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Numri i dokumentit:     02241217 

 

              Pml.nr.279/2021 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji në përbërje prej gjyqtarëve: Agim Maliqi, 

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

profesional, Bujar Balaj, si procesmbajtës, në çështjen penale të dënuarve; I.H.,  S.C, V.A dhe 

M.Sh, për shkak të veprës penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 

të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), si dhe ndaj të dënuarit Q.P, për shkak të veprës 

penale falsifikim i dokumenteve nga neni 398 par.2 të KPRK, duke vendosur sipas kërkesave 

për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësve të të dënuarve, të ushtruara  kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për krime të rënda, PKR.nr.359/2018 të datës 

16.12.2020, dhe kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti special 

APS.nr.4/2021 të datës 26.04.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më 20 shtator 2021, morri 

këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

        I. Me aprovimin e kërkesave për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësve të dënuarve I.H., 

S.C, V.A dhe M.Sh, anulohet aktgjykimi i  Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për 

krime të rënda PKR.nr.359/2018 i datës 16.12.2020, dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të 

Kosovës - Departamenti special APS.nr.4/2021 i datës 26.04.2021, vetëm sa i përket veprës 

penale keqpërdorim i pozitës apo autoriteti zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK, dhe çështja i 

kthehet në rigjykim dhe rivendosje gjykatës së shkallës së parë. 

 

        II. Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit 

Q.P, ushtruar kundër aktgjykimit i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për krime të 

rënda PKR.nr.359/2018 të datës 16.12.2020, dhe kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës - Departamenti special APS.nr.4/2021 të datës 26.04.2021. 

        III. Aktgjykimet e lartcekura përkitazi me veprën penale nga neni 374 par.1 të KPRK dhe 

pjesës konfiskuese përkitazi me këtë veprës penale, mbesin të pashqyrtuara. 

 

     A  r s y e t i m  
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        Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për krime të rënda, me aktgjykimit 

PKR.nr.359/2018 e datës 16.12.2020, i ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale keqpërdorim 

i pozitës apo autoriteti zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK, të pandehurit I.H., S.C, B.S, V.A, B.I, 

A.M, A.A, M.Sh., G.C dhe D.R, ndërsa të pandehurit I.H. dhe S.C edhe për veprën penale 

mbajtja në pronësi ose kontroll të paautorizuar nga neni 374 par.1 të KPRK, si dhe të pandehurin 

Q.P, për veprën penale falsifikim i dokumenteve nga neni 396 par.2 të KPRK. Me të njëjtin 

aktgjykim i pandehuri I.H. është gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite, 

në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 03.04.2014 deri 

më datë 27.10.2014, si dhe dënim me gjobë në shumë prej 1.000 (njëmijë) €. I pandehuri S.C, 

është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) vit, në të cilin dënim i është 

llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 03.04.2014 deri më datë 27.10.2014, si dhe 

me dënim me gjobë në shumë prej 1.000 (njëmijë) €. Të pandehurve B.S, V.A, B.I, i ‘u është 

shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim me pëlqim të 

tyre është shndërruar në dënim me gjobë në shumë prej 12.000 (dymbëdhjetëmijë) €, e në të cilin 

dënim do t’iu llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga data 03.04.2014 deri më datë 

06.04.2014. Të pandehurve A.M, G.C, A.A, M.Sh dhe D.R, i ‘u është shqiptuar dënim me burgim 

në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili me pëlqim të tyre i ‘u është shndërruar në dënim me 

gjobë në shumë prej 10.000 (dhjetëmijë) €, respektivisht 8.000 (tetëmijë) €, në të cilin dënim do 

t‘iu llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 03.04.2014 deri më datë 06.04.2014. 

Të pandehurit Q.P, i është shqiptuar dënimi me gjobë në shumë prej 18.000 (tetëmbëdhjetëmijë) 

€, në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 03.04.2014 deri 

më datë 06.04.2014. Të pandehurit I.H. i është konfiskuar një automjet i A..-.., një automjet VW 

