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NË EMËR TË POPULLIT 

 

      Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Nesrin Lushta, kryetare, 

Valdete Daka dhe Agim Maliqi anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Mirlinda Mejzini-

Simnica, procesmbajtëse, në çështjen penale të dënuarve, F., E. Dhe A.Sh. të gjithë nga fshati O., 

komuna e  Mitrovicës, për shkak të veprës penale vjedhje pylli nga neni 358 par.2 lidhur me 

par.1 dhe nenin 31 të KPK-së, F.Sh., për shkak të veprës penale kanosje nga neni 185 par.1 të 

KPK-së si dhe Rr.H. për shkak të veprës penale pengim i presonit zyrtar në kryerjen e detyrës 

zyrtare nga neni 374 par.1 të KPK-së, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë 

të paraqitur nga mbrojtësit e të dënuarve F.Sh. dhe Rr.H., ushtruar kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore  Mitrovicë - Dega në Skenderaj P.nr.171/2016 datë 18.11.2016 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit ë Kosovës PA1.nr.186/2017 datë 16.5.2017,në seancën e 

kolegjit të datës 6.3.2018, morri këtë : 

 

A K T G J Y K I M 

 

Refuzohen si të pabazuara kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësve të të 

dënuarve F.Sh. dhe Rr.H. , ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore  Mitrovicë-Dega 

në Skenderaj P.nr.171/2016 datë 18.11.2016 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit ë Kosovës 

PA1.nr.186/2017 datë 16.5.2017 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore  Mitrovicë-Dega në Skenderaj, me aktgjykim  P.nr.171/2016 datë 

18.11.2016 ka shpallur fajtor të dënuarit F., E. Dhe A.Sh., për shkak të veprës penale vjedhje 

pylli nga neni 358 par.2 lidhur me par.1 dhe nenin 31 të KPK-së, F.Sh. për shkak të veprës 

penale kanosje nga neni 185 par.1 të KPK-së si dhe Rr.H. për shkak të veprës penale pengim i 

presonit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare nga neni 374 par.1 të KPK-së. Për këto vepra penale 

të dënuarve u janë shqiptuar dënimet  dhe atë, F.Sh., dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4 

(katër) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i dënuari në afat prej 1 (një) viti nuk 

kryen vepër të re penale si dhe  dënim me gjobë në lartësi prej 250€, për veprën e parë ,ndërsa 

për veprën e dytë penale dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet nëse i dënuari në afat prej 1 (një) viti nuk kryen vepër të re penale, dhe është 

gjykuar me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i dënuari në afat prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muajve, nuk kryen vepër të re 
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penale si dhe dënim me gjobë në lartësi prej 250€. Koha e kaluar në arrest shtëpiak prej datës 

3.9.2016 deri më 30.9.2016  i është llogaritur në dënim me gjobë, ashtu që për çdo ditë është 

llogaritur shuma prej 20 €. Të dënuarit E.Sh. dhe A.Sh., janë gjykuar secili me dënim e burgim 

në kohëzgjatje prej 4 (katër) muajve ,i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i dënuari në afat 

prej 1 (një) viti nuk kryen vepër të re penale si dhe me  dënim me gjobë në lartësi prej 250€, 

ndërsa i dënuari Rr.H. me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet nëse i dënuari në afat prej 1 (një) viti nuk kryen vepër të re penale. Të 

dënuarit janë obliguar që secili veç e veç të paguajnë shpenzimet e procedurës penale shumën 

prej 20€ si dhe në emër të paushallit gjyqësor secili shumën prej 10€, të gjitha këto në afat prej 

30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit enën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktgjykimin  PA1.nr.186/2017 

datë 16.5.2017, ka aprovuar pjesërisht ankesën e Prokurorisë Themelore Mitrovicë dhe ka  

ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë vetëm sa i përket vendimit mbi  dënimin 

ashtu që: 

“të dënuarin F.Sh. ,për veprën penale vjedhje pylli nga neni 358 par.2 lidhur me par.1 dhe 

nenin 31të KPK-së i shqipton dënim me kusht duke ia vërtetuar dënimin me burgim në 

kohëzgjatje prej 4(katër)muajve ,i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i dënuari në afat prej 

