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      NË EMËR TË POPULLIT 

 

      GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – k, olegji i përbërë nga gjyqtarët Nesrin Lushta 

kryetare, Valdete Daka dhe Agim Maliqi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 

Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale të të pandehurve Sh.M. L.S., B.G dhe G.Sh., 

për shkak të veprës penale shpërdorim i detyrës zyrtare nga neni 339 par. 3 lidhur me 

par. 1 të KPK, duke vendosur sipas kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë të të pandehurit 

Sh.M., ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti 

për Krime të Rënda PKR.nr.216/2015 datë 7.12.2015, dhe aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës PAKr.nr.7/2017, datë 20.2.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me 

14.03.2018 morri këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

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

ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për 

Krime të Rënda PKR.nr. 216/2015 datë 7.12.2015, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës PAKr.nr. 7/2017 datë 20.2.2017. 

 

A  r s y e t i m 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti për Krime të 

Rënda, PKR.nr. 216/2015 datë 07.12.2015, ndaj të pandehurve Sh.M., L.S. dhe B.G 

është refuzuar akuza komfor nenit 389 par.1 të  KPK-së, për veprën penale shpërdorim 

i detyrës zyrtare nga neni 339 par.1 të KPK, ndërsa i pandehuri G.Sh., është liruar nga 

akuza për veprën penale shpërdorim i pozitës  zyrtare nga neni 339 par.3 lidhur me 

par.1 të KPK. Të gjithë të pandehurit ishin të akuzuar për shkak të veprës penale 

shpërdorim i pozitës zyrtare nga nenin 339 par.3 lidhur me par.1 të KPK. 

      Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës me aktgjykimin  

PAKR.nr.7/2017 datë 20.2.2017, ka refuzuar ankesat e të pandehurve Sh.M., L.S. dhe 

B.G dhe është  vërtetuar aktgjykimi i shkallës së parë. 

 Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka  paraqitur i 

dënuari Sh.M., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale 

dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të ndryshohen 
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dhe i pandehuri të lirohet nga akuza apo të anulohen dhe çështja ti kthehet gjykatës së 

shkallës së parë në rivendosje. 

       Prokurori i Shtetit me parashtresë KMLP.II.nr.106/2017 datë 5.7.2017, ka 

propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e parashtruar nga i pandehuri Sh.M., 

të refuzohet si e pabazë. 

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

në kuptim të dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPK, vlerësoi pretendimet 

në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë  gjeti se: 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

       Në kërkesë i pandehuri pretendon se gjykata të gjithë të pandehurit nuk i ka trajtuar 

në mënyrë të barabartë, sepse për të njëjtën vepër dhe për të njëjtat veprime të 

përshkruara morri dy vendime – aktgjykim refuzues dhe lirues, e të cilat nga përshkrimi 

faktik kanë qenë objekt i akuzës së njëjtë për të gjithë të akuzuarit. Ndërsa, Gjykata e 

Apelit edhe pse ekzistojnë kundërthënie të thella në mes të pjesës refuzuese dhe asaj 

lirues, nuk vepron sipas rekomandimeve të Gjykatës Supreme të Kosovës, se çështja 

penale nuk mund të bazohet në ekspertizën financiare, e kjo nënkupton se gjykata e 

shkallës së parë është dashur të vlerësoj të gjitha provat dhe pasi që të vlerësoi një nga 

një të nxjerr përfundim të drejtë dhe ligjore e jo vendime të ndryshme për të njëjtën 

akuzë. 

       Nga kjo rezulton se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe i shkallës së dytë 

janë të përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga nenin 

384 par.1 nën par.1.12 të KPPK. 

       Ndërsa si pasojë e shkeljeve të cekura është shkelë edhe ligji penale në dëm të 

pandehurit Sh.M., e që përbënë shkelje nga neni 385 par.1 të KPPK. 

