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                     Pml.nr.179/2018   

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Emine 

Mustafa, kryetare e kolegjit, Agim Maliqi dhe Nebojsha Boriçiç, anëtare, me bashkëpunëtorin 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit R.B., për shkak të 

veprës penale lëshimi i çeqeve pa mbulesë ose të rremë dhe keqpërdorimi i kartelave të bankës 

apo të kreditit nga neni 248 par.3 lidhur me par.1 të KPK-së, duke vendosur, sipas kërkesës për 

mbrojtjen e ligjshmërisë e paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit, av. M.M., kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Gjilan P.nr.1418/16 të datës 26.07.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës PA1.nr.1042/2017 të datës 24.04.2018, në seancën e kolegjit, të mbajtur më 

datë 23 gusht 2018, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ Y K I M 

 

 

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

R.B., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan P.nr.1418/2016 të datës 

26.07.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1042/2017 të datës 

24.04.2018. 

 

A r s y e t i m 

 

Vendimi i Gjykatës Themelore 

 

Gjykata Themelore në Gjilan, me aktgjykimin P.nr.1418/2016 të datës 26.07.2017, të 

dënuarin R.B., e ka shpallur fajtor për veprën penale lëshimi i çeqeve pa mbulesë ose të rremë 

dhe keqpërdorimi i kartelave të bankës apo të kreditit nga neni 248 par.3 lidhur me par.1 të KPK-

së dhe e ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse brenda afatit prej 2 (dy) vitesh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit i dënuari 

nuk kryen vepër tjetër penale. Në emër të paushallit gjyqësor është obliguar që t`a paguaj 

shumën prej 50€, kurse në emër të shpenzimeve të procedurës penale shumën prej 245.28 €. Janë 
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konfiskuar të gjitha çeqet e sekuestruara nga i dënuari, kurse është obliguar që palës së dëmtuar 

t’i kompenzoj dëmin e shkaktuar në shumë prej 27.440 $. 

 

Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.1042/2017 të datës 24.04.2018, ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e prokurorit të shtetit dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës 

së shkallës së parë. 

 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi 

i të dënuarit, av. M.M. nga Gj., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të  procedurës 

penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta aprovoj si të 

bazuar kërkesën dhe të i anuloj aktgjykimet e kundërshtuara dhe të dënuarin ta liroj nga akuza 

apo çështjen ta kthej në gjykatën e shkallës së parë në rivendosje. 

 

 Mendimi i Prokurorit të Shtetit 

 

       Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.nr.130/2018 e datës 

20.07.2018, ka propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar. 

 

Pretendimet e paraqitura në kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë  

 

Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, theksohet se aktgjykimi i gjykatës së shkallës 

së parë dhe i gjykatës së shkallës së dytë, janë marrë me shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.8 të KPPK-së, meqë aktgjykimi i gjykatës së 

shkallës së parë bazohet në provë të papranueshme, përkatësisht bazuar në procesverbalin e 

bastisjes. Ceket se janë konfiskuar pesë çeqe edhe pse aty janë marrë 67 çeqe e po ashtu mungon 

nënshkrimi në procesverbal i dëshmitarit të dytë i cili nuk ka nënshkruar këtë procesverbal. Po 

ashtu pretendohet se është shkelur edhe dispozita e nenit 384 par.1 nënpar.1.10 të KPPK-së, 

meqë në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë janë konfiskuar çeqet pa propozimin e 

prokurorit të shtetit dhe me këtë rast është tejkaluar akuza.  
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Në kërkesë më tutje, pretendohet se gjykata e shkallës së parë aktgjykimin nuk e ka 

përpiluar sipas dispozitës së nenit 384 par.1 nënpar.1.12 të KPPK-së, përkatësisht nenit 370 par.7 

të KPPK-së, pasi që nuk ka paraqitur në mënyrë të qartë dhe të plotë se cilat fakte dhe për çfarë 

arsye i ka konsideruar të vërtetuara apo të pavërtetuara dhe po ashtu edhe përkitazi me vërtetimin 

e përgjegjësisë penale të të dënuarit. 

