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Numri i lëndës: 2019:182520 
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Numri i dokumentit:     03035789 

 

Pml.nr.177/2022 

                                                  

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS –kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Mejreme Memaj, 

kryetare, Rasim Rasimi dhe Valdete Daka, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit I.Xh. nga P., për 

shkak të veprës penale mashtrimi nga neni 335 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK), duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, të paraqitur nga 

mbrojtësi i të dënuarit, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë P.nr.207/2017 të 

datës 05.11.2021, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1.nr.1583/2021, të datës 

14.02.2022, në seancën e kolegjit e mbajtur më datë 05.05.2022, mori këtë: 

 

  

A K T G J Y K I M 

 

 

        Me aprovimin e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit I.Xh., 

anulohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë P.nr.207/17, i datës 05.11.2021, dhe 

aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1.nr. 1583/2021 i datës 14.02.2022 dhe çështja i 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

 

 

                                                           A r s y e t i m 

 

 

        Me aktgjykimin Gjykatës Themelore në Prishtinë P.nr.207/17, të datës 05.11.2021, i 

dënuari I.Xh. është shpallur fajtor për veprën penale mashtrimi nga neni 335 par.1 të KPRK, dhe 

është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 7 (shtatë) muajve i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse në periudhën e verifikimit në kohëzgjatje prej 1 (një) viti nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit nuk kryen vepër tjetër penale, dhe dënim me gjobë në shumën 

prej 500 (pesëqind) € të cilin dënim i dënuari duhet ta paguajë në afat prej 15 ditësh, nga dita e 
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marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi. Nëse i dënuari nuk e paguan dënimin e shqiptuar, 

gjykata do t’ia zëvendësoj me dënim me burgim, duke ia llogaritur për çdo 20 € të gjobës me një 

ditë burgim. Është obliguar i dënuari që të paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 €, si dhe në emër 

të kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 30 €. I dëmtuari S.G. për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil.  

 

        Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.1583/2021 

e datës 14.02.2022, ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të dënuarit, ndërsa e ka 

vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë.  

           

        Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi i 

të dënuarit I.Xh., avokati Asdren Hoxha nga Prishtina, për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, me propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të ndryshohen 

dhe i dënuari të lirohet nga akuza ose aktgjykimet të anulohen dhe çështja penale ti kthehet 

gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje. 

 

        Prokurori i Shtetit i Kosovës, me parashtresën KMLP.II.nr.111/2022 e datës 28.04.2022, ka 

paraqitur përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, me propozim që e njëjta të refuzohet 

si e pabazuar. 

  

        Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi shkresat e çështjes në kuptim të dispozitës së nenit 

435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas vlerësimit të pretendimeve nga kërkesa gjeti se: 

            

        - kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e bazuar. 

 

        Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, mbrojtësi i të dënuarit pretendon se aktgjykimi i 

shkallës së parë përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 

nënpar.1.12 lidhur me nenin 370 par.6 dhe 7 të KPPK, aktgjykimi i gjykatës së shkallë së parë 

përveç se është kontradiktor, nuk përmban as minimumin e arsyetimit të nevojshëm lidhur me 

provat dhe faktet në bazë të cilave është nxjerr. Dispozitivi i aktgjykimit është në kundërshtim 

të plotë me arsyetimin. Derisa në dispozitiv përshkruhet se i akuzuari ka kërkuar nga tani i 

dëmtuari S.G., t’ia jap fletëparaqitjen e pensionit, që ti bëjë pagesën e taksave në shumë prej 30 

€, e i cili ka arritur t’ia marrë fletëparaqitjen në të cilën ishin edhe 130 €, ndërsa në arsyetimin e 

aktgjykimit është theksuar se shuma që i mungon nga ai mashtrues është gjithsejtë 200 (dyqind) 

€, sepse më vonë e ka parë se përveç 30 € i mungonin edhe 170 (njëqindeshtatëdhjetë) €, pra nga 

ky arsyetim nuk mund të kuptohet asgjë pra është i pakuptimtë ngase nuk dihet a ja ka dhënë apo 

ka pasur t’ia jep e as që është cekur askund se i dëmtuari të ia ketë dhënë 30 €. Më tutje 

pretendohet se aktgjykimi përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga 

neni 384 par.1 nënpar.1.12 lidhur me nenin 262 për faktin se gjykata e ka shpall fajtor të dënuarin 

duke i dhënë rëndësi vendimtare përkatësisht duke u mbështetur vetën në një dëshmi apo provë 

të cilën nuk ka mundur ta kundërshtoj i akuzuari apo mbrojtësi i tij përmes marrjes në pyetje në 

asnjë fazë të procedurës penale. Po ashtu me kërkesë pretendohet se aktgjykimi është marr me 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nën par.1.12 lidhur me 
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nenin 338 par1 nënpar.1.1 dhe 3 të KPPK, për faktin se është bërë leximi i deklaratës së të 

dëmtuarit të dhënë në polici pa pëlqimin e palëve. 

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, qëndrojnë pretendimet ankimore të 

mbrojtësit të dënuarit. Aktgjykimi i ankimuar përmban shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 1.12 lidhur me nenin 370 të KPPK. Shkeljet esenciale 

të dispozitave të procedurës penale konsistojnë në atë se dispozitivi i aktgjykimit është i 

pakuptueshëm dhe në kundërshtim me arsyetimin e dhënë, njëherit i njëjti nuk përmban arsye të 

mjaftueshme lidhur me faktet vendimtare, ndërsa arsyet të cilat janë dhënë, janë të pakta dhe 

tërësisht të paqarta.  

