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       GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët; Emine Mustafa, 

kryetare  Rasim Rasimi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të akuzuarit N.K., nga komuna e M., për shkak të veprës 

penale vrasje e rëndë nga neni 179 par.1 nënpar.1.6 të KPRK, dhe veprës penale mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK, duke 

vendosur sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit, paraqitur kundër 

aktgjykimit Gjykatës Themelore në Gjakovë - DKR PKR.nr.25/2017 datë 30.03.2017 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.266/2017 datë 22.09.2017 në seancën e 

kolegjit të mbajtur me 5 mars 2018, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

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

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë - DKR PKR.nr.25/2017 datë 

30.08.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.266/2017 datë 

22.09.2017. 

        

A r s y e t i m 

 

        Gjykata Themelore në Gjakovë, me aktgjykimin, PKR.nr.25/2017 datë 30.08.2017,  të  

dënuarin  N.K., për shkak të veprës penale vrasje e rëndë parashikuar me nenin 179 par.1 pika 

1.6 të KPRK ,dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të 

armëve nga neni 374 par.1 të KPRK e ka shpallur fajtor dhe për veprën e parë penale e ka 

gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 20 viteve, ndërsa për veprën e dytë penale e ka 
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gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 viti e 6 muajve dhe konform nenit 80 të 

KPRK e ka gjykuar me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 21 (njëzetenjë) viteve në të 

cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 14.09 2016 e tutje.  Është 

obliguar i dënuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguajë shumën prej 300 

euro. E dëmtuara S.K., për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest 

civil.  

 

          Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.266/2017 

datë 22.06.2017, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të dënuarit kurse aktgjykimin 

e ankimuar e ka vërtetuar. 

 

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

të dënuarit , për shkak të shkeljeve të ligjit penal, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës 

aktgjykimet e kundërshtuara t’i ndryshojë, ashtu që të dënuarit N.K. t’ia zbutë dënimin. 

 

Mbrojtësi i të dënuarit, në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë i ka paraqitur këto 

pretendime: Gjykata e shkallës së parë dhe gjykata e shkallës së dytë kanë bërë shkeljen e 

dispozitave të neneve 74 par 3 nënpar.3.10 lidhur me nenin 75 par.1 nënpar.1.3 të KPRK, pasi që 

sipas mbrojtjes kanë ekzistuar rrethana posaçërisht lehtësuese të cilat po të vlerësoheshin drejtë 

do të reflektonin një dënim më të butë për të dënuarin. Sipas mbrojtësit të dënuarit rrethanë 

posaçërisht lehtësuese për të dënuarin është fakti se i njëjti e ka pranuar fajësinë. 

 

         Ndaj kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit është përgjigjur 

Prokurori i Shtetit, me shkresën KMLP.II.nr.151/2017 datë 06.09.2017, me propozim  që kërkesa  

për mbrojtje të ligjshmërisë  të refuzohet si e  pabazuar. 

          

        Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e mbajtur, shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të 

nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, çmoi thëniet  

në kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatoi se: 

 

 Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë  nuk është e  bazuar. 
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      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. 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.221/2017, me 5 mars 2018 

 

  Procesmbajtësi,                                                                                 Kryetarja e kolegjit 

   Bujar Balaj                                            Emine Mustafa 

 

 

 

 


