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                                                                                                                                   Pml.nr.70/2020 

 

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 Sherif 

Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit A.M, për shkak të veprës penale 

shantazhi nga neni 268 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me kërkesat 

për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i dënuarit dhe i dënuari, kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.420/2016 të datës 20.05.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.424/2019 të datës 22.10.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 08 prill 2020, mori 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

Me miratimin e kërkesave për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit dhe të 

dënuarit A.M, anulohen aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime 

të Rënda PKR.nr.420/2016 të datës 20.05.2019 dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PAKR.nr.424/2019 të datës 22.10.2019 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 Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr. 420/2016 të datës 20.05.2019, të dënuarin A.M, e ka shpallur fajtor për veprën shantazhi 

nga neni 268 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe e ka dënuar me dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 14 (katërmbëdhjetë) muaj, në të cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 02.09.2008 deri me datë 16.08.2009. I dënuari është obliguar në pagesën e 

paushallit gjyqësor në shumë prej 50 €, kurse përfaqësuesi i të dëmtuarës për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil.  
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Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.424/2019 të datës 22.10.2019, ka 

refuzuar si të pabazuara ankesat e Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe mbrojtësit të të 

dënuarit dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, kanë paraqitur: 

 

- mbrojtësi i të dënuarit A.M, av. B.B. nga P., 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 gjyqësore, me propozim që 

Gjykata Supreme e Kosovës ta aprovojë si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të 

ndryshoj aktgjykimet e kundërshtuara dhe të pandehurin ta liroj nga akuza, ose çështjen ta kthej 

në rivendosje në gjykatën e shkallës së parë;  

 

- i dënuari A.M, për shkak të shkeljes së ligjit penal, shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale dhe shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale, me propozim që 

Gjykata Supreme e Kosovës ta aprovojë si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të 

anuloj aktgjykimet e kundërshtuara dhe çështjen ta kthej në rivendosje në gjykatën e shkallës së 

parë ose që aktgjykimet e kundërshtuara ti ndryshoj dhe të pandehurin ta liroj nga akuza. 

 

Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.39/2020 e datës 

03.03.2020, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

Pretendimet e paraqitura në kërkesa   

 

Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit, thekson se gjykata e shkallës së dytë me aktgjykimin 

e saj ka dështuar të vlerësoj ligjshmërinë e pretendimeve specifike të ngritura në ankesë kundër 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë dhe ka dështuar të jep arsyetim bindës duke 

shtrembëruar dhe kamufluar në mënyrë arbitrare përmbajtjen e shkresave të lëndës të cilat kanë 
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rezultuar me kundërthënie të hapura në mes të arsyetimit dhe dispozitivit të aktgjykimit. Përveç 

shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë 

nuk ka paraqitur arsyetim të plotë përkitazi me pretendimet e mbrojtjes bazuar  në praktikën e 

GjEDLNj, meqë nuk i është përmbajtur detyrimit për të arsyetuar vendimin gjyqësor, dhe për më 

tepër, nuk ka treguar me saktësi të mjaftueshme arsyet në të cilat është bazuar aktgjykimi i saj. 

Arsyetimi i gjykatës së shkallës së dytë ka shpërfillë shumicën e pretendimeve të ngritura nga 

mbrojtja, duke evituar substancën e veprës penale të shantazhit, kurse konstatimet e paraqitura 

janë sipërfaqësore, abstrakte dhe të paqarta dhe nuk reflektojnë ballafaqimin me arsyetimin e 

mangët të bërë nga gjykata e shkallës së parë. Shpërfillje të pretendimeve ankimore janë 

paraqitur edhe përkitazi me ligjshmërinë e sanksionit penal të shqiptuar ndaj të dënuarit duke 

marrë si rrethanë rënduese shkallën e lartë të dëmit të shkaktuar ndaj palës së dëmtuar, përkundër 

faktit që për shkak të dëmit të shkaktuar vepra penale është ricilësuar në veprën penale nga neni 

268 par.2 të KPRK-së dhe po ashtu nga veprimet e të dënuarit A.M nuk rezulton se është 

dëmtuar R.B,  nga veprimet e të dënuarit A.M, por vetëm me veprimet e të dënuarës V.M, pasi 

që e njëjta është shpallur fajtore për veprën penale përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare 

nga neni 340 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

Pretendohet se edhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është përfshirë me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.8 dhe par.2 nënpar.2.2 

të KPPK-së, për shkak se dispozitivi i këtij aktgjykimi është i mangët, i paqartë dhe i 

pakuptueshëm dhe në kundërshtim të plotë me brendinë e arsyetimit të tij. Nuk është dhënë 

arsyetim përkitazi me faktet vendimtare, kurse arsyetimi i dhënë është konfuz, i paqartë dhe në 

kundërshtim me shkresat e lëndës përkatësisht ka dështuar të vlerësoj me ndërgjegje çdo provë 

dhe të ndërlidhe njërën provë me tjetrën. Pretendohet se gjykata e shkallës së parë ka dështuar të 

zgjedh çështjet kontestuese të theksuara me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës 

