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                     Pml.nr.226/2017   

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKAT SUPREME E KOSOVËS - në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Valdete Daka, 

kryetare e kolegjit, Agim Maliqi dhe Nesrin Lushta, anëtare, me bashkëpunëtorin profesional 

Sherif Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit A.Sh, nga Prizreni, për 

shkak të veprës penale vrasja në tentativë nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe të 

veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 

par. 1 të KPRK -së, duke vendosur sipas kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë e paraqitur nga 

mbrojtësi i të dënuarit, av.N.B., kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren- 

Departamenti për Krime të Rënda P.nr.188/2016 të datës 21.04.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës 

së Apelit të Kosovës PAKR.nr.279/2017 të datës 04.07.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

datë 22.02.2018, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ Y K I M 

 

 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të dënuarit A.Sh e 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren - Departamenti për Krime të 

Rënda P.nr.188/2016 të datës 21.04.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.279/2017 të datës 04.07.2017. 

 

A r s y e t i m 

 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren - Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.188/2016 të datës 21.04.2017, i dënuari A.Sh, është shpallur fajtor për veprën penale vrasja 

në tentativë nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së dhe i ka shqiptuar dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 8 (tetë) muaj, kurse për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll 

ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK –së i ka shqiptuar dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, ashtu që është dënuar me dënim unik burgimi në 

kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 8 (tetë) muaj, në të cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 10.08.2016 deri me datë 16.11.2016. Kurse është obliguar në pagesën e 

shpenzimeve të paushallit gjyqësor në shumë prej 150 (njëqind e pesëdhjetë) Euro, i dëmtuari, 

për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil.  

 

Me të njëjtin aktgjykim i dënuari L.Sh është shpallur fajtor për veprën penale mbajtja në 

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

është dënuar me dënim me gjobë në shumën prej 1000 (njëmijë) euro, në të cilin dënim i është 
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llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej datës 10.08.2016 deri me datë 28.09.2016 si dhe i 

është shqiptuar dënimi plotësues marrja e sendit pistoleta e markës “Cërvena Zastava” e 

prodhimit jugosllav e kalibrit 9 mm. me nr.serik B1039883, një karikator dhe shtatë copë fishek.  

 

Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin 

PAKR.nr.279/2017 të datës 04.07.2017, ka aprovuar ankesën e Prokurorisë Themelore në 

Prizren, ndërsa aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren P.nr.188/2016 të datës 21.04.2017, 

e ka ndryshuar vetëm përkitazi me vendimin për dënim, ashtu që dënimet i mori si të vërtetuara 

kurse e gjykoi të dënuarin A.Sh, me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 9 

(nëntë) muaj, të cilin dënim do ta vuaj pas plotfuqishmërisë se aktgjykimit, kurse ankesa e 

Prokurorisë Themelore në Prizren përkitazi me të dënuarin L.Sh dhe ankesa e të dënuarit A.Sh 

janë refuzuar si të pabazuara. 

 

Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi 

i të dënuarit A.Sh, për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe atë dispozitës së nenit 75 dhe 76 të 

Kodit Penal të Kosovës si dhe për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale,  me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta aprovojë këtë kërkesë si të bazuar të 

ndryshoi aktgjykimet e kundërshtuara, ashtu që të dënuarit ti shqiptoj dënim edhe më të butë, në 

kufijtë e zbutjes deri në minimum të dënimit të paraparë për këtë vepër penale. 

  

Prokurori i Shtetit i Kosovës në Prishtinë, me shkresën KMLP.II.nr.155/2017 të datës 

11.09.2017, ka propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të dënuarit, të refuzohet si e 

pabazuar. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e mbajtur shqyrtoi të gjitha shkresat e çështjes 

dhe në kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK, dhe pasi vlerësoi 

pretendimet në kërkesë konstatoi se: 

 

Kërkesa është e pabazuar. 

 

Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit, thekson se i njëjti ka pranuar fajësinë për të gjitha 

pikat e aktakuzës dhe është penduar për veprimet e tij duke premtuar se kjo është vepra e fundit, 

sjelljen e tij korrekte gjatë gjykimit dhe se ka qenë i provokuar nga ana e të dëmtuarit, e të cilat 

rrethana nuk janë marrë për bazë dhe nuk janë vlerësuar sa duhet nga gjykata e sidomos pranimi 

i fajësisë, e që në rastin konkret është dashur që të dënuarit ti shqiptohet një dënim edhe më i 

butë. 

 

Po ashtu mbrojtësi i të dënuarit pretendon se Gjykata e shkallës së parë dhe e shkallës së 

dytë kanë bërë shkelje të dispozitave të Kodit Penal në dëm të të dënuarit ngase nuk janë zbatuar 

drejt dispozitat  e nenit 75 dhe 76 të Kodit Penal të Kosovës, që kanë të bëjnë me zbutjen e 

dënimit sidomos pas pranimit të fajësisë, meqë është dashur që dënimi të zbutet dhe të i 

shqiptohet 80% apo 90% e dënimit në kuadër të minimumit të paraparë për këtë vepër. 
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    Nga përmbajtja e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë rezulton se pretendimet kanë për 

bazë vendimin për dënimin,  përkatësisht se nuk janë vlerësuar mjaftueshëm rrethanat lehtësuese 

përkundër faktit se i dënuari ka bërë pranimin e fajësisë dhe sjelljen e të dënuarit pas kryerjes së 

kësaj vepre penale, përkatësisht se nuk janë aplikuar dispozitat e zbutjes së dënimit.  

 

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 dytë ka shqiptuar llojin e dënimit të paraparë për 

këtë vepër penale gjegjësisht dënimin me burgim, e duke aplikuar institutin e zbutjes së dënimit, 

ka shqiptuar dënimin nën minimumin e paraparë me ligj, përkatësisht me rastin e shqiptimit të 

dënimit ka aplikuar drejt dispozitat e zbutjes së dënimit të përcaktuara me dispozitat e nenit 73 

dhe 74 të Kodit Penale të Kosovës dhe rrjedhimisht zbutjes që i referohet mbrojtësi i të dënuarit 

në 80% përkatësisht 90% të minimumit të dënimit janë kuota të përcaktuara me rastin e 

marrëveshjes për pranimin e fajësisë. Kurse në rastin konkret nuk ka pasur marrëveshje për 

pranimin e fajësisë por pranimi i fajësisë është bërë nga i dënuari gjatë shqyrtimit gjyqësor, andaj 

nga kjo arsye 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 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, mirë po, 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.226/2017, më datë 22.02.2018 

 

 

Bashkëpunëtori profesional,                     Kryetare e kolegjit, 

    Sherif Krasniqi Valdete Daka 


