
Pml.nr.198/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Agim Maliqi dhe Nebojsha Boriçiç, anëtar, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 

Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarve: A.T. dhe N.B., për shkak të veprës 

penale në bashkëkryerje marrja e ryshfetit, nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 

duke vendosur përkitazi me kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësit e të 

dënuarit A.T., av. N.S. dhe av. S.S. dhe nga i dënuari N.B., kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prizren - Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.83/2018 të datës 06.02.2019 

dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.197/2019 të datës 22.05.2019, në 

seancën e kolegjit të mbajtur më 20 gusht 2019, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

       Refuzohen si e pabazuara kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësve të të dënuarit 

A.T. dhe e të dënuarit N.B., të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren - 

Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.83/2018 të datës 06.02.2019 dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.197/2019 të datës 22.05.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

 

        Gjykata Themelore në Prizren- Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr.83/2018 të datës 06.02.2019, të dënuarit A.T. dhe N.B., i ka shpallur fajtor për veprën 

penale në bashkëkryerje marrja e ryshfetit, nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së 

dhe i ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje secilin me nga 6 (gjashtë) muaj dhe dënim me 

gjobë në lartësi prej 500 (pesëqind) €. Të dënuarit janë obliguar në pagesën e paushallit gjyqësor 



secili në shumë prej nga 100 €, si dhe nga 50 € në fondin për kompensimin e viktimave të krimit, 

kurse të dëmtuarit ti kompensojnë dëmin e shkaktuar në shumë prej 100 €.  

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.197/2019 e datës 22.05.2019, ka 

refuzuar si të pabazuara ankesat e Prokurorisë Themelore në Prizren dhe mbrojtësve të të 

dënuarve dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. 

 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë kanë paraqitur: 

 

        - mbrojtësit e të dënuarit A.T., av. N.S. nga Prishtina dhe av. S.S. nga Suhareka, për shkak 

të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me 

propozim që Gjykata Supreme e Kosovës ta aprovojë si të bazuar kërkesën për mbrojtje të 

ligjshmërisë, të anuloj aktgjykimet e kundërshtuara dhe çështjen ta kthej në rivendosje në 

gjykatën e shkallës së parë; 

 

        - i dënuari N.B., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe 

shkeljes së ligjit penal, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës ta aprovojë si të bazuar 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të anuloj aktgjykimet e kundërshtuara dhe çështjen ta kthej 

në rivendosje në gjykatën e shkallës së parë. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.143/2019 e datës 

09.07.2019, ka propozuar që kërkesat të refuzohen si të pabazuara. 

 

         Pretendimet e paraqitura në kërkesë 

 

Mbrojtësi i të dënuarit A.T., av. N.S., në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë thekson se 

me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë është shkelur dispozita e nenit 7 par.1 dhe 2 të 



KPPK-së, pasi që nuk janë marrë në konsiderim provat që shkojnë në favor të të dënuarit por 

vetëm ato që shkojnë në disfavor të tij, duke u bazuar në aktakuzën në të cilën nuk janë 

përshkruar veprimet inkriminuese individuale të të dënuarve, por vetëm janë përgjithësuar 

veprimet e tyre.  

 

        Në kërkesë theksohet se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të dispozitës së nenit 384 

par.1 nënpar.1.8 të KPPK-së, pasi që aktgjykimin e ka mbështetur në prova të papranueshme dhe 

atë në deklarimet e të dënuarve të dhëna në polici ashtu që mbi 80% e pyetjeve nga ana e 

zyrtarëve policor ishin pyetje orientuese dhe tendencioze e po ashtu ky trend i pyetjeve të tilla ka 

vazhduar edhe gjatë pyetjeve të prokurorit të shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

        Gjykata e shkallës së parë pretendohet se me rastin e përpilimit të aktgjykimit të saj ka 

shkelur dispozitën e nenit 370 par.6 të KPPK-së, duke mos arsyetuar në mënyrë të qartë dhe të 

plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsye i konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuara dhe po ashtu 

nuk ka paraqitur arsyetim përkitazi me mos miratimit të propozimit të palëve përkatësisht mos 

dëgjimin e dëshmitarit B.G.. 

 

         Më tutje pretendohet se dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është 

konfuz dhe i pakuptueshëm, ashtu që përkundër shkeljeve të theksuara edhe gjykata e shkallës së 

dytë e vërteton aktgjykimin e atakuar dhe me këtë rast po ashtu bën shkelje të dispozitave të 

procedurës penale.   

 

        Aktgjykimi i kundërshtuar pretendohet se përmban edhe shkelje të ligjit penal pasi që në 

rastin konkret nuk ka pasur prova të mjaftueshme në të cilat do të bazohej fakti se në veprimet e 

të dënuarit është formuar figura e veprës penale të marrjes së ryshfetit, ashtu që me këtë rast 

është shkelur ligji penal edhe bazuar në faktin se gjykata e shkallës së parë nuk ka marrë për bazë 

rrethanat lehtësuese por vetë rrethanat rënduese. 

