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NË EMËRË TË POPULLIT 

 

       GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët, Nesrin Lushta, 

kryetare, Emine Mustafa dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtorit profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të 

dënuarit Xh.Gj., nga fshati L., komuna e V., për shkak të veprës penale keqpërdorimi i 

pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPK, duke vendosur përkitazi me 

kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, të paraqitur nga mbrojtësi  e të dënuarit kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore Gjilan, PKR.nr.292/2016 datë 2.11.2017 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.32/2018 datë 14.3.2018 në 

seancën e  kolegjit të mbajtur më 2 korrik 2018, mori ketë: 

 

     A K T GJ Y K I M 

 

       Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të  

dënuarit Xh.Gj., paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Gjilan, 

PKR.nr.292/2016 datë 2.11.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.32/2018 datë 14.3.2018. 

 

     A  r s y e t i m  

 

      Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Gjilan, PKR.nr.292/2016 datë 2.11.2017 i 

dënuari Xh.Gj., është shpallur fajtor, për shkak të veprës penale keqpërdorimi i pozitës 

apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPK, dhe për ketë vepër është gjykuar me 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muajsh, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse në afat prej 2 (dy) vite nuk kryen vepër të re penale. Është detyruar 

që të paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare si dhe 

paushallin gjyqësor në shumë prej 40 €, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

       Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktgjykimin 

PAKR.nr.32/2018 datë 14.3.2018, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit  të 

dënuarit, ndërsa aktgjykimin e  shkallës së parë e ka vërtetuar. 
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        Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit, E.P., av. nga V., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave 

e të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal me propozim që aktgjykimet e 

kundërshtuara të ndryshohen ashtu që i dënuari të lirohet nga akuza ose të anulohen 

dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

       Prokurori i Shteti të Kosovës, me parashtresën KMLP.II.nr.111/2018 datë 5.6.2018, 

ka dhënë përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë duke propozuar që të 

refuzohet si e pabazuar. 

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

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

vlerësimit të  pretendimeve të paraqitura në kërkesë konstatoi: 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

        Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit pretendon që aktgjykimet e kundërshtuara janë 

të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 

par.1 pika 12 lidhur me nenin 370 par.6 dhe 7  të KPPK, sepse ekziston kundërthënie 

në mes të dispozitivit dhe arsyetimit me që në arsyetim nuk janë paraqitur arsyet mbi 

faktet vendimtare, ndërsa ato të paraqitura janë të pa qarta. Po ashtu, pretendohet se 

vlerësimi i provave nuk është bërë në pajtim me ligjin. 

       Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson si të pa bazuara pretendimet e lartcekura 

për këto arsye : 

       Siç rezulton nga shkresat e çështjes, i dënuari Xh.Gj., është shpallur fajtor për 

shkak të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 

të KPK sepse si person zyrtar-polic në Policinë e Kosovës Regjioni lindje-Kaçanik vija e 

gjelbër, gjatë periudhës kohore prill-maj të vitit 2013, duke i tejkaluar kompetencat e tij 

zyrtare, dëshmitarëve S.H., Xh.S., Xh1.S1., K.Rr. dhe N.I., iu ka mundësuar 

kontrabandimin e mallrave të ndryshëm, duke lejuar që kamionët e ngarkuar të kalojnë 

patrullat e policisë pa dokumente valide për transportimin e mallrave, ashtu që në 

mënyrë permanente ishte në kontakte me këta persona përmes telefonit e duke i 

udhëzuar se si të shmangen patrullave policore, të gjitha këto për përfitime materiale. 

       Pretendimi i parë nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, ka të bëjë me tejkalimin 

e akuzës. Kështu pretendohet se gjykata e shkallës së parë e ka ndryshuar aktakuzën 

ashtu që në vend të fjalës “kontrabandisteve” ka shtuar emrat e personave të caktuar 

dhe në këtë mënyrë, identiteti objektiv i akuzës është cenuar. 

        Gjykata Supreme konstaton se pretendimi në fjalë nuk është i bazuar. 
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       Fillimisht duhet theksuar se në këtë çështje penale aktgjykimi i parë 

PKR.nr.48/2014 datë 8.7.2016, është anuluar me aktvendimin e Gjykatës së Apelit 

PAKR.nr.574/2016 datë 8.11.2016 për shkak të shkeljeve esenciale të procedurës 

penale. Një prej arsyeve ishte paqartësia e arsyetimit meqë gjykata i ka vlerësuar SMS 

e K.Rr. dhe N.I., të cilit nuk janë dëgjuar si dëshmitarë, në shqyrtimin gjyqësor. 

