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Pml.nr.165/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

       GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Nesrin Lushta, 

kryetare e kolegjit, Rasim Rasimi dhe Valdete Daka, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale 

Mirlinda Mejzini-Simnica, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit S.T., për shkak të 

veprës penale falsifikim i parasë, nga neni 244 par.2 të KPK-së, duke vendosur, sipas kërkesës për 

mbrojtjen e ligjshmërisë e paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit, kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Mitrovicë P.nr.15/2012 të datës 20.03.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PAKR.nr.175/2018 të datës 22.05.2018, në seancën e kolegjit, të mbajtur më datë 

24.07.2018, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ Y K I M 

 

 

         Me miratimin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit S.T. anulohen 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë P.nr.15/2012 i datës 20.03.2018 dhe aktgjykimi i 

Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.175/2018 i datës 22.05.2018 dhe lënda i kthehet gjykatës së 

shkallës së parë në rivendosje. 

 

 

A r s y e t i m 

 

        

       Gjykata Themelore në Mitrovicë me aktgjykimin P.nr.15/2012 të datës 20.03.2018, të dënuarin 

S.T., e ka shpallur fajtor për veprën penale falsifikim i parasë nga neni 244 par.2 të KPK-së dhe i ka 

shqiptuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve. Në dënimin e shqiptuar i ka llogaritur 

edhe kohën e kaluar në paraburgim prej datës 19.01.2012 e gjer me datën 15.02.2013. Të dënuarit i 

janë konfiskuar paratë e falsifikuara në shumë prej 7200 (shtatëmijë e dyqindtë) €. I  dënuari është 

obliguar që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguajë shumën prej 100 €. 
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       Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.175/2018 të datës 22.05.2018, me 

aprovimin e ankesës së mbrojtësit të dënuarit e ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë përkitazi 

me cilësimin juridik dhe vendimit mbi dënimin dhe llogaritjen e kohës së kaluar në paraburgim, 

ashtu që ka gjetur se në veprimet e të dënuarit formohen elementet e veprës penale falsifikim i parasë 

nga neni 302 par.2 të KPRK-së, për të cilën e gjykon me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1(një) 

viti e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 

19.01.2012 e deri më datën 15.10.2012. 

 

       Kundër aktgjykimeve të kundërshtuara kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit S.T., av. R.K., nga Mitrovica, për shkak të shkeljes së ligjit penal, me 

propozim që Gjykata Supreme e Kosovës ta aprovoj si të bazuar kërkesën dhe ti anulojë aktgjykimet 

e kundërshtuara dhe çështjen ta kthej në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. 

 

       Prokurori i Shtetit i Kosovës në Prishtinë, me parashtresën KMLP.II.nr.121/2018, e datës 

27.06.2018, ka propozuar, që kërkesa të refuzohet si e pabazuar. 

 

       Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, të mbrojtësit të dënuarit pretendohet se  në dëm të 

dënuarit është shkelur ligji penal sepse gjykata e faktit nuk dëshmoi dashjen si element thelbësor të 

kryerjes së kësaj vepre penale, pasi që e njëjta nuk kryhet nga pakujdesia, e nëse i dënuari ka pasur  

qëllim me i vu në qarkullim paratë e falsifikuara ai këtë lehtë ka mundur ta realizoi në periudhën 

kohore prej 27.05.2011 e gjer më 28.09.2011, mirëpo, ai këtë as që ka tentuar. Përndryshe i dënuari e 

kuptoi se paratë që i gjeti në Prishtinë janë të falsifikuara kur e hapi plikon në Mitrovicë. Më tej në 

kërkesën e mbrojtësit të dënuarit theksohet se për këtë vepër penale nga par.1 e 2 të nenit 302 të 

KPRK përveç dashjes duhet të ekzistoi edhe qëllimi për ti vënë në qarkullim paratë e falsifikuara si të 

vërteta, e i dënuari nuk tentoi për ti vënë në qarkullim paratë por i mbajti të ngujuara në dhomën e 

fjetjes nga frika se mos po i bijën në dorë 9 (nëntë) fëmijëve të tij për ti venë në qarkullim. Sjellja e 

tillë e të dënuarit përjashton dashjen e tij për ti venë paratë e falsifikuara në qarkullim.  

