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NË EMËR TË POPULLIT 

  

 Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Valdete Daka, 

kryetare, Nebojsha Boriçiq dhe Nazmije Ibrahimi, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtores profesionale Qefsere Berisha procesmbajtëse, në çështjen penale të të 

dënuarit I. (M.) K., nga Republika e Shqipërisë, për shkak të veprës penale falsifikimi i 

parasë nga neni 244 par. 4 lidhur me nenin 23 të KPK, duke vendosur sipas kërkesës për 

mbrojtje të ligjshmërisë, të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit I. K., av. Z. M., nga Peja, të 

paraqitura kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore Pejë, P.nr. 131/2008 datë 26.04.2016 

dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit Prishtinë, Pn.nr. 345/2016 datë 13.05.2016,  në 

seancën e kolegjit të mbajtur më  22.08.2016, mori këtë:  

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 Me miratimin e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit I. 

K., bëhet kthimi i dorëzanisë në shumë prej 2.000 € i caktuar sipas aktvendimit të Gjykatës 

së Qarkut Pejë, P.nr. 131/2008 datë 14.07.2008. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 
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 Me aktgjykimin e formë së prerë të Gjykatës së Qarkut Pejë, P.nr. 131/2008 datë 

14.07.2008, të dënuarit I. K. dhe K. B. janë shpallur fajtor për veprën penale falsifikimi i 

parasë nga neni 244 par. 3 lidhur me nenin 23 të KPK dhe për këto vepra penale janë 

gjykuar, i dënuari I. K. me dënim burgu në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajsh, në të cilin 

dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej 25.04.2008 gjer më 

14.07.2008, ndërsa i dënuari K. B. me dënim burgu në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajsh, në të 

cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej 16.08.2008 gjer më 

21.05.2008. Janë detyruar të dënuarit që t’i paguajnë shpenzimet e procedurës penale në 

mënyrë solidare në shumë prej 64,40 €, kurse secili prej tyre shumën prej nga 50 € në emër 

të paushallit gjyqësor të gjitha në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

Ndaj të dënuarve është shqiptuar dënimi plotësues me ç’rast janë konfiskuar 36 bankënota 

prej nga 200 €, të shënuara në procesverbalin për ekspertizë nga Shërbimi Policor i 

Kosovës nr. 2008HRP074. Të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore-juridike janë 

udhëzuar në kontest civil. 

 Pas shpalljes së aktgjykimit nga Gjykata e Qarkut Pejë merret aktvendimi P.nr. 

131/2008 datë 14.07.2008, me të cilin ndaj të dënuarit I. K. është ndërprerë masa e 

paraburgimit dhe është caktuar masa e dorëzanisë në shumë prej 2.000 € dhe i njëjti është 

lëshuar të mbrohet në liri.  

 Me aktvendimin e Gjykatës Themelore Pejë, P.nr. 131/2008 datë 06.01.2016, është 

ndaluar ekzekutimi i dënimit me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajsh ndaj të 

dënuarit I. K. për shkak të parashkrimit absolut dhe ekzekutimit të dënimit i arritur më 

09.06.2014. 

 Sipas aktvendimit të Gjykatës Themelore Pejë – Departamenti për Krime të Rënda, 

P.nr. 131/2008 datë 26.04.2016, është refuzuar kërkesa e mbrojtësit të të dënuarit I. K. për 

kthimin e dorëzanisë në shumë prej 2.000 € i caktuar sipas aktvendimit të Gjykatës së 

Qarkut Pejë, P.nr. 131/2008 datë 14.07.2008. 
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 Ky aktvendim është vërtetuar me aktvendimin e Gjykatës së Apelit Prishtinë – 

Departamenti për Krime të Rënda, P.nr. 345/2016 datë 13.05.2016.  

 Kundër këtyre aktvendimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit I. K., av. Z. M., nga Peja, për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale me propozim që aktvendimet e kundërshtuara të 

ndryshohen ndërsa shuma e deponuar në emër të dorëzanisë të dënuarit t’i kthehet. 

 Prokurori i Shtetit të Kosovës me parashtresën KMLP.II.nr. 121/2016 datë 

29.06.2016, ka propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit 

të refuzohet. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit i 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 për mbrojtjen e ligjshmërisë gjeti se:  

 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e bazuar. 

