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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Pml.nr.335/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Enver Peci, 

kryetar, Agim Maliqi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarve: Sh.H. dhe T.A., për shkak të veprës 

penale në bashkëkryerje arratisja e personit të privuar nga liria nga neni 397 par.1 të KPRK-së, 

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

dënuarit Sh.H., kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë- Dega në Vushtrri 

P.nr.978/2019 të datës 21.01.2020 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.300/2020 të datës 22.06.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur më 23 dhjetor 2020, 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 

Sh.H. e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë- Dega në Vushtrri 

P.nr.978/2019 të datës 21.01.2020 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.300/2020 të datës 22.06.2020. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Vendimi i Gjykatës Themelore 

Gjykata Themelore në Mitrovicë- Dega në Vushtrri, me aktgjykimin P.nr.978/2019 të 

datës 21.01.2020, i ka shpallur fajtor të dënuarit: Sh.H. dhe T.A., për shkak të veprës penale në 
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bashkëkryerje arratisja e personit të privuar nga liria nga neni 397 par.1 të KPRK-së dhe i ka 

gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej nga 1 (një) viti. Të dënuarit janë obliguar në 

pagesën prej nga 30 €, në emër të paushallit gjyqësor dhe shumën prej nga 30€, në fondin për 

kompensimin e viktimave të krimit. 

 Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr. 300/2020 të datës 22.06.2020, ka 

aprovuar si të bazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit Sh.H. dhe sipas detyrës zyrtare ka 

ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë përkitazi me vendimin për dënimin ashtu që 

për veprën penale për të cilën është shpallur fajtor i ka shqiptuar dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, kurse pjesët tjera të aktgjykimit kanë mbetur të pandryshuara. 

 

Me të njëjtin aktgjykim ka aprovuar si të bazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit T.A. 

dhe sipas detyrës zyrtare ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë ashtu që ndaj të 

pandehurit ka refuzuar akuzën për shkak se i njëjti ishte dënuar paraprakisht me dënim të formës 

së prerë për këtë vepër penale. 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

i të dënuarit Sh.H. av. Y.B. nga Gj., për shkak të shkeljes së ligjit penal, shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale të cilat 

shkelje kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, me propozim që Gjykata Supreme e 

Kosovës, ta aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të anuloj aktgjykimet e 

kundërshtuara lëndën ta kthej në rivendosje në gjykatën e shkallës së parë. 

 

Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresat KMLP.II.nr.184/2020 e datës 

08.12.2020, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

 

Pretendimet e paraqitura në kërkesë   
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Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit Sh.H., thekson se gjykata e shkallës së dytë ka 

ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë përkitazi me vendimin për dënimin në atë 

mënyrë që të dënuarit i ka shqiptuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, 

mirëpo me këtë rast gjykata e shkallës së dytë ka qenë dashur që të dënuarit ti jep mundësinë që 

dënimi me burgim ti shndërrohet në dënim me gjobë apo urdhër për punë me dobi të 

përgjithshme, siç parashihet me dispozitat e nenit 47 dhe 48 të KPRK-së. 

 

Pretendohet se aktgjykimet e kundërshtuara janë përfshirë në shkelje nga neni 384 par.2 

të KPPK-së, pasi që i dënuari ka qenë dashur të ketë mbrojtës meqë ka qenë i privuar nga liria 

dhe në këtë rast mbrojtja është e detyruar, mirëpo edhe sikurse mbrojtja të mos ishte e detyruar 

megjithatë të dënuarit është dashur ti sigurohet mbrojtës në interes të drejtësisë sipas dispozitës 

së nenit 58 të KPPK-së, për faktin se i njëjti është analfabet i paarsimuar dhe i komunitetit RAE. 

 

Pretendohet se gjykata e shkallës së parë ka listuar dhe vlerësuar rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese, duke si theksuar rrethana lehtësuese moshën e re, sjelljen e të dënuarit pas kryerjes së 

veprës penale, mirëpo përkundër kësaj të dënuarit i ka shqiptuar dënim të rëndë dhe 

joproporcional me veprën penale të kryer dhe posaçërisht duke pasur parasysh faktin se i dënuari 

ka pranuar fajësinë nga fillimi i procedurës dhe duke kërkuar edhe negocim për pranimin e 

fajësisë, dhe për më tepër, ndaj të dënuarit nuk është bërë unifikimi i dënimit të shqiptuar dhe 

dënimit të cilin ka qenë duke e vuajtur përkundër faktit se ka qenë detyrim ligjor për të vepruar 

kështu. 

