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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

PML.nr.131/2020 

 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

Gjykata Supreme e Kosovës - kolegji i përbërë nga gjyqtarët Nesrin Lushta, kryetare kolegji, 

Mejreme Memaj e Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Minire Xhambazi, 

procesmbajtëse, në çështjen penale të pandehurit G.M., nga P., rruga “B.C.”, nr., për veprën 

penale mos ekzekutimi i vendimeve gjyqësore, parashikuar me nenin 402 par.1 të Kodit Penal të 

republikës së Kosovës (KPRK), përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të 

Kryeprokurorit të Shtetit, paraqitur kundër aktvendimit të formës së të Gjykatës Themelore në 

Pejë - Departamenti i përgjithshëm P.nr.493/2017 datë 16.08.2019, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më datë 15.12.2020, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e Kryeprokurorit të Shteti e 

paraqitur kundër aktvendimit të formës së prerë të Gjykatës Themelore në Pejë - Departamenti i 

përgjithshëm P.n.493/2019 datë 16.08.2019. 

 

A  r s y e t i m i 

 

 

Gjykata Themelore në Pejë - Departamenti i përgjithshëm, me aktvendimin P.nr.493/2017 datë 

16.08.2019 ndaj të pandehurit G.M. e ka hedh aktakuzën PP/II.nr.2105/2016 e datës 17.07.2017 

dhe pushuar procedurën penale për veprën penale mos ekzekutimi i vendimeve gjyqësore, 

parashikuar me nenin 402 par.1 të KPRK, sepse veprimet e të pandehurit nuk përbejnë vepër 

penale dhe se nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar mirë se i 

pandehuri e ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar.  

 

Ndaj aktvendimit të lartcekur ka ushtruar ankesë Prokurori i Prokurorisë Themelore në Pejë dhe 

Gjykata e Apelit e Kosovës duke vendosur përkitazi me ankesën, me aktvendimin 

PN.nr.1047/2019 datë 21.11.2019 e ka refuzuar atë si të pabazuar.  
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Kundër aktvendimeve të lartcekura Kryeprokurori i Shtetit të Kosovës ka paraqitur kërkesë për 

mbrojtje të ligjshmërisë, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave procedurale nga neni 384 

par.2 lidhur me nënpar.2.1, nenin 253 par.1 nënpar.1.1 e 1.4 të KPPK dhe shkeljes së ligjit penal, 

me propozim që Gjykata Supreme ta aprovoj kërkesën dhe të konstatoj se aktvendimet e 

kundërshtuara përmbajnë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale.  

 

Ndaj kërkesës së Kryeprokurorit është përgjigjur mbrojtësi i të pandehurit avokati Besnik 

Berisha, me propozim që kërkesa të refuzohet si e pabazuar. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit pasi që shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim 

të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet në kërkesën për 

mbrojtje të ligjshmërisë dhe përgjigjes në kërkesë, konstatoi se: 

 

-kërkesa nuk është e bazuar. 

 

Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë Prokurori pretendon se aktvendimet e kundërshtuara 

janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale parashikuar me nenin 

384 par.1 par.2.1 lidhur me nenin 253 par.1 nënpar.1.1 e 1.4 të KPPK. Kështu, sipas Prokurorit 

në dispozitivin e aktvendimit të gjykatës së shkallës së parë ceken dy bazat ligjore për hedhjen e 

akuzës të nenit 253 par.1 nënpar.1.1 e 1.4 të KPPK, se veprimet e të pandehurit nuk përbejnë 

vepër penale dhe nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar mirë se është 

kryer vepra penale nga ana e të pandehurit, mirëpo këto dy baza në asnjë rast nuk mund të 

zbatohen në mënyrë kumulative, përveç se për secilën paragraf veç e veç dhe kjo aktvendimin e 

bën të paqëndrueshëm dhe të pathemeltë në aspektin ligjor. Nëse i pandehuri me veprimet e tij 

nuk ka konsumuar elementet e veprës penale për të cilën akuzohet atëherë pse është e nevojshme 

