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 Pml.nr.224/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

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

kryetare e kolegjit, Agim Maliqi dhe Valdete Daka, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale 

Mirlinda Mejzini-Simnica, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit V.I. dhe A.P., 

për shkak të veprës penale grabitja, nga neni 329 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, duke 

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

dënuarit V.I., kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Departamenti për Krime 

të Rënda P.nr.120/2017 të datës 14.02.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.179/2018 të datës 29.05.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më 01 tetor 2018, 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 V.I., 

e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë- Departamenti për Krime të 

Rënda P.nr.120/2017 të datës 14.02.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.179/2018 të datës 29.05.2018. 

 

A r s y e t i m 

 

       Vendimi i Gjykatës Themelore 

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

P.nr.120/2017 të datës 14.02.2018, ka pranuar marrëveshjen për pranimin e fajësisë dhe të 

dënuarit V.I. dhe A.P. janë shpallur fajtor për veprën penale grabitja, nga neni 329 par.1 lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së dhe i ka gjykuar secilin me dënim burgimi në kohëzgjatje prej nga 2 

(dy) vite e 4 (katër) muaj dhe dënim me gjobë në lartësi prej 80 (tetëdhjetë) €. Janë obliguar për 
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pagesën e paushallit gjyqësor në shumë prej nga 60 €, si dhe të dëmtuarit në emër të 

kompensimit të dëmit t’ia paguajnë shumën prej 200 €.  

      Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

       Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.179/2018 të datës 29.05.2018, ka 

hudhur si të palejuara ankesat e mbrojtësve të të dënuarve dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë. 

 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

dënuarit V.I., av. Q.R. nga Skenderaj, për shkak të shkeljes së ligjit penal, shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

 

       Mendimi i Prokurorit të Shtetit   

 

       Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.nr.154/2018 e datës 

14.09.2018, ka propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar. 

 

       Pretendimet e paraqitura në kërkesë 

 

       Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit pretendon se me dënimin e shqiptuar me aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë bazuar në marrëveshjen për pranimin e fajësisë është shkelur 

dispozita e nenit 75 par.1 nënpar.1.3 të KPRK-së, pasi që sipas kësaj dispozite në rastet kur 

arrihet marrëveshja për pranimin e fajësisë gjykata nuk detyrohet në kufizimet e përcaktuara me 

dispozitën e nenit 76 të KPRK-së dhe në rastet kur aprovohet marrëveshja për pranimin e fajësisë 

duhet të aplikohet zbutja e dënimit edhe pse aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë ka 

shqiptuar dënim ashtu siç ishte përcaktuar në marrëveshjen për pranimin e fajësisë. 

 

       Pretendohet po ashtu se përkundër faktit se dënimi i shqiptuar brenda kufirit të marrëveshjes 

për pranimin e fajësisë megjithatë nuk mund të ndalohet ushtrimi i ankesës përkitazi me 
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sanksionin penal pasi që me këtë rast kemi shkelje të të drejtës për ushtrimin e mjeteve juridike. 

Për më tepër edhe vet dispozita e nenit 233 par.13 të KPPK-së, nuk e ndalon shprehimisht të 

drejtën për ushtrimin e ankesës edhe në rastet kur dënimi shqiptohet brenda kufijve të arritur 

sipas marrëveshjes për pranimin e fajësisë. 

  

        Me hudhjen e ankesës si të palejuar, gjykata e shkallës së dytë ka privuar të dënuarin nga e 

drejta e ushtrimit të ankesës dhe me këtë rast ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e KPPK-

së, pasi që me asnjë dispozitë shprehimisht nuk është e ndaluar paraqitja e ankesës dhe me këtë 

rast gjithashtu është shkelur edhe e drejta e përcaktuar me nenin 32 të Kushtetutës së Republikës 

së Kosovës përkatësisht të drejtën për të ushtruar mjete juridike.  

