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Pml.nr.83/2020 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Agim Maliqi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Sherif 

Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit I.H, për shkak të veprës  penale 

vjedhja e rëndë nga neni 327 par.2 nënpar.2.2 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me kërkesën 

për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Pejë - Departamenti i Përgjithshëm P.nr.584/2018 të datës 26.07.2019 

dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA.1nr.1091/2019 të datës 19.12.2019, në 

seancën e kolegjit të mbajtur më 08 prill 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 

I.H, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë - Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.584/2018 të datës 26.07.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA.1nr.1091/2019 të datës 19.12.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

Vendimi i Gjykatës Themelore 

Gjykata Themelore në Pejë - Departamenti i Përgjithshëm, me aktgjykimin P.nr.584/2018 

e datës 26.07.2019, të dënuarin I.H e ka shpallur fajtor për veprën penale vjedhja e rëndë nga 

neni 327 par.2 nënpar.2.2 të KPRK-së dhe e ka dënuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 

(një) viti. I dënuari është liruar nga pagesa e paushallit gjyqësor dhe shpenzimeve të procedurës 

penale, kurse i dëmtuari, për realizimin e kërkesës pasurore juridike, është udhëzuar në kontest 

civil.  

Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 
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Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA.1nr.1091/2019 e datës 19.12.2019, ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit 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 dënuarit, av. Xh.R. nga P, për shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës penale kur 

shkeljet e tilla kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, me propozim që Gjykata 

Supreme e Kosovës, ta aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe të merr 

aktgjykim duke pasur parasysh llojin e shkeljes. 

 

Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.48/2020 e datës 

20.03.2020, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit, thekson se gjatë seancës së shqyrtimit fillestar janë 

bërë shkelje të dispozitave të procedurës penale të cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit 

gjyqësor të përcaktuar me dispozitën e nenit 384 par.2 nënpar.2.2 të KPPK-së. Pretendohet se 

gjatë shqyrtimit fillestar prokurori i shtetit para leximit të aktakuzës ka bërë përmirësimin e saj 

duke ndryshuar kualifikimin ligjor të veprës penale të vjedhjes së rëndë nga neni 327 par.1 të 

KPRK-së në veprën penale vjedhja e rëndë nga neni 327 par.2 nënpar.2.2 të KPRK-së, pasi që 

bëhet fjalë për sendet e vjedhura nga objekti fetar përkatësisht për ndërtimin e tij. Po ashtu është 

ndryshuar edhe përshkrimi i dispozitivit të aktakuzës përkitazi me vlerën e dëmit të shkaktuar 

nga 4800 € në 2000 €. Pretendohet se në rastin konkret është bërë shkelje pasi që nuk është 

lexuar aktakuza, mirëpo e njejta është përmirësuar, dhe për më tepër, nuk bëhet fjalë për 

përmirësim të aktakuzës por për ndryshim rrënjësor të saj, meqë përmirësimi i aktakuzës 

nënkupton ndonjë gabim teknik dhe të parëndësishëm, por jo ndryshimin e vlerës së gjërave të 

vjedhura dhe cilësim juridik më të rëndë.  
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Me këtë rast pretendohet se është shkelur dispozita e nenit 246 par.3 të KPPK-së, pasi që 

prokurori i shtetit ka qenë dashur ta lexoj aktakuzën të cilën më parë e kishte dërguar tek i 

dënuari dhe mbrojtësi i tij dhe jo të ndryshoj atë përkatësisht të bëj aktakuzë të re dhe pas këtij 

ndryshimi gjykata e shkallës së parë ka qenë e obliguar të caktoi shqyrtimit fillestar sikurse të 

ishte paraqitur aktakuzë e re.  