G.., dhe shuma prej 11.000 (njëmbëdhjetëmijë) €, si dobi pasurore e fituar në kryerjen e veprave 

penale si dhe pistoleta e markës CZ.99 e kalibrit 9 mm., me numër serik 121623 si mjetë i 

kryerjes së veprës penale. Të pandehurit S.C, i është konfiskuar automjeti i markës VW P.., para 

në shumë prej 1.560 (njëmijepesëqindegjashtëdhjetë) franga zvicerane, 2.600 

(dymijegjashtëqind) dollar amerikan dhe 1.880 (njëmijetetëqindetetëdhjetë) €, si dobi pasurore 

e fituar me kryerjen e veprave penale si dhe një pistoletë e markës Browing, e kalibrit 9 mm., 

me një karikator me 8 fishek, një pushkë Karabinë, me numër serik 85269 e kalibrit 8x57 mm., 

si dhe 22 fishek të kësaj pushke, si mjet i kryerjes së veprës penale. Të pandehurit M.sh., i është 

konfiskuar një banesë në lagjen Kalabria me sipërfaqe prej 76.3 m2, si dobi pasurore e fituar me 

kryerjen e veprave penale.  

 

        Propozimi për realizimin e kërkesës pasurore-juridike i përfaqësuesit të komunës së 

Prishtinës është hedhur si i palejuar, në mungesë të legjitimiteti të palës në procedurë. Të 

pandehurit janë obliguar që t’i paguajnë shpenzimet e procedurës penale aq sa do të jenë sipas 

llogarisë përfundimtare të gjykatës, ndërsa shpenzimet në emër të paushallit gjyqësor, secili veç 

e veç, shumën prej nga 300 (treqind) €, në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

        Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti special APS.nr.4/2021 të 

datës 26.04.2021, janë refuzuar si të  pa bazuara ankesat e mbrojtësve të dënuarve I.H. dhe S.C 

dhe aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar, po ashtu, janë refuzuar si të pa bazuara ankesat 

e mbrojtësve V.A për pikat 1.2 dhe 1.10 të aktgjykimit të shkallës së parë, të dënuarit M.sh. për 

pikën 1.4 dhe Q.P për pikën IV të dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë dhe në këtë pjesë 

aktgjykimi është vërtetuar.  

 

        Ndërsa me aprovimin e ankesave të mbrojtësve të pandehurve B.S, B.I, A.M, A.A, G.C, 

D.R dhe me aprovimin e pjesshëm të mbrojtësve të pandehurve të dënuarve V.A. dhe M.Sh. si 

dhe sipas detyrës zyrtare është ndryshuar aktgjykimi i shkallës së parë dhe të pandehurit B.S, 
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B.I, A.M, A.A, G.C dhe D.R, janë liruar nga akuza për shkak të veprës penale keqpërdorim i 

pozitës apo autoriteti zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK. 

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve në pjesën gjykuese kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kanë 

paraqitur: 

 

        - mbrojtësi i të dënuarit I.H., avokati Ramiz Krasniqi nga Prishtina, për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedues penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që 

aktgjykimet të anulohen dhe çështja ti kthehet gjykatë së shkallës së parë në rigjykim dhe 

rivendosje; 

 

         - mbrojtësja e të dënuarit S.C, avokatja Ibadete Veliqi- Ajvazi nga Prishtina, për shkaka të 

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

që aktgjykimet të anulohen dhe çështja të kthehet në gjykatën e shkallës së parë për rigjykim dhe 

rivendosje; 

 

        - mbrojtësi i të dënuarit V.A avokati Ali Beka nga Prishtina, për shkak të shkeljeve esenciale 

të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që aktgjykimet të 

ndryshohen dhe i dënuari të lirohet nga akuza; 

 

        - mbrojtësi i të dënuarit M.Sh., avokati Valdrin Behrami nga Prishtina, për shkak të  

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

që aktgjykimet të anulohen dhe çështja të kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë dhe  

 

        - mbrojtësi i të dënuarit Q.P, avokati Ibrahim Dobruna nga Drenasi, për shkak të shkeljes 

esenciale të dispozitave të procedurës penale shkeljes së ligjit penal dhe shkeljeve tjera të 

dispozitave të procedurës penale, me propozim që aktgjykimet të ndryshohen dhe i dënuari të 

lirohet nga akuza apo të anulohen dhe çështja ti kthehet në rivendosje gjykatë së shkallës së parë. 

Po ashtu, ka propozuar që ndaj të dënuarit të shtyhet ekzekutimi i dënimit të shqiptuar, deri në 

vendosjen sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

 

        Prokurori i Shteti të Kosovës, me parashtresat KLMPII.nr.172/2021 e datave 06.08.2021, 

18.08.2021 dhe 26.08.2021 ka propozuar që kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësve 

të dënuarve I.H., S.C, V., M.Sh. dhe Q.P, të refuzohen si të pabazuara. 

