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Pml.nr.373/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët 

Valdete Daka, kryetare, Nesrin Lushta e Agim Maliqi, anëtarë, me 

bashkëpunëtoren profesionale Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen 

penale kundër të dënuarit  M.H. nga F.K., për shkak të veprës penale në 

vazhdim grabitje nga neni 329 par.3 lidhur me par.1 dhe me nenet 31 dhe 81 të   

KPK, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të 

dënuarit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë 

P.nr.75/2015 të datës 18.03.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PAKR.nr.357/2019 të datës 15.08.2019, në seancën e mbajtur më 

20.01.2020., mori këtë: 

 

  

A K T GJ Y K I M 

 

 

          Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit 

të dënuarit M.H. e paraqitur kundër  aktgjykimit të  Gjykatës Themelore në 

Prishtinë P.nr.75/2015 të datës 18.03.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës PAKR.nr.357/2019 të datës 15.08.2019. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

         Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë P.nr.75/2015 të datës 

18.03.2019 i dënuari M.H. është shpallur fajtor për veprën penale në vazhdim 

grabitje nga neni 329 par.3 lidhur me par.1 dhe me nenet 31 dhe 81 të KPK në 

bashkëkryerje me të dënuarit L.H. dhe Sh.P. dhe është gjykuar me dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 8 (terë) vitesh dhe me dënim me gjobë në shumë prej 

1.000 (njëmijë) euro. Është obliguar të paguaj shpenzimet e procedurës penale 

dhe paushallin gjyqësor në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, 

ndërsa të dëmtuarit, për realizimin e kërkesës pronësoro juridike janë udhëzuar 

në kontestin civil. 

  

       Në procedurën ankimore, me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës   

PAKR.nr.357/2019 të datës 15.08.2019 sa i përket të dënuarit M.H., ankesa e 
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mbrojtësit të dënuarit dhe e Prokurorit të shteti janë refuzuar si të pabazuara 

ndërsa aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar. 

 

       Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtën e ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit, avokati I.S. nga P., për shkak të   shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, me propozim që të anulohen (në kërkesë 

shkruan “ndryshohen”) dhe lënda të kthehet në rivendosje.    

 

        Prokurori i Shtetit, me parashtresën KMLP.II.nr.258/2019 e datës 

23.12.2019.  ka propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar.  

 

        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, vlerësoi 

pretendimet në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 

 

        - kërkesa është e pabazuar. 

 

        Sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë, aktgjykimi i shkallës së parë 

është i përfshire me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale sepse: 

 

       - i mungon arsyetimi për faktet vendimtare, dispozitivi i tij nuk është i 

kuptueshëm, “nuk dihet ku mbaron dispozitivi e ku fillon arsyetimi”, nuk i 

referohet bazës ligjore për shqiptimin e dënimit. 

 

        Shkeljet në fjalë në aktgjykimin e shkallës së dytë manifestohen në atë se: 

 

        - nuk përmban arsye logjike dhe të mjaftueshme për faktet vendimtare të 

cilat do të ishin vendimtare për shpalljen fajtor e të dënuarit, 

 

        - gjykata e shkallës së dytë nuk ka vlerësuar pretendimet ankimore por ka 

nxjerr një “aktgjykim shabllon”, 

 

       - nuk ka arsyetim për kualifikimin juridik të veprës penale. 

 

        Në kërkesë pretendohet se të dy aktgjykimeve i mungon arsyetimi ligjor për 

vendimin për dënimin sepse nuk janë vlerësuar rrethanat lehtësuese siç janë se i 

dënuarit është i martuar, ka dy fëmijë prej të cilëve njëri është i sëmur  dhe se 

është i gjendjes së varfër ekonomike. 

 

       Duke i vlerësuar pretendimet në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë 

Gjykata Supreme konstatojë se nuk është i bazuar pretendimi se dispozitivi i 
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aktgjykimit të shkallës së parë nuk është i ndarë nga arsyetimi dhe se nuk shihet 

“ku përfundon dispozitivi e ku fillon arsyetimi” sepse nga aktgjykimi i cekur 

konstatojë se këto dy pjesë të aktgjykimit janë qartazi të ndara dhe nuk ka dilema 

se ku i pari përfundon dhe ku i dytë fillon. 

 

       Nuk ishte i bazuar as pretendimi se gjykata e shkallës së parë nuk e ka 

cekur bazën ligjore për shqiptimin e dënimit, sepse në dispozitivin e tij janë  

cekur shumë dispozita të Kodit Penal të Kosovës që ndërlidhen me dënimin, e në 

mesin e tyre edhe nenet 42, 43, 45 që i referohen llojit të dënimit të shqiptuar dhe 

neni 73 që i referohet rregullave të përgjithshme për matjen e dënimit (vlerësimi i 

rrethana lehtësuese dhe rënduese). 

