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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nebojsha 

Boriçiq, kryetar, Emine Mustafa dhe Valdete Daka, anëtare, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtores profesionale Mirlinda Mejzini, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të  

dënuarit M. H., për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë, nga neni 327 par. 2 pika 2.1 dhe 

2.7 lidhur me par. 1 të KPK-së, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë, të 

paraqitur nga Prokurori i Shtetit të Kosovës, kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës Prishtinë PAKR.nr.515/2015 datë 16.12.2015, në seancën e kolegjit të mbajtur më 27 

korrik 2016, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 REFUZOHET si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e ushtruar nga 

Prokurori i Shtetit të Kosovës, kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Prishtinë 

PAKR.nr.515/2015 datë 16.12.2015. 

 

        A r s y e t i m i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore – DKR  Prishtinë, Pkr.nr.481/2014 datë  

24.10.2014 i dënuari M. H. është shpallur fajtor për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë, 

nga neni 327 par. 2 pika 2.1 dhe 2.7 lidhur me par. 1 të KPK-së, dhe për këtë vepër është 

gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tri) vjet e 6 (gjashtë) muaj në të cilin 

dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 19.6.2014 gjer më 

19.2.2015. I është shqiptuar edhe dënimi plotësues – konfiskimi i veturës “BMW” X5 me 
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targa ...... me nr. të shasisë ...... viti i prodhimit 2002 si dhe dokumentacioni përkatës i veturës, 

e regjistruar në emër të të dënuarit. Është detyruar që të dëmtuarit V. K., t’ia kompensojë 

dëmin në shumë prej 9.000 €. Është detyruar që të paguaj shpenzimet e procedurës penale 

sipas fletës përfundimtare ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 €, të gjitha në 

afat prej 15 ditësh  pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 Ky aktgjykim është ndryshuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit Prishtinë -DKR në 

Prishtinë PAKR.nr.515/2015 datë 16 dhjetor 2015 si në vijim: 

 “Me aprovimin e ankesës së mbrojtësit të të akuzuarit M. H., avokatit G. R. dhe 

detyrimisht ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Pkr.nr.136/2015 datë  

27.7.2015 vetëm përkitazi me vendimin për dënimin me burg dhe dënimin plotësues ashtu që 

Gjykata e Apelit e Kosovës të akuzuarin M. H.: 

I.Për veprën penale për të cilën është shpallë fajtor e gjykon me dënim me burgim  në   

kohëzgjatje prej 2 vjet e gjashtë muaj, në të cilin dënim do t’i llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim  prej 19.6.2014 gjer më  datë 19.2.2015. 

II. akuzuari lirohet nga dënimi plotësues-konfiskimi i veturës“BMW” X5 me targa 

....... me nr. të shasisë ....... viti i prodhimit 2002 me dokumentacionin përkatës të veturës – 

certifikata e regjistrimit të  automjetit me nr. ..... e regjistruar në emër të akuzuarit në 

shfrytëzim dhe pronësi të njëjtit”. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, kërkesë për mbrojtjen e 

ligjshmërisë ka paraqitur Prokurori i Shtetit të Kosovës për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së  Ligjit penal, me propozim që kërkesa të 

aprovohet dhe të konstatohet se aktgjykimi i kundërshtuar është përfshirë me shkelje esenciale  

dhe shkelje të Ligjit penal dhe çështja të kthehet në rivendosje. 

I dënuari e as mbrojtësi i tij , nuk kanë dhënë përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e 

ligjshmërisë. 

Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e çështjes, 

vlerësoi pretendimet nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë në pajtim me dispozitën e nenit 

435 par. 1 dhe 436 par. 1 të KPPK-së dhe gjeti se: 
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Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

Në kërkesë, Prokurori i Shtetit, pretendon se aktgjykimi i kundërshtuar është përfshirë 

me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 284 par.1 lidhur me nenin 

370 par. 7 të KPPK-së e cila shkelje konsiston në atë se gjykata nuk ka dhënë arsye për faktet 

vendimtare se në të cilat prova e ka bazuar konkludimin e saj, kur ka gjetur se në rastin 

konkret automjeti është përdorur vetëm si mjet  udhëtimi, ndërsa nga shkresat e çështjes dhe 

pohimi i të dënuarit rezulton se vetura është përdorur për bartjen e arit të vjedhur në vlerë prej 

9.000 € si dhe për ikjen e të dënuarit nga vendi i ngjarjes. Potencohet se vlerësimi i provave 

nuk është bërë në pajtim me dispozitën e nenit 370 par. 7 të KPPK-së dhe si rezultat i këtyre 

shkeljeve është shkelur edhe Ligji penal respektivisht dispozita e nenit 62 par. 2 pika 2.6 dhe 

nenit 69 par. 1 të KPK.  

