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                                                                                                                                 Pml.nr.379/2019 

 

     NË EMËR TË POPULLIT 

 

                                                                                                                                                      

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

kryetare e kolegjit, Rasim Rasimi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtoren 

profesionale Qefsere Berisha procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të dënuarit M.B., për shkak 

të veprës penale vjedhje nga neni 325 par.1 të KPRK, duke vendosur lidhur me kërkesën për 

mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Gjakovë - Dega në Rahovec  P.nr.217/2018 të datës 15.07.2019 dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1.nr.1239/2019 të datës 29.10.2019, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më datën 21.01.2020, mori këtë: 

 

                                                         A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

       Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit M.B., e 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë - Dega në Rahovec 

P.nr.217/2019 të datës 15.07.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PA1.nr.1239/2019 të datës 29.10.2019. 

 

                                                                A r s y e t i m 

 

       Gjykata Themelore në Gjakovë - Dega në Rahovec, me aktgjykimin P.nr. 1239/2019 të datës 

15.07.2019 të dënuarin M.B. e ka shpallur  fajtor për shkak të veprës penale vjedhje nga neni 325 

par.1 të KPRK, për të cilën vepër e ka dënuar me dënim me gjobë në shumën prej 200 (dyqind) 

€, të cilën është i obliguar ta paguajë në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. Po qese dënimi me gjobë nuk mund të realizohet i njëjti do të zëvendësohet me 

dënim me burgim duke llogaritur për çdo 20 € të gjobës me një ditë burgim. Gjykata i ka 

shqiptuar po ashtu dënim me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditë i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet, nëse i dënuari brenda kohës së verifikimit në afat prej 1 (një) viti pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nuk kryen vepër tjetër penale. Është obliguar i dënuari që të 
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paguajë shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor në lartësi prej 30 €. I dëmtuari 

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

       

       Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.1239/2019 e 

datës 29.10.2019, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të dënuarit M.B., ndërsa 

aktgjykimin e ankimuar e ka vërtetuar.  

 

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

të dënuarit M.B., T.B., avokat nga Gj., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, për shkak të shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike  me propozim që të aprovohet kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë si e bazuar  

dhe aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe çështja të kthehet në rivendosje.  

 

      Prokurori i Shtetit të Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.262/2019 e datës 26.12.2019, ka 

propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të dënuarit të refuzohet si e pabazuar. 

      

       Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit, shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të 

dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1  të KPP dhe pas vlerësimit të pretendimeve që dalin 

nga kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë gjeti se: 

 

       - kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

 

      Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit ka theksuar se aktgjykimet e kundërshtuara përmbajnë 

shkelje të rënda të dispozitave të procedurës penale të cilat aktgjykimet i bëjnë të 

paqëndrueshëm. Pretendohet se i dënuari në momentin e deklarimit për pranimin e fajësisë nuk e 

ka pranuar ose nuk ka kuptuar se për çfarë bëhet fjalë dhe cilat janë pasojat e pranimit të fajësisë. 

Gjykata e shkallës së parë me rastin e deklarimit të akuzuarit për pranimin e fajësisë duhet të 

bindet se i dënuari e ka kuptuar akuzën e cila i vihet në barrë dhe pasojat e pranimit të fajësisë.  

Në rast se gjykata ka dilema mbi këtë fakt, ka për obligim që të akuzuarit  ti shpjegojë pasojat e 

pranimit të fajësisë, të e udhëzoj të akuzuarin që të angazhoj mbrojtës. Në rastin konkret kur i 

dënuari nuk e ka kuptuar akuzën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, gjykata e shkallës së parë 

zyrtarisht është dashur ti siguroj mbrojtës sipas detyrës zyrtare, për faktin se të akuzuarit në 
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procedurë janë laik, ashtu që me sigurimin e mbrojtësit në procedurë, sigurohet edhe barazia e 

palëve në procedurë. Në kërkesë pastaj ka paraqitur edhe legjislacionin vendor dhe ndërkombëtar 

i cili e rregullon çështjen e mbrojtjes në procedurë penale dhe sistemin e mbrojtjes së detyruar 

dhe fakultative, caktimin e mbrojtësit me shpenzime publike kur mbrojtja nuk është e detyruar 

rregullohet sipas nenit 58 të KPPK.  

 

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

dënuarit janë të pabazuara. Pretendimet në kërkesë përkitazi me shkeljet esenciale të dispozitave 

të procedurës penale nuk qëndrojnë, ngase aktgjykimet nuk janë të përfshira me shkelje esenciale 

të dispozitave të procedurës penale, ashtu siç pretendon mbrojtësi i të dënuarit në kërkesë. 

