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Pml.nr.145/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Valdete Daka, 

kryetare e kolegjit, Agim Maliqi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale 

Mirlinda Mejzini-Simnica, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit B.K., për shkak 

të veprës penale në vazhdim kanosja nga neni 185 par.2 të KPRK-së, duke vendosur, sipas 

kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë e paraqitur nga i dënuarit, kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Pejë - Dega në Istog P.nr.251/2018 të datës 24.12.2018 dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.61/2019 të datës 22.02.2019, në seancën e kolegjit, të 

mbajtur më 5 qershor 2019, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar, kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e të dënuarit B.K., e paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA.1 nr.61/2019 të datës 22.02.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

 

        Gjykata Themelore në Pejë - Dega në Istog, me aktgjykimin P.nr.251/2018 të datës 

24.12.2018, të dënuarin B.K., e ka shpallur fajtor për veprën penale kanosja në vazhdim nga neni 

185 par.2 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse brenda afatit prej 2 (dy) vite pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale, në të cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në 

paraburgim dhe arrest shtëpiak prej datës 19.09.2018 deri me datë 18.10.2018. I dënuari është 

obliguar që në emër të paushallit gjyqësor t`a paguaj shumën prej 20 €, si dhe shumën prej 30 € 

në emër të kompensimit të viktimave të krimit, kurse e dëmtuara për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil.  
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         Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA.1nr.61/2019 e datës 22.02.2019, ka 

aprovuar si të bazuar ankesën e të dëmtuarës dhe ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës 

së parë përkitazi me vendimin për dënimin në atë mënyrë që të dënuarin për veprën penale 

kanosja në vazhdim nga neni 185 par.2 të KPRK-së e ka gjykuar me dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj.  

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

për shkak të shkeljes së ligjit penal, shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe 

shkeljeve të të drejtave të siguruara me dispozitat e KPPK-së të mbrojtura me Kushtetutën e 

Republikës së Kosovës, KEDLNj dhe Protokolet e saj, me propozim që Gjykata Supreme e 

Kosovës, ta aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të ndryshoj aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së dytë dhe lënda të kthehet në rivendosje ose të vërtetoj aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë.  

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.105/2019 e datës 

14.05.2019, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

        Në kërkesë, i dënuari thekson se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është përfshirë në 

shkelje të dispozitave të procedurës penale dhe shkelje të ligjit penal. Gjykata e shkallës së dytë 

me aktgjykimin e saj ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë duke konsideruar 

se kishte mbivlerësuar rrethanat lehtësuese me rastin e shqiptimit të dënimit. 

 

        Pretendohet se gjykata e shkallës së parë ka shqiptuar dënim adekuat duke pasur parasysh 

peshën e veprës penale dhe maksimumin e dënimit të paraparë për këtë vepër penale e po ashtu 

duke pasur parasysh rrethanat e rastit të ndodhur përkatësisht shantazhet dhe kërcënimet nga ana 
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e të dëmtuarës dhe faktin se për këtë vepër penale i dënuari ishte penduar dhe kishte premtuar se 

nuk do të kishte asnjë lloj kontakti me të dëmtuarën. 

 

        Gjykata e shkallës së dytë pretendohet se duke aprovuar ankesën e palës së dëmtuar se kinse 

e njëjta ndihet e rrezikuar dhe se në të ardhmen i dënuari mund të përsërisë veprën penale, 

mirëpo me këtë rast nuk ka marrë parasysh pendimin e sinqertë, kërkim faljen dhe premtimin e të 

dënuarit se në të ardhmen nuk do të përsërisë vepër tjetër penale e me këtë ka bërë shkelje të 

ligjit penal përkatësisht nenit 75 par.1 të KPRK-së duke nënvlerësuar rrethanat lehtësuese e 

posaçërisht rrethanën e pranimit të fajësisë. 