 

        Mbrojtësja e të dënuarit A.T., av. S.S., në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë thekson se 

dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është në kundërshtim të plotë me 

arsyetimin e paraqitur dhe po ashtu në kundërshtim me provat e administruara, për më tepër fare 

nuk është administruar si provë deklarimi i punonjësit tjetër të pylltarisë-dëshmitarit B.G. dhe po 

të administrohej kjo provë do të ndryshonte vendimi i marrë nga ana e gjykatës. 



 

        Po ashtu pretendohet në aplikimin e gabuar të ligjit penal pasi që i dënuari A.T., është 

shpallur fajtor dhe është gjykuar për një vepër penale e cila nuk është kryer nga ana e të dënuarit, 

meqë i dënuari askujt nuk i ka marrë e as kërkuar ryshfet edhe pse gjatë shqyrtimit gjyqësor i cili 

është zhvilluar ndaj të pandehurit F.Q., ka deklaruar se nuk po i duket se ky person është personi 

të cilin e ka ndaluar në pyll dhe kjo deklaratë ishte bërë për faktin se ishte fillestar në detyrë dhe 

jo se kishte marrë ryshfet, për të deklaruar në këtë mënyrë. 

 

         Në kërkesë i dënuari N.B., thekson se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë i vërtetuar 

nga ana e gjykatës së shkallës së dytë është në kundërshtim me nenin 384 par.1 nënpar.1.8 të 

KPPK-së, pasi që është i mbështetur në prova të papranueshme të dhëna në polici dhe prokurori. 

 

        Pretendohet se me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë është shkelur neni 370 par.6 

dhe 7 i KPPK-së, pasi që nuk janë paraqitur arsyet për çdo pikë të aktgjykimit duke mos 

paraqitur në mënyrë të plotë dhe të qartë se cilat fakte dhe për çfarë arsye i konsideron të 

vërtetuara apo të pavërtetuara përkitazi me veprimet inkriminuese dhe, për më tepër, konsideron 

se pa prova është shpallur fajtor dhe është gjykuar. 

 

        Në kërkesë theksohet se në rastin konkret është shkelur edhe ligji penal konkretisht 

dispozita e nenit 385 par.1 nënpar.1.5 të KPPK-së, pasi që dispozitivi i aktakuzës në tërësi është 

bartur në dispozitivin e aktgjykimit.  

 

        Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të 

nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK-së dhe pas vlerësimit të pretendimeve në 

kërkesë, gjeti se: 

 

        kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë nuk janë të bazuara. 

 

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

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

penale dhe shkelje të ligjit penal siç pretendohet. 



 

        Në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë me të drejtë është theksuar se në 

veprimet e të dënuarve A.T. dhe N.B, janë manifestuar të gjitha elementet qenësore të figurës së 

veprës penale në bashkëkryerje marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 të KPRK-së dhe me këtë 

rast në mënyrë të qartë dhe të plotë janë përshkruar veprimet inkriminuese të tyre. Në faqen e 10 

të arsyetimit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është theksuar fakti se të dënuarit A.T. 

dhe N.B., në bashkëkryerje kanë ndërmarrë veprimet e përshkruara inkriminuese dhe atë i 

dënuari A.T., të dëmtuarit F.Q., i premton se nuk do ti shkruaj fletëparaqitje për dëmtimin e 

pyllit dhe pastaj gjatë dëshmisë së tij në shqyrtimin gjyqësor të zhvilluar kundër F.Q., në 

Gjykatën Themelore në Prizren-Dega në Suharekë kishte deklaruar se nuk ishte personi që kishte 

bërë prerjen e drunjtëve dhe bazuar në dëshminë e tij prokurori i shtetit është tërhequr nga akuza 

ndaj të pandehurit F.Q.. 

 

        Gjykata e shkallës së parë arsyetimin e aktgjykimit të saj e ka bazuar në provat e 

administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor përkatësisht dëshminë e dëshmitarëve F.Q. dhe Xh.Sh., 

mirëpo edhe duke u bazuar në provat materiale përkatësisht procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor 

dhe aktgjykimin refuzues të marrë nga ana e Gjykatës Themelore në Prizren-Dega në Suharekë, 

përkitazi me të pandehurin F.Q., ashtu që bazuar në dëshminë e dëshmitarit - tani të dënuarit 

A.T., prokurori i shtetit është tërhequr nga akuza dhe është marrë aktgjykim refuzues. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës,  konstatoi se në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë janë paraqitur arsye të mjaftueshme përkitazi me faktet e vërtetuara në këtë 

çështje penale, dhe për më tepër, është arsyetuar çdo pikë e aktgjykimit duke u bazuar në 

dispozitën e nenit 370 par.6 të KPPK-së, ashtu që arsyetimin e përshkruar nga ana e gjykatës së 

shkallës së parë në tërësi e pranon edhe Gjykata Supreme e Kosovës.  