 

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

kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK-së dhe pasi vlerësoi pretendimet në 

kërkesë konstatoi se: 

 

       kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e bazuar. 
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       Sipas pretendimeve në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë aktgjykimi i shkallës së parë është i 

përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale për arsye se në të nuk janë 

paraqitur arsyet për faktet vendimtare dhe pasi që këto shkelje nuk janë eliminuar me aktgjykimin e 

shkallës së dytë. Theksi i veçantë në këtë mjet juridik ka të bëjë me mangësinë e arsyeve për atë se i 

dënuari a është ekzekutor i veprës penale për të cilën është shpallur fajtor, apo jo. 

 

       Gjykata Supreme e Kosovës, konstatoj se sipas shkresave të çështjes dhe aktgjykimit të 

kundërshtuar nuk rezulton të jenë kontestuese rrethanat se i dënuari ka mbajtur në shtëpinë e tij në 

Mitrovicë para të falsifikuara, e cila gjë është vërtetuar edhe me ekspertizën e agjencisë së forenzikës 

datë 13.10.2011, e kjo është vërtetuar edhe me provat materiale si në shkresat e lëndës dhe nga vet 

mbrojtja e të dënuarit. 

 

        Mirëpo në aktgjykimin e shkallës së parë nuk ka arsyetim për faktet vendimtare, për ato që 

paraqesin elemente qenësore të veprës penale për të cilën i dënuari është shpallur fajtor, siç me vend 

theksohet në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë se a ka ekzistuar dashja e të dënuarit për kryerjen 

e kësaj vepre penale si element thelbësor e kësaj vepre penale.  

 

       Gjykata e shkallës së parë nuk ka arsyetuar dashjen e të dënuarit siç është përcaktuar me 

dispozitën e nenit 21 të KPRK të KPRK-së “Vepra penale është kryer me dashje  kur kryesi ka qenë  

i vetëdijshëm për veprën e vet dhe ka dashur që ta kryejë, apo kur ka qenë i vetëdijshëm se për shkak 

të veprimit apo mosveprimit të tij mund të shkaktohet pasoja e ndaluar, por e ka pranuar, është 

dakorduar që të shkaktohet ajo pasojë...”, ashtu që në rastin konkret nuk është arsyetuar ky element i 

kësaj vepre penale, gjegjësisht se i dënuari ka pasur për qëllim që paranë e falsifikuar ta vejë në 

qarkullim. 

        

       Sipas dispozitës së nenit 302 par.2 të KPRK, veprimet me të cilat kryhet vepra penale nga par.2 i 

këtij neni janë paraqit në mënyrë alternative dhe atë a) marrja (furnizimi) b) vënia në qarkullim e 

parasë së falsifikuar, c) transportimi i parasë së falsifikuar, d) përdorimi i parasë së falsifikuar dhe    

f)  posedimi i parasë së falsifikuar me qëllim që të vihet në qarkullim si e vërtetë. Në rastin konkret 

mungojnë arsyet për qëllimin e të dënuarit që paratë e falsifikuara ti vërë në qarkullim, që ndërlidhet 

me faktin se i ka mbajtur në shtëpinë e tij dhe nuk është zënë duke tentuar që ti venë në qarkullim, 

por kallëzimi penal është bërë nga fëmijët e tij. 
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         Nga të gjitha këto, u konkludua se aktgjykimi i shkallës së parë është i përfshirë me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 12 të KPPK të cilat nuk janë 

eliminuar me aktgjykimin e shkallës së dytë, për çka kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e 

bazuar, që rezultojë me marrjen e vendimit për anulimin e aktgjykimeve të kundërshtuara dhe 

shqyrtim të serishëm. 

 

          Në shqyrtimin e serishëm gjyqësor, gjykata e shkallës së parë duhet të mënjanojë shkeljet 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, duke dhënë arsye ligjore për faktet relevante të 

cekura në këtë aktgjykim, bazuar në vlerësimin e provave të gjertanishme,  dhe të marr një 

vendim të drejt dhe të ligjshëm në këtë çështje penalo juridike.  

         

         Nga këto arsye, kjo gjykatë konform nenit 438 par.1 pika 1.2 të KPPK,  vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                             

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- PRISHTINË 

Pml.nr.165/2018, më datë 24.07.2018 

                                                                                                     

 

                                                                                                                                

Procesmbajtësja,            Kryetarja e kolegjit, 

Mirlinda Mejzini-Simnica               Nesrin Lushta  

   

  
 

 

 

 


