
            Pml.nr.240/2017 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Emine Mustafa dhe Valdete Daka, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtores profesionale Mirlinda Mejzini-Simnica, procesmbajtëse, në çështjen 

penale kundër të akuzuarve S.Rr., nga komuna e L. dhe S.R. nga F., për shkak të 

veprës penale përvetësimi në detyrë në vazhdim dhe në bashkëkryerje nga neni 425 

par.1 lidhur me par.2 lidhur me nenin 31 të KPK, duke vendosur përkitazi me kërkesën 

për mbrojtjen e ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit S.R., paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore – DKR Ferizaj PKR.nr.223/2015 datë 24 janar 

2015, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.137/2017 datë 13 prill 

2017, në seancën e mbajtur me 23 janar 2018, morri ketë : 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të të 

dënuarit S.R., paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore – DKR Ferizaj 

PKR.nr.223/2015 datë 24 janar 2015, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.137/2017 datë 13 prill 2017. 

 

                       A  r s y e t i m  

 

  Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore – DKR Ferizaj PKR.nr. 223/2015 datë 24 

janar 2015, të dënuarit S.Rr. dhe S.R., janë shpallur fajtor për veprën penale 

përvetësimi në detyrë në vazhdim dhe në bashkëkryerje nga neni 425 par.1 lidhur me 

par.2 lidhur me nenin 31 të KPK, dhe janë gjykuar: S.Rr., me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj dhe dënim me gjobë në shumë prej 600 (gjashtëqind) € 

ndërsa S.R., me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj dhe me dënim 

me gjobë në shumë prej 400 (katërqind) €. Dënimet e shqiptuar me gjobë janë detyruar 

që të paguajnë në afat prej 30 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit e në rast të 

mos pagesës të njëjtat do t’u zëvendësohen me dënim me burgim duke ju llogaritur çdo 

20 € për një ditë burgimi. Janë detyruar që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë 
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shumën secili veç e veç nga 20 € në afat prej 30 ditësh pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit.  

 Në procedurën ankimore, me aktgjykimin e PAKR.nr.137/2017 datë 13 prill 2017, 

Gjykata e Apelit të Kosovës ka refuzuara si të pabazuar ankesat e mbrojtësve të të 

dënuarve, ndërsa aktgjykimin e shkallës së parë e ka vërtetuar.  

 Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit S.R., R.A., avokat nga F., 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 gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

Njëherësh ka propozuar që të shtyhet ekzekutimi i aktgjykimit të formës së prerë. 

 Prokurori i Shteti të Kosovës me parashtresën KMLP.II.nr.165/2017 datë 

20.09.2017, ka dhënë përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë duke 

propozuar që  të refuzohet si e pabazuar.  

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

në kuptim me dispozitën e nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK dhe pas vlerësimit të 

pretendimeve nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë konstatoi: 

 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 Në kërkesën e ushtruar, mbrojtësi i të dënuarit thekson se aktgjykimi i shkallës 

së parë, është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga 

neni 384 par.1 pika 1.12 të KPPK, sepse dispozitivi i aktgjykimit nuk përmban elementet 

e veprës penale të përvetësimit në detyrë, nga neni 425 par.2 lidhur me par.1 të KPPK. 

Më pas, citon dispozitën në fjalë për të theksuar se për shkak se dispozitivi nuk  

përmban ketë element i njëjti nuk mund të ekzaminohet. Potencohet se aktgjykimi nuk 

është përpiluar në pajtim me nenin 370 par.6 dhe 7 lidhur me nenin 365 par.1 pika 1.1 

të KPPK, sepse në të nuk janë dhënë arsye për faktet vendimtare për përvetësimin e 

shumës së parave nga i dënuari  e që janë paguar në emër të klientëve të Kompanisë 

të Sigurimeve “K. e R.” dhe “P.”. Po ashtu, nuk janë dhënë arsye lidhur me cilësinë e 

tani të dënuarit S. Provat e administruara nuk janë vlerësuar në pajtim me ligjin, në 

veçanti mbrojtja e të dënuarit S.Rr. i cili vet ka bërë anulimin e pagesave dhe tërheqjen 

e parave nga arka, kështu që konkludimi i gjykatës lidhur me përgjegjësin penale të 

dënuarit S1. është i gabuar.   

