
 1 

 
 

Pml.nr.245/2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët–Valdete Daka, 

kryetare, Nesrin Lushta e Avdi Dinaj-anëtar, me bashkëpunëtoren profesionale Mirlinda 

Mejzini, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit B. B. nga Republika e 

Shqipërisë, për shkak të veprës penale grabitje nga neni 329.par.1.të KPK, duke vendosur 

sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit  të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë PKR.nr.137/2016 të datës 08.07.2016. dhe  

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.433/2016 të datës 02.09.2016., në 

seancën e mbajtur më 01.11.2016., mori këtë: 

 

  

 

A K T GJ Y K I M  

 

 

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

dënuarit B. B. e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë 

PKR.nr.137/2016 të datës 08.07.2016. dhe  aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.433/2016 të datës 02.09.2016. 

 

  

A r s y e t i m  

 

  

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Pejë PKR.nr.137/2016 të datës 

08.07.2016. i dënuari B. B. është shpallur fajtor për veprën penale grabitje nga neni 

329.par.1.të KPK dhe është gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 17 
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(shtatëmbëdhjetë) muajve. Është obliguar të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe 

paushallin gjyqësor ndërsa për realizimin eventual të kërkesës pronësoro juridike e 

dëmtuara është udhëzuar në kontestin civil. 

  

Në procedurën ankimore, me aktgjykimin të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.433/2016 të datës 02.09.2016. ankesa e mbrojtësit të dënuarit është  refuzuar si 

e pabazuar dhe aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar.  

 

Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtën e ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit, avokati B. Z. nga Peja, për shkak të shkeljes së ligjit penal por nga 

referati i saj del se aktgjykimet kundërshtohen edhe për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, me propozim që të ndryshohen ashtu që i dënuari të 

lirohet nga akuza, ose akuza të refuzohet ose të anulohen dhe lënda të kthehet gjykatës së 

shkallës së parë në rigjykim.  

 

Prokurori i Shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.189/16 të datës 05.10.2016.  ka 

propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar.  

 

 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, vlerësoi pretendimet në 

kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 

 

-kërkesa është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se në mes të Prokurorit të shtetit në Pejë në një anë 

dhe të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij në anën tjetër, me datën 27.06.2016. është lidhur 

marrëveshja për pranimin e fajësisë për veprën penale e cila të dënuarit i vihet në barë me 

të cilën janë pajtuar që për këtë vepër penale ti shqiptohet dënimi me burgim në 

kohëzgjatje prej 17 (shtatëmbëdhjetë) muajve. Prokurori ka njoftuar gjykatën se negocimi 

i marrëveshjes për pranimin e fajësisë është bërë pas pëlqimit paraprak të Kryeprokurorit  

i cili është njoftuar për këtë marrëveshje dhe e ka autorizuar Prokurorin për negocim, 

është përpiluar edhe deklarata e të dënuarit lidhur me marrëveshjen nga se aktakuza është 
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e mbështetur në faktet dhe provat e siguruar në bazë të dispozitave ligjore dhe i ka 

propozuar gjykatës që e njëjta të aprovohet. Në seancën e shqyrtimit të marrëveshjes, i 

dënuari B. B. ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet, 

ka nënshkruar marrëveshjen për pranimin e fajësisë duke qenë i njoftuar nga mbrojtësi i 

tij dhe nga Prokurori për pasojat e pranimit të fajësisë, se ka kuptuar dhe i pranonin 

pasojat e saj dhe se pranimi i fajësisë është bërë me vetëdije të plotë dhe pa asnjë ndikim. 

Edhe mbrojtësi i të dënuarit, avokati B. Z. ka deklaruar të njëjtën duke shtuar se e ka 

njoftuar të dënuarin për të gjitha kushtet e marrëveshjes si dhe për pasojat dhe përparësitë 

të saj dhe se i dënuari ka deklaruar se i ka kuptuar të gjitha këto dhe në mënyrë të 

vullnetshme e me vetëdije të plotë ka pranuar kushtet e marrëveshjes dhe ka kërkuar që 

marrëveshja për pranimin e fajësisë të aprovohet nga gjykata. Nga shkresat e lëndës dhe 

nga aktgjykimi i shkallës së parë po ashtu rezulton se gjykata ka vlerësuar marrëveshjen 

për pranimin e fajësisë dhe pasi ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore 

nga neni 233.par.12., 13.,18., e 21., të nenit 247. dhe nenit 248. paragrafët 1.e 4. të KPPK 

ka vendosur që të pranohet marrëveshja për pranimin e fajësisë. Gjykata ka shqiptuar 

llojin dhe lartësinë e dënimit sikurse ka qenë në marrëveshjen e cekur. 

