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Numri i dokumentit:     03348305 

 

Pml.nr.303/2022 

      

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët Agim Maliqi, 

kryetar, Valdete Daka dhe Mejreme Memaj, anëtare, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër  të dënuarit E.Sh., nga fshati 

S., komuna e P., për shkak të  veprës penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrës 

zyrtare nga neni 409 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur 

përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të dënuarit, paraqitur kundër aktgjykimit  të 

Gjykatës Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm P.nr.686/2021 të datës 13.09.2021 

dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1.nr.1593/2021 të datës 06.04.2022, në 

seancën e kolegjit të mbajtur më 11 gusht 2022, morri këtë: 

  

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e të dënuarit E.Sh.,  paraqitur 

kundër aktgjykimit  të Gjykatës Themelore në Prizren –Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.686/2021 të datës 13.09.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PA1.nr.1593/2021 të datës 06.04.2022. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 

        Gjykata Themelore në Prizren –Departamenti i Përgjithshëm, me aktgjykimin  

P.nr.686/2021 e datës 13.09.2021, e ka shpallur fajtor të dënuarin E.Sh., për shkak të veprës 

penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare nga neni 409 par.1 të KPRK-së dhe 

e ka gjykuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, i cili dënim në pajtim me të 

dënuarin, është zëvendësuar me dënim me gjobë në lartësi prej 800 (tetëqindtë) €. Këtë dënim i 
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dënuari është obliguar ta paguaj në dy këste mujore, duke filluar nga data 01 dhe 15, të çdo muaji 

vijues, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. I dëmtuari Z.T., për 

realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest të rregullt juridiko-civil. I 

dënuari është obliguar që  të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 50 € (pesëdhjetë) si dhe 

shumën prej  30 (tridhjetë ) € për kompensimin e viktimave të krimit, të gjitha këto në afat prej 

15 dite pasi që ky aktgjykim të merr formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

        Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin  PA1.nr.1593/2021 

e  datës 06.04.2022, ka refuzuar si të pabazuar ankesën e  të dënuarit E.Sh., ndërsa aktgjykimin 

e shkallës së parë e ka vërtetuar. 

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka ushtruar i  dënuari, 

E.Sh., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale,  me propozim që 

Gjykata Supreme e Kosovës ta aprovojë si të bazuar këtë kërkesë dhe aktgjykimet e 

lartpërmendura  t’i anuloj dhe ta kthej lëndën në rivendosje tek një gjyqtar tjetër. 

 

        Prokurori i Shtetit i Kosovës, me parashtresën KMLP.II.nr.183/2022 e datës 09.08.2022, ka 

propozuar që kërkesa e  të dënuarit të refuzohet si e pabazuar. 

 

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

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

gjeti se: 

 

        - kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 

        I dënuari E.Sh., në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë  pretendon se aktgjykimet janë të 

përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.1 

dhe nënpar.1.2 të KPPRK, të cilat shkelje konsistojnë në faktin se  gjykata e shkallës së parë me 

rastin e marrjes së vendimit për përjashtimin e gjyqtarit ,sipas kërkesës së të dënuarit i cili ka 

konsideruar se  gjyqtari është i njëanshëm gjatë shqyrtimit gjyqësor, vendim ky i marrë nga 

nënkryetari i Gjykatës Themelore të Prizrenit, Artan Sejrani, edhe pse në atë kohë kryetar i 

gjykatës ishte Ymer Hoxha. Pra sipas nenit 42 par.1 nënpar.1.1 të KPPK, është precizuar që për 

kërkesën lidhur me përjashtimin e gjyqtarit vendos kryetari gjykatës përkatëse e jo nënkryetari. 

 

        Edhe gjykata e shkallës së dytë, duke vendosur lidhur me pretendimet ankimore, nuk ka 

dhënë arsye se pse e ka refuzuar ankesën, lidhur me vendimin për përjashtim të gjyqtarit.  

 

        Gjykata Supreme duke vlerësuar pretendimet nga kërkesa si dhe bazuar në shkresat e 

çështjes gjen se duhet theksuar faktin se i dënuari me datën 24.02.2020, kishte paraqitur kërkesën 

me shkrim për përjashtimin e gjyqtarit Gani Kastrati, si gjyqtar individual në çështjen penale 

P.nr.1656/2017, kundër të dënuarit për shkak të veprës penale pengimi i personit zyrtar në 

kryerjen e detyrës zyrtare nga neni 409 par.1 të  KPRK-së, me arsyetim se i njëjti ishte i 

njëanshëm dhe se gjatë procedurës penale të zhvilluar kishte refuzuar disa kërkesa të propozuara 

e sidomos për shkak të faktit se i dënuari nuk ishte pajisur me shkresat e çështjes, dhe se sipas 
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ankesës kundër aktgjykimit të shkallës së partë ,i njëjti ishte anuluar mu për shkak të këtyre 

shkeljeve. Të gjitha këto tregonin se gjyqtari ishte i njëanshëm dhe se me këtë të dënuarit i ishin 

shkelur të drejtat për mbrojtje dhe parimi i barazisë së armëve .Lidhur me këtë kërkesë për 

përjashtim kishte vendosur nënkryetari i Gjykatës Themelore të Prizrenit, Artan Sejrani, edhe 

pse në atë kohë kryetar i gjykatës ishte Ymer Hoxha.  

 

        Kjo gjykatë gjen se nuk janë bazuara pretendimet se aktgjykimet janë të përfshira me 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.1 dhe 

nënpar.1.2  të KPPRK, ngase sipas nenit 14 par.4 të Ligjit për Gjykatat, “Nënkryetari i gjykatës 

ushtron detyrat e kryetarit të gjykatës në mungesë të tij, apo kur kryetari e ka të pamundshëm 

ushtrimin e detyrave të tij. Nënkryetari ushtron detyra tjera të cilat i delegohen me shkrim nga 

kryetari i gjykatës”. Pra, nënkryetari Artan Sejrani, kishte vendosur në kuadër të kompetencave 

të përcaktuara me Ligjin për Gjykatat, sepse kryetari i atëhershëm, Ymer Hoxha, kishte munguar 

dhe detyrën e tij e ushtronte nënkryetari. Për më tepër, në vendim për refuzim të kërkesës për 

përjashtim ,janë dhënë arsye të refuzimit, të  cilat arsye janë konfirmuar edhe nga gjykata e 

shkallës së dytë e cila me rastin e ankesës kishte shqyrtuar pretendimet ankimore lidhur me 

vendimin për përjashtim dhe kishte gjetur se nuk kishte arsye ligjore sipas nenit 39 par.3 të 

KPPRK, për përjashtim të gjyqtarit, e me çka pajtohet edhe kjo gjykatë.  

 

        Andaj nga arsyet e mësipërme, kjo gjykatë vlerëson se në rastin konkret nuk ka shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës penale, sepse si gjykata e shkallës së parë ashtu edhe 

gjykata e shkallës së dytë kanë bërë vlerësimin e duhur, dhe në bazë të vlerësimit të tillë i kanë 

nxjerrë aktgjykimet, të cilat si të drejta i pranon edhe kjo gjykatë. 

 

         Nga sa u parashtrua më lartë dhe në kuptim të nenit 437 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.303/2022, më 11 gusht 2022 

 

Procesmbajtësi,                                                        Kryetar i kolegjit, 

  Bujar Balaj                                                                 Agim Maliqi 