 

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

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

pretendimeve që dalin nga kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë gjeti se; 

 

        Kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësve të dënuarve I.H., S.C, V.A dhe M.sh., 

janë të bazuara sa i përket veprës penale keqpërdori i pozitës apo autoriteti zyrtar nga neni 422 

par.1 të KPRK, ndërsa kërkesa e mbrojtësit të dënuarit Q.P, është e pabazuar. 

 

        Në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë mbrojtësi i të dënuarit I.H., av. Ramiz Krasniqi, 

pretendon se aktgjykimet janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale nga neni 384 par.1 nënpar.8 dhe 12 të KPPK, sepse dispozitivet e aktgjykimeve janë të 

pakuptueshme, kundërthënës në brendinë e tyre, në to nuk janë paraqitur arsye lidhur me faktet 

vendimtare, ka kundërthënie të konsiderueshme në mes të asaj që paraqitet në arsyetimet e tyre 

lidhur me përmbajtjen e shkresave të çështjes. Për më tepër nga dispozitivet e këtyre 

aktgjykimeve nuk është e qartë se a është shpallur i dënuari fajtor për një vepër penale të 
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keqpërdorimit të pozitës apo autoriteti 422 par.1 të KPRK, të kryer në vazhdim apo të kryer në 

bashkëkryerje edhe me të tjerët. Sa i përket shkeljeve të ligjit penal mbrojtësi konsideron se të 

gjitha ndërtimet nga të dy gjykatat janë trajtuar si ndërtime të kundërligjshme edhe pse organi  

kompetent i komunës së Prishtinë të njëjtat i ka pajisur me leje përkatëse dhe të njëjtat janë në 

qarkullim juridik, edhe pse në qarkullim juridik nuk mund të jenë objektet e ndërtuara në mënyrë 

të kundërligjshme.  

 

        Mbrojtësi i të dënuarit S.C, av. Ibadete Veliqi-Ajvazi, po ashtu pretendon se aktgjykimet 

janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga nenin 384 par.1 

nënpar.1.12, lidhur me neni 370 të KPPK, si dhe për shkak të shkeljes së ligjit penal nga neni 

385 të KPPK, e të cilat shkelje konsistojnë në faktin se dispozitivet e aktgjykimeve janë të pa 

qarta, ndërsa në arsyetim nuk janë dhënë arsye të mjaftueshme dhe të qarta lidhur me faktet 

vendimtare të cilat i ka vërtetuar apo nuk i ka vërtetuar. Më tutje konsideron se gjykata e shkallës 

së parë me vet faktin se e ka refuzuar komunën e Prishtinës në cilësinë e palës së dëmtuar ka 

konsideruar se nuk ekziston lidhmëni ndërmjet veprës penale dhe të dëmit për faktin se nuk ka 

dëm të shkaktuar, ndërsa në dispozitiv është cekur se me mos veprimet e të dënuari i janë siguruar 

investitorëve përfitime të mëdha materiale nga shitja e banesave dhe lokaleve edhe pse në rastin 

konkret nuk ka palë të dëmtuar me çka edhe është shkel ligji penal në dëm të dënuarit, duke marr 

parasysh se në veprimet e të njëjti nuk manifestohen elementet e veprës penale për të cilën është 

shpallur fajtor. 

 

        Në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë mbrojtësi i të dënuarit V.A, av. Ali Beka, pretendon 

se aktgjykimet janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga 

nenin 384 par.1 nënpar.8 të KPPK-së, me qenë se aktgjykimet mbështeten në provat të pa 

pranueshme-përgjime telefonike të cilat nuk kanë qenë të urdhëruara ndaj të dënuarit Vehbi po 

ndaj një personi tjetër si dhe për shkak të shkeljes së ligjit penal. 

