
 1 

 
Pml.nr.19/2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët–Valdete Daka, 

kryetare, Nesrin Lushta e Salih Toplica-anëtar, me bashkëpunëtoren profesionale 

Mirlinda Mejzini, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit V. K. nga  

Komuna e Pejës, për shkak të veprave penale mashtrimi nga neni 335.par.1. të KPK dhe 

nga neni 261.par.1.të KPK,  duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të 

dënuarit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë P.nr.438/2013 të 

datës 08.07.2015. dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1032/2015 të 

datës 19.10.2015., në seancën e mbajtur më 09.02.2016., mori këtë: 

 

  

A K T GJ Y K I M  

 

 Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të dënuarit V. K. e 

paraqitur kundër aktgjykimit të  Gjykatës Themelore në Pejë P.nr.438/2013 të datës 

08.07.2015. dhe aktgjykimit  të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1032/2015 të datës 

19.10.2015. 

 

A r s y e t i m  

 

  Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Pejë P.nr.438/2013 të datës 08.07.2015.  

i dënuari V. K. është shpallur fajtor për një vepër penale mashtrimi nga neni 335.par.1.të 

KPK dhe një vepër penale mashtrimi nga neni 261.par.1.të KPK dhe pasi që për veprën e 

parë i është përcaktuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 6 )gjashtë) muajve dhe 

dënimi me gjobë në shumë prej 200 (dyqindë) € ndërsa për veprën e dytë penale dënimi 

me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muajve, është gjykuar me dënim unik burgimi në 

kohëzgjatje prej 9 (nëntë) muajve dhe me dënim me gjobë në shumën e lartë cekur. 

Dënimin me gjobë është obliguar të paguaj në afat prej 3 muajve nga plotfuqishmëria e 

aktgjykimit e në rast të mospagimit i njëjti do të zëvendësohet me dënim burgimi duke 
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llogaritur 20 euro për një ditë burgimi. I dënuari është obliguar të paguaj shpenzimet e 

procedurës penale dhe paushallin gjyqësor si dhe në emër të dëmshpërblimit të dëmtuarit 

G. H. ti paguaj shumën prej 185 € në afat prej 3 muajve pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. I dëmtuari A. D. për realizimin e kërkesë pronësoro juridike është udhëzuar 

në kontestin civil. 

 

Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës ka marrë aktgjykimin 

PA1.nr.1032/2015 të datës 19.10.2015. me të cilin aktgjykim është refuzuar si e pabazuar 

ankesa e mbrojtësit të dënuarit ndërsa aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar.  

   

Kundër këtyre aktgjykimeve i dënuari ka paraqitur  kërkesë për mbrojtën e 

ligjshmërisë, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale të cilat 

kanë ndikuar në marrjen e vendimit të ligjshëm, me propozim që të ndryshohet dhe të 

dënuarit ti shqiptohet dënim më i butë. 

  

  Prokurori i shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.15/16 të datës 27.01.2016.  ka 

propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar.  

 

 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, vlerësoi pretendimet në 

kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 

 

-kërkesa është e pabazuar. 

 

 Edhe pse kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është paraqitur për shkak të 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale të cilat kanë ndikuar në marrjen e 

vendimit të ligjshëm, në referatin e saj nuk ceket asnjë shkelje e tillë. Në kërkesë 

potencohen vetëm rrethanat të cilat, po të vlerësoheshin drejt, sipas paraqitësit të 

kërkesës, do të ndikonin në shqiptimin e dënimit më të butë, siç janë se i ka pranuar 

veprat penale, ka shprehur keqardhje të dëmtuarve, njërit prej tyre ia ka kompensuar 

dënimin e shkaktuar dhe ka bërë përpjekje të njëjta edhe ndaj të dëmtuarit tjetër, më parë 

nuk ka qenë i dënuar edhe pse në aktgjykimin e shkallës së dytë është cekur se ka qenë i 

dënuar me aktgjykimin P.nr.70/2014 dhe kjo ka ndikuar në lartësinë e dënimit të 

shqiptuar. 
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Gjykata Supreme konstatojë se faktet të përshkruara nuk paraqesin shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale të cilat taksativisht janë të numëruara në 

dispozitën e nenit 384.të KPPK, por i ngjajnë ankesës kundër aktgjykimit të shkallës së 

parë për shkak të vendimin për dënim. Andaj, kërkesa në këtë pjesë nuk ishte e bazuar. 

Nuk është i bazuar as pretendimi në kërkesë së gjykatat gabimisht kanë konsideruar se 

me aktgjykimin P.nr.70/2014 i dënuari është gjykuar për veprën penale të vjedhjes së 

pyllit. Përkundrazi, nga aktgjykimi i shkallës së parë del se i dënuari është gjykuar për 

veprën penale të mashtrimit nga neni 335.par.1.të KPK me aktgjykimin e formës së prerë 

P.nr.164/14 të datës 10.04.2104. dhe i është shqiptuar dënimi burgimi në kohëzgjatje prej 

8 (tetë) muajve i cili dënim është ekzekutuar. Në anën tjetër, kundër tij zhvillohet 

procedurë penale me numrin P.nr.70/2014 për veprën penale të vjedhjes së pyllit nga neni 

358.par.1.të KPK por gjykata e shkallës së parë e as ajo e shkallës së dytë nuk kanë 

konstatuar se edhe për këtë vepër penale është gjykuar me aktgjykim të formës së prerë, 

siç pa bazë theksohet në kërkesë. Qëndron fakti se edhe kjo e fundit është konsideruar si 

rrethanë rënduese, por sipas vlerësimit të kësaj gjykate kjo shkelje nuk ka pas ndikim 

esencial në marrjen e vendimit të ligjshëm, gjegjësisht ndikim esencial në matjen e 

dënimit sepse vendimi për dënim është bazuar në vlerësimin e rrethanave tjera, kryesisht 

lehtësuese dhe në faktin se i dënuari me aktgjykim të formës së prerë paraprakisht është i 

gjykuar. 

 

 Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e pabazuar dhe 

konform nenit 437. të KPPK u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

Pml.nr. 19/2016, më 09.02.2016.  

 

 

Proçesmbajtësja,                           Kryetarja e kolegjit,  

Mirlinda Mejzini                               Valdete Daka 

 