 Për sa i përket aktgjykimit të shkallës së dytë, në kërkesë theksohet se edhe ky 

aktgjykim është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale , 

me vet faktin se  ajo gjykatë e ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë. 
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Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson si të pabazuara pretendimet nga kërkesa 

nga këto arsye: 

 Nga shkresat e çështjes dhe aktgjykimet e kundërshtuara rezulton se të dënuarit 

S.Rr. dhe S.R., janë shpallur fajtor për veprën penale përvetësimi në detyrë në vazhdim 

dhe në bashkëkryerje nga nenin 425 par.2 lidhur  me nenin 31 të KPK. 

 Në ketë çështje penale, nuk janë kontestuese faktet se i dënuari S.Rr., nga viti 

2013 ka punuar si sportelist në IJFB “K.” në Lipjan, kurse që nga viti 2014 në filialin e 

kësaj Banke në Ferizaj. Në fillim të punës në ketë qytet, është njoftuar me të dënuarin 

S.R., kur ky ka filluar të bëjë  pagesa në këtë bankë, për klientët e Kompanisë “ Qendra 

e Kontrollit Teknik “R.” në Ferizaj, ku i dënuari S1. ka punuar si zyrtar i kontrollit teknik. 

Ky i dyti ka bërë pagesat në sportelin e kësaj banke ku ka punuar i dënuari S.Rr., për 

klientët e Kompanive të Sigurimit “K. e R. “ dhe “P.” për policat e sigurimeve. Po ashtu, 

nuk ka qenë kontestues fakti se i dënuari S1, pas kontrollimit teknik të automjeteve, 

klientëve të kësaj kompanie ju ka kryer shërbimet e pagesave për policat e sigurimeve, 

me mjetet të cilat i kanë besuar klientët. Këtë e ka bërë në mënyrë të vazhdueshme nga 

janari 2015 gjer me 8 qershor 2015. As fakti se shumat kontestuese të parave si dhe 

periudha kohore e pagesave të kryera nuk kanë qenë kontestuese. Kontestues ishte 

fakti a i anuloj dhe i tërhoqi shumën kontestuese parash i dënuari S1. apo jo. 

 Për të vërtetuar këto fakte, gjykata e shkallës së parë  ka administruar të gjitha 

provat e propozuara. Kështu, nga mbrojtja e të dënuarit S.Rr., ka rezultuar se i dënuari 

S1. në periudhën kritike ka bërë pagesa në sportelin ku ai ka punuar në emër të 

klientëve të kompanisë “ K. e R. “ dhe “P.”. Po ashtu, ka deklaruar se në fund të orarit të 

punës S1. ka ardhur dhe ka bërë anulimin e pagesave të bëra me fotokopje të 

fletëpagesës në të cilën ka shënuar “gabim teknik” kështu që janë tërhequr parat nga 

arka sipas pohimit të dënuarit S në kundërshtim me rregullat ligjore për anulimin e 

pagesave meqë rregullat kërkojnë që anulimi mund të bëhet me dokumentin origjinal, 

në rastet të caktuara. Edhe pse i dënuari S1, ka mohuar një gjë të tillë mbrojtja e tij 

është demantuar jo vetëm me mbrojtjen e të dënuarit S., por edhe nga prova tjera të 

administruara nga të cilat rezulton se  me rastin e auditimit  të brendshëm në Bankën 

“Kapital” ka qenë prezent edhe i dënuari S1, me ç’ rast ka nënshkruar një deklaratë me 

17.06.2015 ku ka kërkuar që ti lejohet regjistrimi i pagesave për periudhën kohore 

09.06.2015 deri me 17.06.2015. Duke interpretuar ketë deklaratë në shqyrtim gjyqësor 

pohon se këtë e ka bërë “... vetëm për faktin që ti ndihmoj të akuzuarit Selami që të mos 

ketë ndonjë pasojë ligjore lidhur me vendin e punës...”.Nga ana tjetër fakti se i dënuari 

S1., të dënuarit  S, me një rast ja kishte dhënë 400 € në emër të “borxhit”, të cilin S. 