Në kërkesën e mbrojtësit të të dënuarit I. K. ka theksuar se aktvendimet e 

kundërshtuara janë juridikisht të paqëndrueshme për faktin se dorëzania është deponuar nga 

i dënuari gjer në përfundim të procedurës penale ndërsa Gjykata Themelore si përmbaruese 

e dënimit as të dënuarin e as mbrojtësin e tij nuk e ka njoftuar se aktgjykimi i shkallës së 

parë se ka marrë formën e prerë, si dhe për detyrimin ligjor për mbajtjen e pjesës së mbetur 

të dënimit. Pra, në rastin konkret mbrojtësi pretendon se as i dënuari dhe as mbrojtësi i tij 

nuk kanë qenë në dijeni për faktin se aktgjykimi i shkallës së parë ka marrë formën e prerë 

duke konsideruar se i dënuari nuk i ka ikur organeve gjyqësore për mbajtjen e pjesës së 

mbetur të dënimit për çka propozon që aktvendimet e kundërshtuara të ndryshohen ndërsa 

shuma e depozituar t’i kthehet. 

 Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme pretendimet nga kërkesa për mbrojtjen e 

ligjshmërisë janë të bazuara për faktin se nga shkresat e çështjes del se sipas aktgjykimit të 

formës së prerë të Gjykatës së Qarkut Pejë, P.nr. 131/2008 datë 14.07.2008, i dënuari I. K. 
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është gjykuar me dënim burgu në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajsh, në të cilin dënim i 

është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej 25.04.2008 gjer më 14.07.2008. 

 Pas publikimit të aktgjykimit e njëjta gjykatë ka marrë aktvendimin P.nr. 131/2008 

datë 14.07.2008, me të cilin ndaj të dënuarit ka ndërprerë masën e paraburgimit dhe është 

caktuar masa e dorëzanisë në shumë prej 2.000 € që i njëjti të mbrohet në liri. 

 Nuk janë kontestuese rrethanat se me aktvendimin e Gjykatës Themelore Pejë, P.nr. 

131/2008 datë 06.01.2016, është ndaluar ekzekutimi i dënimit me burg në kohëzgjatje prej 

6 (gjashtë) muajsh, ndaj të dënuarit për shkak të parashkrimit absolut të ekzekutimit të 

dënimit i cili ka arritur më 09.06.2014. 

 Mirëpo, pa të drejtë Gjykata Themelore Pejë me aktvendimin  P.nr. 131/2008 datë 

26.04.2016, ka refuzuar kërkesën e mbrojtësit të të dënuarit për kthimin e dorëzanisë për 

faktin se nga shkresat e çështjes rrjedhë se gjykata e shkallës së parë për ekzekutimin e 

dënimit me burg ndaj të dënuarit vetëm ka bërë kërkesën pranë autoriteteve kompetente të 

Republikës së Kosovës të cilat i u janë drejtuar autoriteteve të Republikës së Shqipërisë për 

ekzekutimin e dënimit me burg, mirëpo Ministria e Drejtësisë e Republikës së Shqipërisë 

ka refuzuar ekzekutimin e vendimit penal P.nr. 131/2008 datë 14.07.2008, meqë nuk janë 

plotësuar kushtet e parapara sipas legjislacionit penal shqiptar. Po ashtu, nga shkesat e 

çështjes vërtetohet se asnjë veprim tjetër procedural nga ana e gjykatës së shkallës së parë 

nuk është ndërmarrë në drejtim të ekzekutimit të sanksionit penal bile sipas shkresave të 

çështjes as aktgjykimi i shkallës së dytë nuk iu është dorëzuar të dënuarit e as mbrojtësit të 

tij e meqë gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë asnjë tentim që të bëhet ekzekutimi i 

dënimit të shqiptuar ndërsa i dënuari nuk ka pasur dijeni rreth marrjes së vendimit të 

formës së prerë e as ekzekutimit të dënimit, Gjykata Supreme konsideron se pretendimet 

nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë qëndrojnë ngase i dënuari asnjëherë nuk është 

thirrur në mënyrë të rregullt që t’i paraqitet gjykatës së shkallës së parë për mbrojtjen e 

dënimit  ndërsa me asnjë provë nuk vërtetohet se i dënuari i ka ikur mbajtjes së dënimit, 

është vendosur që shuma e deponuar t’i kthehet të dëmtuarit. 
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 Nga arsyet e lartcekura e konform dispozitës së nenit 437 të KPPK, është vendosur 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

    

                             GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

                           Pml.nr.166/2016, më 22.08.2016   

 

Procesmbajtësja,            Kryetare e kolegjit, 

Qefsere Berisha               Valdete Daka 

   

   

   