        Në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit M.Sh., av. Valdrin 

Behrami, pretendon se aktgjykimet janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 370 par.7 të KPPK, me qenë se dispozitivet janë të pa kuptueshme, 

kontradiktore me arsyet e dhëna nga se nuk janë paraqitur arsyet e drejta lidhur me faktet 

vendimtare e ato ti cilat janë paraqitur janë kundërthënës. Këto shkelje qëndrojnë me faktin se 

objektet e ndërtuara për të cilat ka qe përgjegjës i dënuari nuk kanë qenë në fazë të avancuar të 

ndërtimeve si konstatojnë dy gjykatat por të njëjtat kanë qenë në fazën fillestare dhe i njëjti i ka 

evidentuara si të tilla dhe nuk ka qenë i obliguar të ekzekutoj vendimin për rrenim për çka gjykata 

e shkallës së parë nuk e ka bërë dallimin në mes të organizimit të rrënimit dhe inspektimit të 

rrënimit. Po ashtu, objektet për të cilat ishte shpallur fajtor i dënuari janë objekte me leje të 

ndërtimit të lëshuara nga organet kompetente dhe të njëjta nuk mund të trajtohen si objekte të 

trajtuar kundërligjshme e për rrjedhojë është i pa qëndrueshëm konstatimi i gjykatës së shkallës 

së dytë se i dënuari i ka siguruar investitorëve përfitime materiale nga shitja e banesave dhe 

lokaleve sepse gjykata është dashur që të caktoj një ekspert financiar që të shpreh mendimin e 

tij lidhur me faktin se a ka dobi materiale dhe se sa është shuma e kësaj dobie eventuale. Po 

ashtu, mbrojtja konsideron se është shkel ligji penal me rastin e konfiskimit së dobisë pasurore 

meqenëse nuk ka as një provë e të cilën është dëshmuar se këto veprime janë të kundërligjshme 

e cila është në lidhmëni në mes të veprimeve të të pandehurit dhe banesës së konfiskuar. 

 

         Në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë mbrojtësi i të dënuarit Q.P, av. Ibrahim Dobruna, 

pretendon se aktgjykimet janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedues 

penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.8 dhe 1.12 të KPPK, të cilat shkelje konsistojnë në faktin se 

gjykatat nuk kanë paraqitur në mënyrë të çart dhe të plotë faktet që konsiderojnë të vërtetuara 

dhe për çfarë arsye i konsideron si të tilla, lidhur me veprimet inkriminuese të dënuarit ndërsa 
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gjykata e shkallës së parë e ka mbështetur aktgjykimin në prova të papranueshme, respektivisht 

duke administruar dokumentin fotokopje, pa vulë pa nënshkrim pa e vërtetuar se kush e kishte 

përpiluar dhe për rrjedhojë skica e ndryshuar e projektit kryesor që u procedua si provë është 

prova e pa pranueshme në të cilën nuk mund të mbështetet vendimi i gjykatës. Ndërsa, Gjykata 

e Apelit fare nuk e shqyrton një çështje të tillë. Sa i përket shkeljes së ligjit penal mbrojtja 

pretendon se në veprimet e të dënuarit përmbushen elementet e veprës penale falsifikim i 

dokumentit nga nenin 398 par.1 të KPRK dhe gjykata është dashur që ta ri cilësoj në ketë vepër 

penale e cila ka arritur parashkrimin absolut i ndjekjes penale dhe ndaj të dënuarit është dashur 

të merret aktgjykim refuzues.  

 

        Kjo gjykatë duke vlerësuar pretendimet e mbrojtësve të të dënuarve I.H., S.C, V.A dhe 

M.sh. gjen se, dispozitivi i aktgjykimit të shkallës së parë është i paqartë dhe në kundërthënie 

me vetveten si dhe me arsyetimin e aktgjykimit të shkallës së dytë, e cila shkelje s’është evituar 

as nga shkalla e dytë. Në fakt dispozitivi si i tillë dhe konstruktimi i tij është i paqartë sepse në 

vetvete ngërthen 36 nën dispozitiva, në të cilat janë të përshkruar veprimet e të dënuarve, I.H. 

dhe S.C, e të cilat veprime janë të ndërlidhura edhe me veprimet e të liruarve V.A, B.S, B.I, A.M, 

A.A, M.Sh., G.C dhe D.R, nga të cilat nuk mund të kuptohet se a kemi të bëjmë me një vepër të 

kryer në vazhdim apo në bashkëkryerje, apo kemi të bëjmë me një vepër penale respektivisht në 

bashkim fiktiv të tyre. Po ashtu, kjo gjykatë gjen se, sa i përket të dënuarve I.H., S.C, V.A dhe 

