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Pml.nr.281/2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Valdete Daka, 

kryetare, Nesrin Lushta e Avdi Dinaj-anëtar, me bashkëpunëtoren profesionale Qefsere 

Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit F. H. nga Gjakova, për 

shkak të veprës penale kontraktimi i përfitimit jo proporcional nga neni 270.të KPK,  

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

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë PKR.nr.23/2014 të datës 

16.05.2016. dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.421/2016 të datës 

09.09.2016., në seancën e mbajtur më 05.12.2016., mori këtë: 

 

  

 

A K T GJ Y K I M  

 

 

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

dënuarit F. H. e paraqitur kundër aktgjykimit  të Gjykatës Themelore në Gjakovë 

PKR.nr.23/2014 të datës 16.05.2016. dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.421/2016 të datës 09.09.2016. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë PKR.nr.23/2014 të datës 

16.05.2016. i dënuari F. H. është shpallur fajtor për veprën penale kontraktimi i përfitimit 

jo proporcional nga neni 270.të KPK dhe është gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje 

prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muajve në të cilin dënim i llogaritet koha e kaluar në arrest 
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shtëpiak prej datës 30.08.2013. deri më datën 12.09.2013. dhe prej datës 26.09.2013. deri 

më 29.10.2013. si dhe në paraburgim prej datës 13.09.2013. deri më datën 25.09.2013. 

Është obliguar të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor në afat 

prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit ndërsa për realizimin e kërkesës 

pronësoro juridike i dëmtuari është udhëzuar në kontestin civil. Me të njëjtin aktgjykim 

ndaj të dënuarit është refuzuar akuza për veprat penale kanosje nga neni 185.par.1.të 

KPK dhe uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332.par.1.të KPK. 

 

 Në procedurën ankimore, me aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.421/2016 të datës 09.09.2016. ankesat u ushtruara janë refuzuar si të pabazuara 

ndërsa aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar.  

 

Kundër këtyre aktgjykimeve mbrojtësit e të dënuarit, avokatët G. K. dhe T. B. nga 

Gjakova, kanë paraqitur kërkesë të përbashkët  për mbrojtën e ligjshmërisë, për shkak të 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljeve tjera të dispozitave 

të procedurës penale të cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë e aktgjykimeve, me propozim 

që të anulohen dhe çështja të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

 

Prokurori i Shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.212/16 të datës 03.11.2016.  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. 

 

Sipas pretendimeve në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë aktgjykimi i shkallës 

së parë është i përfshire me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 

384.par.1.pika 1.të KPPK sepse trupi gjykues nuk ka qenë në pajtim ligjin. Kjo për arsye 

se në përbërjen e trupit gjykues kanë qenë gjyqtaret Myfera Hoxha dhe Manduhije Syla, 

të cilat punojnë në Divizionin për kundërvajtje të Gjykatës Themelore në Gjakovë dhe 
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nuk i përmbushin kriteret ligjore për të gjykuar këtë çështje nga kompetenca e 

Departamentit për krime të rënda. 

 

 Gjykata Supreme konstatojë nga procesverbalet të shqyrtimit gjyqësor del se 

palët e as mbrojtësit e të dënuarit, nuk kanë pas vërejtje në përbërjen e trupit gjykues, e 

nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor të datës 14.03.2016. në të cilin anëtarët kanë qenë 

gjyqtaret të emëruar, decidivisht kanë deklaruar se nuk kanë vërejtje në përbërjen e trupit 

gjykues.   

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, shkelja esenciale e dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384.par.1.pika 1.të KPPK bëhet kur përbërja e gjykatës nuk 

ka qenë në pajtim me ligjin ose kur në marrjen e aktgjykimit ka marrë pjesë gjyqtari i cili 

nuk ka qenë i pranishëm në shqyrtimin gjyqësor ose kur me vendim të formës së prerë 

është përjashtuar nga gjykimi. Kjo në rastin konkret nuk ka ndodhur. Konform dispozitës 

së nenit 12.par.4 të Ligjit për gjykatat, Kryetari i Gjykatës Themelore cakton gjyqtarët në 

departamente për të siguruar gjykim efikas të lëndëve dhe përkohësisht mund të ri caktojë 

gjyqtarët ndërmjet degëve dhe departamenteve sipas nevojës, që të adresohen konfliktet, 

të zgjidhen lëndët e prapambetura apo të sigurojë shqyrtim me kohë të çështjeve. Andaj, 

ky pretendim nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk ishte i bazuar. 

