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Pml.nr.241/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

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

kryetare, Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarve A.J. dhe B.H., për shkak të veprës penale 

në vazhdim keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së, duke 

vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga i mbrojtësi i të 

dënuarit A.J. kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Departamenti për Krime 

të Rënda PKR.nr.46/2016 të datës 28.02.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.168/2019 të datës 07.05.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 01 tetor 2019, mori 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

        Me miratimin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit A.J., 

anulohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.46/2016 të datës 28.02.2019 dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PAKR.nr.168/2019 të datës 07.05.2019 dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rivendosje. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

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

PKR.nr. 46/2016 të datës 28.02.2019, të dënuarit A.J. dhe B.H. i ka shpallur fajtor për veprën 

penale në vazhdim keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së 

dhe i ka dënuar A.J. me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vit e 6 (gjashtë) muaj, kurse të 

dënuarit B.H. i ka shqiptuar dënimin me burgim me kusht në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj i 

cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në periudhën kohore prej një viti pasi që aktgjykimi të 
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merr formën e prerë, nuk kryen vepër tjetër penale.  Të dënuarit janë obliguar në pagesën e 

paushallit gjyqësor në shumë prej nga 100 €, kurse pala e dëmtuar, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është udhëzuar në kontest civil.  

        Me të njëjtin aktgjykim ndaj të pandehurit A.J. është refuzuar akuza në kuptim të nenit 363 

par.1 nënpar.1.1 të KPPK-së, pasi që prokuroria e shtetit është tërhequr nga akuza për shkak të 

veprës penale në vazhdim falsifikimi i dokumentit zyrtar nga neni 348 par.1 të KPRK-së. 

         Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.168/2019 të datës 07.05.2019, ka 

refuzuar si të pabazuara ankesat e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë dhe mbrojtësve të të 

dënuarve A.J. dhe B.H. dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

të dënuarit A.J. av. A.V. nga M., për shkak të shkeljes së ligjit penal, shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale të cilat 

kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, 

ta aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të anuloj aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë dhe të nxjerr aktgjykim refuzues pasi që ka kaluar afati absolut i ndjekjes penale 

sipas kualifikimit të ri të veprës penale nga neni 339 par.1 dhe 2 të KPPK-së. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.167/2019 e datës 

22.08.2019, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

        Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit thekson se gjykata e shkallës së parë e po ashtu edhe 

gjykata e shkallës së dytë fare nuk i ka shqyrtuar pretendimet e mbrojtjes lidhur me kualifikimin 

juridik të veprës penale pasi që në vazhdimësi është pretenduar se në rastin konkret ka qenë 

dashur të zbatohet ligji i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale përkatësisht 
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Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës. Aktakuza e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë është 

paraqitur për veprën penale të kryer gjatë viti 2011, përkatësisht për kontratat e nënshkruara gjatë 

vitit 2011 pra në kohën kur në fuqi ka qenë Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës dhe nuk është e 

qartë se pse Prokuroria hetimet i ka filluar për veprën penale sipas Kodit Penal  të Republikës së 

Kosovës 04/L-082 dhe me këtë është shkelur neni 2 i KPK-së “se ndaj kryerësit zbatohet ligji që 

ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale.” Pretendohet se në rastin më të 

pavolitshëm për të dënuarin kanë mundur që të konsumohen elementet e veprës penale 

shpërdorimi i pozitës zyrtare ose i autorizimit nga neni 339 par.1 dhe 2 të KPK-së, pasi që në 

këtë rast kemi të bëjmë me veprime individuale në secilin rast dhe dobia pasurore në secilin rast 

nuk e tejkalon shumën prej 5.000 € dhe për këtë arsye nuk mund të aplikohet paragrafi 3 i nenit 

339 të KPK-së. Gjykata e shkallës së parë pretendohet se qëllimisht nuk i ka aplikuar dispozitat e 

KPK-së, pasi që po të bëhej një gjë e tillë do të arrihej afati i parashkrimit absolut të ndjekjes 

penale. 

 

        Pretendohet se në rastin konkret gjykata e shkallës së parë dhe gjykata e shkallës së dytë 

kanë bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 të 

KPPK-së, pasi që aktgjykimet në fjalë nuk janë përpiluar në pajtim me nenin 370 par.6 dhe 7 të 

KPPK-së, meqë gjykatat do të duhej të paraqitnin qartë dhe n mënyrë të plotë se cilat fakte dhe 

për çfarë arsyesh i konsiderojnë të vërtetuara apo të pavërtetuara si dhe të vlerësojnë saktësinë e 

provave kundërthënëse. Të dy gjykatat nuk kanë paraqitur arsyetim se pse kanë refuzuar 

pretendimin e mbrojtjes lidhur me afatshmërinë e fazës së hetimeve por janë lëshuar në 

arsyetimin e faktit nëse ka apo nuk ka aktvendim për fillimin e hetimeve. Më tutje theksohet se 

mbrojtja fillimisht ka menduar se nuk ka fare aktvendim për fillimin e hetimeve, mirëpo ky 

pretendim është rrëzuar në momentin e prezantimit të aktvendimit për fillimin e hetimit, mirëpo 

pas tani pretendimi është tek afati i nxjerrjes së aktvendimit pasi që nxjerrja  e tij është bërë katër 

vite pas paraqitjes së kallëzimit penal dhe me këtë rast është tejkaluar afati për nxjerrjen e 

aktvendimit për fillimin e hetimeve brenda 30 ditëve pas pranimit të kallëzimit penal dhe po 

ashtu ka kaluar edhe afati i hetimeve prej 24 muaj me mundësi vazhdimi edhe për 6 (gjashtë) 

muaj. 