 

         Pretendimet përkitazi me faktin se dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë 

është konfuz dhe i pakuptueshëm, sipas Gjykatës Supreme të Kosovës nuk është i bazuar pasi që 

në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë në mënyrë të qartë dhe të hollësishme 

janë përshkruar veprimet konkrete që kanë ndërmarrë secili nga të dënuarit dhe po ashtu 

veprimet e tyre kanë qenë tërësisht në dritën e bashkëkryerjes pasi që edhe sipas dispozitës së 

nenit 31 të KPRK-së, bashkëkryerja është përcaktuar si veprim i dy apo më shumë personave 

duke marrë pjesë në kryerjen e veprës penale, ashtu që në rastin konkret rezulton se në tërësi janë 



përmbushur aspektet e bashkëkryerjes pasi që secili i dënuar ka marrë pjesë në kryerjen e veprës 

penale. 

 

        Sa i përket pretendimeve të theksuar në kërkesat e mbrojtësve të të dënuarit A.T. dhe të 

dënuarit N.B. përkitazi me shkeljet e dispozitës së nenit 384 par.1 nënpar.1.8 të KPPK-së, 

përkatësisht se aktgjykimi është i mbështetur në prova të papranueshme pasi që gjatë 

deklarimeve të të dënuarve gjatë procedurës hetimore pyetjet atyre u janë parashtruar në mënyrë 

orientuese dhe tendencioze dhe se nuk është bërë leximi i dëshmisë së dëshmitarit B.G., Gjykata 

Supreme e Kosovës gjen se këto pretendime nuk janë të bazuara. Të dënuarit A.T. dhe N.B. gjatë 

procedurës hetimore përveç marrjes në pyetje nga ana e hetuesve policor gjithashtu janë dëgjuar 

edhe nga ana e prokurorit të shtetit kurse dëgjimi i tyre në cilësi të të pandehurve është zhvilluar 

në tërësi sipas dipozitave të KPPK-së, për më tepër, deklarimet e tyre i kanë konfirmuar edhe 

gjatë shqyrtimit gjyqësor siç rezulton nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor dhe me këtë rast po 

ashtu pyetjet janë parashtruar duke u respektuar në tërësi dispozitat e procedurës penale që 

aplikohen me rastin e dëgjimit të të pandehurve. Për më tepër, të dënuarit dhe mbrojtësit e tyre 

kanë pasur mundësi që të parashtrojnë pyetje dhe të bëjnë sqarime për provat e administruara 

gjatë shqyrtimit gjyqësor siç është përcaktuar me dispozitën e nenit 323 të KPPK-së. Duke u 

bazuar në shkresat e lëndës përkatësisht procesverbalet e shqyrtimit gjyqësor nuk është 

evidentuar se të dënuarit apo mbrojtësit e tyre të kenë pasur propozim për dëgjimin e dëshmitarit 

B.G. edhe pse rezulton se i njëjti gjatë procedurës hetimore është dëgjuar në cilësinë e 

dëshmitarit, megjithatë prokurori i shtetit nuk e ka propozuar që të dëgjohet gjatë shqyrtimit 

gjyqësor që është në diskrecionin e plotë tij e përveç kësaj mbrojtësit e të dënuarve dhe të 

dënuarit nuk kanë paraqitur propozim që i njëjti të dëgjohet gjatë shqyrtimit gjyqësor, andaj me 

këtë rast nuk është shkelur dispozita e nenit 370 par.7 e KPPK-së siç pretendohet në kërkesat e 

mbrojtësve të të dënuarit A.T. dhe të dënuarit N.B. 

 

        Pretendimi i paraqitur nga ana e të dënuarit përkitazi me bartjen e dispozitivit të aktakuzës 

në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, po ashtu nuk ishte pretendim i bazuar meqë 

përshkrimi i dispozitivit të aktakuzës në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë 

nuk paraqet shkelje pasi që gjykata e shkallës së parë pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në 

tërësi e ka vërtetuar gjendjen faktike siç është përshkruar në dispozitivin e aktgjykimit dhe me 

këtë rast nuk është e nevojshme që të bëhet ndryshim nga përshkrimi që është bërë në 

dispozitivin e aktakuzës, siç pa të drejtë pretendon i dënuari N.B. 



 

        Andaj, në rastin konkret në mënyrë të drejtë dhe të plotë, janë vlerësuar të gjitha rrethanat  

dhe drejt është aplikuar ligji penal dhe pretendimet në fjalë nuk ishin të bazuara.  

 

        Nga sa u parashtrua më lartë e në kuptim të nenit 437 par.1 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.198/2019, më 20 gusht 2019 

 

Procesmbajtësi,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

  Bujar Balaj                                       Nesrin Lushta 

 

 