AP.nr.192/2009 të datës 12.08.2009 dhe me këtë rast ka shkelur parimin in dubio pro reo, që të 

vërtetoj me kujdes, përkushtim maksimal dhe profesional faktet kundër dhe në favor të të 

dënuarit. Në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë nuk janë përshkruar faktet 

dhe rrethanat që përbëjnë figurën e veprës penale për të cilën është shpallur fajtor dhe është 

dënuar A.M, përkatësisht të paraqes në mënyrë objektive se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i 

konsideron të vërtetuara dhe të pavërtetuara dhe të vlerësoj saktësinë e provave kundërthënëse 

siç është përcaktuar me dispozitën e nenit 370 par.7 të KPPK-së.  
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Në kërkesë pretendohet se vepra penale e shantazhit e inkriminuar me dispozitën e nenit 

268 të KPRK-së, qëndron në rastet e përdorimit të kërcënimit ndaj ndonjë personi se ndaj tij apo 

të afërmit e tij dhe mënyra e kryerjes së veprës penale është përdorimi i kërcënimit me pasoja 

dhe efekte konkrete me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore të kundërligjshme dhe për 

ekzistimin e veprës penale është relevante kërcënimi dhe atë me qëllim të dëmtojë nderin dhe 

autoritetin e personit tjetër dhe kjo vepër penale nuk ekziston në rastet kur kërcënimi paraqet 

diçka negative për tjetrin. Me këtë rast bazuar në një analizë sipërfaqësore të dispozitivit të 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë vërehet se është e paqartë se kur, ku dhe si në çfarë 

mënyre është kanosur e dëmtuara, cili fakt vendimtar dhe cila rrethanë konkrete dëshmon 

mënyrën dhe mjetin e kanosjes me fjalë, cili fakt vendimtar dhe cila rrethanë konkrete dëshmon 

detyrimin që e dënuara V.M. të nxjerr nga R.B, shumën e parave në vlerë prej 223.580,00 €, cili 

fakt vendimtar dhe cila rrethanë konkrete dëshmon qëllimin për hapjen e biznesit dhe a i është 

dhënë shuma e parave tani të dënuarit A.M, dhe për cilin qëllim janë dhënë paratë, për shkak të 

kanosjes apo për hapjen e biznesit, andaj të gjitha të metat e lartcekura dispozitivin e aktgjykimit 

të gjykatës së shkallës së parë e bëjnë të mangët, të paqartë dhe të pakuptueshëm. 

 

Në kërkesë theksohet se për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale të theksuara, del se është bërë edhe shkelje të ligjit penal në dëm të të dënuarit A.M, sipas 

nenit 385 par.1 nënpar.1.1 të KPPK-së, sepse veprimet e tij nuk përbëjnë elemente të veprës 

penale për të cilën i dënuari është shpallur fajtor dhe është dënuar.   

 

Në kërkesën e të dënuarit është theksuar se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është 

marrë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.9 të 

KPPK-së, meqë gjatë shqyrtimit gjyqësor i dënuari është marr në pyetje para prezantimit të 

provave. Potencohet se në shqyrtimin gjyqësor pas administrimit të provave në procedurë penale 

të propozuara nga palët në seancën e datës 10.04.2018, ka përfunduar procedurën e provave, 

kurse në seancën e radhës të mbajtur me datë 27.04.2018 ka paraqitur mbrojtjen i dënuari duke u 

bazuar në provat e administruara deri në atë fazë të procedurës penale. Mirëpo, në këtë seancë 

pas paraqitjes së mbrojtjes, trupi gjykues sipas detyrës zyrtare ka marrë aktvendim për dëgjimin 

e dëshmitares V.M, e cila ishte e bashkakuzuar në të njëjtën çështje penale për veprën penale 

përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare nga neni 340 par.3 të KPRK-së, ndaj të cilës 
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procedura ka përfunduar. Pas marrjes në pyetje të kësaj dëshmitare dhe rihapjen e shqyrtimit 

gjyqësor për shkak të skadimit të afatit ligjor prej 90 ditësh dhe pas konstatimit për leximin 

provave të administruara më herët, andaj, pas procedimit të provave nuk i është dhënë mundësia 

të dënuarit që të paraqes mbrojtjen e tij dhe me këtë është bërë shkelje esenciale e dispozitave 

penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.9 të KPPK-së. 