Aktgjykimet janë të qarta, të kuptueshme dhe se aktgjykimet janë të nxjerra në bazë të provave 

konform nenit 370 të KPRK, andaj aktgjykimet përmbajnë arsye të duhura faktike dhe juridike 

mbi të gjitha faktet relevante të kësaj çështje juridiko penale. 

 

      Në rastin konkret nga shkresat e çështjes dhe aktgjykimet e kundërshtuara rezulton se i 

dënuari e ka bërë pranimin e fajësisë gjatë shqyrtimit fillestar dhe atë pas udhëzimeve të dhëna 

në këtë seancë, ashtu që në faqen e tretë të procesverbalit të shqyrtimit fillestar nga ana e 

gjyqtarit të gjykatës së shkallës së parë është konstatuar se pranimi i fajësisë nga ana e të 

dënuarit është bërë me vullnet të lirë, pa presion, si dhe pranimi i fajësisë ka mbështetje në 

provat që gjenden në shkresat e lëndës. 

 

      Pretendimi nga kërkesa se i dënuari nuk e kishte kuptuar esencën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë përkitazi me veprën penale, nuk është i bazuar pasi që duke u bazuar në procesverbalin e 

shqyrtimit fillestar rezulton se të dënuarit i ishte lexuar aktakuza dhe për më tepër i dënuari ishte 

deklaruar se aktakuzën e kishte kuptuar dhe pastaj ishte deklaruar për fajësinë, me ç, rast ishte 

deklaruar se e pranon veprën penale për të cilën akuzohej. 

 

       Po ashtu, përkitazi me pretendimin sa i përket sigurimit të mbrojtësit me shpenzime publike 

për të dënuarin, Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se në rastin konkret për të dënuarin nuk 

janë plotësuar asnjëri nga kushtet e parapara me nenin 57 par.1 dhe nenin 58 të KPPK, ngase për 

veprën penale për të cilën është shpallur fajtor i dënuari, parashihet dënim me gjobë dhe me 

burgim deri në 3 (tre) vjet, që për këtë vepër penale nuk është e detyruar mbrojtja me shpenzime 



4 

 

publike, dhe se i dënuari nuk ka paraqitur një kërkesë të tillë por në udhëzimet e gjykatës ka 

deklaruar se mbrojtjen do ta paraqes vet pa mbrojtës. Kjo vërtetohet nga procesverbali i 

shqyrtimit fillestar faqe 3, ku i udhëzuar nga gjyqtari për të drejtat e tij, i dënuari deklaron se i ka 

kuptuar të drejtat e tij dhe udhëzimet e gjykatës, dhe dëshiron të deklarohet për çështjen e tij, 

ndërsa mbrojtjen do ta paraqesë personalisht. Në pajtim me dispozitën e nenit 58 par.1  kur nuk 

ekzistojnë kushtet për mbrojtjen e detyruar, të pandehurit i caktohet mbrojtës me shpenzime 

publike me kërkesën e tij, pas plotësimit të kushteve si në vijim të parapara me këtë nen, e që  

parag.4 i këtij neni përcakton -para caktimit të mbrojtësit me shpenzime publike sipas këtij neni, 

i pandehuri duhet të plotësojë një deklaratë duke cekur pasurinë e tij dhe të deklarohet se nuk 

mund të përballojë shpenzimet e mbrojtësit ligjor, e që në rastin konkret nga shkresat e lëndës 

procesverbali i seancës dhe aktgjykimet e kundërshtuara rezulton se nuk bëhet fjalë për një 

kërkesë të tillë nga ana e të dënuarit, andaj në pajtim me dispozitën e lartcekur ligjore nuk janë 

plotësuar asnjëri nga kushtet e parapara, e të cekura më lartë. 

 

       Lidhur me pretendimin përkitazi me konstatimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, 

kjo Gjykatë nuk është lëshuar në vlerësimin e kësaj shkelje, për faktin se në nenin 432 par.2 të 

KPPK, është përcaktuar se “ kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk mund të ushtohet për 

shkak të konstatimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike, andaj kërkesa e ushtruar për 

këtë bazë, është e palejuar. 

    

      Nga arsyet e cekura më lartë, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, është refuzuar si të 

pabazuar dhe në pajtim me dispozitën e nenit 437 të KPPK është vendosur si në dispozitiv të 

aktgjykimit. 

 

                                 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

                                              Pml.nr.379/2019, më datë 21.01.2020 

 

Procesmbajtësja,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

 Qefsere Berisha                                 Nesrin Lushta 
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