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Numri i lëndës: 2021:222537 

Datë: 22.08.2022 

Numri i dokumentit:     03348289 

 

  Pml.nr.300/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Agim Maliqi, 

kryetar, Valdete Daka dhe Nesrin Lushta, anëtare, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit H.A. nga V., për 

shkak të veprës penale në bashkëkryerje, vrasja në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 dhe 

23 të Kodit Penal të Kosovës (KPK), duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë 

paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj - 

Departamenti për Krime të Rënda 2021:234093 datë 18.01.2022, dhe aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës- Departamenti për Krime të Rënda PAKR.nr.150/2022 datë 19.05.2022, në 

seancën e kolegjit të mbajtur më 4 gusht 2022, mori këtë. 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

        Me aprovimin e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit H.A., 

anulohet aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti për Krime të Rënda 

PAKR.nr.150/2022 i datës 19.05.2022, dhe çështja i kthehet gjykatës së njëjtë në rivendosje. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

        Gjykata Themelore në Ferizaj - Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin 

2021:234093 e datës 18.01.2022, e ka shpallur fajtor të dënuarin H.A. për veprën penale në 

bashkëkryerje, vrasja në tentativë nga neni 146 lidhur me nenin 20 dhe 23 të KPK, dhe e ka 

gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim 

ia ka llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim nga data 09.09.2021 e tutje, derisa aktgjykimi 

të merr formën e prerë por jo më gjatë se dënimi i shqiptuar. I dëmtuari R.D. për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil. I dënuari është i obliguar që në emër 

të shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 50 €, si dhe 
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në emër të fondit për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 50 €, të gjitha këto në afat 

prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës - Departamenti për Krime të Rënda, 

me aktgjykimin PAKR.nr.150/2022 e datës 19.05.2022, ka aprovuar ankesën e Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj dhe ankesën e palës së dëmtuar, dhe ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës 

së shkallës së parë vetëm sa i përket vendimit mbi dënimin ashtu që të dënuarin H.A. për veprën 

penale për të cilën është shpallur fajtor i ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 

(tri), në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 09.09.2021 e 

derisa aktgjykimi të merr formën e prerë. Në pjesën tjetër aktgjykimi ka mbetur i pandryshuar. 

Me të njëjtin aktgjykim është refuzuar ankesa e mbrojtësve të të dënuarit H.A. 

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

dënuarit H.A., avokati Ahmet Ahmeti nga Prishtina, për shkak të shkeljeve esenciale të 

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

kundërshtuara të anulohen dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe rivendosje në gjykatën e 

shkallës së parë, ndërsa të dënuarit t’i ndërprehet paraburgimi dhe t’i mundësohet mbrojtja në 

liri. 

        Prokurori i Shtetit të Kosovës, me parashtresën KMLP.II.nr.182/2022 e datës 02.08.2022, 

ka propozuar që të refuzohet si e pabazë kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e ushtruar nga 

mbrojtësi i të dënuarit.  

        Gjykata Supreme e Kosovës në seancën  e kolegjit i shqyrtoi shkresat e kësaj çështje penale 

në kuptim të dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas vlerësimit të 

pretendimeve që dalin nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë gjeti se: 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e bazuar. 

        Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit H.A., avokati Ahmet Ahmeti pretendon se aktgjykimet 

janë të përfshira me shkeljet e esenciale të dispozitave të procedurës penale të cilat shkelje 

konsistojnë në faktin se gjykata e shkallës së dytë në dispozitiv të aktgjykimit ka cek “me 

aprovimin e ankesës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj dhe ankesës së palës së dëmtuar H.A., 

ndryshohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë vetëm për vendimin për dënimin ashtu që 

Gjykata e Apelit të akuzuarin H.A. për veprën penale për të cilën është shpallur fajtor, i shqipton 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tri) në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar 

në paraburgim prej datës 09.09.2021 e derisa aktgjykimi të marrë formën e prerë”, çka e bënë 

dispozitivin të paqartë dhe kontradiktor sepse në dispozitiv i referohet të pandehurit H.A. edhe 

si palë e dëmtuar edhe si i pandehur, ndërsa nuk është përcaktuar saktë lartësia e dënimit 

meqenëse i është shqiptuar vetëm dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tri) dhe si i tillë ky 

aktgjykim është i pazbatueshëm. Po ashtu, në aktgjykim nuk janë dhënë arsye të mjaftueshme se 

për çka është refuzuar ankesa e mbrojtësve të të dënuarit e të gjitha këto përbëjnë shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 të KPPK, dhe si të 

tilla kushtëzojnë anulimin e aktgjykimit. Si rrjedhojë e këtyre shkeljeve ndaj të dënuarit është 

shkelur edhe Ligji Penal. 

        Kjo gjykatë duke vlerësuar pretendimet nga kërkesa e mbrojtësit gjen se aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së dytë është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 të KPPK, meqenëse dispozitivi është i paqartë dhe si i 

tillë i pa ekzekutueshëm meqenëse me rastin e shqiptimit të dënimit me burgim mungon saktë 
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përcaktimi se a është shqiptuar dënimi me burg për 3 (tri), ditë, muaj apo vite. Ndërsa po ashtu 

në dispozitiv të pandehurit H.A. i referohen edhe si të dëmtuar edhe si të pandehur.  

       Gjykata Supreme bazuar në kompetencat e saj ka hapur edhe procesverbalin për këshillim 

dhe votim të gjykatës së shkallës së dytë, mirëpo ka gjetur se edhe në procesverbal mungon 

saktësisht përcaktimi i dënimit me burgim. 

        Në rigjykim gjykata e shkallës së dytë duhet të eliminojë shkeljet e cekura më lartë dhe pas 

mbajtjes së seancës së kolegjit të marrë vendimin lidhur me këtë çështje penale. 

        Nga të gjitha këto që u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e konform 

të dispozitës së nenit 438 par.1 nënpar.1.2 të KPPK. 

   

   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

    Pml.nr.300/2022, më 4 gusht 2022 

 

 

Procesmbajtës,                             Kryetar i kolegjit, 

   Bujar Balaj                                  Agim Maliqi 