M.Sh., që të dy gjykatat konsiderojnë se mos veprimet e tyre “duke ua mundësuar investitorëve 

që të vazhdojnë ndërtimin e objekteve pa leje të ndërtimit, në të shumtën e rasteve edhe ti 

përfundojnë ndërtimet dhe të pajisen me leje të ndërtimit, duke ju siguruar në këtë mënyrë 

investitorëve përfitime të mëdha materiale nga shitja banesave dhe lokaleve në shumë të 

përgjithshme prej 28.503,922,00 €, si dhe pasurin materiale dhe financiare për vete..”, edhe pse 

nga arsyetimi i gjykatës së shkallës së parë respektivisht, procesverbalet e shumta të cilat gjenden 

në dosje e të cilat kanë të bëjnë me procesverbalet e përpiluar nga inspektorët ndërtimor, tani të 

liruar nga akuza, vërtetohet se në shumicën e rasteve investitorët janë urdhëruar, respektivisht 

është propozuar që të urdhërohet që t’i ndërpresin të gjitha punimet deri në sigurimin e lejes 

ndërtimore. Pra, është e paqartë se këto objekte për të cilat të dënuarit e lartpërmendur janë 

shpallur fajtor a mund të trajtohen si objekte të cilat kanë qenë të destinuara për rrenim për shkak 

të mos pajisjes me leje të ndërtimit nga organi kompetent-Komuna e Prishtinës, dhe si është e 

mundur që të njëjtat për kundër faktit se kanë qenë “ndërtime jo ligjore”, janë pajisur me leje 

përkatëse të ndërtimit jo nga të dënuarit por nga Drejtoria për Urbanizëm e Komunës së 

Prishtinës. Për më tepër kjo gjykatë gjen se, nga procesverbalet e inspektorëve ndërtimor ka edhe 

raste të tilla ku ka filluar rrënimi i objektit dhe është anuluar aksioni i filluar pasi që nuk ka pasur 

bazë ligjore për ta thyer – hapur derën pa urdhër të prokurorit kompetent (faqja 77 e aktgjykimit 

të gjykatë së shkallës së parë). Më tutje, në aktgjykimin e shkallës së parë, kjo gjykatë gjen se 

arsyetime e dhëna ligjore përveç faktit që përshkruajnë në pjesën më të madhe provat e 

administruara, dëshmitë e dëshmitareve dhe procesverbalet përkatëse, në vlerësim të tyre në 

asnjë moment nuk jep vlerësim lidhur me faktin se objektet- objekt i akuzës janë objekte me leje 

të ndërtimit, ku nga vet deklarata e përfaqësuesit të autorizuar të komunës së Prishtinës rezulton 

se 17 objekte janë pajisur me leje ndërtimi, 10 janë në procedurë të legalizimit dhe 9 objekte nuk 

janë pajisur me leje dhe nuk kanë aplikuar për legalizim dhe se sa i përket dëmit që ka pësuar 

komuna e Prishtinës, nga këto veprime të kundërligjshme të të dënuarve ka pësuar dëm, duke 

shtuar se lartësia e dëmit e paraqitur nuk është konstatuar nga ndonjë ekspert financiar, por sipas 

vlerësimit që kanë bërë përfaqësuesit e komunës. 

 

        Me tutje kjo gjykatë gjen se, gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit 

konkludon se të dënuarit me mosveprimet e tyre ju kanë mundësuar investitorëve përfitimin 

material duke mos dhënë arsye se si ka ardhur deri te ky përfitim material, kur kihet parasysh 
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fakti se një pjesë e madhe e objekteve janë pajisur me leje ndërtimore, dhe si të tilla këto objekte 

nuk janë objekte të ndërtuara kundërligjshëm dhe si mund të konsiderohet përfitim pasuror nga 

veprimet e kundërligjshme me qenë se te objektet janë pajisur me leje ndërtimore dhe janë vënë 

në qarkullim juridik, pra nga arsyetimet e dy gjykatave nuk është e qartë çështja e përfitimit 

pasuror nga objekte të cilat tani më janë në pajtim të plotë me rregullat ligjore dhe kërkesat 

ligjore nga komuna e Prishtinës për ndërtimin e tyre 

 

        Të gjitha këto çështja e bëjnë të pakuptueshëm dispozitivin dhe i përfshin aktgjykimet me 

shkelje esenciale të  dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 të KPPK, 

dhe për rrjedhojë kanë edhe shkeljen e ligjit penal ndaj të dënuarve I.H., S.C, V.A dhe M.Sh sa 

i përket veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoriteti zyrtar nga nenin 422 par.1 të KPRK, 

e të cilat shkelje kushtëzojnë anulimin e këtyre aktgjykimeve. 