 

        Nga dispozitivi i aktgjykimit assesi nuk mund të kuptohet se cilat qenkan ato veprime 

inkriminuese të të dënuarit, dhe në çfarë mënyre janë sajuar tiparet e veprës penale të përshkruara 

në dispozitiv kur faktet juridike relevante kanë një përmbajtje krejtësisht tjetër dhe aktgjykimi 

nuk përmban arsyet për faktet qenësore dhe ato të cilat janë dhënë janë të pakta dhe të paqarta, 

të pakuptueshme, shkelje këto që aktgjykimin  e bëjnë tërësisht të paqëndrueshëm. Derisa në 

dispozitivin e aktgjykimit, të dënuarit i përshkruhen veprimet e veprës penale të mashtrimit nga 

neni 335 par.1 të KPRK, nga shkresat e lëndës me provat e administruara, kjo gjykatë tani për 

tani nuk mund ta merr si të qëndrueshme vlerësimin e gjykatës së shkallës së parë, se në veprimet 

e të dënuarit janë përmbushur elementet e veprës penale sipas kualifikimit të kësaj vepre penale. 

 

        Gjykata e shkallës së parë nuk ka dhënë arsye për faktet vendimtare dhe ka kundërthënie  të 

konsiderueshme ndërmjet asaj që paraqitet në arsyet e aktgjykimit lidhur me përmbajtjen e 

procesverbaleve për deklarimet e të dëmtuarit dhe mbrojtjes së të dënuarit. Nga arsyetimi i 

aktgjykimit rezulton se gjykata e shkallës së parë përveç që ka shënuar përmbajtjen e deklaratës 

së të dëmtuarit deklaratë e dhënë vetëm në stacionin policor duke i dhënë rëndësi vendimtare 

përkatësisht duke e mbështetur aktgjykimin vetëm në një dëshmi apo provë të cilën nuk ka 

mundur ta kundërshtoj i dënuari e as mbrojtësi i tij përmes marrjes në pyetje në asnjë fazë të 

procedurës penale. Po ashtu, gjykata e shkallë së parë ka vepruar në kundërshtim me dispozitën 

e nenit 338  par.1 nënpar.1.1 dhe par.3, duke lexuar deklaratën e të dëmtuarit të dhënë në polici 

me datën 26.10.2016, deklaratë kjo që është lexuar pa pajtimin e palëve në procedurë dhe është 

kundërshtuar nga mbrojtësi i të dënuarit dhe i dënuari, e që vërtetohet nga procesverbali i 

shqyrtimit gjyqësor të datës 13.10.2021, ku palët kundërshtuan leximin e deklaratës së të 

dëmtuarit. Kjo deklaratë e të dënuarit është lexuar në kundërshtim me dispozitën e nenit 338 

par.1 nënpar.1.1 të KPPK, në bazë të cilës deklaratë i dënuari është shpallur fajtorë. Gjykata e 

shkallës së parë këto fakte i mori si të vërtetuara edhe pse është detyrim i saj që, sipas dispozitës 

së nenit 329, të nxjerr prova për vërtetimin e të gjitha fakteve dhe rrethanave që janë objekt i 

akuzës, kurse sipas nenit 361 të KPPK, gjykata duhet ta bazojë vendimin vetëm në faktet dhe 

provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor, ndërkaq në këtë çështje penale gjykata i ka lexuar 

deklaratën e të dëmtuarit pa pajtimin e palëve e në kundërshtim me dispozitën  e nenit 338 par.1 

nënpar.1.1 të KPPK, e po ashtu i ka lexuar edhe provat tjera materiale. Në këtë mënyrë, edhe pse 

është detyrim i gjykatës të vlerësojë çdo provë dhe të nxjerr përfundime të qarta, gjykata e 

shkallës së parë ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e sipërpërmendura, duke i marrë të 

gjitha ato si fakte të vërtetuara, gjë që është në kundërshtim me rregullat e mbajtjes së shqyrtimit 
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gjyqësor, duke paragjykuar kështu çështjen penale, pa i nxjerrë provat e nevojshme, siç është 

parashikuar në dispozitat ligjore për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor. 

 

        Prandaj, kjo gjykatë gjeti se aktgjykimi i shkallës së parë, përmban shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 12, lidhur me nenin 370 të KPPK dhe 

me të njëjtën shkelje është i përfshirë edhe aktgjykimi i shkallës së dytë, me të cilën e njëjta nuk 

është mënjanuar. 

  

        Nga këto arsye u vendos që kërkesa të aprovohet dhe aktgjykimet e kundërshtuara të 

anulohen.  

 

       Në rigjykim duhet që pas administrimit të serishëm të provave të vërtetohet dhe të jepen 

arsye ligjore për veprimet konkrete inkriminuese e të dënuarit, për veprën penale mashtrimi nga 

neni 335 par.1 të KPRK, të cilat u cekën më lartë dhe dispozitivi i aktgjykimit të jetë në harmoni 

me arsyet e tij, në mënyrë që të eliminohet shkelja e cekur dhe të merret vendim i ligjshëm. 

 

       Andaj, në bazë të nenit 438 par.1 pika 2 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Pml.nr.177/2022, më datë 05.05.2022  

 

 

Procesmbajtës,                                               Kryetarja e kolegjit,  

  Bujar Balaj                                      Mejreme Memaj 

 


