
Pml.nr.187/2016 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

 Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Valdete Daka, kryetare, 

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

Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale të të dënuarve F. Z., R. J. dhe B. H., për 

shkak të veprave penale vjedhje e rëndë në vazhdim nga neni 327 par. 1 pika 1.1 të KPK dhe 

veprës penale blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara në kryerjen e veprës penale 

nga neni 345 par. 2 të KPK, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të 

paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit R. J., Dr.sc. Sh. P., avokat nga Gjilani, të paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Gjilan, P.nr. 1177/2015 datë 19.11.2015 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së  Apelit Prishtinë, PA.1.nr. 1569/2015 datë 16.02.2016,  në seancën 

e kolegjit të mbajtur më 31.08.2016, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të të 

dënuarit R. J. e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Gjilan, P.nr. 1177/2015 

datë 19.11.2015 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit Prishtinë, PA.1.nr. 1569/2015 datë 

16.02.2016.  

 

A  r  s  y  e t  i  m  i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Gjilan, P.nr. 1177/2015 datë 19.11.2015, të 

akuzuarin F. Z., e ka shpallur fajtor për shkak të dy veprave penale vjedhje e rëndë nga neni 
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327 par. 1 nën par. 1.1 të KPRK-së, për të cilat vepra penale i ka shqiptuar dënimin me 

burgim në kohëzgjatje prej nga 1 (një) viti dhe dënim me gjobë në shumën prej nga 150 € 

(njëqind e pesëdhjetë euro). Në pajtim me nenin 80- të KPRK-së, e ka gjykuar me dënim 

unik burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj, dhe dënim unik me gjobë në 

shumën prej 300 (treqind) Euro. Në dënimin e shqiptuar i ka llogarit edhe kohën e kaluar në 

arrest shtëpiak nga ata 22.10.2015, gjer më datë 19.11.2015.  

 Të akuzuarin R. J. e ka shpallur fajtor për shkak të shtatë veprave penale, vjedhje e 

rëndë nga neni 327 par. 1 nën par. 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe për veprën penale 

nën 1,2,3, 5, 6, i ka shqiptuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej nga 1 (një) viti dhe 

dënimin me gjobë në shumë prej nga 150 (njëqind e pesëdhjetë) €. Për veprën penale nën 4 të 

dispozitivit i ka shqiptuar dënimin me burg në kohëzgjatje prej 1 (katër) muaj  dhe dënim me 

gjobë në shumën prej 150 (njëqind e pesëdhjetë) €. Në pajtim me nenin 80 të KPRK-së, e ka 

gjykuar me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 5 (pesë) vitesh dhe dënim unik me gjobë 

në shumë prej 1.000 (një mijë) €. Në dënimin e shqiptuar i ka llogaritur edhe kohën e kaluar 

në arrest shtëpiak nga data 22.10.2015 deri më datë 19.11.2015. 

 Të akuzuarin B. H. e ka shpallur fajtor për veprën penale blerja, pranimi ose fshehja e 

sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale nga neni 345 par. 2 të KPRK-së, për të 

cilën vepër e ka gjykuar me dënim burgim në kohëzgjatje  prej 3 (tr) muajve i cili dënim me 

pëlqimin e të akuzuarit i është zëvendësuar me dënim me gjobë në shumën prej 600 

(gjashtëqind) €. 

 Janë obliguar të akuzuarit që të paguajnë paushallin gjyqësor në shumë prej nga 20 €, 

secili veç e veç si dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të 

gjykatës. Të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore juridike janë udhëzuar në kontest 

civil. 

 Ky aktgjykim është ndryshuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit Prishtinë, 

PA.1.nr. 1569/2015 datë 16.02.2016, në mënyrën sa vijon: 

 “Me rastin e ankesave të Prokurorit të Prokurorisë Themelore Gjilan ankesës së 

mbrojtësit të të akuzuarit F. Z., ankesës së mbrojtësit të akuzuarit R. J., e sipas detyrës 
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zyrtare, ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore Gjilan, P.nr. 1177/2015 datë 

19.11.2015, përkitazi me cilësimin juridik të veprës penale dhe vendimit mbi dënimin, ashtu 

që Gjykata e Apelit veprimet e të akuzuarit të paraqitura në diapozitivin nën 1, 2, 3, 4, 5, 6 

dhe 7, të aktgjykimit të njëjtë i cilëson si një vepër penale vjedhje e rëndë në vazhdim nga 

neni 327 par. 1 nën par. 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, për të cilën vepër e gjykon me 

dënim burgu në kohëzgjatje prej 4 (katër) vite, kurse dënimin me gjobë në shumën prej 1.000 

€ (njëmijë euro), ia merr si i vërtetuar, në pjesën tjetër aktgjykimi mbetet i pandryshuar”. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë dhe atij të shkallës së dytë 

mbrojtësi i të dënuarit R. J. ka paraqitur kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë për shkak të 

shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal me 

propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe çështja t’i kthehet gjykatës së 

shkallës së parë në rivendosje. 

 Prokurori i Shtetit të Kosovës me parashtresën KMLP.II.nr. 138/2016 datë 

20.07.2016, ka dhënë përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë me propozim që e 

njëjta 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 dhe pas vlerësimit të 

pretendimeve nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ka gjetur se: 

 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar.  

