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        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Enver Peci, 

kryetar i gjykatës-kolegjit, Rasim Rasimi dhe Agim Maliqi, anëtarë, me bashkëpunëtorin 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të dënuarit F. D., nga P., për 

shkak veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 327 par.1 pika 1 të KPRK-së, duke vendosur 

sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit, të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.nr.2766/2018 të datës 27.06.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.934/2018 të datës 30.10.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 25.04.2019, 

mori këtë: 

 

 

 A K T G J Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit F. 

D., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti i 

Përgjithshëm P.nr.nr.2766/2018 të datës 27.06.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PA1.nr. 934/2018 të datës 30.10.2018. 

 

                                                  

                                                  A r s y e t i m 

 

 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë P.nr.nr.2766/2018 të datës 

30.10.2018 datës 27.06.2018, i dënuari F. D. është shpallur fajtor për veprën penale vjedhje e 

rëndë nga neni 327 par.1 pika 1 të KPRK, dhe për këtë vepër është dënuar me dënim burgimi 

në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite. I dënuari është detyruar që ti paguaj shpenzimet e procedurës 

penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, ndërsa në emër të shpenzimeve të paushallit 

gjyqësor të paguaj shumën prej 20 €, në afat prej 15 ditësh pasi që aktgjykimi të bëhet i 

formës së prerë. I dëmtuari F. N., për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar 

në kontest të rregullt civil. 

 

      Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.934/2018 

të datës 30.10.201805.03.2019, ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë 

vetëm sa i përket vendimit mbi dënim, ashtu që të dënuarin F. D., për veprën penale vjedhje 
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e rëndë nga neni 327 par.1 pika 1 të KPRK-së, i ka shqiptuar dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 16 (gjashtëmbëdhjetë) muaj, të cilin dënim do ta vuaj pas plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, ndërsa në pjesët tjera aktgjykimi mbetet i pandryshuar. 

     

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

të dënuarit F. D., avokati F. S. nga P., për shkak të shkeljes së ligjit penal nga neni 385 par. 

nënëpar.1.1 të KPPRK-së lidhur me nenin 327 të KPRK-së, me propozim që Gjykata 

Supreme e Kosovës të aprovoi kërkesën, ashtu që ti anuloi aktgjykimin e shkallës së parë dhe 

aktgjykimin e shkallës së dytë dhe çështjen penale t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë në 

rigjykim. 

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.79/2019 e datës 

28.03.2019, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit F. 

D., av. F. S., të refuzohet si e pabazuar. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit pasi i shqyrtoi shkresat e lëndës, në 

kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK-së dhe pasi i vlerësoi 

pretendimet në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, konstatoi se: 

 

      Kërkesa e mbrojtësit për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

 

        Në kërkesën e tij mbrojtësi i të dënuarit pretendon, se aktgjykimet e kundërshtuara janë 

përfshirë me shkelje të ligjit penal nga neni 385 par.1 nënëpar.1.1 të KPPK-së lidhur me 

nenin 327 të KPRK-së. Në kërkesë mbrojtësi i ka elaboruar kushtet e veçanta të figurës së 

veprës penale nga neni 327 nënpar.1.1 i KPRK-së siç janë  se vepra duhet të jetë kryer duke 

thyer, kaluar apo depërtuar me forcë në hapësirat e mbyllura duke i hequr pengesat tjera me 

qëllim të përvetësimit të sendeve të luajtshme. Në rastin konkret në veprimet e të dënuarit 

mungon ky element i veprës penale, ai nuk ka përdorur forcë për të kaluar apo hequr ndonjë 

pengesë, me qëllim të arritjes deri te objektivi i synuar, andaj nuk është konsumuar vepra 

penale e vjedhjes së rëndë, me propozim si më lartë. Me aktgjykimin e tillë janë bërë shkelje 

të ligjit penal në dëm të dënuarit, të cilën shkelje të ligjit penal nuk e ka evituar as gjykata e 

shkallës së dytë. 

 

       Nga përmbajtja e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë, rezulton se të gjitha pretendimet 

në kërkesë kanë të bëjnë me kualifikimin e veprës penale dhe shkeljen e ligjit penal. 
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        Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se pretendimet e mbrojtësit në kërkesë janë të 

pabazuara. Nga shkresat e lëndës dhe aktgjykimet e kundërshtuara rezulton se gjykata e 

shkallës së parë drejtë e ka konstatuar dhe në mënyrë të plotë e ka vërtetuar se i dënuari e ka 

kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 pika 1 të KPRK-së. Të dy 

gjykatat e instancës më të ulët kanë dhënë arsye të mjaftuara, lidhur me faktet vendimtare sa 

i përket kualifikimit të veprës penale për të cilën i dënuari është shpallur fajtor, e të cilën 

vepër edhe vet i dënuari në seancën e shqyrtimit fillestar e ka pranuar në tërësi , se pranimi i 

fajësisë është bërë vullnetarisht nga i pandehuri, pas konsultimeve të mjaftueshme me 

mbrojtësin e tij avokat F. S., dhe se ky pranim i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që 

përmban aktakuza. Nga përshkrimi faktik si në dispozitivin e aktgjykimit rezulton se në 

veprimet e të dënuarit qëndrojnë të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës penale 

për të cilën i dënuari është shpallur fajtor, prandaj, sipas vlerësimit të kësaj gjykate 

pretendimet nga kërkesa dalin si të pabazuara.  

   

        Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishe e pabazuar dhe konform nenit  

437 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.106/2019, më datë 25.04.2019 

 

 

        Procesmbajtësi,                                                                        Kryetari i gjykatës-kolegjit, 

           Bujar Balaj                                                            Enver Peci 

 

 

 