 

        Në rigjykim gjykata e shkallës së parë duhet të merr parasysh të gjitha shkeljet e konstatuara 

më lartë dhe duhet së pari që të konstatoj se cilat janë veprimet e të dënuarve konkrete, të 

konstatoj se cili është statusi ligjor i objekteve të ndërtuara, të konstatoj dëmin eventual 

nëpërmjet ekspertit financiar përkatës si dhe të administroi të gjitha provat një nga një dhe pas 

vlerësimit të tyre si dhe vlerësimeve të të gjitha pretendimeve të cekura më lart të merr vendim 

meritor, duke pasur parasysh edhe pretendimet tjera në kërkesë veçanërisht sa i përket pjesës 

konfiskuese – dobisë pasurore të përfituar me veprën penale nga neni 422 të KPRK-së.  

 

        Duhet të theksohet se në kërkesat e tyre për mbrojtje të ligjshmërisë mbrojtësit e të dënuarve 

I.H. dhe S.C, fare nuk i kontestojnë aktgjykimet sa i përket veprës penale mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK, andaj edhe kjo 

gjykatë nuk i shqyrtoi aktgjykimet në këtë drejtim.  

 

        Sa i përket kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit Q.P, kjo gjykatë 

gjen se të dy aktgjykimet sa i përket të të njëjtit janë të përpiluara sipas dispozitva të nenit 370 

të KPPK, të njëjtat kanë dhënë arsyetim ligjor mbi të gjitha faktet vendimtare mbi bazën e të 

cilave është marr vendim meritor sa i përket të njëjtit dhe se në arsyetim është bërë arsyetimi i të 

gjitha provave të administruara. Kështu që kjo gjykatë gjen se i dënuari ka bërë ndryshimin e 

skicës së projekti me qëllim të shfrytëzimit të ati dokumenti si origjinal dhe të njëjtin e ka 

dorëzuar së bashku me leje ndërtimore në drejtorin e inspektoratit të Komunës së Prishtinës në 

të cilin ka figuruar edhe objekti me shenjen C11/a/3 me etazhitet 2B+S+P+9 për të cilën i 

akuzuari nuk ka poseduar leje ndërtimore në fakt më datë 14.02.2014 një konstatim se ky objekt 

është ndërtuar pa leje në procesverbal e ka nënshkruar edhe vet i dënuari. Sa i përket pretendimit 

se në veprimet e të dënuarit qëndrojnë elementet e veprës së njëjtë por nga par.1, kjo gjykatë 

gjen se drejt kanë vepruar dy gjykatat kur kanë gjet se në veprimet e të njëjti formohen elementet 

e veprës penale falsifikim i dokumenteve nga nenin 398 par.2 të KPRK, e që është formë e 

kualifikuar e kësaj vepre penale me qenë se dokumentin të cilin e ka ndryshuar i dënuari ka qenë 

dokument publik i lëshuar nga një organ shtetëror në kuadër të autorizimeve të veta. Po ashtu, 

kjo gjykatë gjen se në rastin konkret nuk mund të ketë as parashkrim të ndjekjes penale me qenë 

se vepra penale është kryer në shtator të vitit 2013, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës së Apeli është 

marr më datë 21.06.2021, pra kanë kaluar 7 (shtatë) vite e 7 (shtatë) muaj nga kryerja e veprës 

penale për të cilën është paraparë dënim me gjobë ose burgim deri në 5 (pesë) vjet, pra nuk është 

arritur parashkrimi i ndjekjes penale ashtu siç pretendohet në kërkesë. Me qenë se, kjo gjykatë 

nuk ka gjetur se aktgjykimet janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale e as shkelje të ligjit penal ndaj të dënuarit Q.P, e refuzoi si të pabazuar kërkesën për 

mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të njëjtit, e konform dispozitës së nenit 437 

të KPPK. 
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        Nga të gjitha këto që u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit e konform 

dispozitave të nenit 437 dhe 438 par.1 nënpar.1.2 të KPPK. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.279/2021, më 20 shtator 2021 

 

 

Procesmbajtësi,                    Kryetar i kolegjit, 

Bujar Balaj                       Agim Maliqi 


