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NË EMËR TË POPULLIT 

 

       Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin Lushta, 

kryetare, Emine Mustafa dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtorit profesionale Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të 

dënuarit L.I., nga fshati O.H., komuna e Gj., për shkak të veprës penale grabitje nga 

neni 329 par.1 të KPK, duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtjen e 

ligjshmërisë, të paraqitur nga i dënuari kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

Gjakovë, PKR.nr.47/2014 datë 14.9.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, PAKR.nr.478/2017 datë 1.12.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më 14 

maj 2018, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

       Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e paraqitur nga i 

dënuari L.I., kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Gjakovë, PKR.nr.47/2014 datë 

14.9.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.nr.478/2017 datë 

1.12.2017. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Gjakovë, PKR.nr.47/2014 datë 14.9.2017, i 

dënuari L.I., është shpallur fajtor për shkak të veprës penale grabitje nga neni 329 par.1 

të KPK dhe për këtë vepër është gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 

(një) viti e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në 

paraburgim prej 14.10.2013 gjer më 13.11.2013 dhe me dënimin me gjobë në shumë 

prej 400 €, të cilin është i detyruar që ta paguajë në afat prej 1 (një) muaji pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, e në rast të mos pagesës i njëjti do t’i zëvendësohet me 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 20 (njëzet) ditësh, duke ia llogaritur 20 € për një 

ditë burgimi. Është detyruar që të paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumë 

prej 60 € në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, ndërsa pala e 

dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-juridike është udhëzuar në kontest civil. 
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       Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit të Kosovës me aktgjykimin 

PAKR.nr.478/2017 datë 1.12.2017, ka refuzuar ankesën e mbrojtësit të dënuarit dhe atë 

të Prokurorit të Shtetit, ndërsa aktgjykimin e shkallës së parë e ka vërtetuar. 

       Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur i 

dënuari L.I., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale 

respektivisht nenit 248 të KPPK, me propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të 

anulohen dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

       Prokurori i Shtetit të Kosovës me parashtresën KMLP.II.nr. 68/2018 datë 6.4.2018, 

ka dhënë përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë duke propozuar që të 

refuzohet si e pabazuar.  

       Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e çështjes, 

vlerësoi pretendimet nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë në pajtim me nenin 435 

par.1 dhe 436 par.1 të KPPK dhe konstatoi: 

       Kërkesa nuk është e bazuar. 

       Në kërkesë, i dënuari thekson se aktgjykimet e kundërshtuara janë të përfshira me 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e cila shkelje konsiston në atë se 

në shqyrtimin fillestar gjatë deklarimit të dënuarit rreth fajësisë, gjykata ka shkelur 

dispozitën e nenit 248 të KPPK, për faktin se pranimi i fajësisë nuk gjen mbështetje në 

shkresat e çështjes meqë në rastin konkret gjykata është dashur që të mos pranoj 

pranimin e fajësisë. Potencohet se provat në bazë të cilave është ngritur aktakuza 

vërtetojnë ekzistimin e veprës tjetër penale, respektivisht marrja në posedim të sendit të 

luajtshëm nga neni 331 par.1 të KPK. 

       Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson si të pabazuara pretendimet nga kërkesa 

për mbrojtjen e ligjshmërisë nga këto arsye.  

       Siç rezulton nga shkresat e çështjes dhe aktgjykimet e kundërshtuara, i dënuari 

është shpallur fajtor për veprën penale grabitje nga neni 329 par.1 të KPK. Nuk ka qenë 

kontestues fakti se aktgjykimi i shkallës së parë, është marrë mbi bazën e pranimit të 

fajësisë e që rezulton nga procesverbali i shqyrtimit fillestar të datës 14.9.2017 kur i 

dënuari është deklaruar i fajshëm për veprën penale për të cilën është akuzuar. Nga i 

njëjti procesverbal rezulton se në seancë ishte prezent edhe mbrojtësi i të dënuarit 

avokati R.H., i cili ka marrë pjesë aktive lidhur me deklarimin e të dënuarit rreth fajësisë 

dhe më këtë rast asnjëri prej tyre, nuk i kanë kundërshtuar provat apo cilësimin juridik të 

veprës penale. Në këtë situatë, gjykata duke gjetur se janë të përmbushur kërkesat nga 

neni 248 të KPPK, ka marrë vendimin për pranimin e fajësisë dhe të dënuarit i ka 

shqiptuar dënimin. Ky pranim sipas shkresave të çështjes bazohet edhe në provat tjera 

në të cilat mbështetet aktakuza në radhë të parë deklaratat e dëshmitarëve A.K. dhe 
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F.Ç. të dhënë në Prokurori më 14.11.2013, raporti i oficerit i datës 8.8.2013, raporti i 

shikimit të vendit të ngjarjes i datës 8.8.2013 së bashku me foto albumin e vendit të 

ngjarjes dhe mbrojtjes së të dënuarit i cili në polici më 14.10.2013 në mes tjerash, ka 

deklaruar “nuk është e vërtetë që e kam goditur vetëm ia kam marrë telefonin nga dora 

sikundër vlerë e borxhit”. Për këto fakte relevante, gjykata e shkallës së parë në faqen 2 

të aktgjykimit ka dhënë arsye të qarta të cilat i ka konfirmuar edhe gjykata e shkallës së 

dytë, e që si të drejta dhe të ligjshme i pranon edhe kjo Gjykatë, meqë nuk është 

shkelur e drejta e të dënuarit në mbrojtje.  

       Nga arsyet e cekura më sipër kjo Gjykatë konstaton se aktgjykimet e kundërshtuara 

nuk janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe 

shkelje të ligjit penal për çfarë në pajtim me dispozitën e nenit 437 të KPPK, e refuzoi 

kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 
Pml.nr.92/2018, më 14 maj 2018 

 
 
 
Procesmbajtësi,          Kryetare e kolegjit,  
   Bujar Balaj                         Nesrin Lushta  
 


