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                                                                                                                                   Pml.nr.87/2020 

 

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 B.Z, për shkak të veprave penale: 

vrasja e rëndë në tentativë nga neni 179 par.1 nënpar.1.1 të KPRK-së dhe mbajtja në pronësi, 

kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së dhe të dënuarit 

G.H, për shkak të veprës penale ndihma në kryerjen e veprës penale vrasja e rëndë në tentativë 

nga neni 179 par.1 nënpar.1.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit B.Z, kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj - Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.239/2018 të datës 05.06.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.446/2019 të datës 27.09.2019, 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 B.Z, 

e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj - Departamenti për Krime të 

Rënda PKR.nr.239/2018 të datës 05.06.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.446/2019 të datës 27.09.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Ferizaj - Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr.239/2018 të datës 05.06.2019, të dënuarin B.Z, e ka shpallur fajtor për shkak të veprave 

penale: vrasja e rëndë në tentativë nga neni 179 par.1 nënpar.1.1 të KPRK-së dhe mbajtja në 

pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 par.1 të KPRK-së dhe e ka 

dënuar me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 5 (pesë) vite e 6 (gjashtë) muaj, kurse të 
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dënuarin G.H, e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale ndihma në kryerjen e veprës penale 

vrasja e rëndë në tentativë nga neni 179 par.1 nënpar.1.1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së dhe e 

ka dënuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim 

i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej datës 12.06.2018 e tutje. Janë obliguar secili 

në pagesën e paushallit gjyqësor në shumë prej nga 80 (tetëdhjetë) €, si dhe shumën prej 50 € në 

fondin për kompensimin e viktimave të krimit, kurse i dëmtuari, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është udhëzuar në kontest civil.  

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.446/2019 e datës 27.09.2019, ka 

refuzuar si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të të dënuarve B.Z dhe G.H, 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 B.Z, av. D.H. nga F, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta aprovoj si të 

bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të ndryshoj aktgjykimet e kundërshtuara dhe ndaj të 

dënuarit të shqiptoj dënim më të butë apo që lënda të kthehet në rivendosje në gjykatën e 

shkallës së parë. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.51/2020 e datës 

27.03.2020, 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 me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

parë është shkelur ligjit penal pasi që me rastin e shqiptimit të dënimit nuk janë marrë parasysh 

fare rrethanat lehtësuese por vetëm rënduese. Në rastin konkret nuk është aplikuar dispozita e 

nenit 73 të KPRK-së, që do të mundësonte gjykatës së shkallës së parë shqiptimin e dënimit nën 

minimumin e paraparë ligjor, dhe për më tepër, nuk është marrë parasysh mosha e re e të 
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dënuarit dhe pendimi i tij pas kryerjes së veprës penale dhe shqiptimi i këtij dënimi nuk do të 

arrijë kurrfarë qëllimi të dënimit por do të kuptohet si dënim hakmarrës ndaj të dënuarit. 

 

Me rastin e shqiptimit të dënimit gjykata e shkallës së parë por edhe e shkallës së dytë 

nuk i kanë kushtuar rëndësi praktikës së dënimeve me qëllim të trajtimit të barabartë të 

qytetarëve para ligjit, andaj me këtë kanë bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale nga neni 384 par.2 nënpar.2.1 lidhur me nenin 370 par.8 të KPPK-së, sepse me rastin e 

shqiptimit të dënimit kanë arsyetuar vetëm rrethanat rënduese dhe nuk kanë theksuar rrethanat 

lehtësuese. 

 

        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 të ligjit penal e as shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale siç pretendohet. 

 

        Në këtë çështje penale, është e rëndësishme të theksohet, se i dënuari, B.Z, ka bërë pranimin 

e fajësisë në shqyrtimin gjyqësor dhe si rezultat i konstatimit të gjykatës se janë përmbushur 

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

 

        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 brenda kornizës së përcaktuar të dënimit për 

këto vepra penale ndërsa 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 
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dënim, dënimi 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.  

 

        Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë ka shqiptuar llojin e dënimit të paraparë për 

këto vepra 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 është i bazuar. 

 

 Gjykata e shkallës së parë, në arsyetimin e aktgjykimit të saj, ka arsyetuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese që kanë ndikuar për të përcaktuar llojin edhe lartësinë e 

dënimit e bindur se me anë të këtij dënimi është e pritshme të arrihet qëllimi i përgjithshëm i 

dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPRK-ës, parandalimi i kryesit nga kryerja e veprave penale 

në të ardhmen dhe njëkohësisht do të arrihet edhe qëllimi tjetër që ti përmbaj personat e tjerë nga 

kryerja e veprës penale dhe të cilat rrethana i ka pranuar në tërësi edhe gjykata e shkallës së dytë. 

Andaj, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, aktgjykimet e kundërshtuara kanë 

arsyetim ligjor për vendimin për dënimin dhe nuk përmbajnë shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par.2 nënpar.2.1 lidhur me nenin 370 par.8 të KPPK-së, që 

kishte për tu ndërlidhur me mungesën, paqartësitë apo ndonjë mangësi tjetër procedurale, siç pa 

të drejtë pretendohet në kërkesën e mbrojtësit të të dënuarit.  

 

        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.87/2020, më 08 prill 2020 

 

 

B.profesional,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Sherif Krasniqi                                                                                                        Nesrin Lushta 