 

Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë thuhet se dënimi i shqiptuar është i 

ashpër, se veprimet e të dënuarit fare nuk paraqesin vepër penale dhe se e dëmtuara nuk 

ka paraqitur kërkesë pronësoro juridike. Po ashtu theksohet se gjykata nuk ka aplikuar 

dispozitat e neneve 75. dhe 76. të KPK dhe nuk ka zbutur dënimin nën kufirin e paraparë 

me ligj. Më në fund, sipas kërkesës, i dënuari ka qenë në lajthim të thellë dhe i mashtruar 

me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes për pranimin e fajësisë sepse nuk ka kuptuar se 

çka do të thotë pranimi i fajësisë dhe çfarë janë pasojat e tij. 

 

Gjykata Supreme konstatojë se pretendimet e këtilla në kërkesën për mbrojtje të 

ligjshmërisë nuk janë të bazuara.  

 

Siç u theksua më lartë, marrëveshja për pranimin e fajësisë është bërë në pajtim 

me dispozitat ligjore dhe është e nënshkruar nga Prokurori, i dënuari dhe mbrojtësi i tij. I 

dënuari në gjykatë ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale për të cilën 

akuzohet, ka nënshkruar marrëveshjen për pranimin e fajësisë duke qenë i njoftuar nga 
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mbrojtësi i tij dhe nga Prokurori për pasojat e pranimit të fajësisë, se ka kuptuar dhe i 

pranon pasojat e saj dhe se pranimi i fajësisë është bërë me vetëdije të plotë dhe pa asnjë 

ndikim. Për më tepër, mbrojtësi i tij, avokati B. Z. ka deklaruar se e ka njoftuar të 

dënuarin për të gjitha kushtet e marrëveshjes si dhe për pasojat dhe përparësitë të saj dhe 

se i dënuari ka deklaruar se i ka kuptuar të gjitha këto dhe në mënyrë të vullnetshme e me 

vetëdije të plotë ka pranuar kushtet e marrëveshjes dhe ka kërkuar që marrëveshja për 

pranimin e fajësisë të aprovohet nga gjykata. 

 

Gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e vet ka dhënë arsye ligjore për 

ekzistimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë e cila është në harmoni me kushtet të 

cilat i kërkon ligji dhe të njëjtën e ka pranuar duke gjetur se për këtë ka bazë ligjore. Edhe 

gjykata e shkallës së dytë, duke vendosur për ankesën e mbrojtësit të dënuarit, në 

aktgjykimin e shkallës së dytë ka dhënë arsye të bollshme për refuzimin e ankesës e cila, 

përveç pretendimeve tjera, ka pas edhe  pretendime sikurse kërkesa për mbrojtjen e 

ligjshmërisë. 

 

Aktgjykimet e kundërshtuara nuk përmbajnë shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale sepse arsyet e tyre për faktet vendimtare janë të bollshme dhe ligjore 

dhe nuk janë shkelur dispozitat për pranimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë. Nuk 

mund të aprovohen pretendimet se i dënuari nuk ka ditur se çka paraqet pranimi i fajësisë 

e as cilat janë pasojat e saj, apo se ka qenë në lajthim dhe i mashtruar, sepse jo vetëm ai 

por edhe mbrojtësi i tij kanë deklaruar të kundërtën, e që më lartë u shpjegua. Aq më pak 

mund të aprovohet pretendimi se veprimi i të dënuarit fare nuk paraqet vepër penale dhe 

se i dënuari “vetëm ia ka marr telefonin të dënuarës nga dora” kur dihet se ky veprim-

përdorimi i forcës për të marr sendin e huaj të luajtshëm me qëllim të përfitimit pasuror të 

kundërligjshëm, paraqet tiparet e veprës penale për të cilën i dënuari është shpallur fajtor. 

Duhet theksuar se i dënuari këtë e ka pranuar në një procedurë në të cilën ka pas 

mbrojtësin dhe pas këshillimeve me mbrojtësin i cili është person profesionalist. 

 

Në fund, u konstatua se të dënuarit i është shqiptuar dënimi me burgim në 

kohëzgjatje prej 17 (shtatëmbëdhjetë) muajve, andaj, nën minimumin e dënimit prej 3 

(tri) vitesh burgimi të paraparë me ligj, me aplikimin e institucionit të zbutjes së dënimit, 
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që po ashtu është cekur në arsyet e aktgjykimeve të kundërshtuar, që e bënë të pabazuar 

edhe pretendimin për mos aplikimin e zbutjes së dënimit. 

 

Nga këto arsye rezulton se në dëm të dënuarit nuk është shkelur as ligji penal i cili 

pretendohet në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

 

Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e pabazuar dhe 

konform nenit 437. të KPPK u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

Pml.nr. 245/2016, më 01.11.2016. 

 

 

Proçesmbajtësja,                        Kryetarja e kolegjit,  

Mirlinda Mejzini        Valdete Daka 

 

 