       Në rigjykim, gjykata e shkallës së parë, duke vepruar sipas sugjerimeve të gjykatës 

së Apelit, gjatë administrimit të provave i ka dëgjuar edhe këta dy dëshmitarë, prandaj si 

rezultat i provave të administruara, kjo gjykatë ka bërë precizimin e dispozitivit ashtu që 

në dispozitiv janë përfshirë edhe emrat e të gjithë dëshmitarëve me të cilët ka 

kontaktuar i dënuari përmes telefonit. Gjykata ka vepruar në harmoni me dispozitën e 

nenit 360 par.1 të KPPK, meqë vetëm ka bëre precizimin e dispozitivit të akuzës pa e 

prekur esencën e ngjarjes. 

        Pretendimi tjetër, është se arsyetimi i aktgjykimit është i paqartë, se nuk ka arsye 

se në të cilat prova, gjykata mbështetë vendimin e saj fajësues, meqë nuk ka asnjë 

provë e cila do të argumentonte faktin se i dënuari e ka kryer veprën penale për të cilën 

është gjykuar. Kjo gjykatë konstatoi se as ky pretendim nuk është i bazuar, për faktin se 

përveç që parafrazohet dispozita e nenit 384 par.1 pika 1.12 dhe 370 par 6 dhe 7 të 

KPPK, nuk janë dhënë arsye se ku konkretisht dhe në çfarë konsistojnë këto shkelje. 

Në fakt ky pretendim ndërlidhet me gjendjen e fakteve, meqë mbrojtësi bënë 

interpretimin e dëshmive të dëshmitarëve të dëgjuar në shqyrtim gjyqësorë, për të 

përfunduar se nuk është vërtetuar se i dënuari të ketë krijuar asnjë favor dëshmitarëve, 

prandaj këtë pretendim e refuzoj meqë sipas dispozitës së nenit 432 par.2 të KPPK për 

këtë bazë juridike ky mjet i jashtëzakonshëm nuk mund të ushtrohet. 

       Kjo gjykatë vlerëson se aktgjykimi i shkallës së parë, është i qartë dhe konkret, në 

arsyetimin e tij janë dhënë arsye për të gjitha faktet relevante, ndërsa provat janë 

vlerësuar në harmoni me dispozitën e nenit 261 par.2 lidhur me nenin 370 par.7 të 

KPPK në veçanti mbrojtja e të dënuarit siç detajisht është elaboruar në faqen 6 dhe 7 të 

aktgjykimit. 

        Pretendimi i radhës është se aktgjykimet e kundërshtuara, bazohen në provë të 

papranueshme-deklaratën e dëshmitarit Xh1.S1. të dhënë në zyrën e Prokurorit, e cila 

është lexuar në shqyrtimin gjyqësor, pa pëlqimin e të dënuarit dhe mbrojtësit. Gjykata 

Supreme, vlerëson si të pabazuar këtë pretendim, sepse i njëjti është ngritur edhe në 

ankesë kundër aktgjykimit të shkallës së parë, për çfarë gjykata e shkallës së dytë ka 

dhënë arsye të qarta në faqen 3 të aktgjykimit, të cilat si të drejta i pranon edhe kjo 

gjykatë. 

        Përveç kësaj, kjo gjykatë konstatoi se aktgjykimi i shkallës së parë nuk bazohet 

vetëm në këtë provë, përkundrazi, mbështetet edhe në dëshmitë e dëshmitarëve të 
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tjerë të dëgjuar në shqyrtimin gjyqësorë, transkriptin e bisedave telefonike midis të 

dënuarit dhe dëshmitarëve si dhe në prova tjera, në bazë të cilave  gjykata e shkallës 

së parë, në mënyrë të padyshimtë ka vërtetuar se i dënuari Xh.Gj., si peron zyrtar, 

dëshmitarëve iu ka mundësuar që të kontrabandojnë mallra të ndryshme kryesisht dru 

dhe kafshë, këtë për të sjellë veti përfitim material të kundërligjshëm. Kështu të gjithë 

dëshmitarët e dëgjuar, kanë pohuar se me të dënuarin kanë komunikuar përmes 

telefonit dhe se me të njihen mirë. Nga deponimet e dëshmitarit Xh.S., rezulton se i 

dënuari i ka kërkuar 300€, por në emër të borxhit, S.H., ka deklaruar se i dënuari i ka 

kërkuar kinse në emër të kredisë shumën prej 100€. Dëshmitari I.I., ka pohuar se nga i 

dënuari kishte blerë një traktor 3-4 vite më parë dhe se obligimin për të paguar çmimin e 