 

       Edhe pse në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë ceket se dispozitivi i 

aktgjykimit të shkallës së parë është i pakuptueshëm, ky pretendim nuk 

konkretizohet dhe është e paqartë se cilës pjesë të dispozitivit i referohet 

(dispozitivi në mes tjerash përmban përshkrimin e 7 veprave penale të grabitjes 

të cilat përbëjnë veprën penale të grabitjes në vazhdim) dhe ashtu është vepruar 

edhe përkitazi me pretendimin se aktgjykimi i shkallës së dytë nuk ka arsye 

logjike dhe të mjaftueshme për faktet vendimtare të cilat do të ishin vendimtare 

për shpalljen fajtor e të dënuarit, sepse as këto pretendime nuk janë arsyetuar. 

Gjykata Supreme është e lidhur me pretendimet në të cilat paraqitësi i kërkesës 

thirret (neni 436 par.1 të KPPK) dhe nuk ka kompetencë që ti shqyrtojë shkeljet 

ligjore ex officio,  ashtu që as në këtë rast nuk patë mundësi të del jashtë asaj 

çka në kërkesë pretendohet, ndërsa vetëm parafrazimet pa konkretizime nuk 

dhanë mundësi që pretendimet të kuptohen e as të aprovohen. 

 

        Në aktgjykimin e shkallës së dytë hollësisht janë përshkruar pretendimet në 

ankesat e paraqitura, e në mesin e tyre edhe pretendimet e mbrojtësit të dënuarit 

M.H., avokatit I.S., e pastaj ato janë analizuar dhe është arsyetuar për se janë 

refuzuar. Edhe në këtë pjesë vetëm theksimi se gjykata ka marrë një “aktgjykim 

bllanko”, pa shpjeguar se si manifestohet shkelja  bëri që pretendimi të mos të 

aprovohet nga shkaku i cekur më lartë. 

 

        Sa i përket kualifikimit juridik të veprës penale, në kërkesë pretendohet se 

është i gabuar dhe i pa arsyetuar dhe kjo gjykatë këtë pretendim e cilësoj si 

pretendim për shkeljen e ligjit penal nga neni 385 pika 4 të KPPK. Mirëpo, pasi 

që kualifikimi juridik i veprës penale, pra se fjala është për veprën penale të 

grabitjes nga neni 329 par.3 lidhur me par.1 dhe me nenet 31 dhe 81 të  KPK, në 

këtë rast si vepër e vazhduar dhe e kryer në bashkëkryerje, ishte i qartë dhe 

ashtu del edhe nga shkresat e lëndës dhe aktgjykimet e kundërshtuara, 

pretendimi nuk ishte i bazuar. 
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       Pjesa tjetër e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë ka për të bëjë me 

vendimin për dënimin. Në kërkese pretendohet se dënimi i shqiptuar është marrë 

pa vlerësimin e disa rrethanave lehtësuese siç janë karakteristikat personale e të 

dënuarit dhe ambienti në të cilin jeton, e posaçërisht se është i gjendjes së varfër 

ekonomike, i papunë, prind i dy fëmijëve prej të cilëve njëri është i sëmur.  

 

       Duke e vlerësuar këtë pretendim kjo gjykatë konstatojë se konform nenit 432 

të KPPK vendimi për dënim nuk është bazë për paraqitjen e këtij mjeti juridik, 

sepse ai mund të paraqitet vetëm për shkak të shkeljeve të ligjit penal dhe 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale. Vendimi për dënimin 

mund të atakohet vetëm nëse përmban shkelje të ligjit penal ose të dispozitave 

të procedurës penale ashtu që Gjykata Supreme pretendimin e vlerësojë vetëm 

në këtë pikëpamje. 

 

       Gjykata Supreme konstatojë se konform dispozitës së nenit 385 par.5 të 

KPPK kur është fjala për vendimin për dënimin, shkelje e ligjit penal bëhet 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 vepër 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 dënim me burgim. Duhet të theksohet 

se lartësia e dënimit të shqiptuar është në diskrecionin e gjykatës dhe mos 

vlerësimi eventual i rrethanave lehtësuese mund të atakohet me ankesë por jo 

edhe me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë. Nga kjo rrjedhë se nuk mund të 

aprovohet pretendimi në kërkesë për shkeljen e ligjit penal. 

 

       Në rast se nuk është fjalë për këtë shkelje, vendimi për dënimin me këtë 

mjet të jashtëzakonshëm juridik mund të kundërshtohet vetëm nëse kjo pjesë e 

aktgjykimi është marrë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale 

e cila do të mund të ndërlidhej me mungesën ose paqartësitë të arsyeve lidhur 

me vendimin për dënimin, mirëpo, në rastin konkret gjykatat kanë dhënë arsye 

dhe kanë cekur rrethanat lehtësuese dhe rënduese të cilat i kanë marrë në 

konsideratë gjatë vendosjes për dënim, në mesin e së cilëve edhe ca rrethana që 

ceken në kërkesë.  

 

       Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e pabazuar dhe 

konform nenit 437 të KPPK u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Pml.nr.373/2019, më datë 20.01.2020 

 

 

Procesmbajtësja,                           Kryetarja e kolegjit,  

Qefsere Berisha           Valdete Daka 