 

        Më tutje pretendohet se gjykata e shkallës së dytë nuk ka pasur parasysh faktin se i dënuari 

është mbajtës i vetëm i familjes dhe me dënimin e shqiptuar do të rrezikohet mirëqenia 

ekonomike e familjes së tij, dhe për më tepër me këtë dënim nuk do të arrihet qëllimi i dënimit i 

paraparë me nenin 41 të KPRK-së, por përkundrazi ndikon negativisht përkatësisht e rëndon dhe 

e dëmton gjendjen ekonomike të tij dhe familjes së tij. 

 

        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: 

 

        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 të ligjit penal e as të procedurës penale siç pretendohet. 

 

        Në këtë çështje penale, është e rëndësishme të theksohet, se i dënuari ka bërë pranimin e 

fajësisë në gjykatën e shkallës së parë dhe si rezultat i konstatimit të gjykatës se janë përmbushur 

kriteret e përcaktuara në nenin 248 të KPPK-së, pranimi i fajësisë është aprovuar dhe pastaj është 

shqiptuar dënim burgimi me kusht në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i dënuari brenda afatit prej 2 (dy) vite pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 
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nuk kryen vepër tjetër penale. Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë ankesë kishte 

paraqitur e dëmtuara F.B., për shkak të sanksionit penal e cila ankesë ishte aprovuar nga gjykata 

e shkallës së dytë dhe të dënuarit i ishte shqiptuar dënim burgimi kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj.  

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se gjykata e shkallës së dytë me rastin e shqiptimit të 

dënimit drejt ka zbatuar dispozitat e ligjit penal pasi që ndaj të dënuarit ka shqiptuar dënim 

brenda kornizës së përcaktuar të dënimit për veprën penale kanosja në vazhdim nga neni 185 

par.2 të KPRK-së. Për më tepër, gjykata e shkallës së dytë, në arsyetimin e aktgjykimit të saj, ka 

vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese që kanë ndikuar për të përcaktuar llojin edhe 

lartësinë e dënimit e bindur se me anë të këtij dënimi është e pritshme të arrihet qëllimi i 

përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPRK-ës.  

 

         Gjykata Supreme e Kosovës, konstatojë se konform dispozitës se nenit 385 par.5 të KPPK, 

kur është fjala për vendimin për dënim, shkelje e ligjit penal bëhet kur në marrjen e vendimit për 

dënim, dënimi alternativ, vërejtja gjyqësore ose në marrjen e vendimit për masën e trajtimit të 

detyrueshëm për rehabilitim apo për konfiskim të dobisë pasurore të fituar me veprën penale, 

gjykata ka tejkaluar kompetencat ligjore. Në rastin konkret del se gjykata e shkallës së dytë ka 

shqiptuar llojin e dënimit të paraparë për këtë vepër penale gjegjësisht dënimin me burgim 

brenda kufirit të paraparë me ligj, kështu që pretendimi i të dënuarit i theksuar në kërkesë se 

aktgjykimi është përfshirë në shkelje të ligjit penal nuk është i bazuar. 

 

        Përkitazi me pretendimet e theksuara në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë për faktin se 

në rastin konkret aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është i përfshirë në shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, shkelje të të drejtave të siguruara me dispozitat e KPPK-së të 

mbrojtura me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe KEDLNj dhe Protokolet e saj, rezulton 

se në kërkesë nuk janë theksuar e as arsyetuar pretendime konkrete, andaj, kjo pikë e kërkesës 

nuk u vlerësua nga ana e kësaj gjykate, duke e bazuar në dispozitën e nenit 436 par.1 të KPPK-

së, sepse Gjykata Supreme e Kosovës, me rastin e vendosjes së kërkesës për mbrojtjen e 

ligjshmërisë, kufizohet vetëm në verifikimin e shkeljeve në të cilat pretendon paraqitësi i 

kërkesës.    
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        Nga sa u parashtrua më lartë e në kuptim të nenit 437 par.1 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.145/2019, më 5 qershor 2019 

 

 

B.profesionale,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Mirlinda Mejzini-Simnica                                                                                  Valdete Daka 

 


