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Pml.nr.265/2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Avdi Dinaj, 

kryetar, Nesrin Lushta e Nebojša Boričić-anëtar, me bashkëpunëtoren profesionale 

Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit I. H. nga Ferizaji, 

për shkak të veprës penale kallëzimi i rremë nga neni 390.par.2.lidhur me par.1.të KPK, 

duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit, të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega në Viti 

P.nr.434/2014 të datës 18.06.2015. dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.1164/2015 të datës 09.06.2016., në seancën e mbajtur më 22.11.2016., mori këtë: 

 

  

 

A K T GJ Y K I M  

 

 

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

dënuarit I. H. e paraqitur kundër  aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega në 

Viti P.nr.434/2014 të datës 18.06.2015. dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.1164/2015 të datës 09.06.2016. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega në Viti P.nr.434/2014 të 

datës 18.06.2015. i dënuari I. H. është shpallur fajtor për veprën penale kallëzimi i rremë 

nga neni 390.par.2.lidhur me par.1.të KPK dhe është gjykuar me dënim me gjobë në 

shumë prej 350 (treqindepesëdhjetë) € të cilin është obliguar të paguaj pas 
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plotfuqishmërisë së aktgjykimit, e në rast të mos pagimit i njëjti do të zëvendësohet me 

dënim burgimi prej 17 ditësh, duke llogaritur 20 € për një ditë burgimi. Është obliguar të 

paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor në afat prej 15 ditësh nga 

plotfuqishmëria e aktgjykimit. 

 

 Në procedurën ankimore, me aktgjykimin Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.1164/2015 të datës 09.06.2016. është refuzuar si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të 

dënuarit dhe aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar.  

 

Kundër këtyre aktgjykimeve  mbrojtësi i të dënuarit, avokati R. A. nga Ferizaji, 

ka paraqitur kërkesë për mbrojtën e ligjshmërisë për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale të 

cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor dhe shkeljes së ligjit penal,  me 

propozim që të ndryshohen ashtu që i dënuari të lirohet nga akuza apo të anulohen dhe 

lënda të kthehet në rigjykim. Po ashtu ka propozuar që të shtyhet ekzekutimi i dënimit 

deri në marrjen e vendimit sipas këtij mjeti juridik.  

 

Prokurori i Shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.201/16 të datës 24.10.2016.  ka 

propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar.  

 

 Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e lëndës në 

kuptim të nenit 435. par. 1. lidhur me nenin 436. par. 1. të KPPK, vlerësoi pretendimet në 

kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 

 

-kërkesa është e pabazuar. 

 

Nga aktgjykimi i shkallës së parë del se i dënuari I. H. është shpallur fajtor për atë 

se me datën 29.01.2014. në polici ka bërë lajmërimin e rrejshëm duke shkaktuar fillimin e 

procedurës penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, se kinse pa dijeninë e tij zyrtaret në 

bankën .... filiali në ..... kanë firmosur në emër të tij dhe kanë tërhequr para, por se gjatë 

hetimeve është vërtetuar se kjo nuk ka qenë e vërtetë dhe se kallëzimi i rremë është bërë 

duke e ditur këtë fakt. Nga aktgjykimi në fjalë po ashtu rezulton se i dënuari ka deklaruar 
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se pensioni të cilin e ka fituar në Maqedoni, në vitin 2002. i është transferuar në ..... 

bankë (atëherë ......) në Kosovë por se prej asaj kohe e deri në vitin 2006. në bankë i është 

thënë se në llogarinë e tij nuk ka arritur pensioni. Pasi nga Maqedonia ka marrë 

informatën se ata janë duke ia dërguar pension ndërsa në ..... bankë të hollat nuk kanë 

arritur, në polici ka paraqitur rastin duke thënë se të hollat janë duke ia marr punëtorët e 

kësaj banke. Megjithatë, gjykata e shkallës së parë si provë ka nxjerr raportet për 

tërheqjen e të hollave në vitet inkriminuese, në të cilat ka qenë nënshkrimi i të dënuarit, e 

me ekspertizë grafologjike është vërtetuar se nënshkrimi është i të dënuarit. Në mbrojtjen 

e tij, i dënuari ka mohuar tërheqjen e të hollave ndërsa i ballafaquar me nënshkrimet në 

dokumentet bankare, pjesërisht ka pranuar dhe pjesërisht nuk ka pranuar që i ka 

nënshkruar. 

 

Në kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë pretendohet se aktgjykimet e 

kundërshtuara nuk janë përpiluar në pajtim me dispozitën e nenit 370.të KPPK, sipas së 

cilit gjykata në mënyrë të qartë  dhe të plotë i paraqet faktet të vërtetuara dhe jep arsye se 

për çfarë arsye i konsideron të vërtetuar, duke e dhënë arsyetimin e vlerësimit të provave 

kundërthënëse, që në rastin konkret ka munguar sepse gjykatat kryesisht kanë përshkruar 

përmbajtjen e procesverbaleve të shqyrtimit gjyqësor. Përderisa në këtë mënyrë është 

bërë shkelje esenciale e dispozitave të procedurës penale, në dëm të dënuarit është 

shkelur edhe ligji penal sepse pretendohet se veprimet e të dënuarit nuk përbëjnë vepër 

penale. Ky pretendim mbështet në atë se, sipas mbrojtjes i dënuari nuk e ka lajmëruar 

asnjë person konkret por e ka kërkuar pagesën e pensioneve dhe nuk ka ofruar provë për 

vepër penale që kishte për të iniciuar procedurën penale.  