ka marr Xh.S., me të cilin ka bashkëpunuar në biznes. Nga ana tjetër i dënuari, lidhur 

me shitjen e traktorit kishte deklaruar se traktorin ja kishte shitur  në vitin 2009 Xh. e jo 

dëshmitarit në fjalë. Xh1.S1., ka dëshmuar se është e mundur të ketë komunikuar me të 

dënuarin përmes të telefonit, ka pohuar se i njëjti dhe kolegët e tij nganjëherë i kanë 

mundësuar që të transportoj dry edhe pa dokumente përkatëse, mirëpo nuk i ka kërkuar 

të holla, por është e vërtet se të birit të dënuarit ja kishte dhënë 80€, për 5m3 dru. Edhe 

dëshmitari K.Rr., ka dëshmuar se ka ndodhur që të takohet me të dënuarin sepse 

merret me shitjen e druve, se ka ndodhur që i dënuari të e ndaloj edhe kur nuk ka pasur 

dokumentacion përkatës për transportimin e druve. N.I., ka deklaruar se merret me 

shitjen e druve së bashku me vëllain  e tij. Ka pohuar se një herë ka biseduar përmes të 

telefonit me të dënuarin Xh., e ka lutur nëse ka mundësi që ta liroi vëllain e tij i cili 

transportonte dry, por pjesa tjetër e bisedës nuk i kujtohet. I dënuari, i ballafaquar me 

transkripet e bisedave telefonike, nuk ka mohuar faktin se ka komunikuar përmes  

telefonit me dëshmitarët e përmendur si dhe faktin se ka kërkuar paratë , mbushje të 

telefonit dhe një kartelë-numër Z-Mobile, mirëpo e mohon qëllimin e kërkimit të hollave, 

madje deklaron se këto veprime ishin në kuadër të autorizimeve të tija zyrtare. Për më 

tepër ka deklaruar se dëshmitarët K.Rr. dhe N.I., ishin informatorë të tij, mirëpo, për 

këtë nuk ka njoftuar eprorët-hierarkinë e policisë dhe se ata tani nuk janë informatorë. 

Për të gjitha këto gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të detajizuara në 

aktgjykimin në veçanti vlerësimet lidhur me kundërthëniet ne mes të mbrojtjes së të 

dënuarit dhe dëshmitarëve.  

       Bazuar në provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor, rezulton se përfundimi i 

gjykatës së shkallës së parë të cilin e ka konfirmuar edhe ajo e shkallës së dytë, lidhur 

me përshkrimin faktik dhe cilësimit juridik  të veprës penale, për të cilën i dënuari është 

shpallur fajtorë, janë të drejta dhe të ligjshme, meqë në mënyrë të padyshimtë është 

vërtetuar se i dënuari, me dashje, në kuadër të veprimeve inkriminuese, duke i tejkaluar 

kompetencat zyrtare, dëshmitarëve iu ka mundësuar të merren me transportimin ilegal 

të druve dhe kafshëve, për çfarë si kundër shpërblim ka kërkuar të holla, mbushje 

telefonike dhe kartele telefoni. Prandaj sado që i dënuari përpiqej që ta bind gjykatën se 

këto veprime i ka ndërmarr në kuadër të autorizimeve zyrtare, këtë nuk arriti, meqë me 
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prova tjera dëshmitë e dëshmitarëve, në veçanti nga transkriptet e bisedave telefonike 

është zhvlerësuar mbrojtjen e tij dhe rrjedhimisht drejtë është aplikuar ligji penal. 

       Në kërkesë theksohet se edhe aktgjykimi i shkallës së dytë është i pa ligjshëm 

meqë kjo gjykatë nuk ka përmbushur kërkesat nga neni 7 par.2 të KPPK, më pas 

mbrojtësi citon këtë dispozitë mirëpo, nuk jep arsye se ku qëndron ky dimension i 

shkeljes, prandaj kjo gjykatë pretendimin në fjalë  në pajtim me dispozitës së nenit 436 

par.1 të KPPK e refuzoj si të pa bazuar. 

       Edhe pse si bazë juridike të këtij mjeti juridik, qëndron shkelja e ligjit penal, në 

kërkesë nuk janë dhënë arsye se në çfarë  manifestohen këto shkelje, prandaj gjykata 

Supreme këtë pretendim e refuzoj si të pabazuar në mbështetje me dispozitën e lartë 

cekur.   

       Nga arsyet e cekura më sipër, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është refuzuar 

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

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 
Pml.nr.151/2018, më 2 korrik 2018 

 
 

Procesmbajtësi,                            Kryetare e kolegjit,  
  Bujar Balaj                                  Nesrin Lushta 
 

 

 

 

 

 