 

Pretendohet më tutje se janë bërë shkelje pasi që gjykata e shkallës së parë e  ka shpallur 

fajtor dhe e ka dënuar të dënuarin edhe pse në veprimet e tij nuk janë formësuar elementet e 

veprës penale për të cilën është shpall fajtor dhe është dënuar meqë në rastin konkret edhe pse ka 

ekzistuar vetëm elementi objektiv, pasi që nuk është kontestuese se i dënuari i ka lëshuar çeqe në 

qarkullim në bankën Raiffeisen. Megjithatë nuk ka ekzistuar elementi subjektiv përkatësisht 

dashja e të dënuarit për të lëshuar çeqet pa mbulesë pasi që me kujdes së pari ka përdorë vetëm 

një çek e pastaj pas verifikimit nga ana e bankës se është në rregull ka vazhduar me përdorimin 

gjegjësisht ofrimin e çeqeve të tjerë e të cilët i ka pranuar nga personi R.P. nga E.B.A, përmes 

postës DHL e pastaj pasi ka ndal për veti 10% të vlerës së çekut, kurse paratë tjera ia ka dërguar 

personit J.T. në D. përmes transferit përmes agjensionit Western Union. Ashtu që i dënuari nuk 

ka qenë në dijeni se po përdor çeqe të cilat nuk kanë pasur mbulesë por këtë e ka kuptuar pasi që 

është filluar procedura penale ndaj tij. 

 

Përkitazi me shkeljen e ligjit penal pretendohet se gjykata e shkallës së parë ka tejkaluar 

kompetencat me rastin e konfiskimit të çeqeve pasi që nuk ka paraqitur arsyetim të plotë për 

konfiskimin e tyre.  

 

Po ashtu pretendohet se shkeljet e bëra nga gjykata e shkallës së parë nuk janë evituar në 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë pasi që edhe kjo gjykatë nuk ka paraqitur arsyetim për 

pretendimet ankimore. 

 

Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

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: 
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kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 

Nuk janë të bazuara pretendimet e paraqitura në kërkesë, se aktgjykimi i shkallës së parë 

dhe aktgjykimi i shkallës së dytë, janë marrë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale. Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk bazohet në provë të papranueshme siç 

pretendohet me kërkesë meqë procesverbalin e bastisjes së banesës së të dënuarit e ka nënshkruar 

dëshmitarja A.Sh., e për më tepër, edhe vet i dënuari ka dhënë pëlqimin për dorëzimin e çeqeve 

të cilat i kishte në shtëpinë e tij. Me këtë rast është specifikuar se janë konfiskuar pesë çeka 

amerikan expres travel cheque dhe 65 A.t.ch., me numër serik, katër fletëdërgesa të W... dhe 

dokumente tjera përcjellëse, andaj nuk qëndron pretendimi se janë konfiskuar vetëm pesë çeqe, 

mirëpo janë konfiskuar çeqe dhe sendet të tjera të cilat janë shënuar në procesverbalin e bastisjes 

e cila bastisje është bazuar në urdhrin e gjyqtarit të procedurës paraprake të Gjykatës Themelore 

në Gjilan. 

  

Përkitazi me pretendimin se me rastin e konfiskimit të çeqeve është tejkaluar akuza meqë 

nuk ka pasur propozim të tillë për konfiskim, po ashtu është pretendim i pabazuar pasi që çeqet e 

konfiskuara është konstatuar se janë të falsifikuar bazuar në ekspertizën e datës 12.10.2011 dhe 

me këtë rast është krijuar baza e mjaftueshme që gjykata e shkallës së parë të i konfiskoj ato edhe 

pa propozim të prokurorit të shtetit siç është përcaktuar me dispozitën e nenit 60 par.1 të KPK-

së:  

“Sendet të cilat janë përdorur apo janë dedikuar për kryerjen e veprës penale apo sendet 

të cilat janë rezultat i kryerjes së veprës penale mund të merren nëse janë pronë e kryerësit”. 