 

Pretendohen se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë ka të bëj me mungesën e 

arsyetimit të qartë dhe të plotë përkitazi me veprën penale dhe përgjegjësinë penale e të dënuarit 

dhe nuk janë dhënë arsye të qarta përkitazi me faktet vendimtare. Gjykata e shkallës së parë ka 

bërë shkelje edhe me rastin e përdorimit të deklaratës së dëshmitares V.M, të dhënë gjatë 

procedurës hetimore në polici me datë 03.09.2008 dhe kjo deklaratë është përdorur si dëshmi për 

të vërtetuar faktin se ka qenë e kanosur edhe pse është në kundërshtim me nenin 123 par.5 të 

KPPK-së, meqë deklarimi i bashkëpandehurit nuk mund të përdoret si provë ndaj të 

bashkëpandehurve tjerë dhe kjo paraqet shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga 

neni 384 par.1 nënpar.1.7 të KPPK-së. 

 

Më tutje pretendohet se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë përmban edhe  shkelje të 

ligjit penal, meqë bazuar në faktin se e dënuara V.M, është shpallur fajtore për veprën penale 

përvetësimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare nga neni 340 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, 

përkatësisht pranimi i fajësisë nga ana e saj paraqet bazë për përjashtimin e përgjegjësisë penale 

të të dënuarit A.M, siç është potencuar edhe në aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës 

AP.nr.192/2009 të datës 12.08.2009. 

 

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 

kërkesat gjeti se: 

kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë janë të bazuara. 

Gjykata Supreme e Kosovës, pa vlerësuar pretendimet e tjera të theksuara në kërkesat për 

mbrojtjen e ligjshmërisë, konstatoj se janë të bazuara pretendimet të paraqitura se aktgjykimi i 
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shkallës së parë përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të përcaktuara me 

dispozitën e e nenit 384 par.1 nënpar.1.9 të KPPK-së. 

Me dispozitën e nenit 384 par.1 nënpar.1.9 të KPPK-së është përcaktuar se shkelje 

esenciale e dispozitave të procedurës penale bëhet në rastin kur “i akuzuari i thirrur të 

deklarohet mbi fajësinë nuk e ka pranuar fajësinë për të gjitha pikat e akuzës ose ndonjë pikë të 

saj dhe është marrë në pyetje para prezentimit të provave”. Në rastin konkret duke u bazuar në 

procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 27.04.2018, del se i dënuari pas prezantimit të 

provave përkatësisht konstatimit të leximit të tyre, kishte paraqitur mbrojtjen e tij përkatësisht 

ishte konstatuar se kishte mbetur pranë mbrojtjes së tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësor të datës 

28.04.2009. Mirëpo, pas kësaj gjykata e shkallës së parë sipas detyrës zyrtare kishte vendosur që 

në cilësi të dëshmitares të dëgjohej e dënuara V.M, dhe e cila bazuar në procesverbalin e 

shqyrtimit gjyqësor të datës 25.05.2018 ishte marrë në pyetje në cilësi të dëshmitares, kurse në 

procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 22.03.2019 ishte konstatuar si të lexuara shkresat e 

lëndës dhe ishte vazhduar me fjalën përfundimtare në seancën e datës 15.05.2019.  

Duke u bazuar në procesverbalet e shqyrtimeve gjyqësore del se qëndrojnë pretendimet e 

paraqitura se pas dëgjimit të dëshmitares V.M, përkatësisht dhënies së dëshmisë së saj, gjykata e 

shkallës së parë nuk i ka dhënë mundësi të dënuarit që të paraqes mbrojtjen e tij, ashtu siç është 

përcaktuar me dispozitën e nenit 384 par.1 nënpar.1.9 të KPPK-së dhe në këtë mënyrë ka bërë 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe bazuar në faktin se të metat e 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë nuk janë eliminuar as me aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së dytë.  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 të administroj provat ekzistuese e sipas nevojës edhe prova tjera dhe të 

eliminoj shkeljen e potencuar në këtë aktgjykim e pas kësaj të marr një vendim të drejtë dhe të 

ligjshëm në këtë çështje penalo juridike.  

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 
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Pml.nr.70/2020, më 08 prill 2020 

 

 

B.profesional,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Sherif Krasniqi                                                                                                      Nesrin Lushta 


