, sepse në periudhën kohore prej 01.03.2012 deri me 31.10.2012, në Shtime në 

piken e shitjes “E...” në cilësinë e depoistit dhe shitësit, i ka keqpërdor autorizimet e tij 

ashtu që për mallin e shitur nuk ka dorëzuar pazarin ditor respektivisht shumën prej 

17.172,57 € dhe kështu të dëmtuarës “E...” SHPK  me seli në Prishtinë i ka shkaktuar 

dëmin në shumën e lartë cekur. 

       Në kërkesë, pretendohet se aktgjykimet e kundërshtuara janë marrë me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale sepse dispozitivi i aktgjykimit të shkallës 

së parë, është i pa qartë, nga ai nuk mund të kuptohet se a ka qenë i dënuari në kohen 

inkriminuese në cilësinë e depoistit apo shitësit në pikën e shitjes në Shtime. Theksohet 

se dispozitivi është i pa qartë edhe në kuptimin e periudhës inkriminuse me që nuk 

mund të kuptohet se a është ngarkuar për ketë periudhë me mallra në shumë prej 

17.172,57 € si që konstatohet në dispozitiv, apo vlera e mallit është më e madhe.  

       Paqartësia tjetër, sipas pretendimeve nga kërkesa, qëndron në atë se arsyetimi i 

aktgjykimi është i paqartë për faktin se në faqen 2 pasusi 4 konstatohet “në ketë pikë të 

shitjes në Sh., kanë punuar edhe M.D., si faturistë dhe A.S., si shitës dhe nga data 

01.03.2012 deri në fund të tetorit 2012 i pandehuri ka vazhduar të punoj si depoist dhe 

shitës”. Në vazhdim citohet një segment i deklaratës së dëshmitarit S.A., menaxher i 

“E..”, për të theksuar se është evidente se regjistrimi i mallit është bërë me 26 prill 2012 

dhe gjendja e konstatuar nuk i referohet periudhës kohore prej 01.03.2012 siç 

precizohet në dispozitivin e aktgjykimit. Aktgjykimi nuk përmban arsye lidhur me faktet 

vendimtare që kanë të bëjnë me fajësinë e të dënuarit, mirëpo lidhur me ketë pretendim 

nuk jep arsye se ku konkretisht  qëndrojnë këto shkelje.  



3 
 

       Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson si të pabazuara pretendimet se dispozitivi 

është i pa qartë dhe kundërthënës me vetë vetën dhe me arsyetimin. Kjo nga fakti se në 

ketë çështje penale nuk ka qenë kontestues fakti se M.D., si faturistë ka punuar në ketë 

pikë të shitjes dhe është larguar nga puna 01.03.2012, ndërsa A.S., si shitës, i cili është 

larguar nga puna 28.02.2012. Këto rrethana ka pohuar edhe vetë i dënuari duke 

deklaruar se nga kjo datë pra nga 01.03.2012 deri në fund tetorit të vitit 2012 ka punuar 

vetëm, si përgjegjës në ketë pikë të shitjes duke i kryer të gjitha punët. Kështu, ka bërë 

porosinë dhe pranimin e mallit nga pikat tjera të shitjes, të gjithë mallin e ka pranuar 

vetë sepse në ketë periudhë nuk ka pasur punëtor tjetër. Prandaj, nga kjo rezulton se 

në ketë pikëpamje dispozitivi i aktgjykimit nuk është i pa qartë për faktin se cilësia e të 

dënuarit si dhe fakti se ai ka kryer të gjitha punët në ketë pikë të shitjes, se personalisht 

është ngarkuar me mallin për këtë periudhe kohore, nuk kanë qenë kontestuese. 

       Dispozitivi i aktgjykimit, edhe për sa i përket kohës inkriminuese, është i qartë dhe 

konkret sepse fakti të cilin potencon i dënuari, se regjistrimi është bërë me 26.04.2012 

dispozitivin nuk e bënë të pa qartë, për arsye se është evidente se i gjithë malli – stoku 

në ketë pikë është regjistruar duke përfshirë periudhën 01.03.2012 gjer më 31.10.2012  

e që sipas dëshmitarit B.H. – ekonomist që punon në zyrën qendrore të depos “E...” në 

F.K.,  i cili ishte përgjegjës i depos kryesore, ka pranuar kërkesat nga të gjitha pikat e 

shitjes. Sa i përket kërkesave për furnizim me mall nga i dënuari M.B., ka pohuar se 

malli është dërguar përmes faturave mbi lëvizjet interne të mallit, të cilat fatura i ka 

nënshkruar vetë i dënuari. 

       Nuk është i bazuar pretendimi se aktgjykimi i shkallës së parë është i 

pakuptueshëm lidhur me dëmin e shkaktuar të dëmtuarës. Së pari, sepse lartësia e 

dëmit nuk është element qenësor i kësaj vepre penale, ndërsa nga ana tjetër fakti se 

dëmi i shkaktuar është ai i precizuar në dispozitiv, gjykata ka vërtetuar bazuar në 

ekspertizën e grupit të ekspertëve të datës 07.04.2017 dhe konstatimit se vlera e dëmit 

të shkaktuar është kalkuluar sipas çmimit blerës, në bazë të ligjeve në fuqi dhe 

udhëzimit administrativ nr.15/2010. Nga e njëjta ekspertizë rezulton se në kalkulim 

është përfshirë periudha kohore prej 01.03.2012 deri 31.10.2012. 

       Aktgjykimet e kundërshtuara janë të qarta dhe konkrete, nuk ka paqartësi në mes 

të dispozitivit dhe arsyetimit. Në arsyetim janë dhënë arsye të qarta për të gjitha faktet 

relevante në ketë çështje penale, ndërsa vlerësimi i provave të proceduara është bërë 

në harmoni me dispozitën e nenit 361 par.2 të KPPK, për çfarë në të dy aktgjykime janë 

dhënë arsye , të cilat si të drejta i pranon edhe kjo gjykatë.  

       Për sa i përket shkeljes së ligjit penal, në kërkesë theksohet se kjo vepër mund të 

kryhet me dashje, më pas theksohet se në afarizmin e pikës së shitjes në Sh., nga 

muaji mars 2012 deri në tetor 2012 i dënuarini ka kryer punët në mungesë të 

punëtorëve të tjerë të nevojshëm, andaj nuk përjashtohet mundësia që mbajtja e 
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dokumentacionit të regjistrimit të mallrave të pranuar dhe evidentimit të mallit të shitur 

dhe stokut të mos përputhet sepse nuk ka pasur përvojë për ketë punë. Pra, i dënuari 

nuk ka mohuar gabimet e tij të bëra gjatë kryerjes së punëve, mirëpo këto pretendime i 

referohen gjendjes së fakteve, për çfarë në kuptim me dispozitën e nenit 432 par.2 të 

KPPK, ky mjet i jashtëzakonshëm juridik nuk mund të ushtrohet. 

       Bazuar në provat e administruara dhe vlerësimin e drejt të tyre, konkludimet e të dy 

gjykatave lidhur me përshkrimin faktik të veprës penale dhe cilësimin juridik është i drejt 

me që gjen mbështetje në provat e administruara dhe si rrjedhojë drejt është aplikuar 

ligji penal. 

       Nga arsyet e dhëna më sipër kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është refuzuar si 

e pabazuar dhe në kuptim me dispozitën e nenit 437 të KPPK, është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

    GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË  
                                             Pml.nr.101/2018, më 15 maj 2018 
 
 
Procesmbajtës,                               Kryetare e kolegjit,  
Sherif Krasniqi                                  Nesrin Lushta 

 