Gjykata Supreme e Kosovës pretendimet e lartcekura i vlerëson si të pabazuara nga 

fakti se në rastin konkret vlerësimi i provave është bërë në pajtim të plotë me dispozitën e 

nenit 370 par. 7 të KPPK. Nuk ka kundërthënie në mes të aktgjykimit dhe përmbajtjes së 

procesverbaleve dhe shkresave tjera të çështjes. 

Vlen të theksohet se në këtë çështje penale aktgjykimi i shkallës së parë është marrë 

mbi bazën e pranimit të fajësisë, prandaj, nuk ka qenë kontestues fakti se i dënuari M. H. me 

të miturin A. V. dhe të pandehurin  A. Rr., i cili aktualisht ndodhet në arrati, me veturën e të 

dënuarit M. të markës “BMW” X5 me targa ....., nga Mitrovica kanë shkuar në Podujevë ku 

edhe është kryer vepra penale sikurse që nuk është kontestues fakti se nga argjendaria “....” në 

Podujevë, janë vjedhur 40 zinxhirë të arit në vlerë prej 9.000 € dhe 5 € para të gatshme.  

Sipas dispozitës së nenit 69 par. 1 të KPK, është parashikuar që sendet e përdorura apo 

të destinuara për kryerjen e veprës penale apo sendet të cilat janë rezultat i kryerjes së veprës 

penale do të konfiskohen. 

Në kuptim të kësaj dispozite ligjore duhet nënkuptuar çdo send me të cilin kryerësi 

është shërbyer me rastin e kryerjes së veprës penale me të cilin e ka kryer veprën. Sendi duhet 

të jetë i dedikuar apo përdorur për kryerjen e veprës penale që me të, të jetë ndërmarrë veprimi 

i kryerjes së veprës penale (p.sh. send për kryerjen e veprën penale është pushka apo revolja 
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me të cilën është kryer vrasja, mjetet me të cilat janë falsifikuar paratë, mjetet për peshkimin e 

ndaluar, mjete të cilat shërbejnë për evitimin e pengesave, çelësat, kallauzët vegla të ndryshme 

etj.). Vlen të theksohet se gjykata në çdo rast konkret duhet të konstatojë se pikërisht është 

fjala për sendin i cili ka qenë i dedikuar apo i përdorur për kryerjen e veprës penale. 

Nuk ka dyshim, se në rastin konkret siç rezulton nga shkresat e çështjes, e duke pasur 

parasysh sendet e vjedhura (janë vjedhur 40 zinxhirë të arit) dhe rrethana tjera të kryerjes së 

veprës penale, automjeti me të cilin ka udhëtuar i dënuari M., është përdorur vetëm si mjet 

transporti e jo mjetë në kuptimin e dispozitës së lartë cekur, siç drejt ka konkluduar gjykata e 

shkallës së dytë, për çfarë ka dhënë arsye të duhura në faqen 4 të aktgjykimit të kundërshtuar 

të cilat si të drejta dhe të ligjshme e pranon edhe kjo Gjykatë. Prandaj,  pretendimi nga kërkesa 

se është shkelur dispozita e nenit 69 par.1 të KPK-së qartazi del si i pabazuar. 

 Nga arsyet e dhëna më sipër, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është refuzuar si e 

pabazuar dhe pajtim me dispozitën e nenit 437 të KPPK-së, është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

PML.nr.140/2016 datë 27 korrik 2016 

 

Procesmbajtëse,        Kryetari i kolegjit, 

Mirlinda Mejzini                            Nebojsha Boriçiq 