  

Më tutje pretendohet se fakti se të dënuarit nuk i është caktuar mbrojtës është cenuar e 

drejta fundamentale për mbrojtje pasi që barazia e palëve paraqet parimin themelor për një 

gjykim të drejtë. Me këtë janë shkelur standardet ndërkombëtare dhe atë Deklarata Universale 

për të Drejtat e Njeriut, Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike dhe praktika e 

GJEDNJ pasi që institucionet e drejtësisë janë të obliguara ti zbatojnë këto instrumente 

ndërkombëtare pasi që burojnë nga neni 22 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës.  

 

 

 

Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 
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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 nuk është e bazuar. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet e mbrojtësit të të dënuarit 

Sh.H. është e pabazuar, ngase aktgjykimet kundër të cilave është parashtruar kërkesa, nuk 

përmban shkelje për të cilat pretendohet. 

 

Është e rëndësishme të theksohet fakti se në rastin konkret i dënuari në të gjitha fazat e 

procedurës penale është njoftuar për veprën penale dhe të drejtën e tij për të pasur mbrojtës dhe 

atë që nga hetimet e zhvilluara nga ana e prokurorit të shtetit dhe po ashtu edhe gjatë shqyrtimit 

fillestar përkatësisht nga faqja e dytë të procesverbalit të datës 06.11.2019 del se i dënuari është 

njoftuar për të drejtën në mbrojtës, dhe për më tepër, ky njoftim është lehtë i kuptueshëm edhe 

përkundër faktit se i dënuari ishte person i paarsimuar. Mirëpo përkundër faktit se kishte 

deklaruar se ka kuptuar të drejtën për të pasur mbrojtës nuk e ka parë të nevojshëm angazhimin e 

tij, dhe për më tepër, bazuar në kualifikimin ligjor të veprës penale në rastin konkret del se nuk 

janë plotësuar kushtet për sigurimin e mbrojtjes së detyruar, siç është përcaktuar me dispozitën e 

nenit 57 të KPPK-së, meqë i njëjti ishte në vuajtje të dënimit për vepër tjetër penale dhe jo për 

veprën penale për të cilën ishte duke u zhvilluar procedura penale. Për më tepër, i dënuari nuk 

kishte paraqitur kërkesë për mbrojtës me shpenzime publike, siç është përcaktuar me dispozitën e 

nenit 58 të KPPK-së, dhe nga kjo del se nuk qëndrojnë pretendimet e theksuara se në rastin 

konkret janë cenuar të drejtat e të dënuarit gjatë zhvillimit të procedurës penale, meqë ndaj tij 

është zhvilluar një proces gjyqësor i rregullt dhe në asnjë rrethanë nuk janë cenuar të drejtat e të 

dënuarit të garantuara me dispozitat e procedurës penale dhe instrumentet ndërkombëtare për të 

cilat pretendohet në kërkesë.   

 

Duke vlerësuar pretendimet tjera, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, në 

rastin konkret nuk del se janë shkelur dispozitat e neneve 47 dhe 48 të KPRK-së, meqë 

shndërrimi i dënimit me burgim në dënim me gjobë nuk paraqet normë imperative, por paraqet 

një mundësi e cila është në diskrecion të gjykatës në këtë rast të gjykatës së shkallës së dytë 
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ashtu që zbatimi apo jo i këtyre dispozitave ligjore nuk paraqet shkelje të ligjit penal. Kurse fakti 

se i dënuari ishte duke vuajtur dënimin e shqiptuar dhe pas këtij dënimi do të duhej të bëhej 

unifikimi i dënimeve të shqiptuara nuk paraqet shkelje pasi që këtë të drejtë i dënuari mund ta 

shfrytëzoj edhe më tutje. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës duke vlerësuar pretendimet e theksuara përkitazi me 

shkeljen e ligjit penal, përkatësisht faktin se ndaj të dënuarit është shqiptuar dënim i rëndë dhe 

joproporcional, konstatoj se në mënyrë të drejtë është zbatuar ligji penal dhe të dënuarit i është 

shqiptuar dënimi i përcaktuar brenda kornizave të minimumit dhe maksimumit të dënimit të 

përcaktuar dhe bazuar në  dispozitën e nenit 385 par.5 të KPPK-së. Megjithatë kur është fjala për 

vendimin për dënim, shkelje e ligjit penal bëhet në rastet kur në marrjen e vendimit për dënim, 

dënim alternativ, vërejtje 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, dhe për më tepër, nuk është në kompetencë të Gjykatës 

Supreme të Kosovës shqyrtimi i lartësisë së dënimeve të shqiptuara por e rëndësishme është se 

me rastin e shqiptimit të dënimit nuk janë tejkaluar kompetencat ligjore, dhe arsyet e dhëna për 

vendimin për dënim, nuk janë të përfshira në shkelje procedurale. 

 

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.335/2020, më 23 dhjetor 2020 

 

 

B.profesional,                                                                                                Kryetari i kolegjit, 

Bujar Balaj                                                                                                               Enver Peci 

 

 