 Mbrojtësi i të dënuarit R. J. në kërkesën e mbrojtjes së ligjshmërisë thekson se 

aktgjykimet e kundërshtuara janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale për faktin se me rastin e caktimit të dënimit për veprat penale nën pikat IV 

dhe VII të aktgjykimit të shkallës së parë nuk dihet dënimi i caktuar për këto vepra penale e  

që si të tillë aktgjykimin e shkallës së parë e bëjnë të paqëndrueshëm ndërsa një shkelje e tillë 

është përsëritur edhe nga gjykata e shkallës së dytë.  

 Përkitazi me shkeljet e ligjit penal pretendon se në rastin konkret gjykata e shkallës së 

dytë nuk ka mundur ta bëjë ricilësimin juridik të veprave penale në një vepër penale të 
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vazhduar meqë nuk janë plotësuar kushtet për ekzistimin e veprës penale në vazhdim meqë 

veprat janë kryer ndaj personave të ndryshëm për çka i propozon gjykatës që aktgjykimet e 

kundërshtuara të anulohen dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje.  

 Pretendimet e theksuara në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk janë të bazuara 

nga këto arsyera: 

 Qëndron fakti se në origjinalin dhe kopjet e ekspeduara të aktgjykimit të shkallës së 

parë ekziston formulimi nën pikat IV dhe VII theksohet “dënimi është prej 1, (katër) muaj e 

që i njëjti gabim përsëritet edhe sa i përket veprës penale nën pikën VII të dispozitivit ku 

thuhet se i shqipton dënimin prej 1 (një) viti, muaj”, mirëpo me shiqimin e  aktgjykimit 

burimor dhe procesverbalin mbi votim dhe konsultim vërtetohet se bëhet fjalë për një lëshim 

teknik me rastin e përpilimit të aktgjykimit ngase në aktgjykimin burimor si dhe në 

procesverbalin mbi votim dhe konsultim të njëjtat gabime nuk përsëriten. 

 Duhet theksuar se nga shkresat e çështjes rrjedh se i dënuari në prezencën e mbrojtësit 

pasi që nga ana e përfaqësuesit të akuzës iu është lexuar akuza, është udhëzuar për të drejtat e 

tija themelore të mbrojtjes, i dënuari ka deklaruar se e ka kuptuar akuzën dhe pas 

konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin ka pranuar fajësinë për të gjitha pikat e akuzës, 

me ç’rast gjykata e shkallës së parë pajtohet me një pohimit të tillë dhe merr vendimin mbi 

pranimin e fajësisë duke mos i administruar provat në shkresat e çështjes.  

Në fillim duhet theksuar se mbrojtësi kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë e paraqet 

në dëm të të dënuarit,  mirëpo, qëndron fakti se gjykata e shkallës së dytë duke vendosur me 

rastin e ankesës së përfaqësuesit të akuzës dhe ankesave të mbrojtësve të të dënuarve  

ndryshon aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë përkitazi me cilësimin juridik të veprës 

penale dhe vendimin mbi dënimin duke i ricilësuar veprimet inkriminuese të të dënuarit R. J. 

në një vepër penale të vjedhjes së rëndë në vazhdim nga neni 327 par. 1 pika 1.1 lidhur me 

nenin 31 të KPK, mirëpo ajo që vlen të theksohet është se vepra penale e vazhduar para 

hyrjes në fuqi të këtij Kodi Penal ka qenë konstruksion i praktikës gjyqësore ndërsa me 

hyrjen në fuqi të këtij Kodi nga data 1 janar 2013 konform dispozitës së nenit 81 të KPK, 

vepra penale në vazhdim është institut gjyqësor, e duke pasur parasysh faktin se brenda një 
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periudhe të shkurtër kohore i dënuari ka kryer shtatë vepra penale të vjedhjes së rëndë të 

njëllojta dhe atë nga 20 gjer më 29 shtator 2015 e që mund të konsiderohet se këto vepra 

penale janë kryer në bashkim real mirëpo, për shkaqe praktike dhe punës efikase të gjykatës, 

në praktikën gjyqësore dhe në teorinë e së drejtës penale është konsultuar instituti i veprës 

penale të vazhduar.  

Në rastin konkret i dënuari ka kryer më shumë se dy vepra penale, të cilat janë të llojit 

të njëjtë, janë të kryera nga i dënuari, se objekti mbrojtës është i njëjtë (përvetësimi i 

kundërligjshëm i pasurisë së personit tjetër), se veprat penale janë të kryera brenda një 

periudhe mjaft të shkurtër kohore (prej 20 gjer më 29 shtator 2015), andaj me të drejtë 

gjykata e shkallës së dytë ka bërë ricilësimin juridik të veprave penale si në aktgjykimin e 

kundërshtuar të shkallës së dytë. 

Nga arsyet e lartcekura e konform dispozitës së nenit 437 të KPPK, është vendosur si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

  

                          GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

                         Pml.nr. 187/2016, më 31.08.2016 

 

 

Procesmbajtësja,        Kryetare e kolegjit, 

Qefsere Berisha                     Valdete Daka 