 

Më tutje theksohet se shkeljet e theksuara kanë pasur pasoja shumë të rënda për të 

dënuarin pasi që i njëjti është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim burgimi në kohëzgjatje 

prej 1 (një) viti dhe me këtë rast gjykata e shkallës së parë ka injoruar një mori të rrethanave 

posaçërisht lehtësuese të përcaktuara me nenin 75 par.1 nënpar.1.2 dhe 1.3 të KPPK-së siç janë 

se i dënuari më parë nuk ka qenë i dënuar, pranimi dhe pendimi i sinqertë i tij për veprën penale 

të kryer, se është person madhor i ri, i gjendjes së varfër ekonomike dhe jeton me ndihmat e të 

afërme dhe nga mbledhja e skrapit të cilat i gjenë në mbeturina. 

 

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 nuk është e bazuar. 

 

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

është i pabazuar, ngase aktgjykimet kundër të cilave ka parashtruar kërkesë, nuk përmbajnë 

shkelje për të cilat pretendohet. 

 

Në këtë çështje penale është e rëndësishme të theksohet, se i dënuari I.H, ka bërë 

pranimin e fajësisë në shqyrtimin fillestar dhe si rezultat i konstatimit të gjykatës se janë 

përmbushur kriteret e përcaktuara në nenin 248 të KPPK-së, pranimi i fajësisë është aprovuar. 

Në fakt, qëndron pretendimi se gjatë shqyrtimit fillestar prokurori i shtetit ka bërë ndryshimin e 

përshkrimit të aktakuzës dhe po ashtu edhe kualifikimin ligjor të veprës penale, mirëpo duke u 

bazuar në procesverbalin e shqyrtimit fillestar del të mos jetë kontestues fakti se ndyshimi i 

aktakuzës është bërë para deklarimit të të dënuarit përkitazi me pranimin e fajësisë dhe nga kjo 
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rrjedhimisht del se i dënuari në prezencë edhe të mbrojtësit të tij deklarimin përkitazi me 

pranimin e fajësisë e ka bërë pas rikualifikimit të veprës penale përkatësisht për veprën penale 

vjedhja e rëndë nga neni 327 par.2 nënpar.2.2 të KPRK-së, dhe për më tepër, edhe vet i dënuari 

në faqen e tretë të procesverbalit të shqyrtimit fillestar pohon se e ka kuptuar aktakuzën e 

precizuar dhe të rikualifikuar dhe nuk ka nevojë për sqarime plotësuese, andaj me këtë rast 

Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se del i pabazuar pretendimi i theksuar në kërkesë se është 

bërë shkele nga neni 384 par.2 nënpar.2.2 të KPPK-së. 

 

Përkundër faktit se në kërkesë është pretenduar vetëm për shkelje të dispozitave të 

procedurës penale që kanë ndikuar në ligjshmrinë e vendimit gjyqësor në kërkesë janë potencuar 

shkelje që ndërlidhen me shkeljen e ligjit penal përkitazi me caktimin e llojit dhe lartësisë së 

dënimit. Megjithatë sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, gjykata e shkallës së parë 

me rastin e shqiptimit të dënimit drejt ka zbatuar dispozitat e ligjit penal dhe ndaj të dënuarit ka 

shqiptuar dënim nën minimumin e përcaktuar ligjor për këtë vepër penale dhe është në 

diskrecion të gjykatës së shkallës së parë që të shqiptoj llojin dhe lartësinë e dënimit bazuar në 

mënyrën dhe rrethanat e kryerjes së veprës penale.  

 

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 parë ka shqiptuar llojin e dënimit të paraparë për 

këtë vepër penale gjegjësisht dënimin me burgim nën minimumin e paraparë me ligj, kështu që 

pretendimet e mbrojtësit të të dënuarit të paraqitura në kërkesë se aktgjykimi është përfshirë në 

shkelje të ligjit penal nuk ishin të bazuara. 

 

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.97/2020, më 08 prill 2020 



5 

 

 

B.profesional,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Sherif Krasniqi                                                                                                        Nesrin Lushta 


