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Pml.nr.140/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

         GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin Lushta, 

kryetare, Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Minire 

Xhambazi, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit P.P., për shkak të veprës 

penale vjedhja e rëndë nga neni 327 par.1 nënpar.1.1 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit, kundër aktgjykimit 

të Gjykatës Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm P.nr. 2111/2017 të datës 

07.09.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1329/2018 të datës 

07.02.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 20 maj 2019, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar, kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit P.P., 

e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr. 2111/2017 të datës 07.09.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr. 

1329/2018 të datës 07.02.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

         Gjykata Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, me aktgjykimin 

P.nr.2111/2017 të datës 07.09.2018, të dënuarin P.P. e ka shpallur fajtor për veprën penale 

vjedhja e rëndë nga neni 327 par.1 nënpar.1.1 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim burgimi 

në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite dhe dënim me gjobë në lartësi prej 300 ( treqind) €, në të cilin 

dënim i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak prej datës 28.09.2017 

deri me datë 07.09.2018. Është obliguar për pagesën e paushallit gjyqësor në shumë prej 50 €, si 

dhe 30 €, në fondin për kompensimin e viktimave të krimit, kurse palën e dëmtuar për realizimin 

e kërkesës pasurore juridike e ka udhëzuar në kontest civil. 
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        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.1329/2018 të datës 07.02.2019, ka 

aprovuar si të bazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit dhe aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

parë e ka ndryshuar vetëm përkitazi me dënimin me burgim në atë mënyrë që për veprën penale 

për të cilën është shpallur fajtor e ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite, 

në të cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak prej datës 

28.09.2017 deri me datë 07.09.2018, kurse ka refuzuar si të pabazuara ankesën e Prokurorisë 

Themelore në Prizren. Në pjesët tjera aktgjykimi ka mbetur i pandryshuar.  

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

të dënuarit P.P. av. S.M. nga Prizreni, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta 

aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, t’i anuloj aktgjykimet e kundërshtuara 

dhe lënda të kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

         Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.100/2019 e datës 

10.05.2019, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

         Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

         Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit, thekson se në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë 

nuk është sqaruar në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsye janë konsideruar të 

vërtetuara, pasi që për faktet se thekson se janë vërtetuar janë në kundërshtim me vetveten. 

Veçanërisht dispozitivi i aktgjykimit është në kundërshtim me pjesën arsyetuese sepse gjykata e 

shkallës së parë nuk e ka arsyetuar në mënyrë bindëse dhe të plotë se cilat ishin provat 

vendimtare të cilat kanë ndikuar që i dënuari të shpallet fajtor dhe të dënohet, por arsyetimi më 

shumë është përshkrim i provave të administruara pa një analizë dhe argumentim të propozimeve 

të mbrojtjes. 
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        Gjykata e shkallës së parë pretendohet se nuk ka bërë vlerësimin e deklarimeve 

kundërthënëse të dëshmitarit Muhamet Krasniqi të dhëna gjatë fazave të ndryshme të procedurës 

penale e po ashtu gabimisht në cilësi të dëshmitarit ka dëgjuar të dëmtuarin Zenel Gashi, 

përkundër faktit se nuk ka mundur që të dëgjohet si dëshmitar pasi që i njëjti nuk ka qenë 

dëshmitar okular dhe as dëshmitar indirekt në këtë rast, por ka pasur vetëm cilësinë e të 

dëmtuarit ashtu siç edhe vet e ka pohuar gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

        Pretendohet se shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale gjykata e shkallës së 

parë ka bërë me rastin e arsyetimit të aktgjykimit të saj kur ka konstatuar se deklarimet e 

zyrtarëve policor përputhen me deklarimet e dëshmitarit M.K. dhe të dëmtuarit Z.G., pasi që 

zyrtarët policor nuk e kanë cilësinë e dëshmitarëve. 

 

         Gjykata e shkallës së parë pretendohet se ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale pasi që ex-officio nuk ka bërë rikonstruimin e vendit të ngjarjes edhe pse me 

këtë rast do të bëhej vërtetimi i plotë i gjendjes faktike. 

 

         Duke u bazuar në shkeljet e theksuara nga ana e gjykatës së shkallës së parë,  pretendohet 

se edhe gjykata e shkallës së dytë ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale 

pasi që nuk ka dhënë arsyetim përkitazi me pretendimet ankimore të paraqitur nga mbrojtja dhe 

pa arsyetim të bindshëm dhe të bazuar, por vetëm ka konstatuar se gjykata e shkallës së parë nuk 

ka bërë shkelje ligjore gjatë zbatimit të procedurës penale në gjykatën e shkallës së parë. 

 

        Më tutje paraqitet pretendimi për shkeljen e ligjit penal duke theksuar se shkeljet e 

theksuara të aspektit procedural kanë ndikuar që të shkelet ligji penal në dëm të të dënuarit pasi 

që gjykata e shkallës së parë me asnjë provë nuk ka mundur ta vërtetoj se i dënuari ka qenë 

kryerës i veprës penale për të cilën është shpallur fajtor dhe është dënuar.  

 

         Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

        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-së dhe pas vlerësimit të pretendimeve në 

kërkesë, gjeti se: 
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        -kërkesa nuk është e bazuar. 

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimi i mbrojtësit të të dënuarit, 

është i pabazuar, ngase aktgjykimet kundër të cilave ka parashtruar kërkesë, nuk përmbajnë 

shkelje për të cilat pretendohet. 