 

 Për elaborimin dhe vlerësimin e pretendimeve tjera për  shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, së pari duhet të theksohet se nga aktgjykimi i shkallës 

së parë del se i dënuari F. H. është shpallur fajtor për atë se nga muaji shkurt të vitit 2011. 

Deri më 30.08.2013. në Gjakovë, me qëllim që vetës të sjell dobi pasurore të 

kundërligjshme, duke shfrytëzuar gjendjen e vështire financiare, për të detyruar personin 

tjetër që të veprojë në dëm të pasurisë së tij, në atë mënyrë që i dëmtuari E. H. ka hasur 

në krizë financiare në biznesin e tij për shkak të disa kredive të tërhequra nga bankat për 

zgjerimin e veprimtarisë së firmës së tij “......”, e në pamundësi të pagesës së kësteve të 

kredive, është detyruar që nga i pandehuri F. H. të merr para në shumë prej 240.000 € me 

kamatë mujore prej 7%, e që nga kjo shumë i dëmtuari E. ia ka kthyer shumën prej 

180.000 € duke iu dhënë edhe restorantin “....” i cili gjendet në Qarshinë e Vjetër në 

Gjakovë në shumë prej 150.000 € e po ashtu i ka dhënë automjetin e tipit “Chevrolet” në 
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vlerë prej 7.000 €, e që çmimi real i tij ka qenë 17.000 €, duke ja kthyer shumën prej 

330.000 €, po ashtu me datën 04.03.2011. i akuzuari e detyron të dëmtuarin të nënshkruaj 

kontratë mbi huanë, kinse i dëmtuari i ka marrë hua të akuzuarit shumën prej 470.000 €, 

përkundër rrethanave se i dëmtuari ja ka kthyer borxhin e në këtë shumë të hollave ia ka 

llogaritur edhe kamatën. 

 

Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë pretendohet se aktgjykimet janë marrë 

duke u bazuar vetëm në deklaratën e të dëmtuarit E. H. e cila nuk është bindëse dhe në 

deklaratat e të afërmeve të tij dhe se gjykata nuk ka bërë vlerësimin e saktësisë së 

provave kundërthënëse, për çka edhe arsyet e aktgjykimeve janë të paqarta dhe jo të 

plota. Kështu, në arsyet e aktgjykimit të shkallës së parë thuhet se gjendja faktike-fajësia 

e të dënuarit, është vërtetuar në bazë të deklaratës së të dëmtuarit e cila është në përputhje 

me dëshmitë e dëshmitarëve F. N., F. Z., F. L., V. H. dhe P. H., edhe pse nga përmbajtja 

e dëshmive të këtyre dëshmitarëve del se ato ose janë në kundërshtim me deklaratën e të 

dëmtuarit ose është fjalë për të afërmit e të dëmtuarit.     

  

 Sipas kërkesës, nuk janë dhënë arsye ligjore as për gjendjen e vështirë financiare 

e të dëmtuarit, që është element themelor i kësaj vepre penale, kur dihet se edhe vet i 

dëmtuari ka deklaruar se ka shumë patundshmëri, nëpër shumë vende të Kosovës, se të 

hollat të cilat i ka marrë nga i dënuari i janë nevojitur për të shlyer borxhet ndaj bankave 

dhe partnerëve afarist dhe për vazhdimin e punëve tjera, ashtu që edhe nga kjo deklaratë 

rezulton se gjendja e tij financiare nuk ka qenë e vështirë e rrjedhimisht, se i dënuari nuk 

e ka shfrytëzuar një situatë të këtillë.  