menjëherë e ka deponuar në Bankë, ka dëshmuar dëshmitari  Sh.H., i cili ishte prezent 

me rastin e dorëzimit të parave. 
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 Nuk është i bazuar pretendimi se dispozitivi i aktgjykimit të kundërshtuar nuk 

përbënë elementet e veprës penale për të cilin i dënuari është shpallur fajtor, për faktin 

se aktgjykimi respektivisht dispozitivi i tij, përmban të gjitha elementet ligjore siç janë 

koha, mënyra e kryerjes së veprës penale si dhe forma e bashkëpunimit ndërmjet të 

dënuarve në realizimin e kësaj vepre penale dhe si rrjedhojë dispozitivi është i qartë 

dhe konkret, nuk ka kundërthënie me vetveten dhe me arsyetimin. Në arsyetimin e të dy 

aktgjykimeve janë dhënë arsye të duhura faktike dhe juridike për të gjitha faktet 

relevante në ketë çështje penale, të cilat i pranon edhe kjo gjykatë. 

  Vlerësimi i provave në veçanti mbrojtjes së të dënuarit S., siç është elaboruar  

më lartë, është bërë në pajtim me ligjin si dhe në kontekst edhe me provat e tjera të 

administruara në shqyrtimin gjyqësor dhe me mbrojtjen e të dënuarit S1 .   

 Konkludimi i gjykatës së shkallës së parë lidhur me fajësinë e të dënuarit S1, 

bazohet në prova të administruar në shqyrtimin gjyqësor të cilat i ka konfirmuar edhe 

gjykata e shkallës së dytë, për çfarë janë dhënë arsye lidhur me cilësinë e të dënuari 

S1., siç është paraqitur në faqen 3 të aktgjykimit të shkallës së dytë. Pra, konkludimi i 

këtillë është rezultat i vlerësimit të drejt të provave të administruara në shqyrtimin 

gjyqësor dhe si rrjedhojë drejtë është aplikuar ligji penal. 

 Pjesa tjetër e kërkesës ka të bëjë me shkeljen e ligjit penal, e cila shkelje sipas 

pretendimeve nga kërkesa, konsiston në atë se i dënuari S1., nuk e ka pasur cilësinë e 

personit zyrtar në ketë çështje penale. Më pas, mbrojtësi bënë komentimin të dispozitës 

së nenit 425 të KPK, për të theksuar se element qenësor i kësaj vepre penale është që 

kryerësi të jetë person zyrtar e që në rastin konkret nuk qëndron.  

 Gjykata Supreme, vlerëson se as pretendimi në fjalë nuk është i bazuar për 

faktin se sipas përkufizimit ligjor të veprës penale përvetësimi në detyrë nga neni 425 të 

KPK, përcaktohet se personi zyrtar, i cili me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të 

dobisë pasurore për vete apo personin tjetër përvetëson pasurinë e cila i është besuar 

për shkak të detyrës apo pozitës së tij. 

 Nën pasurin e besuar(në detyrë), sipas kësaj dispozite nënkuptohen gjërat të 

cilat janë në funksion të një shërbimi të caktuar në punë e që rrjedhimisht lidhen 

funksionalisht me kryerjen e një detyrimi zyrtar. 

 Nga shkresat e çështjes rezulton se veprimi i të dënuarit S1., funksionalisht ka 

qenë i lidhur me kryerjen e detyrës së tij zyrtare në ketë procese respektivisht në 

procesin e regjistrimit të veturave i cili proces fillon nga kontrolli teknik me që ai si 

person zyrtar në Kompaninë e kontrollit teknik “R.” ka marr obligim nga palët që të kryej 

shërbimet e pagesës në IFJB “K.” filiali në Ferizaj tek sportelisti - i dënuari S.Rr., me të 

cilin kanë arritur marrëveshje që kinse për shkak të gabimeve teknike në policat e 

sigurimeve të anulojnë pagesat e bëra nga i dënuari S1. (në emër të klientëve të 
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kompanive, pa i përfillur procedurat ligjore për anulimin e pagesave), i ka tërheqë mjetet 

e paguar dhe me ketë rast i kanë dëmtuar Kompanitë e Sigurimeve “K.  e R.” në shumë 

prej 10.711,16 € dhe “P.” në shumë prej 1.674,38 € .  

  Nga këto arsye, kjo gjykatë refuzoi kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë si të 

pabazuar dhe në kuptim me dispozitën e nenit 437 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

 
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Pml.nr. 240/2017 datë 23 janar 2018 
 
 

Procesmbajtëse,                                                  Kryetare e kolegjit, 
Mirlinda Mejzini- Simnica                           Nesrin Lushta 

 
  

 

  


