
               Pml.nr.106/2018 

 

     NË EMËR TË POPULLIT 

 

       Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin Lushta, 

kryetare, Valdete Daka dhe Agim Maliqi, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit A.P. tani 

A.S.i, nga P., për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 të KPK, 

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

avokat G.B., ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Prishtinë, 

P.nr.3605/2017 datë 11.8.2017 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.1132/2017 datë 5.2.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur, më 14 maj 2018, 

mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

       Me aprovimin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit 

A.P. tani A.S., i ndryshohen aktgjykimi i Gjykatës Themelore Prishtinë, P.nr.3605/2017 

datë 11.8.2017 dhe aktvendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1132/2017 datë 

5.2.2018, ashtu që ndaj të dënuarit A.S., në kuptim të nenit 363 par.1 pika 1.3 të KPPK:  

 

REFUZOHET AKUZA 

Se: 

       1.Me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm të pasurisë së huaj dhe vetës t’i sjellë 

përfitim pasuror të kundërligjshëm më datë 20.10.2010, në intervalin kohor 09:00-11:00, 

në lagjen “Bregu i Diellit”, saktësisht në parkingun e kompleksit të banesave, përballë H-

9 në Prishtinë, i pandehuri ka vjedhur veturën e tipit “Passat”, ngjyrë hiri me targa të 

regjistrimit ...KS-..., pronë e Y.B., e pastaj me qëllim të fshehjes dhe maskimit të 

vjedhjes i njëjti më datë 22.10.2010, në intervalin kohor prej 18:30 deri 21:20, në lagjen 

“Dardania”, Rruga “Ilaz Kodra”, në parkingun e kompleksit të banesave Viva Market, në 

Prishtinë, ka vjedhur targat me numër ...-KS-..., të automjetit “Audi-A4”, ngjyrë e zezë, 

me nr. të sasisë WAUZZZ8E65A...., pronë e të dëmtuarës A.R., të cilat targa më pas i 

vendos në automjetin “Passat”, me qëllim që të mos identifikohet vetura e vjedhur dhe 

më datë 26.10.2010, derisa ka drejtuar automjetin “Passat”, ngjyrë hiri me targa ...-KS-

..., në rrugët e P., vërehet nga R.H., i cili e lajmëron Policinë, deri sa i pandehuri ikë në 

drejtim të panjohur duke e fshehur automjetin “Passat” ngjyrë hiri me targa ...-KS-..., si 

dhe targat e vjedhura ....-KS-..., në lagjen e “Br.” në P. 
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       - me çka kishte për të kryer veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 të 

KPK. 

      Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Prishtinë, P.nr.3605/2017 datë 11.8.2017, i 

dënuari A.S., i është shpallur fajtor për veprën penale vjedhje e rëndë nga neni 253 

par.1 të KPK dhe është gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 

muaj, i cili dënim me pëlqimin e të dënuarit është zëvendësuar me dënim me gjobë në 

shumë prej 3.600 €. 

       Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës me aktvendim 

PA1.nr.1132/2017 datë 5.2.2018, ka hedhur si të palejuar ankesën e mbrojtësit të të 

dënuarit A.S., ndërsa aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar. 

       Kundër këtyre vendimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka ushtruar mbrojtësi 

i të dënuarit, av. G.B., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që vendimet e kundërshtuara të 

ndryshohen dhe të pushohet procedura ndaj të dënuarit. 

       Prokurori i Shtetit, me shkresën KMLP.II.nr.76/2018 e datës 2.5.2018, ka propozuar 

që të refuzohet si e pabazë kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e ushtruar nga 

mbrojtësi i të dënuarit. 

       Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit pasi shqyrtoi të gjitha shkresat 

e çështjes në kuptim të dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, vlerësoi 

pretendimet nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe konstatoi se: 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e bazuar. 

       Në kërkesë mbrojtësi pretendon se aktvendimi i gjykatës së shkallës së dytë është i 

përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.2 

nënpar.2.2 të KPPK, kur ankesa është hedhur si e palejuar në kundërshtim me nenin 

400 të KPK. Kjo nga fakti se ankesa e paraqitur është paraqitur për shkelje të ligjit penal 

nga neni 385 par.1 nënpar.1.3 të KPPK, për faktin se i dënuari është gjykuar më parë 

me aktgjykim të formës së prerë (res judicata) e që kjo është vërtetuar pas nënshkrimit 

dhe marrëveshjes për pranimin e fajësisë dhe marrjes së aktgjykimit në shkallën e parë. 