  

Pastaj, edhe pse në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së parë dhe në arsyet e tij 

ceket se i dëmtuari nga i dënuari ka huazuar shumën prej 240.000 € me kamatë mujore 

prej 7%, kjo deklaratë nuk është vërtetuar me asnjë provë dhe i tërë aktgjykimi është 

bazuar vetëm në deklaratën e të dëmtuarit, siç vetëm i dëmtuari dhe askush tjetër, ka 

deklaruar se të dënuarit ia ka kthyer shumën prej 330.000 €. Për këto nuk ka ekzistuar 

asnjë provë materiale, siç është dëftesë për pagesë apo dokument tjetër, e nuk është për të 

besuar se shumat aq të madhe të të hollave do të jepeshin pa ndonjë provë të shkruar. 

Mangësia e arsyeve të aktgjykimit të shkallës së parë, sipas kërkesës për mbrojtje të 
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ligjshmërisë shprehet edhe me faktin se si provë është administruar deklarata e dhënë 

para noterit F. Z., nga e cila del se i dëmtuari me dëshirë ia ka shitur të dënuarit resoranin 

e vet “....” për shumë prej 150.000 € dhe e ka pranuar këtë shumë të hollave nga F. H. dhe 

se i dëmtuari nuk e ka kontestuar këtë shitblerje, por gjykata gabimisht ka konkluduar se i 

dëmtuari ia ka dhënë të dënuarit këtë restoran në emër të kthimit të borxhit.  

  

Si shkelje tjetër e dispozitave të procedurës penale, në kërkesën për mbrojtje të 

ligjshmërisë potencohet se periudha inkrimiuese e cila precizohet në dispozitivin e 

aktgjykimit të shkallës së parë ka ngelur jo e argumentuar sepse nuk është dhënë sqarim 

se cilat janë veprimet inkriminuese e të dënuarit që përputhen me këtë periudhë kohore. 

  

Aktgjykimi i shkallës së parë, sipas pretendimeve në kërkesë, është konfuz edhe 

për faktin se nga provat e administruara nuk vërtetohet se i dënuari e ka detyruar të 

dëmtuarin të nënshkruaj kontratën mbi huanë. Lidhur me këtë fakt, ka mos përputhe në 

arsyet e aktgjykimit sepse përderisa në një vend thuhet se i dënuari e ka obliguar të 

dënuarin ta nënshkruaj kontratën mbi huanë, duke ia zmadhuar borxhin, më tutje është 

thënë se i dënuari ka qenë i obliguar të nënshkruaj çdo gjë që ka kërkuar i dënuari, që 

sipas kërkesë, paraqet dhunë dhe kërcënim, e më tutje ka konstatuar se përdorimi i forcës 

ose kanosjes nuk është vërtetuar.  

 

Duke vlerësuar pretendimet e lartë cekura, Gjykata Supreme së pari konstatojë se 

nuk ka qenë kontestuese se i dëmtuari ka marrë hua nga i dënuari. Kjo ka ndodhur në 

muajin mars të vitit 2011. Në shkresat e lëndës ekziston kontrata e nënshkruar nga i 

dënuari F. H. dhe i dëmtuari E. H. e datës 04.03.2011. në bazë së cilës shuma e huasë 

është 470.000 €, koha e kthimit 16 muaj, dhe detyrimi i të dënuarit me rastin e 

nënshkrimit të kësaj kontrate që të dënuarit t`ja dorëzojë për garancion vikendicën në 

lagjen ....... në Brezovicë-shtëpi në sipërfaqe prej 280 m2, Kompaninë “.....” në Gjakovë , 

ish hotelin “........” në qendër të Gjakovës në sipërfaqe prej 635 m2, pronën e paluajtshme 

prej 2x0,20.00 ha dhe objektin në ndërtim prej 4.000 m2 në zonën industriale dhe pronën 

e palujatshme në Brezovicë  në sipërfaqe prej 1.638 m2 dhe ca prona tjera. 
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Sipas deklaratës së të dëmtuarit, ai nga i dënuari (dhe nga motra e tij) ka pranuar 

shumën prej gjithsejtë 240.000 € me kamatë mujore prej 7%, ndërsa shuma e cila ceket 

në kontratë nuk është reale por është rezultat i mos mundësisë së tij që borxhin te kthej 

me kohë. Në aktgjykimin e shkallës së parë është vlerësuar mbrojtja e të dënuarit e cila 

ishte në kundërshtim me deklaratën e këtillë e të dëmtuarit dhe nga arsyet e dhëna del se 

ata nuk kanë kontestuar mos mundësinë e të dëmtuarit që borxhin te paguaj me kohë dhe 

se për këtë arsye është përpiluar edhe deklarata me shkrim e të dëmtuarit për shtyrjen e 

afatit për kthimin e borxhit e cila është administruar në shqyrtimin gjyqësor. 