       Gjykata Supreme duke vlerësuar pretendimet nga kërkesa si dhe shkresat e 

çështjes gjen se ndaj të pandehurve Sh.M., L.S., B.G dhe G.Sh., ka qenë e ngritur 

aktakuza për shkak të veprës penale shpërdorim i pozitës zyrtare nga neni 339 par.3 

lidhur me par.1 të KPK, ndërsa gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin 

PKR.nr.216/2015 datë 7.12.2015, ka refuzuar akuzën ndaj të pandehurve Sh.M. L.S. 

dhe  B.G, për shkak të veprës penale shpërdorim i detyrës zyrtare nga neni 339 par.1 të 

KPK pa dhënë arsyetim me shkrim për arsyet e refuzimit të akuzës, por duke u nisur 

nga fakti se aktgjykimi është bazuar në dispozitën e nenit 389 par.4 të KPPK, rrjedh se 

akuza është refuzuar për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale dhe atë pasi më 

parë, gjykata shkallës së parë ka bërë ri cilësimin e veprës penale për të akuzuarit në 

fjalë nga nenin 339 par.3 të KPK, si vepër penale më e rëndë në vepër penale nga  neni 

339 par.1 të KPPK, pra në vepër penale me të butë edhe pse për ketë nuk janë dhënë 

arsye përkitazi me ri cilësimin e veprës penale. Duhet të theksohet se gjykata e shkallës 

së parë nuk ka bërë arsyetimin e aktgjykimit duke u nis nga fakti se ka konsideruar se të 

pandehurit dhe prokurori i çështjes nuk kanë paralajmëruar ankesë në afat prej 8 ditëve 

(sipas nenit 400 të ish KPPK-së) andaj, aktgjykimi  nuk përmban arsyetim me shkrim. 
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     Gjykata Supreme gjen se  ankesat të cilat janë paraqitur ndaj këtij aktgjykimi nga 

ana e të pandehurve janë paraqitur në dobi të tyre dhe se në këtë çështje prokurori nuk 

ka ushtruar ankesë kundër aktgjykimit të shkallë së parë, dhe me të drejtë gjykata e 

shkallës së dytë ka vendosur që ti refuzoj këto ankesa sepse nëse gjykata e shkallës së 

dytë, eventualisht, do të anulonte aktgjykimin në fjalë dhe i njëjti do ti kthehej gjykatës 

së shkallës së parë në rivendosje, pozita e të pandehurve do të përkeqësohej. Nëse 

gjykata e shkallës së parë do të konstatoj se gabimisht ka bërë ri cilësimin e veprës 

penale nga vepra penale më e rëndë në vepër penale me të butë dhe në rivendosje të 

çështjes në fjalë mund të vinte deri te shpallja fajtor e të pandehurve, me çka do të 

shkelje parimi reformatio in peius. Pra në këtë çështje penale kemi situatën kur 

pavarësisht se a ka vendos drejtë apo jo gjykata e shkallë së parë ,kur ka bërë ri 

cilësimin e veprës penale  dhe kur ka gjet se ndjekja penale për këtë vepër është 

parashkruar, gjykata e shkallës së dytë është e limituar me parimin reformatio in peius, 

të cilën të drejtë ia garanton KPK të pandehurve.  

       Andaj, kjo Gjykatë konsideron se gjykata e shkallës së dytë drejtë ka vendos kur ka 

vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë duke u nisur nga fakti se aktgjykimi refuzuese i 

shkallës së parë ka qenë më i favorshëm për të pandehurit e nga arsyet e cekura më 

lartë. 

       Duke u nisur nga ky fakt Gjykata Supreme gjen se aktgjykimet e kundërshtuara nuk 

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

par.1 nënpar.1.12 të KPPK, dhe nuk është shkelur ligji penal në dëm të të pandehurit 

Sh.M.  

       Andaj, duke u bazuar në ato që u than më lartë e komfor nenit 437 të KPPK u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 
Pml.nr. 152/2017, më 14 mars 2018 

 
  Procesmbajtës,         Kryetare e kolegjit, 
   Bujar Balaj                       Nesrin Lushta 
 
 
 

  