të konstatohet fakti se nuk ka prova që e mbështesin dyshimin e bazuar mirë, meqenëse njëra 

bazë e përjashton tjetrën. Pastaj, konstatimet e Gjykatës së Apelit të Kosovës me aktvendimin e 

saj “prokuroria nuk kishte arritur të argumenton  në mënyrë të arsyeshëm se i pandehuri ka kryer 

vepër penale” e bën aktvendimin e saj juridikisht të paqëndrueshëm. Në rastin konkret shtrohet 

pyetja se në cilin rast dhe në cilën faze të procedurës penale ju dha mundësia Prokurorit dhe 

palës së dëmtuar që t’i parashtroj argumentet e veta përmes provave materiale të cilat kanë qenë 

në dispozicion sepse nuk është arritur stadi i shqyrtimit gjyqësor. Gjykatat nuk i morën në 

mbështetje as dy aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese me shenjën K-I-133/16 datë 4.08.2017 dhe 

K-I72/2014 datë 21.10.2013 aktgjykime këto që kanë objekt të çështjes vlerësimin e 

kushtetutshmërisë së aktvendimin e Gjykatës së Apelit për çështje të natyrës së njëjtë. Sipas 

kërkesës kjo është në kundërshtim me parimin e gjykimit të dejtë që del nga instrumentet 

ndërkombëtare për të drejtat e njeriut përkatësisht nenin 6 par.1 të Konventës Evropiane për të 

drejtat e njeriut dhe nenin 14 par.1 të PNDCP të cilat instrumente janë inkorporuar edhe në 

Kushtetutën e Republikës së Kosovës.  

 

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate pretendimet e mësipërme nuk janë të bazuara, për këto arsye: 

 

Qëndron fakti se nga aktvendimi i gjykatës së shkallë së parë del se gjykata e ka hudhur akuzën 

në ketë çështje konform nenit 253 par.1 pika 1.1 e 1.4 të KPPK për shkak se veprimet e të 

pandehurit nuk përbejnë vepër penale dhe nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur 

dyshimin e bazuar mirë se i pandehuri e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet dhe gjykata 
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e shkallës së dytë e ka konfirmuar aktvendimin e shkallës së parë përkundër faktit se këto baza 

ligjore nuk shkojnë në mënyrë kumulative.  

 

Mirëpo, sipas vlerësimit të kësaj gjykate kjo shkelje nuk i bën aktvendimet e paqëndrueshme në 

aspektin ligjor sepse kemi të bëjmë me shkelje të natyrës relative pa ndikim në ligjshmërinë e 

aktvendimeve.  

 

Pastaj, pretendimet se në rastin konkret gjykatat kanë konkluduar se “prokuroria nuk kishte 

arritur të argumenton  në mënyrë të arsyeshëm se i pandehuri ka kryer veprën penale” dhe kjo i 

bën aktvendimet e saja juridikisht të paqëndrueshme për shkak se prokurorit nuk iu ka dhënë 

mundësia që të parashtroj provat materiale që kanë qenë në dispozicion ngase nuk është arritur 

stadi i shqyrtimit gjyqësor dhe kjo është në kundërshtim me parimin e gjykimit të drejtë nga neni 

6 i KEDNJ, janë jo vetëm të pabazuara por edhe të paqarta. Sepse, sipas kodit të procedurës 

penale parimi akuzator nuk përcakton që sipas çdo akuze të ngritur duhet të caktohet shqyrtimi 

gjyqësor, ngase ky kod ka paraparë kontrollin gjyqësor të akuzës para se ajo të paraqitet në 

shqyrtimin gjyqësor me qellim të evitimit të procedurave sipas akuzave të pabazuara dhe të 

paligjshme. Ky kontroll është paraparë me dispozitat e nenit 245-256 të KPPK që përfshijnë 

shqyrtimin fillestar,  kërkesat për kundërshtim të provave dhe hudhje të akuzës, shqyrtimi i dytë, 

e që në bazë të këtyre dispozitave gjykata në fund vendos nëse akuza është e bazuar dhe nëse 

gjen se akuza është e bazuar kalon në shqyrtim gjyqësor, në të kundërtën ajo merr aktvendim për 

hedhjen e akuzës dhe pushimin e procedurës penale (neni 250) siç ka vepruar në rastin konkret. 