 

Nga aktgjykimi i shkallës së parë del se gjendja faktike është vërtetuar edhe në 

bazë të deklaratës së të dëmtuarit dhe të afërme të tij, por sipas vlerësimit  të kësaj 

gjykate, dëshmitarët V. H.-bashkëshortja e të dëmtuarit dhe P. H. -vëllai i të dëmtuarit, 

kanë dëshmuar vetëm për vuajtjet shpirtërore të të dëmtuarit për shkak të mos mundësisë 

të kthimit të borxhit por jo edhe për punët që i dëmtuari e ka pas me të dënuarin, sepse 

ato nuk janë bërë në prezencën e tyre. Në anën tjetër, është evidente që aktgjykimi 

bazohet edhe në provat tjera të administruara në shqyrtimin gjyqësor, të cilat janë 

vlerësuar konform dispozitës së nenit 361,par.2.të KPPK dhe është nxjerr përfundimi për 

vërtetësinë e fakteve relevante të çështjes penale. Nga përmbajtja e provave nuk del se 

janë aq kundërthënëse sa që mos vlerësimi i drejt i tyre kishte për të ndikuar në vërtetimin 

në ligjshmërinë e aktgjykimit. 

 

Çështja tjetër e cila pretendohet në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë ishte 

gjendja e vështirë financiare e të dëmtuarit, të cilin e ka shfrytëzuar i dënuari. Lidhur me 

këtë fakt, nga aktgjykimi i shkallës së parë rezulton se nuk ka qenë kontestuese se i 

dëmtuari ka qenë pronarë i shumë patundshmërive (për më tepër, ato shënohen edhe në 

kontratën për huanë), mirëpo, të njëjtat kanë qenë të ngarkuara me hipotekë, ndërsa i 

dëmtuari ka pas borxhe të mëdha sepse ka pasur për të paguar këstet e kredisë prej 

1.000.000 €, të marrë nga banka. Nuk mund të pranohet pretendimi në kërkesën për 

mbrojtje të ligjshmërisë se i dëmtuari nuk ka qenë në gjendje të vështirë financiare, e cila 

e ka detyruar që të merr hua, sepse kjo gjendje nuk matet vetëm me pasurinë të cilën 

formalisht e ka i dëmtuari por me faktin se ajo pasuri a është apo jo e ngarkuar dhe a 

ekziston mundësia e disponimit me atë pasuri apo jo. 
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Nuk ishte i bazuar as pretendimi  se i dëmtuari nga i dënuari ka huazuar para me 

kamatë mujore prej 7%, që sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë, nuk është 

vërtetuar me asnjë provë dhe i tërë aktgjykimi është bazuar vetëm në deklaratën e të 

dëmtuarit, sepse nuk ka ekzistuar asnjë provë materiale-provë me shkrim edhe pse fjala 

është për shuma shumë të mëdha të të hollave. Duke e vlerësuar këtë pretendim, Gjykata 

Supreme konstatojë se në aktgjykimin e shkallës së parë janë dhënë arsye të bollshme dhe 

ligjore. Për më tepër, nuk ka ekzistuar as provë materiale për atë se sa para i dënuari ia ka 

dorëzuar të dëmtuarit, sepse as për këtë nuk ka ekzistuar asnjë provë e shkruar (në 

kontratë nuk bëhet fjalë për shumën e dorëzuar të të hollave).  Transaksioni i këtillë nuk 

është bërë nëpërmes bankës e në anën tjetër, huadhënia e shumës aq të madhe e parave 

edhe po të ishte bërë përmes bankës, do të ishte bërë me kamatë. Në rastin konkret, mos 

ekzistimi i kamatës nuk është i besueshëm sepse është huadhënia është bërë në mes dy 

personave të cilët nuk kanë qenë në marrëdhënie familjare ose miqësore, por fjala ka 

qenë për një marrëdhënie afariste. 