Gjykata e Apelit fare nuk ka dhënë arsyetim lidhur me të gjitha pikat e ankesës në 

raport me shkeljen e ligjit penal gjë që përbën shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale. Sa i përket shkeljes së ligjit penal, mbrojtësi pretendon se me 

aktgjykimin e shkallës së parë është bërë shkelje e ligjit penal në dëm të të dënuarit dhe 

konkretisht parimit Ne Bis In Idem, kjo nga fakti se i dënuari A.S.i ka qenë i dënuar më 
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parë me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, me aktgjykimin e 

plotfuqishëm të Gjykatës Komunale Prishtinë, P.nr.1277/2011 të datës 6.10.2011, me 

klauzolën e plotfuqishmërisë më datë 18.4.2017 për të njëjtën vepër penale për të cilën 

është shpall fajtor me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Prishtinë, P.nr. 3605/2017 datë 

11.8.2017, me çka është shkelur parimi Ne Bis In Idem dhe dënimi i tillë është i 

kundërligjshëm. Prandaj, duke pasur parasysh se ekzistojnë rrethana që përjashtojnë 

ndjekjen penale për shkak se për të njëjtën vepër penale nuk mund të dënohet dy herë, 

propozon si në kërkesë. 

       Vlen të theksohet se i dënuari A.S., ka pranuar fajësinë për veprën penale vjedhje e 

rëndë nga neni 253 par. 1 të KPK dhe këtë pranim të fajësisë e ka bërë me marrëveshje 

mbi pranimin e fajësisë të lidhur sipas dispozitave të nenit 233 të KPPK, ndërkaq në 

shkresat e çështjes gjendet aktgjykimi i plotfuqishëm P.nr.1277/2011 datë 6.10.2011, 

me të cilin A.P. tani A.S., tani është shpallur fajtor për shkak të dy veprave penale 

vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 nënpar.1 të KPK dhe veprës penale falsifikimi i 

dokumentit nga neni 332 par.3 lidhur me par.1 të KPK. Po ashtu, vlen të theksohet se 

gjykata e shkallës së dytë me aktvendim PA1.nr.1132/2017 datë 5.2.2018, e hedh si të 

palejuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit A.S., duke theksuar se ankesa lejohet 

kundër aktgjykimit kur është arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë vetëm për 

shkak të vendimit mbi sanksionin i  cili tejkalon kufijtë e përcaktuar me marrëveshje mbi 

pranimin e fajësisë, duke mos iu referuar fare ankesës së mbrojtësit i cili pretendon se 

është shkel ligji penal në dëm të të dënuarit, ngaqë ekzistojnë rrethana të cilat 

përjashtojnë ndjekjen penale, konkretisht është shkel parimi Ne Bis In Idem.  

       Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme janë të bazuara pretendimet se aktvendimi i 

gjykatës së shkallës së dytë është marrë me shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, konkretisht nenit 384 par.2 pika 2.2 të KPPK, sepse nuk është 

vendosur lidhur me të gjitha pretendimet ankimore dhe për këtë nuk janë dhënë fare 

arsye, konkretisht gjykata e shkallës së dytë ka dështuar të jep shpjegim lidhur me 

ankesat në raport me shkeljen e ligjit penal në dëm të të dënuarit. Ndërsa gjykata e 

shkallës së parë po ashtu ka shkel ligjin penal në dëm të të dënuarit kur të njëjtin e 

shpall fajtor për vepër penale, për të cilën, më parë ka qenë i gjykuar me aktgjykim të 

plotfuqishëm e çka vërtetohet me shikimin në shkresat e çështjes konkretisht 

aktgjykimin e plotfuqishëm të Gjykatës Komunale Prishtinë, P.nr.1277/2011 datë 

6.10.2011, nga i cili vërtetohet se i dënuari, tashmë është shpallur fajtor për veprën 

penale të vjedhjes së rëndë nga neni 253 par.1 të KPK, ku në tërësi përputhen data, 

muaji dhe viti kur është kryer vepra, objekti i kryerjes së veprës penale, të dëmtuarit dhe 

vendi i kryerjes së veprës penale. Për më tepër, të njëjtën shkelje e ka përsëritur 

gjykata ankimore, pasi që aktgjykimin e shkallës së  parë e ka vërtetuar. 

       Nga të gjitha këto që u thanë është vërtetuar se në dëm të të  dënuarit A.S., është 

bërë shkelja e ligjit penal nga neni 385 par.1 pika 1.4 të KPPK-së, pra të  parimit Ne Bis 

In Idem, sepse i njëjti nuk mund të gjykohet për të njëjtën vepër penale dy herë,  andaj, 
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gjykata konform nenit 363 par. 1 pika 1.3 të KPPK-së lidhur me nenin 438 par.1 pika 1.1 

të KPPK-së vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 
Pml.nr.106/2018, më 14 maj 2018 

 
 
 
Procesmbajtësi,                              Kryetare e kolegjit, 
    Bujar Balaj                                  Nesrin Lushta  