        Po ashtu në kërkesë pretendohet se dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë 

është kundërthënës me dëshmitë e dëshmitarëve, arsyetimin e aktgjykimit dhe raportin e 
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ekspertizës, posaçërisht tek pikat 1, 3, 4,7 dhe 12, pasi që ka kundërthënie të theksuara në raport 

me dëshmitarët Sh.J., R.H., B.K., Z.F., Sh.T. dhe S.I., të cilët kanë paraqitur dëshmitë e tyre. 

 

        Më tutje pretendohet se gjykata e shkallës së parë duke aprovuar kërkesën e mbrojtjes ka 

nxjerr aktvendim që në cilësi të dëshmitarit të dëgjohet A.F., pasi që i njëjti ka qenë po ashtu i 

përfshirë në ngjarje dhe se dëshmitarët kanë qenë të përfshirë direkt përmes këtij dëshmitari, dhe 

për më tepër, për këtë rast edhe ka qenë i dënuar, mirëpo gjykata e shkallës së parë e revokon 

aktvendimin e saj për dëgjimin e këtij dëshmitari, për shkak se ka qenë i paarritshëm dhe 

dëshmia e tij nuk do të vërtetonte ndonjë rrethanë qenësore. Në këtë mënyrë gjykata e shkallës së 

parë ka vepruar në kundërshtim me nenin 7 të KPPK-së pasi që nuk i ka vërtetuar në tërësi të 

gjitha faktet e rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm. 

 

        Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi të gjitha shkresat e çështjes në pajtim me dispozitën e 

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. 

        Gjykata Supreme e Kosovës, konstatoj se është i bazuara pretendimi i paraqitur nga 

mbrojtësi i të dënuarit se aktgjykimi i shkallës së parë përmban shkelje esenciale të dispozitave 

të procedurës penale me rastin e zbatimit të dispozitave të ligjit penal ndaj të dënuarit dhe veprës 

së tij dhe me këtë rast nuk vlerësoi pretendimet e tjera të theksuara në kërkesë. 

        Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë përmban shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.12 të KPPK-së, përkatësisht aktgjykimi nuk është 

përpiluar në frymën e dispozitës së nenit 370 par.7 të KPPK-së, meqë nuk janë zbatuar dispozitat 

e ligjit penal ndaj të akuzuarit dhe veprës së tij. 

        Janë të bazuara pretendimet e paraqitura në kërkesë se në rastin konkret gjykata e shkallës 

së parë nuk ka paraqitur arsyetim me rastin e zbatimit të ligjit penal më konkretisht  dispozitën e 

nenit 3 të KPRK-së. Duke u bazuar në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë 

del se i dënuari veprimet inkriminuese të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 

zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së i ka kryer gjatë periudhës kohore prej muajit shkurt deri në 
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muajin shtator 2011 dhe se në këtë kohë në fuqi ka qenë Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës, 

kurse nga data 01.01.2013 ka hyrë në fuqi Kodi Penal i Republikës së Kosovës- Kodi 04/L-082, 

ashtu që bazuar në kohën e kryerjes së veprës penale dhe në aplikim të nenit 3 par.1 të KPRK-së 

në rastin konkret ka qenë dashur që të aplikohet Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës i cili ka  

qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, përkatësisht të aplikohet vepra penale 

shpërdorimi i pozitës zyrtare ose i autorizimit nga neni 339 i KPPK-së.  

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, gjykata e shkallës së parë nuk ka 

arsyetuar aplikimin e ligjit penal i cili nuk ka qenë në fuqi në kohën kur pretendohet se është 

kryer vepra penale. Dispozita e nenit 3 par.1 të KPRK-së ka përcaktuar se “Ndaj kryerësit 

zbatohet ligji që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale”, kurse paragrafi 2 

përjashtimisht lejon aplikimin retroaktiv të ligjit penal vetëm “në rast se ligji në fuqi ndryshon 

para shqiptimit të vendimit të formës së prerë, atëherë ndaj kryesit zbatohet ligji që është më i 

favorshëm”. Duke vepruar kështu, aktgjykimi i shkallës së parë, përmban shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 pa.1 nënpar.12 lidhur me nenin 370 par.7 të 

KPPK-së dhe të cilat shkelje nuk janë evituar as nga gjykata e shkallës së dytë dhe për këtë arsye 

u vendos që aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës së 

parë në rivendosje. 

        Në rigjykim gjykata e shkallës së parë duhet të veproj në pajtim me vërejtjet e dhëna në këtë 

aktgjykim dhe procedurën ta rifilloj me ligjin që ka qenë në fuqi në kryerjen e veprës penale të 

pretenduar (duke zbatuar dispozitën e nenit 3 par.1 të KPRK-së) dhe pastaj të bëj krahasimin e 

dispozitave të ligjit që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale dhe ligjit aktual dhe 

të vie deri te konkludimi se cili ligj është më i favorshëm për të dënuarin dhe të gjitha këto të 

theksohen në arsyetimin e aktgjykimit. 

        Nga këto arsye, kjo gjykatë konform nenit 438 par.1 pika 1.2 të KPPK, vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.241/2019, më 01 tetor 2019 

 

B.profesional,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Bujar Balaj                      Nesrin Lushta 


