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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Emine Mustafa, 

kryetare, Avdi Dinaj dhe Nebojsha Boriçiq, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 

profesionale Minire Xhambazi , procesmbajtëse, në çështjen penale të të dënuarit S. K. nga 

Prizreni, për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë në tentativë nga neni 253 par. 1 pika 1 lidhur 

me nenin 20 të KPK, duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë e 

mbrojtësit të dënuarit S. K., F. Sh., av. nga Prizreni, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

themelore në Prizren-Departamenti i përgjithshëm, P.nr.419/2015 datë 12.11.2015, dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit Prishtinë, PA1 nr.1633/2015 datë 18.2.2016, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më  14 qershor 2016, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 PRANOHET si e bazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit S. 

K., anulohet aktgjykimi i Gjykatës së Apelit Prishtinë, PA1 nr.1633/2015 datë 18.2.2016 dhe 

çështja i kthehet të njëjtës gjykatë në rivendosje. 

 

A r s y e t i m i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës themelore në Prizren-Departamenti i përgjithshëm 

P.nr.419/2015 datë 12.11.2015, i dënuari S. K. është shpallur fajtor për veprën penale vjedhje e 

rëndë në tentativë nga neni 253 par. 1 pika 1 lidhur me nenin 20 të KPK, dhe për këtë vepër 
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penale është gjykuar me dënim burgu në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj në të cilin dënim i 

llogaritet koha e kaluar në paraburgim në ndalim prej 29.4.2006 gjer më 2.5.2006. është detyruar 

që t’i paguaj shumën paushalle prej 30 €, ndërsa i dëmtuari S. H. për realizimin e kërkesës 

pasurore-juridike udhëzohet në kontest civil. 

 Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit në Prishtinë me aktgjykimin PA1. 

nr.1633/2015 datë 18.2.2016 e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit S. 

K. kurse aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren, P.nr.419/2015 datë 12.11.2015, e 

vërteton. 

 Kundër aktgjykimit të shkallës së dytë, mbrojtësi i të dënuarit S. K., F. Sh., av. nga 

Prizreni ka paraqitur kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale me propozim që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë të 

anulohet dhe çështja t’i kthehet të njëjtës gjykatë në rivendosje. 

 Prokurori i Shtetit të Kosovës me parashtresën, KMLP.II.nr.80/2016 datë 20.5.2016, ka 

propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë të refuzohet. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit i shqyrtoi të gjitha shkresat e çështjes 

konform dispozitës së nenit 435 par. 1 dhe 436 par. 1 të KPPK-së, dhe pas vlerësimit të 

pretendimeve nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, ka gjetur se : 

 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e bazuar. 

 Në kërkesën e ushtruar nga mbrojtësi i të dënuarit pretendohet se aktgjykimi i shkallës së 

dytë është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 390 par. 

1 të KPPK-së lidhur me nenin 384 par. 1 pika 1.3 KPPK-së, ngase shqyrtimi gjyqësor pranë 

seancës së kolegjit të Gjykatës së Apelit është mbajtur pa personat prania e të cilëve në shqyrtim 

gjyqësor kërkohet me ligj për faktin se edhe pse ka ushtruar ankesë kundër vendimit të gjykatës 

së shkallës së parë, mbrojtësi i të dënuarit pranë Gjykatës së Apelit, nuk është njoftuar për 

seancën e kolegjit. 

 Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës pretendimet e mësipërme nga kërkesa 

për mbrojtjen e ligjshmërisë janë të bazuara. 
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 Nga shkresat e çështjes vërtetohet se i dënuari S. K. është shpallur fajtor për veprën 

penale të vjedhjes së rëndë në tentativë nga neni 253 par. 1 pika 1 lidhur me nenin 20 të KPK-së 

për të cilën vepër është gjykuar me dënim burgu në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajsh. 

Mbrojtësi i të dënuarit S. K. ushtron ankesë kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë 

dhe atë për shkak të vendimit mbi dënimin, ndërsa Gjykata e Apelit me rastin e pranimit të 

shkresave të çështjes bjen urdhëresën e datës 28.1.2016 me ç’rast njofton  prokurorin kompetent, 

të akuzuarin dhe të dëmtuarin ndërsa mbrojtësit të të akuzuarit nuk i dërgon njoftim për seancën 

e kolegjit. 

 Dispozita e nenit 390 par. 1 të KPPK-së parasheh se kur të akuzuarit i është shqiptuar 

dënimi me burgim, njoftimi për seancën e kolegjit të apelit i dërgohet prokurorit kompetent të 

shtetit, të dëmtuarit, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij. 

 Meqë mbrojtësi i të dënuarit nuk ka qenë i njoftuar për seancën e kolegjit pranë Gjykatës 

së Apelit, aktgjykimi i shkallës së dytë është marrë me shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par. 1 pika 1.3. të KPPK-së meqë seanca e kolegjit të Apelit 

është mbajtur pa personat, prania e të cilëve në shqyrtimin gjyqësor kërkohet me ligj. 

 Nga arsyet e theksuara më lartë  del se aktgjykimi i shkallës së dytë është i përfshirë me 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale që aktgjykimin e kundërshtuar si të tillë e 

bënë të paqëndrueshëm, për çka është dashur që i njëjti të anulohet dhe çështja t’i kthehet 

gjykatës së shkallës së dytë në rivendosje-neni 438 par. 1 pika 1.2 të KPPK-së. 

 Gjykata e shkallës së dytë me rastin e rivendosjes duhet të veprojë në pajtim me vërejtjet 

e sipërcekura dhe pas një referimi të detajuar të merr një vendim të drejtë dhe të ligjshëm duke u 

dhënë përgjigje të gjitha pretendimeve që dalin nga ankesa. 

 Nga çka u tha më lartë e konform dispozitës së  nenit 431 par. 1 pika 1.2 të KPPK-së, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

PML.nr.114/2016 datë 14 qershor 2016 

Procesmbajtëse,        Kryetare e kolegjit, 

Minire Xhambazi           Emine Mustafa 