 

Sa i përket pretendimit për atë se i dëmtuari me dëshirë ia ka shitur të dënuarit 

resoranin e vet “.....” për shumë prej 150.000 € dhe e ka pranuar këtë shumë të hollave 

nga F. H. dhe se i dëmtuari nuk e ka kontestuar këtë shitblerje, por gjykata gabimisht ka 

konkluduar se i dëmtuari ia ka dhënë të dënuarit këtë restoran në emër të kthimit të 

borxhit, kjo sipas kërkesës, del nga deklarata e dëshmitares F. Z. Mirëpo, ky pretendim 

nuk është i bazuar sepse dëshmitarja ka deklaruar se te ajo nuk është përpiluar kontratë 

për shitblerje, dhe askush askujt nuk ia ka dhënë të holla, por është përpiluar një deklaratë 

nga bashkëshortja e dëmtuarit-V. H. e cila ka thënë se objekti “....”-restoran i saj, është i 

ngarkuar me hipotekë dhe se do të bëjë përpjekje që të lirohet nga kjo barë, dhe asgjë 

tjetër.  

 

Pretendimet në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë për atë se aktgjykimi i 

shkallës së parë është konfuz lidhur me përdorimin e kanosjes nga ana e të dënuarit për ta 

detyruar të dëmtuarin në kthimin e borxhit nuk ishin të bazuara. Për më tepër, Prokurori i 

Shtetit ka hequr dorë për veprën penale të kanosjes nga neni 185.par.1.të KPPK dhe 

gjykata për këtë vepër penale ka marr aktgjykim me të cilin akuza refuzohet, ashtu që kjo 
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nuk mund të jetë objekt për paraqitjen e këtij mjeti juridik. Lidhur me pretendimin në 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë se prapë se prapë në dispozitivin e aktgjykimit të 

shkallës së parë thuhet se i dënuari e ka detyruar të dëmtuarin që të veprojë në dëm të 

pasurisë së vet, sipas vlerësimit të kësaj gjykate është i lidhur për kamatën e madhe e 

kthimit të borxhit e jo me kanosjen, përdorimin e forcës apo diç të ngjashme.  

   

 Më në fund, lidhur me periudhën inkriminuese, ishte e rëndësishme se fillimi i saj 

nuk ka qenë kontestues, gjegjësisht koha e dhënies së huasë është vërtetuar edhe nga 

mbrojtja e të dënuarit edhe nga deklarata e të dëmtuarit (që është muaji mars i vitit 

2011.), ndërsa e njëjta ka përfunduar me paraqitjen e rastit në polici, që është data 

30.08.2013. Andaj, veprimet inkriminuese janë ndërmarr brenda kësaj periudhe kohore. 

Fakti se huaja është dhënë me kamatë jo proporcionale, bënë që gjendja e formuar 

kundërligjore ka ekzistuar gjatë tërë kësaj periudhe kohore, pa marr parasysh veprimet 

individuale e të dënuarit apo të dëmtuarit, siç është kthimi i kohëpaskohshëm i të hollave 

dhe shuma e tërësishme e të hollave të kthyera nuk është element i veprës penale për të 

cilën i dënuari është shpallur fajtor, mjafton se ia ka thyer shumë më tepër, se shuma e 

huasë, ashtu që arsyet e dhëna, të cilat bazohen në deklaratën e të dëmtuarit, nuk 

paraqesin shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale. 

 

Andaj, Gjykata Supreme konstatojë së pretendimet në kërkesën për mbrojtjen e 

ligjshmërisë për shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale nuk janë të 

bazuara. Në kërkesë nuk ka elaborim për shkeljet e ligjit penal nga neni 385.të KPPK 

ashtu që të njëjtat nuk u shqyrtuan, sepse konform dispozitës së nenit 436.të KPPK 

Gjykata Supreme kufizohet vetëm në verifikimin e shkeljeve të cilat në kërkesë 

pretendohen.  

 

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. 
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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

Pml.nr. 281/2016, më 05.12.2016. 

 

 

Proçesmbajtësja,                        Kryetarja e kolegjit,  

Qefsere Berisha        Valdete Daka 

 

 