Pastaj, neni 6 i Konventës për të drejtat e njeriut i referohet të drejtës për proces të drejtë dhe të 

hapur brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar sipas 

ligjit, dhe bazuar në ketë për ketë gjykatë nuk është e qartë se pse konkludimet e gjykatave janë 

në kundërshtim me ketë nen dhe me dispozitat e kodit të procedurës penale. Kurse, meqë  

gjykatat në procedurën penale punën e vet e mbështesin në ligj,  pa bazë pretendohet se gjykatat 

nuk i kanë marrë si mbështetje aktgjykimet e gjykatës kushtetuese. 

 

Sa i përket shkeljes së ligjit penal Prokurori pretendon se që të dy gjykatat me aktvendimet e 

marra kanë bërë edhe shkelje të ligjit penal, kur gabimisht erdhën në përfundim se në veprimet e 

të pandehurit nuk ka elemente të veprës penale që me aktakuzë i vihej në barrë. Sepse, provat e 

siguruara nga Prokuroria e të renditura në akuzë dhe të arsyetuara në arsyetimin e saj përbejnë 

bazë të mjaftueshme për të siguruar  dyshimin e bazuar mirë, gjë që e bën akuzën të 

qëndrueshëm, e që në shqyrtimin gjyqësor me shumë gjasë do të rritej standardi i të provuarit në 

atë që kërkohet për të shpall dikë fajtor e që është përtej çdo dyshimi, mirëpo gjykatat e hodhën 

ketë mundësi ende pa shkuar në shqyrtim. 

 

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate edhe këto pretendime nuk janë të bazuara.  

 

I pandehuri me akuzë është akuzuar për shkak të veprës penale mosekzekutim i vendimeve 

gjyqësore, parashikuar me nenin 402 par.1 të KPRK.  

 

Nga shkresat e lëndës del se në rastin konkret i pandehuri në cilësinë e Kryetarit të Komunës e 

kishte pezulluar të dëmtuarin H.S. nga puna - pozita e Drejtorit të auditimit të brendshëm.  Meqë 

në procedurën ankimore komisioni i ankesave dhe parashtresave në Kuvendin Komunal në Pejë 

nuk kishte vendos brenda afatit ligjor i dëmtuari për shkak të heshtjes së administratës kishte 
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bërë ankesë në Këshillin e pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil në Kosovë. Këshilli i pavarur 

me vendimin A/02/428/2015 datë 29.10.2015 e refuzon ankesën e të dëmtuarit (në atë 

procedurë). Pas marrjes së këtij vendimi i dëmtuari bën kërkesë për rishqyrtim të vendimit dhe 

Këshilli me vendimin A/02/428/1/2015 datë 4.12.2015, e revokon vendimin e tij të mëparshëm, e 

shfuqizon vendimin e Kryetarit të komunës nr.1261/ZKO datë 27.07.2015 me të cilin është 

pezulluar nga detyra i dëmtuari dhe e obligon të pandehurin Kryetarin e Komunës që brenda 15 

ditësh të dëmtuarin ta kthejë në vendin e punës si Drejtor i Auditimit të brendshëm. I dëmtuari në 

bazë të këtij vendim si dokument përmbarues propozon lejimin e përmbarimit dhe Gjykata 

Themelore në Pejë me aktvendimin E.nr.794/2015 datë 29.12.2015 e ka caktua përmbarimin dhe 

e ka obliguar debitorin- Komunën e Pejës që të dëmtuarin si kreditor ta kthej në vendin e punës 

në pozitën e Drejtorit të auditimit të brendshëm. Kundër këtij vendimi ka ushtruar prapësim 

debitori dhe Gjykata Themelore në Pejë me aktvendimin E.nr.794/2015 datë 25.01.2016 e 

refuzuar si të pabazuar prapësimin e debitorit – Komunës së Pejës. Ky aktvendim është vërtetuar 

nga Gjykata e Apelit e Kosovës me aktvendimin Ac.nr.494/2016 datë 24.03.2016. 

