
              Pml.nr.153/2018 

NË EMËRË TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Emine Mustafa dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtorit profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të 

dënuarit B.J., nga fshati D. i U., komuna e R., për shkak të veprës penale asgjësimi i 

dokumenteve të votimit nga neni nga neni 220 par.1 të KPK, duke vendosur përkitazi 

me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit, 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Gjilan, PKR.nr.201/2017 datë 24.1.2018 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.188/2018 datë 16 maj 2018 në 

seancën e  kolegjit të mbajtur më 2 korrik 2018, mori ketë: 

 

     A K T GJ Y K I M 

 

       Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të  

dënuarit B.J., paraqitur kundër aktgjykimit Gjykatës Themelore Gjilan, PKR.nr.201/2017 

datë 24.1.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.188/2018 

datë 16 maj 2018.     

 

A  r s y e t i m 

 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Gjilan, PKR.nr.201/2017 datë 24.1.2018 i 

dënuari B.J., është shpallur fajtor, për shkak të veprës penale asgjësimi i dokumenteve 

të votimit nga neni nga neni 220 par.1 të KPK, dhe për ketë vepër është gjykuar me 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i  cili dënim nuk do të ekzekutohet 

nëse në afat prej 2 (dy) vite nuk kryen vepër të re penale. Është detyruar që të paguaj 

shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare si dhe paushallin 

gjyqësor në shumë prej 30 €, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit.  

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktgjykimin 

PAKR.nr.188/2018 datë 16 maj 2018, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit  

të dënuarit, ndërsa aktgjykimin e  shkallës së parë e ka vërtetuar. 
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       Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit, G.M., avokat nga K., për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave e të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal me propozim që 

aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së 

parë në rigjykim. 

       Prokurori i Shteti të Kosovës, me parashtresën KMLP.II.nr.113/2018 datë 

18.6.2018, ka dhënë përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë duke propozuar 

që të refuzohet si e pabazuar. 

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

çështjes në pajtim me dispozitën e nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas  

vlerësimit të  pretendimeve të paraqitura në kërkesë konstatoi: 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

       Siç rezulton nga shkresat e çështjes, i dënuari B.J., është shpallur fajtor për shkak 

të veprës penale asgjësimi i dokumenteve të votimit nga neni nga neni 220 par.1 të 

KPK, sepse më datë 22.10.2017 në vendvotimin që ndodhet në objektin e shkollës 

fillore “T.P.” në fshatin D. i U., komuna R., ashtu që gjatë procesit të votimit, ka 

asgjësuar-grisur fletëvotimin.   

       Mbrojtësi e të dënuarit pretendon që aktgjykimet e kundërshtuara janë të përfshira 

me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, fillimisht sepse gjykata nuk 

është dashur që ta pranoj pranimin e fajësisë sepse i dënuari ka qenë në lajthim faktik 

dhe juridik lidhur me veprën penale. Pretendohet se është  shkelur dispozita e nenit 104 

të KPPK sepse në shkresat e lëndës mungon aktvendimi mbi fillimin e hetimit duke 

theksuar se këtë do të duhej që ta vërente gjykata e shkallës së parë.  

       Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson si të  bazuar pretendimet e lartcekura për 

këto arsye : 

       Në rastin konkret aktgjykimi i shkallës së parë është marr mbi bazën e pranimit të 

fajësisë. Në seancën fillestare më datë 24.1.2018 i dënuari ka pranuar fajësinë sipas 

aktakuzës, kështu që gjykata duke gjetur se janë plotësuar kërkesat nga neni 248 par.4 

të KPPK, ka pranuar pranimin e fajësisë dhe  ka vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

       Sipas dispozitës së nenit 248 par.1 të KPPK në rastet kur i pandehuri pranon 

fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës sipas nenit 246 ose 247 të këtij kodi, gjyqtari i 

vetëm ose kryetari i trupit gjykues përcakton nëse: a) i pandehuri kupton natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë; b) pranimi bëhet vullnetarisht nga i pandehuri pas 

këshillimeve të mjaftueshme me mbrojtësin, nëse i pandehuri ka mbrojtës; pranimi i fajit 

mbështetet në faktet e çështjes që përmban dhe c) aktakuza nuk përmban asnjë shkelje 
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të qartë ligjore ose gabime faktike. Ndërsa paragrafi 3 të njëjtës dispozitë përcakton se 

kur gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, nuk bindet se janë vërtetuar 

faktet nga paragrafi 1 i këtij neni, ai merr aktvendim me të cilin refuzon pranimin e 

