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          PML.nr.16/2016 

     NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Avdi Dinaj, 

kryetar, Nebojsha Boriçiq dhe Nesrin Lushta, anëtar, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 

profesionale Mirlinda Mejzini, procesmbajtëse, në çështjen penale të të pandehurve B. B. dhe L. 

K., për shkak të veprave penale dhënia e ryshfetit nga neni 428 par.1 të KPK, dhe veprës penale 

marrja e ryshfetit në ndihmë nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 33 të KPK, duke vendosur 

përkitazi me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të paraqitur nga Prokurori i Shtetit të 

Kosovës, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-Departamenti i Krimeve të 

Rënda në Pejë P.nr.302/2014 datë 31.08.2015, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit-

Departamenti për Krime të Rënda në Prishtinë PAKR.nr.490/2015 datë 10.11.2015, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më 29 shtator 2016, merr këtë: 

 

    A  K  T GJ  Y  K I  M  

 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e Prokurorit të Shtetit të 

Kosovës e paraqitur kundër aktgjykimit Gjykatës Themelore-Departamenti i Krimeve të Rënda 

në Pejë P.nr.302/2014 datë 31.08.2015, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit-Departamenti për 

Krime të Rënda në Prishtinë PAKR.nr.490/2015 datë 10.11.2015. 

 

    A  r  s y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-Departamenti i Krimeve të Rënda në Pejë 

P.nr.302/2014 datë 31.08.2015, të pandehurit B. B. dhe L. K., janë liruar nga akuza për veprat 
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penale marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 të KPK, dhe dhënia e ryshfetit nga neni 429 par.1 të 

KPK. Shpenzimet e procedurës penale është vendosur që të bien në barrë të mjeteve buxhetore të 

gjykatës.  

Në procedurën ankimore duke vendosur sipas ankesës së Prokurorit të Prokurorisë 

Themelore në Pejë, me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit -Departamenti për Krime të Rënda në 

Prishtinë PAKR.nr.490/2015 datë 10.11.2015, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën, ndërsa 

aktgjykimin e ankimuar e ka vërtetuar. 

Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur 

Prokurori i Shtetit të Kosovës KMLP.I.nr.16/2015 datë 11.01.2016, për shkak të shkeljes 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, shkeljeve të tjera të dispozitave të procedurës 

penale të cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor me propozim që konstatohet se 

gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale apo 

aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rivendosje.  

Përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur i pandehuri B. B., me 

propozim që kërkesa e Prokurorit të Shtetit  të refuzohet. 

Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit i shqyrtoi shkresat e çështjes 

konform dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas vlerësimit të pretendimeve 

që dalin nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë gjeti se. 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë Prokurori i Shtetit të Kosovës thekson se 

aktgjykimet e kundërshtuara janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale nga neni 384 par.1 të KPK, dhe shkelje tjera të dispozitave të procedurës penale të cilat 

kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit, pa i precizuar se për cilat shkelje bëhet fjalë. Në 

pasusin e 5 të faqes 2 të kërkesës përshkruhet dispozitivi i akuzës për të theksuar se me provat e 

administruara është vërtetuar se të akuzuarit janë kryerës të veprave penale për të cilat janë liruar 

nga akuza, ndërsa Prokurori pranë Prokurorisë Themelore i ka theksuar në ankesë duke 

pretenduar se këto fakte jo vetëm nga gjykata e shkallës së parë por edhe nga gjykata e shkallës 

së dytë nuk i kanë pasur parasysh me rastin e vendosjes së çështjes, pa dhënë arsyera për 

pretendimet ankimore pse janë të pabazuara.  
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Përkitazi me shkeljet e ligjit penal në kërkesë thekson se shkelja e ligjit penal 

konsiston në faktin se as gjykata e shkallës së parë e as ajo e shkallës së dytë nuk i kanë gjetur të 

akuzuarit fajtor për veprat penale për të cilat kanë qenë të akuzuar. 

Pretendimet e Prokurorit të Shtetit, në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë janë të 

pabazuara, nga këto arsyera. 

 Edhe përkundër faktit se Prokurorit të Shtetit të Kosovës, mund të paraqes kërkesë për 

mbrojtjen e ligjshmërisë për cilën do shkelje ligjore , kërkesa e paraqitur është e paqartë , e pa 

konkretizuar për faktin se në kërkesë thekson për shkelje esenciale nga neni 384 par.1 të KPPK, 

por edhe pse ky paragraf ka edhe 12 nënparagrafe, ndersa në kërkesë nuk theksohet se për cilin 

nënparagraf bëhet fjalë.  

Duhet theksuar se konform par.2 të nenit 3 të KPPK, mëdyshjet lidhur me ekzistimin e 

fakteve të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal 

interpretohen në favor të të pandehurit. 

Gjykata e shkallës së parë i ka administruar të gjitha provat e propozuara sipas akuzës 

ndërsa në arsyetimin e aktgjykimit elaboron si mbrojtjen e të pandehurve duke i paraqitur qartë 

dhe në mënyrë të plotë me ç’rast jep arsyerat për provat kundërthënëse duke dhënë arsyera edhe 

për kredibilitetin e deklaratave të dhëna në fazat të ndryshme të procedurës penale (faqe 5 të 

aktgjykimit të shkallës së parë), e po ashtu vlerëson edhe kredibilitetin e deklaratave  tjera të 

dhëna në faza të ndryshme të procedurës penale e që është e drejtë e gjykatës që provat e 

administruara t’i vlerësoj, me ç’rast jep arsyera mbi vlerësimin e tyre.  

Edhe gjykata e shkallës së dytë në faqen 2 të aktgjykimit përveç që bënë elaborimin e 

provave të administruara nga ana e gjykatës së shkallës së parë jep arsyera përkitazi me gjendjen 

faktike sipas pretendimeve ankimore të prokurorit të Prokurorisë Themelore , duke dhënë arsyera 

për faktet vendimtare si dhe për deklaratat e dhëna në faza të ndryshme të procedurës. 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e paqartë për faktin se në fillim të kërkesës 

si dhe në arsyetim të saj theksohet “të anulohen aktgjykimet e kundërshtuara dhe çështja t’i 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje”, por askund në kërkesë nuk theksohet se nëse 

çështja kthehet në rivendosje çka të veprohet për faktin se me rastin e marrjes së vendimit të ri, 

gjykatat detyrohen në ndalesën nga neni 395 të KPPK, që aktgjykimet e kundërshtuara nuk mund 

të ndryshohen në dëm të të pandehurve. 
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Meqë në kërkesë nuk është theksuar se cilat dispozita ligjore janë shkelur, ndërsa 

Gjykata Supreme e Kosovës kufizohet vetëm në verifikimin e shkeljeve ligjore në të cilat 

pretendohet në kërkesë nga arsyet e cekura kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është refuzuar si 

e pabazuar dhe konform dispozitës së nenit 437 të KPPK, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

është refuzuar dhe është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

   PML.nr.16/2016 datë 29 shtator 2016 

 

 

Procesmbajtës,        Kryetar i kolegjit, 

Mirlinda Mejzini           Avdi Dinaj 