 

Mirëpo, nga shkresat e lëndës del se pasi që Këshilli i Pavarur mbikëqyrës ka marrë vendim për 

kthimin e dëmtuarit në vendin e punës në pozitën e Drejtorit të auditimit  i pandehuri në cilësinë 

e Kryetarit të Komunës me aktvendimin nr.01-112-15674 datë 28.12.2015 e ka kthyer të 

dëmtuarin në punë duke  e emëruar në vendin e punës Inspektor komunal pranë Drejtorisë për 

Inspekcion, të cilin vendim e ka revokuar me aktvendimin datë 8.01.2016 ashtu që ia ka 

mundësuar të dëmtuarit kthimin në vendin e punës në cilësinë e Drejtorit të Auditimit. Kurse, më 

datë 11.01.2016 i dëmtuari është ftuar që nga dita e marrjes së ftesës të paraqitet në vendin e 

punës si Drejtor i Auditimit. Pastaj këtyre veprimeve siç del nga shkresat e lëndës se i dëmtuari 

përsëri është transferuar në vendin e punës Inspektor Komunal. 

 

Duke pasur parasysh ketë gjendje të çështjes sipas vlerësimit të kësaj Gjykatë në rastin konkret 

nuk është shkelur ligji penal në favor të pandehurit ashtu siç pretendon Prokurori. 

 

Ngase, sipas dispozitës së nenit 402 par.1 të KPRK veprën penale mosekzekutimi i vendimeve 

gjyqësore e kryen personi zyrtar apo përgjegjës i cili refuzon ta ekzekutoj urdhrin, vendimin apo 

aktgjykimin e plotfuqishëm të ndonjë gjykate të Republikës së Kosovës apo i cili nuk e 

ekzekuton vendimin brenda afatit ligjor apo afatit të caktuar me vendim. Pra, janë dy forma 

alternative të kryerjes së veprës penale refuzimi për ta ekzekutuar vendimin gjyqësor dhe forma e 

dytë moszbatimi i këtyre vendimeve në afatin ligjor. Bazuar në provat e lartcekura veçanërisht 

faktin se i dëmtuari është kthyer në punë  ani pse në një pozite tjetër, kjo gjykatë vlerëson se në 

rastin konkret veprimet e të pandehurit nuk hynë në sferën penale juridike ngase nuk mund të 

kokludohet se e ka refuzuar ekzekutimin e vendimit gjyqësor ashtu siç përcaktohet me dispozitën 

e nenit 402 par.1 të KPPK.  

 

Vlen të theksohet se Prokurorit në kërkesë përpos faktit që pretendon se  në rastin konkret është 

shkelur ligji penal nuk thekson asnjë provë konkrete në bazë të së cilës është ngritur akuza e me 

të cilin do të argumentohej dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri e ka kryer veprën penale për të 

cilën është akuzuar. Madje,  krejt pretendimet e tij në kërkesë por edhe sa i përket bazës ligjore 

janë se është dashur të shkohet në shqyrtimin gjyqësor e në të cilin stad çuditërisht sipas 

prokurorit do të rritej standardi i të provuarit në atë që kërkohet për ta shpall dikë fajtor “përtej 

çdo dyshimi”.  
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Për arsyet e cekura më lartë kjo gjykatë kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, e refuzoi si të 

pabazuar, e në  kuptim të nenit 437 të KPPK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

PML.nr.131/2020, më datë 15.12.2020 

 

Procesmbajtësja,                                                     Kryetarja e kolegjit, 

Minire Xhambazi                                                                     Nesrin Lushta 

 

 

 

     

  

 

 

 

 