fajësisë dhe procedon shqyrtimin fillestar sikur pranimi i fajësisë të mos ishte bërë. Në 

rastin konkret vendimi i gjykatës për pranimin e fajësisë është në harmoni me këtë 

dispozitë. Për të gjitha këto në arsyetimin e aktgjykimit në faqen 2 janë dhënë arsye të 

qarta, të cilat i pranon edhe kjo gjykatë. Nga ana tjetër, pretendimet e kërkesës 

ndërlidhen me gjendjen e fakteve, meqë theksohet se i dënuari ka qenë në lajthim 

faktik, për çfarë në pajtim me dispozitën e nenit 432 par.2 të KPPK, ky mjet i 

jashtëzakonshëm juridik nuk mund të ushtrohet. Vlen të theksohet se mbrojtësi nuk ka 

kundërshtuar provat, në të cilat mbështetet aktakuza.   

       Nuk është i bazuar pretendimi se është shkelur dispozita e nenit 104 të KPPK, për 

faktin se sipas kësaj par.1 hetimi fillon me aktvendim të prokurorit të shtetit. Mirëpo, 

aktakuza në rastin konkret është ngritur pa fillimin formal të hetimit, në harmoni me 

dispozitën e nenit 240 par.1 të KPPK meqë prokurori i shtetit ka konsideruar se 

informacionet  me të cilat ka disponuar për veprën penale dhe kryerësin e saj, 

paraqesin dyshim të bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale, ndërsa nga 

ana tjetër kemi të bëjmë me veprën penale të dënueshme prej 1 deri 3 vjet burgim,  

prandaj pretendimi i latë cekur qartazi del si i pabazuar. 

       Pjesa tjetër e kërkesës ka të bëjë me shkeljen e ligjit penal respektivisht dispozitës 

së nenit 25 dhe 26 të KPK  e cila shkelje konsiston në atë se duke pasur parasysh se i 

dënuari është i moshuar, nuk ka qenë komisioner dhe nuk është trajnuar për rregullat e 

votimit, nuk ka ditur se  këto veprime përbëjnë vepër penale kështu ka qenë në lajthim 

juridik dhe faktik, prandaj në këto rrethana nuk është penalisht i përgjegjshëm. Po 

ashtu, theksohet se në rastin konkret është shkelur edhe dispozita e nenit 76 të KPK 

sepse duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e konstatuara  lehtësuese, është dashur 

që të aplikohet dispozita e cekur. 

       Gjykata Supreme e Kosovës konstatoj se as ky pretendim nuk është i bazuar për 

faktin se sa i shkelja e nenit 25 dhe 26 të KPK, ndërlidhen me gjendjen faktike për çfarë 

janë dhënë arsye më sipër në këtë aktgjykim. Ndërsa, pretendimi tjetër lidhur me 

shkelje të ligjit penal, ka të bëjë me vendimin për dënimin, me që në kërkesë theksohet 

se me rastin e shqiptimit të dënimit në praninë e rrethanave lehtësuese  është dashur 

dënimi të zbutet duke aplikuar dispozitën e nenit 76 të KPK.  

       Kjo gjykatë konstatoi se lidhur me vendimin për dënimin, aktgjykimet e 

kundërshtuar nuk përmbajnë shkelje ligjore. 

      Konform dispozitës së nenit 385 par.5 të KPPK, kur është fjala për vendimin për 

dënimin, shkelje e ligjit penal bëhet kur në marrjen e vendimit për dënimin, dënimin 
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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 gjykata e shkallës së 

parë, duke vlerësuar të gjitha rrethanat lidhur me dënimin, përmes individualizimit të 

dënimit i ka shqiptuar dënimin brenda kufijve  të paraparë për këtë vepër penale, madje 

duke e kushtëzuar atë.  

       Në rast se nuk është fjala për këtë shkelje, vendimi për dënimin me këtë mjet të 

jashtëzakonshëm juridik, mund të kundërshtohet vetëm nëse kjo pjesë e aktgjykimit 

është marr me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e cila do të mund 

të ndërlidhej me mungesën ose paqartësitë e arsyeve lidhur me vendimin për dënimin, 

mirëpo, në rastin konkret një pretendim i këtillë në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë 

nuk është paraqitur. 

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

si e pabazuar dhe në pajtim me dispozitën e nenit 437 të KPPK është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 
 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 
Pml.nr.153/2018, më 2 korrik 2018 

 
 

Procesmbajtësi,                             Kryetare e kolegjit,  
  Bujar Balaj                                   Nesrin Lushta 
 

 

 

 

 

 

 