 

Në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë janë paraqitur fakte të plota dhe të qarta dhe 

në mënyrë të detajuar janë arsyetuar të gjeturat e gjykatës. Aktgjykimet e kundërshtuara nuk 

përmbajnë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, meqë të gjitha faktet janë 

vërtetuar në mënyrë të plotë dhe për secilin fakt janë paraqitur të dhëna të arsyetuara në secilën 

pikë të aktgjykimit dhe janë dhënë arsyetime lidhur me faktet e vërtetuara dhe të pavërtetuara. 

Në mënyrë mjaft të detajuar janë vlerësuar të gjitha provat materiale, çeqet e konfiskuara dhe 

raporti i ekspertizës. Përmes dëgjimit të dëshmitarëve B.N., E.A., D.H., S.Rr., H.H., E.K. dhe 

M.H., e po ashtu edhe ekspertit I.T. është arsyetuar mjaftueshëm fakti se gjykata e shkallës së 

parë u ka besuar këtyre dëshmive dhe nuk i ka besuar versionit të paraqitur nga i dënuari se nuk 

ka qenë në dijeni se çeqet e vëna në qarkullim janë të falsifikuar.  
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Në mënyrë të drejtë gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e saj ka vërtetuar se në 

veprimet e të dënuarit janë formësuar të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës 

penale lëshimi i çeqeve pa mbulesë ose të rremë dhe keqpërdorimi i kartelave të bankës apo të 

kreditit nga neni 248 par.3 lidhur me par.1 të KPK-së, meqë i dënuari ka qenë në dijeni të plotë 

se bëhet fjalë për çeqe pa mbulesë dhe se vet sigurimi i tyre nga persona të panjohur dhe vetëm 

përmes kontakteve të postës elektronike e bën të besueshëm faktin se i dënuari ishte në dijeni se 

çeqet ishin pa mbulesë përkatësisht, të falsifikuar.  

 

Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë mjaftueshëm ka arsyetuar edhe pjesën e 

konfiskimit të çeqeve dhe nuk u gjet shkelje e pretenduar bazuar në faktin se konfiskimi i çeqeve 

nuk është bërë për shkak të konfiskimit të dobisë pasurore por, është bazuar në shqiptimin e 

dënim plotësues sipas dispozitave të nenit 54 dhe 60 të KPK-së, konfiskimi i sendeve mund të 

bëhet për sendet që janë të dedikuara për kryerjen e veprës penale. Ashtu që me të drejtë gjykata 

e shkallës së parë bazuar në faktin se sipas ekspertizës është vërtetuar se çeqet janë të falsifikuara 

bëri konfiskimin e tyre meqë të njëjtat po të ishin në dispozicion të të dënuarit ekzistonte rreziku 

se mund të përdoreshin për kryerjen e veprave tjera penale, andaj për këtë arsye është krijuar 

bazë e mjaftueshme për shqiptimin e dënimit plotësues edhe pa pasur propozim nga ana e 

prokurorit të shtetit.   

 

Po ashtu edhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë ka arsyetim të mjaftueshëm për të 

gjitha pretendimet ankimore dhe me të drejtë janë refuzuar këto pretendime dhe, për më tepër, në 

mënyrë të detajuar është arsyetuar secila pikë e pretendimeve ankimore, ashtu që të gjeturat e 

gjykatës së shkallës së dytë në tërësi i aprovon edhe Gjykata Supreme e Kosovës.  

 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është paraqitur për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, megjithatë bazuar në përmbajtjen e 

kërkesës, janë paraqitur pretendime për konstatimin e gabueshëm dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike, mirëpo, këto pretendime nuk janë vlerësuar nga Gjykata Supreme e Kosovës, meqë 

bazuar në dispozitën e nenit 432 par.2 të KPPK-së, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk 

mund të ushtrohet për shkak të konstatimit të gabueshëm dhe jo të plotë të gjendjes faktike. 
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Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishe e pabazuar dhe konform nenit  

437 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.179/2018, më datë 23 gusht 2018 

 

       Bashkëpunëtori profesional,                     Kryetarja e kolegjit, 

             Bujar Balaj Emine Mustafa 