   

        Në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë është dhënë arsyetim i detajuar përkitazi me 

faktet vendimtare dhe të gjitha faktet janë vërtetuar në mënyrë të plotë përmes provave të 

administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe, për  më tepër, nuk ka asnjë kontradiktë mes të 

dispozitivit dhe arsyetimit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. Aktgjykimi i gjykatës së 

shkallës së parë përmban arsyetim të secilës provë të administruar edhe vlerësimin e dëshmisë së 

dëshmitarit Muhamet Krasniqi përkitazi me shpërputhjet e deklarimeve të tij gjatë shqyrtimit 

gjyqësor dhe deklarimeve gjatë procedurës hetimore. Megjithatë dëshmia e tij bazuar në 

arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, ka qenë në harmoni të plotë me provat e 

administruara dhe rrjedhën dhe rrethanat në të cilat është kryer vepra penale nga ana e të 

dënuarit. Në rastin konkret nuk rezulton të jetë kontestues fakti, siç pohon edhe vet i dënuari, se 

natën kritike kishte shkuar në vendin ku ishin vendosur kamionat e kompanisë “S..T..” dhe kishte 

dashur që të merr naftë për automjetin e tij i cili i kishte mbetur pa derivate, mirëpo se qëllimi i 

tij ishte pastaj pagesa e derivateve. 

 

        Sa i përket dëgjimit të dëshmitarit Z.G., qëndron pohimi se i njëjti nuk ka qenë dëshmitar 

okular i ngjarjes, megjithatë bazuar në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë të njëjtit 

vazhdimisht iu është referuar me termin i dëmtuar. Megjithatë në faqen e gjashtë të arsyetimit të 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë theksimet e tij kanë pasur të bëjnë për kërkesën 

pasurore juridike dhe po ashtu edhe për rrethanat pas zhvillimit të ngjarjes pasi që kishte shkuar 

në vendin e kryerjes së veprës penale pas njoftimit nga ana e dëshmitarit M.K.  

  

         Gjykata Supreme e Kosovës, konstatoi se, gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë shkelje të 

pretenduara përkitazi me dëgjimin në cilësi të dëshmitarëve të zyrtarëve policor A.K., S.G., 

L.Th. dhe F.U. Për më tepër, bazuar në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor del se propozimin 

për dëgjimin e tyre e kishte bërë pikërisht mbrojtësi i të dënuarit dhe është i pabazuar pretendimi 



5 

 

i paraqitur në kërkesë se këta nuk e kanë cilësinë e dëshmitarëve, kurse vlerësimi i dëshmive të 

tyre është në diskrecion të plotë të gjykatës së shkallës së parë përkitazi me fuqinë provuese, 

relevancën dhe besueshmërinë. 

 

        Pretendimi përkitazi me faktin se gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë zyrtarisht 

rikonstruksionin e vendit të ngjarjes siç është përcaktuar me dispozitën e nenit 150 par.10 të 

KPPK-së, është po ashtu pretendim i pabazuar pasi që gjykata e shkallës së parë rikonstruksionin 

e vendit të ngjarjes në kuptim të kësaj dispozite ligjore mund ta urdhëroj vetëm në rastet kur 

përmes këtij veprimi procedural do të vërtetohej fajësia apo pafajësia e të dënuarit, ashtu që në 

rastin konkret ka qenë i panevojshëm pasi që nuk ka qenë determinante përcaktimi i fajësisë 

përkatësisht pafajësisë përmes këtij veprimi procedural. 

 

        Përkitazi me pretendimin për shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të 

pretenduara në procedurën ankimore, Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se gjykata e shkallës 

së dytë në arsyetimin e aktgjykimit të saj ka dhënë përgjigje në të gjitha pretendimet ankimore 

dhe, për më tepër, në kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është specifikuar konkretisht se 

cilat janë shkeljet e pretenduar për aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë, andaj, kjo pikë e 

kërkesës nuk u vlerësua më hollësisht, bazuar në nenin 436 par.1 të KPPK-së, meqë Gjykata 

Supreme e Kosovës, me rastin e vendosjes së kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë, kufizohet 

vetëm në verifikimin e shkeljeve në të cilat konkretisht pretendon paraqitësi i kërkesës.    

 

        Po ashtu edhe pretendimi tjetër i paraqitur në kërkesë, se në rastin konkret nuk është 

vërtetuar se i dënuari ka kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë ishte i pabazuar. Gjykata e 

shkallës së parë drejtë ka vërtetuar se në veprimet e të dënuarit janë formësuar të gjitha elementet 

objektive dhe subjektive të veprës penale vjedhja e rëndë nga neni 327 par.1 nënpar.1.1 të 

KPRK-së, meqë i dënuari në kohë dhe vend siç është theksuar në dispozititvin e aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së parë, me qëllim të marrjes së pasurisë së tjetrit në mënyrë të 

kundërligjshme e duke përdorë forcën i thyen kapakët e rezervarëve të kamionëve të mbyllur me 

çelës dhe nga aty merr 30 litra naftë të cilat i ka vendosur në bidon, ashtu që të gjeturat e 

gjykatës së shkallës së parë në tërësi i pranon edhe Gjykata Supreme e Kosovës.   
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        Andaj, Gjykata Supreme e Kosovës konstatoj se aktgjykimet e kundërshtuara nuk 

përmbajnë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe as shkelje të ligjit penal, të 

cilat pretendohen në kërkesë.  

 

        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.140/2019, më 20 maj 2019 

 

 

B.profesionale,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Minire Xhambazi                                                                                               Nesrin Lushta 

 

 

 

 


