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Numri i lëndës: 2019:299048 

Datë: 08.04.2022 

Numri i dokumentit:     02899600 

Pml.nr.109/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit M.H., për shkak të veprës penale vjedhja e 

rëndë nga neni 327 par.1 nënpar.1.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke 

vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të 

dënuarit, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në Podujevë 

P.nr.637/2019 të datës 08.02.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.245/2021 të datës 11.02.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur më 4 prill 2022, mori 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

        Refuzohet si e pabazuar, kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit 

M.H. e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në Podujevë 

P.nr.637/2019 të datës 08.02.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.245/2021 të datës 11.02.2022. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Prishtinë - Dega në Podujevë, me aktgjykimin P.nr.637/2019 e 

datës 08.02.2021, të dënuarin M.H. e ka shpallur fajtor për shkak veprës penale vjedhja e 

rëndë nga neni 327 par.1 nënpar.1.1 të KPRK-së, dhe e ka gjykuar me dënim burgimi në 
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kohëzgjatje prej 3 (tri) vite dhe dënim me gjobë në shumë prej 100 (njëqind) €. I dënuari 

është obliguar në pagesën e shumës prej 50 €, në emër të paushallit gjyqësor, dhe shumës prej 

30 €, në fondin për kompensimin e viktimave të krimit, kurse i dëmtuari për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil. 

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr. 245/2021 të datës 11.02.2022, ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit dhe aktgjykimin e gjykatës së shkallës 

së parë e ka vërtetuar. 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

të dënuarit M.H., av. Remzi Potoku nga Podujeva, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave 

të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, 

të aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, aktgjykimet e kundërshtuara t’i 

ndryshon dhe të dënuarin ta liron nga akuza apo aktgjykimet e kundërshtuara t’i anulon dhe lënda 

të kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

       Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.63/2022 e datës 

28.03.2022, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

      Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

       Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit potencon shkeljet nga ana e dy gjykatave të instancave 

më të ulëta gjyqësore duke filluar nga zhvillimi i procedurës, gjetjet e tyre si dhe nxjerrja  e 

vendimeve pasi që kanë vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore procedurale dhe materiale. 

Theksohet fakti se përkundër faktit se i dënuari në mënyrë konsistonte ka mohuar kryerjen e 

veprës penale, por përkundër kësaj i njëjti është dënuar vetëm mbi bazën e një prove materiale 

të siguruar nga organet e ndjekjes, përkatësisht fotografisë së këpucës për të cilën nuk është bërë 

as ekzaminimi specialistik edhe pse paqartësitë në përkufizimin e veprës penale duhet të 

interpretohen në favor të të dënuarit.  
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        Pretendohet se në rastin konkret përmes dëshmitareve L.Ll. dhe F.H. u vërtetua fakti se 

këpuca e gjetur nuk i takonte të dënuarit, kurse dëshmitarët – zyrtarët policor Skender Fetahu 

dhe Zenel Sinani kanë vërtetuar faktin se gjurmët e këpucës janë gjetur larg vendit ku ishte krye 

vjedhja, kurse dëshmitarët I.H. dhe N.H. gjithashtu nuk e inkriminojnë të dënuarin. Për më tepër, 

dëshmitë e dëshmitarëve M.F. dhe A.H. se gjoja i dënuari  i kishte dhënë shpërblim në të holla 

të miturit E.H. për të pranuar veprën penale, pretendohet se janë prova të pabesueshme. 

 

        Nga kjo rrjedh se prova e vetme në këtë rast ishte gjurma e një këpuce dhe kur kësaj i shtohet 

fakti se paratë dhe sendet që pretendohet se janë vjedhur nga shtëpia e të dëmtuarit nuk janë 

gjetur dhe nuk janë siguruar si prova, përkundër faktit se organet e hetuesisë kanë bërë bastisjen 

e shtëpisë së të dënuarit, andaj me këtë rast gjykata e shkallës së parë dhe e shkallës së dytë nuk 

kanë vlerësuar me kujdes dhe profesionalizëm provat e administruara. 

 

        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 për të cilat pretendohet. 

 

        Duke shqyrtuar pretendimet konkrete të paraqitura në kërkesën e mbrojtësit të të dënuarit 

se aktgjykimet e kundërshtuara janë marrë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale, sipas vlerësimit të kësaj gjykate nuk janë të bazuara, meqë në arsyetimin e aktgjykimit 

të gjykatës së shkallës së parë në mënyrë të hollësishme është bërë vlerësimi i të gjitha provave 

të administruara në bazë të të cilave është arritur deri te konkludimi se në veprimet e të dënuarit 

janë realizuar të gjitha tiparet e veprës penale në fjalë.  

 

        Fakti i potencuar në kërkesë se i dënuari kishte mohuar kryerjen e veprës penale në asnjë 

rrethanë nuk do të duhej të nënkuptohej se edhe përfundon obligimi i gjykatës që përmes provave 



 Numri i lëndës: 2019:299048 
 Datë: 08.04.2022 
 Numri i dokumentit: 02899600 
 

4 (4)  

   
2
0
2
2
:0
4
0
4
3
1

 

tjera të vjen deri te ndriçimi i rastit. Përtej kësaj edhe në aktgjykimin e kundërshtuar mohimi i të 

dënuarit është arsyetuar në mënyrë të posaçme dhe fakti se mbrojtja e të dënuarit u çmua si e 

pabesueshme dhe në kundërshtim me të gjitha provat tjera të administruara.  

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, ndonëse në rastin konkret ngjarja është 

shtjelluar përmes fotografive të këpucës e cila ishte gjetur tek shtëpia e të dënuarit dhe gjurmëve 

të saj duke filluar nga vendi i ngjarjes e deri tek shtëpia e të dënuarit dhe kjo padyshim se shpie 

deri te konkludim i qartë për kryerësin e kësaj vepre penale. Për më tepër, dëshmitë e 

dëshmitarëve M.F. dhe A.H., përkitazi me tentimin e të dënuarit për të involvuar në rast të 

miturin E.H., ndonëse janë prova indirekte, por të njëjtat duke i vlerësuar në harmoni me provat 

tjera shpijnë në konkludim të qartë dhe të vetëm se i dënuari ishte kryerës i kësaj vepre penale. 

Nga kjo rrjedh se arsyetimi i dhënë nga gjykatat e dy instancat e ulëta gjyqësore përkitazi me 

faktet vendimtare i aprovon në tërësi edhe Gjykata Supreme e Kosovës. 

 

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

esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës 

penale të cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, megjithatë, bazuar në 

përmbajtjen e saj janë paraqitur kryesisht pretendime përkitazi me vërtetimin e gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike. Mirëpo, bazuar në dispozitën e nenit 432 par.2 të KPPK-së, kërkesa për 

mbrojtjen e ligjshmërisë nuk mund të ushtrohet për shkak të konstatimit të gabueshëm dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike, andaj pjesa e kërkesës e paraqitur për këtë bazë është refuzuar si e 

pabazuar. 

 

        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.109/2022, më 4 prill 2022 

 

B.profesional,                                                                                            Kryetarja e kolegjit, 

Bujar Balaj                                                                                                          Nesrin Lushta 

 

 

 