1(një)viti nuk kryen vepër të re penale, për veprën penale të kanosjes nga neni 185 par.1 të KPK-

së i shqipton dënim me kusht, duke i vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3(tre) 

muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i dënuari në afatin e verifikimit prej një viti nuk 

kryen ndonjë vepër të re penale. Në kuptim të nenit 80 par. 1 lidhur me par. 2 pika 2.2 të KPK-

së, i shqipton dënimin me kusht unik, me të cilin i vërtetohet dënimi me burgim në kohëzgjatje 

prej 6(gjashtë) muajve, i cili nuk do të ekzekutohet, poqë se i dënuari në afatin e verifikimit prej 

2(dy) viteve nuk kryen ndonjë vepër të re penale, e në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e 

kaluar në arrest shtëpiak nga data 3.9.2016 deri më 30.9.2016 si dhe dënimin e shqiptuar me 

gjobë në shumën prej 250 € i dënuari është obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, në të kundërtën i njëjti do t’i zëvendësohet me dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 14 ditësh duke ia llogaritur çdo ditë burgimi nga 20 € “. Në pjesën 

tjetër aktgjykimi ka ngelë i pandryshuar, ndërsa ankesat e mbrojtësve të të dënuarve F.Sh. dhe 

Rr.H., janë refuzuar si të pabaza. 

Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë kanë paraqitur: 

- mbrojtësi i të dënuarit F.Sh., av. U. G., nga Mitrovica, për shkak të shkeljes së ligjit 

penal, me propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të ndryshohen dhe të dënuarit t’i shqiptohet 

një dënim më i butë; 

-mbrojtësi i të dënuarit Rr.H., av. Musa Damati, nga Mitrovica, për shkak të shkeljes së 

ligjit penal, me propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të ndryshohen dhe të dënuarit t’i 

shqiptohet një dënim më i butë. 

Prokurori i Shtetit, me parashtresën KMLP.II.nr.152/2017 datë 13.9.2017, ka propozuar 

që të refuzohen si të pabaza kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të ushtruara nga mbrojtësit e të 

dënuarve. 
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Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit, pasi shqyrtoi të gjitha shkresat e 

çështjes në kuptim të dispozitës së nenit 435 par. 1 dhe 436 par. 1 të KPPK-së, vlerësoi 

pretendimet nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe konstatoi: 

Kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë, të ushtruara nga mbrojtësi e  të dënuarve, janë të 

pabazuara. 

Në kërkesa të cilat janë plotësisht identike, mbrojtësit e të dënuarve pretendojnë se në 

dëm të të dënuarve F.Sh. dhe Rr.H., është shkelë ligji penal sepse gjykata e shkallës së dytë me 

rastin e ankesës ndaj aktgjykimit të shkallës së parë do të duhej të aprovonte ankesat e mbrojtjes 

si të bazuara dhe të bënte ndryshimin e  vendimit mbi dënimin dhe të ju shqiptonte dënim më të 

butë. 

Gjykata Supreme konstaton se komfor dispozitës së nenit 385 par.5 të KPPK kur është 

fjala për vendimin mbi dënimin shkelje e ligjit penal konsiderohet kur në marrjen e vendimit mbi 

dënimin ,dënimit alternativ, vërejtjes gjyqësore ose në marrjen e vendimit për masën e 

detyrueshme për rehabilitim apo për konfiskim të dobisë pasurore të fituar me vepër penale 

,gjykata ka tejkaluar kompetencat e veta ligjore. 

 

Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë ka shqiptuar dënimin e paraparë për këto 

vepra penale, ndërsa duhet të theksohet se është në diskrecionin e gjykatës vlerësimi i rrethanave 

të rastit konkret. Po ashtu është në diskrecionin  e gjykatës së shkallës së dytë si do të vlerësoj se 

a kanë qenë drejtë të aplikuara dispozitat ligjore me të cilat është bërë vlerësimi i   rrethanave të 

cilat kanë ndikuar në shqiptimin e dënimit për secilin të dënuar dhe  përveç kësaj gjykata e 

shkallës së dytë sipas detyrës zyrtare kujdeset për shkeljet eventuale dhe të bëjë evitimin e tyre 

atëherë kur i konstaton ato, që gjithashtu është në kuadër të kompetencave dhe autorizimeve të 

saja. Të gjitha këto bëjnë që pretendimi se është shkelur ligji penal  në dëm të të dënuarve të jetë 

i pabazuar. 

 

Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë u konsiderua si e pabazuar dhe 

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

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Pml.nr.222/2017 datë 6.3.2018 

 

Procesmbajtëse,        Kryetare e kolegjit, 

Mirlinda Mejzini-Simnica          Nesrin Lushta 

 

 

 


