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                     Pml.nr.166/2017   

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

      GJYKAT SUPREME E KOSOVËS - në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Nesrin Lushta, 

kryetare e kolegjit, Rasim Rasimi dhe Emine Mustafa, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale 

Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit M.Ll., nga Mitrovica, për 

shkak të veprës penale grabitja nga neni 329 par.1 të KPRK, veprës penale grabitja nga neni 329 

par.3 lidhur me par.1 të KPRK, dhe veprës penale mbajtja  në pronësi, kontroll ose posedim të 

paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen 

e ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit , të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Mitrovicë - Departamenti i krimeve të rënda P.nr.8/2017 të datës 14.03.2017 dhe aktgjykimit 

të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.194/2017 të datës 27.04.2017, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më datë 20.02.2018, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ Y K I M 

 

 

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

M.Ll., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Departamenti i 

krimeve të rënda P.nr.8/2017 të datës 14.03.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PAKR.nr. 194/2017 të datës 27.04.2017. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Departamenti i krimeve të rënda 

P.nr.8/2017 të datës 14.03.2017, i dënuari M.Ll., është shpallur fajtor, për shkak të veprës penale 

grabitja  nga neni 329 par 1 të KPRK, veprës penale grabitja nga neni 329 par. 3 lidhur me par.1 

të KPRK dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 

nga neni 374 par.1 të KPRK, dhe pasi që i është përcaktuar dënimi për secilën vepër veç e veç i 

është shqiptuar dënimi unik me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) vite dhe dënimi me gjobë në 

shumën prej 1000 (njëmijë) euro. Në dënimin e shqiptuar do ti llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 29.12.2016 e tutje. Është obliguar i dënuari që ti paguaj shpenzimet e 

procedurës penale dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 100 euro. Të dëmtuarit për 

realizimin e kërkesës pasurore juridike janë udhëzuar në kontest civil. 
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      Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.194/2017, të 

datës 27.04.2017, e ka refuzuar ankesën e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë dhe ankesën e 

mbrojtësit të dënuarit  ndërsa aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë P.nr.8/2017 të 

datës 14.03.2017 e ka vërtetuar. 

 

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

dënuarit av. N.M., për shkak të shkeljes së ligjit penal , me propozim që Gjykata Supreme e 

Kosovës, ta aprovojë këtë kërkesë si të bazuar konform dispozitës së nenit 438 par.1.2 të KPP-së 

duke anuluar tërësisht vendimin e gjykatës së shkallës së dytë dhe lëndën ta kthej në vendim të 

ri.  

 

    Prokurori i Shtetit i Kosovës në Prishtinë, me shkresën KMLP.II.nr.115/2017 e datës 

11.07.2017, ka propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit, të 

refuzohet si e pabazuar. 

 

      Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e mbajtur shqyrtoi të gjitha shkresat e çështjes dhe 

në kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK, dhe pasi vlerësoi pretendimet 

në kërkesë konstatoi se: 

 

      Kërkesa është e pabazuar. 

 

      Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, mbrojtësi i të dënuarit pretendon se Gjykata e 

shkallës së parë dhe të dytë me rastin e shqiptimit të dënimit kanë vepruar në kundërshtim me 

parimet e qëllimit të dënimit sepse nuk e kanë vlerësuar drejtë pranimin e fajësisë nga i dënuari, 

të dënuarit duhet ti jepet mundësia që të përmirësohet ngase është person i ri me moshë andaj me 

një dënim më të butë mund të arrihet qëllimi i dënimit.  

 

      Thuhet se dënimi duhet të jetë personal, human, brenda suazave ligjore që lejojnë 

individualizimin e dënimit. Meqë Gjykata e Apelit ka vërtetuar aktgjykimin e Gjykatës së 

shkallës së parë por nuk ju ka përmbajtur këtyre rregullave ligjore, ka propozuar që Gjykata 

Supreme ta gjej mënyrën dhe ti merr si të bazuara dhe aktgjykimin në fjalë të mos e lë në fuqi.  

    

      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 gjykata e shkallës së parë ka shqiptuar llojin e dënimit të paraparë për këtë 

vepër penale gjegjësisht dënimin me burgim. Po ashtu ka shqiptuar dënimin me gjobë sepse për 
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këtë vepër penale ligji ka paraparë edhe shqiptimin e dënimit me gjobë. Nga kjo rrjedhë se nuk 

mund të aprovohet pretendimi në kërkesën për shkeljen e ligjit penal.  

 

       Në rastin 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 marrë 

me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e cila do të mund të ndërlidhet me 

mungesën ose paqartësitë e arsyeve lidhur me vendimin për dënim, mirëpo, në rastin konkret një 

pretendim i tillë në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është paraqitur.  

 

      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.166/2017, më datë 20.02.2018 

 

 

          Procesmbajtëse                     Kryetare e kolegjit, 

    Qefsere Berisha Nesrin Lushta 