 

       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 për mbrojtje të ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 

       Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimi i mbrojtësit të të dënuarit është 

i pabazuar, ngase aktgjykimet e kundërshtuara, nuk përmbajnë shkelje të pretenduara. Në rastin 

konkret është e rëndësishme të theksohet se i dënuari ka lidhur marrëveshje për pranimin e 

fajësisë me prokurorinë e shtetit dhe si rezultat i konstatimit të gjykatës se janë përmbushur 

kriteret e përcaktuara në marrëveshjen për pranimin e fajësisë ka shqiptuar e dënimit, ashtu që 

bazuar në marrëveshjen e arritur të dënuarit i është shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje 

prej 2 (vite) e 4 (katër) muaj dhe dënim me gjobë në lartësi prej 80 (tetëdhjetë) €. 

 

       Mbrojtësi i të dënuarit ka paraqitur ankesë për shkak të sanksionit penal të shqiptuar, duke 

kërkuar ulen e dënimit të shqiptuar edhe pse dënimi nga gjykata e shkallës së parë ishte shqiptuar 

brenda kornizës së përcaktuar me anë të marrëveshjes për pranimin e fajësisë. 

 



4 

 

Me të drejtë gjykata e shkallës së dytë ka hudhur si të palejuar ankesën e mbrojtësit të të 

dënuarit pasi që sipas arsyetimit theksohet se gjykata e shkallës së parë ka shqiptuar dënim sipas 

marrëveshjes së arritur dhe në këto raste nuk lejohet ankesa. Dispozita e nenit 233 par.13 të 

KPPK-së në mënyrë taksative ka përcaktuar se ankesa përkitazi me sanksionin penal lejohet 

vetëm në rastet kur gjykata shqipton dënim jashtë kufijve të marrëveshjes. 

 

    Bazuar në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë nuk është cenuar e 

drejta e të dënuarit për ushtrimin e mjetit juridik përkatësisht ankesës,  meqë në aktgjykimin e 

marrë bazuar në marrëveshjen për pranimin e fajësisë bëhet fjalë për shmangie të procedurës së 

rregullt gjyqësore. Po ashtu i dënuari dhe mbrojtësi i tij janë njoftuar në mënyrë të plotë përkitazi 

me kushtet e marrëveshjes për pranimin e fajësisë dhe janë pajtuar me këtë marrëveshje e po 

ashtu edhe përkitazi me llojin dhe lartësinë e dënimit e i cili dënim i shqiptuar është nën 

minimumin e përcaktuar ligjor.  

 

Me këtë rast edhe gjykata e shkallës së parë bazuar në këtë marrëveshjen për pranimin e 

fajësisë dhe pas shqyrtimit të kësaj marrëveshje në seancë gjyqësore ka shqiptuar dënimin duke 

vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese në të cilat është bazuar me rastin e 

shqiptimit të dënimit e për më tepër dënimi është shqiptuar brenda kornizës së përcaktuar me 

marrëveshje për pranimin e fajësisë. 

 

  Në rastin konkret gjykata e shkallës së dytë nuk ka cenuar asnjë të drejtë të dënuarit në 

ushtrimin e mjetit juridik siç pretendohet por se ka hudhur si të palejuar ankesën bazuar në 

dispozitat ligjore të cilat specifikisht rregullojnë rastet kur shqiptohet dënimi bazuar në 

marrëveshjen për pranimin e fajësisë. 

  

        Pretendimi përkitazi me shkeljen e ligjit penal edhe pse është cekuar si shkelje, 

megjithatë në kërkesë nuk është paraqitur asnjë pretendim konkret, andaj, kjo pikë e kërkesës 

nuk u trajtua, bazuar në nenin 436 par.1 të KPPK-së, se me rastin e vendosjes së kërkesës për 

mbrojtjen e ligjshmërisë, Gjykata Supreme e Kosovës kufizohet vetëm në verifikimin e shkeljeve 

në të cilat pretendon paraqitësi i kërkesës.   
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 Përkitazi me pretendimin e mbrojtësit të të dënuarit se në rastin konkret janë shkelur edhe 

të drejtat e garantuara sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, këto të drejta nuk shqyrtohen 

nga ana e Gjykatës Supreme të Kosovës dhe me mjetin juridik të mbrojtjes së ligjshmërisë. 

 

        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.224/2018, më 01 tetor 2018 

 

 

     Procesmbajtësja,                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

  Mirlinda Mejzini-Simnica                       Nesrin Lushta 


