
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA SUPREME 
 

 

1 (2)  

2
0

2
2

:0
7

0
7

6
7
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Numri i dokumentit:     03035529 

 

Pml.nr.156/2022 

                                                      
        

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

kryetare e kolegjit, Rasim Rasimi dhe Agim Maliqi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional 

Sherif Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të pandehurit H.R. nga I., për shkak 

të veprës penale konflikti i interesit nga neni 424 par.2 lidhur me par.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të 

ligjshmërisë të Prokurorit të Shtetit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PAKR.nr.326/2021 të datës 12.11.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur, më datë  

16.05.2022, mori këtë: 

 

 

                                             A  K  T  V  E  N  D  I  M 

 

 

 

        Pushohet procedura penale e përfunduar me formë të prerë me aktgjykimin e Gjykatës 

Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.25/2018 të datës 14.06.2021 dhe 

aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.326/2021 të datës 12.11.2021. 

 

 

                                                A  r  s  y  e  t  i  m  

 

  

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

PKR.nr.25/2018 e datës 24.06.2021, të pandehurin H.R. e ka shpallur fajtor për veprën penale 

konflikti i interesit nga neni 424 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, dhe e ka gjykuar me dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, të cilin dënim me burg i dënuari do ta vuaj pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Të pandehurit i është shqiptuar edhe dënimi plotësues - 

ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik në 

kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili dënim plotësues do të fillojë të ekzekutohet pasi që i akuzuari 
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ta vuajë dënimin me burg. I pandehuri është obliguar që të paguajë shpenzimet e procedurës 

penale  në shumën prej 50 €, të paushallit gjyqësor shumën prej 50 €, si dhe në emër të 

kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 50 €. 

        

      Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës - Departamenti për Krime të Rënda, 

me aktgjykimin PAKR.nr.326/2021 të datës 12.11.2021, e ka aprovuar ankesën e mbrojtësit të 

pandehurit, e ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë ashtu që të pandehurin 

H.R. e ka liruar nga akuza, në pajtim me nenin 364 par.1 nënpar.1.1 të KPPK, me çka kishte për 

të kryer veprën penale konflikti i interesit nga neni 424 par.2 lidhur me par.1 të KPRK. 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetote të gjykatës.  

         

      Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur 

Zyra e Kryeprokuroriit të Shtetit me parashtresën KMLP.I.nr.5/2022 të datës 07.03.2022, me 

propozim që Gjykata Supreme kërkesën ta aprovoj si të bazuar dhe të konstatoj se aktgjykimi i 

Gjykatës së Apelit të Kosovës është përfshirë me shkelje të ligjit penal në dobi të pandehurit dhe 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale.  

 

        Gjykata Supreme e Kosovës duke u bazuar në Certifikatën  e vdekjes nr.V10490795 të datës 

28.03.2022, e lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në Istog, ka konstatuar se i dënuari ka vdekur 

më datë 09.03.2022. 

         

      Andaj, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është paraqitur kur i pandehuri ishte gjallë dhe 

nuk ka mundur të aplikohet dispozita e nenit 433 par.2 të KPPK. 

         

     Bazuar në njoftimin - Certifikatën e vdekjes, dhe konfrom dispozitës së nenit 160 të KPPK-

së u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. Kjo dispozitë ligjore i referohet prokurorit të 

shtetit, gjatë rrjedhjes së procedurës penale, por pasi deri te vdekja ka ardhur pasi aktgjykimi e 

ka marr formën e prerë, atë e aplikoj Gjykata Supreme, në këtë fazë të procedurës penale. 

 

 

GJYKATA SUPREME  E KOSOVËS – PRISHTINË 

Pml.nr.156/2022, më datë 16.05.2022 

 

 

Bashkëpunëtori profesional,                                        Kryetarja e kolegjit, 

      Sherif Krasniqi                                                                       Nesrin Lushta 