 

Gjykata Supreme konstatojë se gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së 

dytë për gjetjet e veta kanë dhënë arsye ligjore, bazuar në vlerësimin kritik të provave të 

administruara, siç kërkohet me dispozitën e nenit 361.par.2.të KPPK. Me këtë rast është 

konstatuar dhe nuk ka qenë kontestuese se i dënuari në polici ka ushtruar kallëzimin 

penal siç më lartë u përshkrua dhe është filluar procedura e hetimit të rastit gjegjësisht të 

ndjekjes sepse nga .... banka janë siguruar dokumentet e transaksionit-tërheqjes së të 

hollave nga xhirollogaria e të dënuarit dhe me urdhrin e Prokurorit është bërë ekspertiza 

grafologjike e nënshkrimit në këto dokumente, nga të cilat është vërtetuar se në vitet 



 4 

2004., 2005. dhe 2006. nga kjo xhirollogari janë tërhequr paratë në shumat prej 40 € 

(pensioni i Kosovës) por edhe në shumat prej 160 €, 122 €, 170 € dhe shuma tjera. Këto 

dokumente për tërheqjen e parave kanë qenë të nënshkruara nga arkatari i bankës  dhe 

“klienti”. Me ekspertizën grafologjike të datës 06.06.2014. është konstatuar se 

nënshkrimet në këto dokumente janë shkruar nga shkruesi i njëjt gjegjësisht nga i 

dënuari, nga i cili është marrë mostra eksperimentale e nënshkrimit. 

 

Mbrojtja e të dënuarit dhe këto prova të cilat janë administruar në shqyrtimin 

gjyqësor, janë vlerësuar një nga një dhe në lidhmëni njëra me tjetrën, siç kërkohet me 

dispozitën e nenit 361.par.2.të KPPK. Gjykata e shkallës së parë ka konstatuar se 

mbrojtja e të dënuarit ka qenë në kundërshtim me provat në fjalë ndërsa saktësia e tyre 

nuk është vë në dyshim, ashtu që është ardhur deri të konkludimi se i dënuari ka bërë 

kallëzim të rremë. I dënuari nuk ka pas shpjegim se si është e mundur që kinse punëtorët 

e bankës kanë bërë tërheqje të hollave nga xhirollogaria e tij kurse tërheqjet i ka 

nënshkruar personalisht i dënuari, gjegjësisht ai në shqyrtimin gjyqësor pjesërisht ka 

pranuar dhe pjesërisht nuk ka pranuar që i ka nënshkruar. Për këto arsye Gjykata 

Supreme gjeti se nuk është i bazuar pretendimi se në aktgjykimin e shkallës së parë e as 

në të shkallës së dytë nuk është bërë një vlerësim ligjor i provave por se vetëm janë dhënë 

përmbajtjet e provave të administruara dhe se është bërë shkelje esenciale e dispozitave të 

procedurës penale. 

 

Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë pretendohet se në dëm të dënuarit është 

shkelur ligji penal, sepse veprimet e tij nuk përbëjnë vepër penale. Kjo për arsye se i 

dënuari nuk e ka lajmëruar asnjë person konkret por e ka kërkuar pagesën e pensioneve 

dhe nuk ka ofruar provë për vepër penale që kishte për të iniciuar procedurën penale. 

Mirëpo, kjo gjykatë konstatojë se sipas dispozitës së nenit 390.par.1.të KPPK “kushdo që 

bën lajmërim të rremë te personi zyrtar i ngarkuar për të hetuar apo ndjekur, se personi i 

caktuar ka kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, duke e ditur se personi i 

tillë nuk është kryesi, dënohet me gjobë ose me burgim prej 3 muaj deri në 3 vjet”. 

Andaj, në rastin konkret i dënuari i është drejtuar “personit zyrtar të ngarkuar me detyrën 

për të hetuar apo ndjekur” e në anën tjetër, kallëzimi i tij se punëtorët e bankës kanë 

tërhequr para nga xhirollogaria e tij, par marrë parasysh se i cenuari nuk ka ofruar ndonjë 
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provë, për pasojë ka pas ndërmarrjen e veprimeve siç janë kontrollimi i fletë tërheqjeve 

dhe ekspertimi grafologjik. Po ashtu, duhet të ceket se për ekzistimin e kësaj vepre 

penale, sipas dispozitës e neit 390.par.1.të KPK kërkohet që kallëzimi duhet të jetë 

kundër “personit të caktuar” , andaj, pa marr parasysh se  a është fjala për personin fizik 

apo juridik, për çka pretendimet në kërkesë nuk u aprovuan. 

 

Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e pabazuar dhe 

konform nenit 437. të KPPK u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

Pml.nr. 265/2016, më 22.11.2016. 

 

 

Proçesmbajtësja,                        Kryetari i kolegjit,  

Qefsere Berisha        Avdi Dinaj 

 

 


